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ABSTRAKT 

I Sverige pågår en omfattande yrkeslegitimationsreform inom skolan. Legitimation har 

presenterats som en kvalitetssäkring av skolan, som ett bevis på att den som arbetar har 

rätt kompetens till att utföra det pedagogiska arbetet. Fritidspedagogen har rätt till en 

legitimation som lärare i skolämne, men inte som fritidspedagog i fritidspedagogiken. 

Genom den här undersökningen kartläggs fritidshemmets kvalitetsdiskurs, som visar sig 

vara beroende av hur fritidspedagogen förhåller sig till sitt lärandeuppdrag. 

Undersökningen tar avstamp i ett kommunövergripande arbete som genomförts för att 

stärka fritidshemmens kvalitet. Resultateten visar att de två viktigaste aspekterna ligger i 

att synliggöra och tydliggöra fritidshemmet och dess pedagogiska roll i skolan. Genom 

analysen framträder bilden av att fritidshemmet numera såväl skrivs fram, som talar om 

sin egen verksamhet med ett språk som känns igen av skolan. Det här är en undersökning 

av när kvalitet blev en fråga om uppfattningen om kunskap. Om att bjudas in men inte 

hela vägen fram.  
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1 INTRODUKTION 
I Sverige pågår nu en omfattande legitimationsreform för yrkesverksamma inom 

skolan. Förslaget om en legitimation presenterades av regeringen genom en 

debattartikel i Dagens Nyheter den 12 april 2010. Syftet med en yrkeslegitimation 

beskrivs i artikeln som en åtgärd för att kvalitetssäkra skolan genom att legitimationen 

verifierar att de som arbetar i verksamheten har adekvat utbildning och kompetens. En 

yrkeslegitimation förväntas höja skolans kvalitet. I den offentliga debatten om skolan 

så talas det ofta om kvalitet, vilket då lätt kan uppfattas som någonting objektivt och 

universellt. Förenklingen kan ses bidra till den reducerande bilden av att kvalitet är 

någonting man har eller inte har. 

Kvalitet är ett ord som ständigt är närvarande inom skolans kontext, kvalitet visar sig 

i den här studien ligga nära förankrat med kunskap. Kvalitet är inte bara ett ord, det 

kan också ses som ett relativt begrepp.  Vid första anblicken ter sig begreppet som 

enkelt och oproblematiskt, men börjar man undersöka dess språkliga funktion kan det 

få oanade proportioner. I den här studien utgår jag från ett språkvetenskapligt 

förhållningssätt till min empiri, språkbruk är studiens huvudfokus. Sättet att tala om 

kvalitet är för forskningsfrågan relevant, men även vad som görs till kvalitet för 

fritidshemmet. Blir fritidshemmets kvalitet till en fråga om att kunna anta skolans sätt 

att tala om kunskap? 

Mitt intresse för kvalitet har följt mig under min studietid. Hur en kommun aktivt har 

arbetet för att stärka fritidshemmens kvalitet har fungerat som utgångspunkt för att 

ringa in fritidshemmets kvalitetsdiskurs. Vid en diskursanalys är kontexten alltid i 

fokus. Det blir där av relevant att lyfta fram fritidshemmets historia. För att förstå 

samtiden är det relevant att ha kännedom om det förflutna. Hur fritidshemmet har 

skrivits fram i sina styrdokument över tid ges även plats i den här undersökningen. 

Samtidigt som tidigare forskning inom det fritidspedagogiska området hjälper till att 

ringa det polära förhållandet som tycks infinna sin mellan skola och fritidshem när 

lärandeuppdraget läggs under lupp. Diskurs som begrepp är inte enkelt i sig själv.  

Winther Jørgensen och Phillips (2009) beskriver diskursanalysen som analysen av 

sättet att tala om ett vist fenomen. Utgångspunkten är alltid idén om att språket är 

format och bundet inom de domäner där språket verkar. I analysen undersöks de 

mönster som uppstår och som därigenom formar diskursen.  

 

 



4 

 

2 BAKGRUND 
Bakgrundskapitlet är indelat i två avsnitt. Först ges en introduktion till fritidshemmets 

nutidshistoria. I den kommande framskrivningen av fritidshemmets utveckling, finns 

behovet av att bära med sig föreställningen om att samhällets utveckling fungerar som 

en bakomliggande fond som i sin tur påverkar fritidshem av idag. Vidare i kapitlet 

lyfts olika aspekter av kvalitet fram som tidigare forskningsrapporter och 

skolinspektionen menar påverkar fritidshemmets kvalitet. Sedan följer en beskrivning 

av tidigare forskning, som behandlat kvalitet som ett begrepp. Här introduceras 

föreställningen om kvalitetsbegreppet. Vidare ges en inblick i tidigare forskning som 

belyst fritidshemmets pedagogiska roll och fritidspedagogikens förhållande till lärande 

och kunskap. Här skrivs även den polära relationen fram som skapas när 

fritidshemmets innehåll jämförs mot skolans traditionella syn på kunskap. 

2.1 Fritidshemmet – från social fostran till 
pedagogisk verksamhet 

Fritidshemmen är en integrerad del av det nationella utbildningssystemet, men så har 

det inte alltid varit. Skolan är obligatorisk och en rättighet för alla barn. Fritidshemmet 

saknar ett obligatorium och erbjuds som en tjänst till vårdnadshavare som 

förvärvsarbetar eller studerar. Det är kommunen som är huvudman för fritidshemmets 

verksamhet. Fritidshemmet bedriver ett pedagogiskt arbete som styrs av läroplanen. 

Verksamheten riktar sig till elever från det att eleven vid 6 års ålder börjar i 

förskoleklass till och med vårterminen då eleven fyller 13 år (skolverket, 2014). Enligt 

Skolverkets enhet för utbildningsstatistik (2014) fanns det år 2013, 411 300 elever 

inskrivna på fritidshem runtomkring i landet. Det är en ökning från föregående år då 

antalet inskrivna elever uppgick till 396 600 elever. Det har ägt rum en frekventa 

ökning av antal elever inskrivna i fritidshemmens verksamhet från 1970-talet och 

framåt. Enligt skolinspektionen (2010:3) uppskattas antalet elever i fritidshem 

motsvara ca 80 % av eleverna i åldrarna 6- 9 år. Antal elever ger en indikation på att 

fritidshemmen är en verksamhet där många barn tillbringar sin tid före och efter 

skoldagen.  

Rohlin (2010) problematiserar orden fritidshem och skola samt lyfter fram det 

paradoxala i att ordens innehåll kan tolkas som motsatser till varandra. Valet att 

benämna en verksamhet utifrån att integrera ordet fri skulle kunna ge uppfattningen 

om att verksamhetens innehåll är en motpol till skolans arbete. Arbete tolkas då som 

nära bundet till skolan och där med sker en dikotomisering av bilden av fritidshem och 

skola. Ordet hem som finns integrerat med fritid i ordet fritidshem betonar Karlsson 

Vestman (2002) ge en indikation på fritidshemmets tradition av omhändertagande och 

omsorg. För att skapa en fördjupad bild av vad som har format synen på fritidshemmet 

kan vi blicka tillbaka i tiden.  

Fritidshemmet av idag har enligt Johansson (2011) sina rötter i vad som vid slutet av 

1800-talet benämndes arbetsstugor, vidare mot eftermiddagshem till att idag benämnas 

fritidshem. Rohlin (2001, 2010) har bedrivit forskning om fritidshemmets 

nutidshistoria. Genom diskursteoretiskt angreppssätt med utgångspunkt i texter och 

dokument skissas en bild fram av hur olika perioder präglats och styrt verksamheterna 

utifrån olika motiv och samhälleliga viljor.  Kategorierna skrivs fram som ”den sociala 

tanken” mellan 1887 – ca 1930 – talet, ”den socialpedagogiska tanken” 1940-1970 och 

slutligen ” den utbildningspedagogiska tanken” ca 1990-taltet fram tills idag. Den här 

skissen bör enligt Rohlin (2001) inte ses som periodiseringar direkt formade utifrån 
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tid utan de har skapats beroende på skiftande uppfattningar om vad som utgjort 

problem och hur dessa ska lösas, men speglas även av samhället i stort. Under den 

period som beskrivs som den ”sociala tanken” tonas bilden fram av ett samhälle med 

ett växande behov av omhändertagande av barn och unga. Urbaniseringen var i full 

blom och städerna växte sig större. Det fanns en vilja till att eliminera de risker som 

omkringdrivande barn och ungdomar kunde utgöra efter skoldagens slut. Johansson 

(2011) lyfter fram att värden kopplade till fostran och disciplin låg som motiv för att 

upprätta arbetsstugorna. Huvudman för dessa institutioner var ideella föreningar, och 

privata sällskap, de med pengar i ett samhälle med stora socioekonomiska skillnader. 

Kyrkan tog även ett finansiellt ansvar för verksamheten. Enligt Johanson (2011) kan 

kopplingen till skolans värld göras redan här i begynnelsen av vad som kom att bli till 

det vi idag benämner fritidshem. Kopplingen görs utifrån att det var vanligt att 

folkskolans lärarinnor gick in och arbetade i verksamheten efter skoldagens slut. Något 

som även Rohlin (2001) lyfter fram utifrån ett resonemang om hur folkskolans 

lärarinnor förde in en syn på arbetes som grunden för att bygga upp god moral, vilket 

i sig kunde ses som en typ av fostran vilket skapade disciplin. Den här tanken om 

arbete kom under efterliggande period förskjutas mot en rekreationstanke.  

Rohlin (2001) beskriver att det som kommer att kallas eftermiddagshem tar form under 

1930-talet. Här låg fokus mer på fritiden som en nyttotid, som en tid för rekreation. 

Det bildar en motpol till tidigare fokus på arbete och disciplin. Yrkeskategorin som 

kom att dominera här var barnträdgårdslärarinnor. Yrkeskategorin kommer vara 

verksamma inom eftermiddagshemmen i 30 års tid. Barnens tid i eftermiddagshemmet 

fokuseras även på läxläsning och omsorg. Den här eran har Rohlin (2001) valt att 

benämna ” den socialpedagogiska tanken”, vilket även betonar en omsorgsfilosofi som 

lyftas fram ur begreppet rekreation. Även frihet ställt mot arbetes tvång betonas som 

bärande aspekter som det lades vikt på inom eftermiddagshemmets verksamhet.  

Frihet och fritid är begrepp som kommer följa med eftermiddagshemmet. Rohlin 

(2001) lyfter fram att det parallellt som det sker en förändring i synen på verksamheten, 

med en blick mot rekreation och fritid, även sker ett skifte av verksamhetens styre. 

Från att ha legat under folkskoledirektionen till att bli barnavårdsnämndens ansvar. 

Rohlin (2001) menar att eftermiddagshemmen inte kom att diskuteras utifrån idén om 

verksamheten som ett komplement till skolan. Den diskussionen kom att föras under 

1960-talet och leda in mot den utbildningspedagogiska tanken. Johansson (2011) 

beskriver hur 1960-talet kan ses som en era då fritidshemmet kom att synliggöras inom 

ramen för skola. SIA-utredningen SOU 1974:53 är enligt Haglund (2009) det 

betänkandet som kom att få en avgörande roll för det ökade samarbetet mellan 

fritidshem och skola. Fritidshemmet sågs som en resurs vilken kunde bli en del av 

skolans verksamhet, ett argument för att de då mycket olika verksamheterna med 

innehållsmässigt stora skillnader skulle kunna mötas. Johansson (2011) lyfter fram att 

kommittén för den halvöppna barnavården redan 1946 lämnat ett förslag på att 

eftermiddagshemmen skulle kallas fritidshem och att det där med skulle bedrivas en 

omsorg om barnet över hela dagen.  

Enligt Rohlin (2001) blir fritidshemmet som en pedagogisk arena framskrivet i 

dokument från och med mitten av 1960-talet. I och med konstruktionen av 

fritidshemmet som en pedagogisk arena överges den sociala tanken allt mer och även 

den välgörenhetsaspekt som arbetsstugorna och eftermiddagshemmen vuxit fram ur 

blir allt mer otydlig. Rohlin (2001) och Johansson (2011) menar att 1990-talets alla 

reformer inom skolan i kombination med dålig ekonomi, bidra till stora förändringar 

för fritidshemmet. En förändring som kommer att påverka är att statens styrning blir 
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allt svagare genom den decentralisering som sker under 1990-talet, som innebär att 

kommunen nu blir huvudman för skolan. Enligt Johansson (2011) och Rohlin (2001) 

fanns det tidigare en stark distinktion mellan verksamheterna då skola och fritidshem 

låg under två olika förvaltningar. Fritidshemmet låg under socialdepartementet på 

statlig nivå, och hos socialförvaltningen på kommunal nivå. Enligt Johansson (2011) 

kan den slutgiltiga integreringen mellan skolan och fritidshemmet ses explicit från och 

med 1996 då tillsynsansvaret för fritidshemmen ålades skolverket. 1998 fulländas 

således integreringen med skolan genom att utbildningsdepartementet inte bara 

fungerar som skolans huvudman utan även tillskrivs fritidshemmet. Fritidshemmet 

kommer såväl lokalmässigt som tankemässigt att flytta in hos skolan. Johansson 

(2011) lyfter fram ett resonemang om att när fritidshemmet skrivs in i läroplanen och 

skollag är det en tydlig positionering som innebära att fritidshemmet kan ses som en 

lärande institution.  

2.2 En förståelse av kvalitet i förhållande till 
fritidshemmet 

Fritidshemmets uppdrag har över tid skiftat fokus på åt vem man ska vara ett 

komplement. Enligt Rohlin (2001) är fritidshemmets roll bunden till att komplettera 

någon annans behov. På 1970 och 1980-talet låg tyngdpunkten på att vara ett 

komplement till hemmet. Vilket kan ses som en effekt av att kvinnan som tidigare varit 

hemma och tagit hand om barnen, nu blev aktiva på arbetsmarknaden, vilket gav ett 

behov av barnomsorg. Idag har fritidshemmets kompletterande uppdrag förskjutits 

mer åt att vara ett stöd till skolan(a.a.). Skolan och fritidshemmet förväntas idag att 

samarbeta genom samverkan (Skolverket, 2011). 

Ett flertal forskare inom det fritidspedagogiska området har intresserat sig för att 

undersöka hur integreringen med skolan påverkat fritidspedagogens yrkesidentitet. 

Hansens (1999) avhandling ägnas åt yrkeskulturer i möte och belyser problematiken 

som uppstår när två skilda yrkesgrupper med olika tradition och värden förväntas 

mötas i samverkande arbetslag. Fritidspedagogens yrkesidentitet framstår som 

splittrad i två yrkesidentiteter, en i skolan och en i fritidshemmet. Hur fritidspedagogen 

ska forma sin läraridentitet i klassrummet utan någon tidigare vana av att befinna sig 

inom skolans domäner bidrar till en osäkerhet inför mötet med läraren. Vilket även 

bidrar till att skillnaderna dem emellan växer. Klassrumsläraren å sin sida är van att 

vara ensam ledare i sitt klassrum och ovan att arbeta i arbetslag, vilket gör att mötet 

mellan olika yrkeskulturerna gör samverkan svår.  

Calander (1999) är en av dem som ägnat stort intresse av att undersöka vad som sker 

med fritidspedagogens yrkesidentitet när skolan och fritidshemmet förväntas att möta 

varandra i samverkan. I en avhandling och ett flertal artiklar beskrivs den kamp som 

uppstår mellan olika yrkesidentiteter då fritidshemmet inkräktar på skolans såväl 

kunskapssyn som lokaler. Calander (2000) menar att en konflikt om legitimitet uppstår 

mellan fritidspedagogen och läraren vilket resulterar i att fritidspedagogen går ut ur 

striden iklädd en roll som benämns för hjälplärare. Inträdet i skolan kan 

sammanfattningsvis bidra till en urholkning av fritidspedagogens yrkesidentitet vilket 

gör att såväl samverkan som sammabete blir lidande. Enligt Calander (2001) blir 

dubbelheten som betecknas som karaktäristisk för fritidspedagogens profession än mer 

komplicerad när lärarutbildningen från 2001 endast utexaminerar lärare i fritidshem 

och inte fritidspedagoger. Calander (2001) ställer sig frågan om fritidspedagogen är 

på utdöende. 
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Det är i synen på skolan som norm som skiljelinjerna mellan fritidshemmets och 

skolans pedagogiska uppdrag blir som störst menar Hjalmarsson, Löfdahl och Saar 

(2012). Fritidshemmet har svårt att framhäva sina egenskaper om de ställs som en 

motpol till skolans. Skolverkets rapport Finns fritids (2000a) betonar att 

fritidshemmen oftast ses som en resurs för skolan rent tidsmässigt men inte 

innehållsmässigt. Skolverket (2000b) kommer i sin rapport fram till att fritidshemmen 

sällan har egna mål att uppnå, utan att verksamheten istället söker uppnå gemensamma 

mål med skolan eller enbart söker uppnå skolans mål. Skolinspektionen lyfter fram en 

liknande problematik genom rapporten Kvalitet i fritidshem (2010:3) där otydligheten 

i styrdokumenten beskrivs som en bidragande faktor till att fritidshemmens kvalitet 

beskrivs som bristfällig. 

Frågan om kvalitet skulle kunna uppfattas som än mer komplex när fritidshemmets 

kvalitet blir en fråga om att uppnå mål som är satta utifrån från någon annans 

verksamhet, då fritidshem inte är det samma som skola. Andersson (2013) lyfter i sin 

avhandling fram att det i den empiri som samlas in, syns ett tydligt mönster som visar 

att fritidshemmen förblir relativt osynliga i skolans kvalitetsredovisningar. Att de 

osynliggörs kopplas till att det inte är helt självklart hur fritidshemmet ska tolka och 

där efter handla genom styrdokumenten som verksamhet förväntas arbeta utifrån. 

Andersson (2013) menar att fritidshemmets pedagogiska innehåll inte betraktas som 

lika självklart som skolans. För att det ska kunna bli mer självklar måste 

fritidshemmets pedagogiska uppdrag synliggöras för de verksamma inom 

fritidshemmet, så att de kan ta anspråk på sina kunskaps- och ansvarsområden. 

Skolinspektionen (2010:3) lyfter i sin granskning av fritidshemmets kvalitet fram att 

det finns grupper av fritidspedagoger som inte uppfattar att de har ett lärande uppdrag 

i fritidshemmet. De tenderar att lägger sin kraft på skolan, vilket resulterar i att 

fritidshemmets verksamhet blir lidande. Skolinspektionen (2010:3) beskriver på 

följande vis att ”Personal särskilt den pedagogiskt utbildade, lägger ofta mycket kraft 

på tjänstgöringen i skolan och tenderar att släppa de pedagogiska ambitionerna för 

fritidshemmet.” (Skolinspektionen, 2010:3, s 7). Fritidspedagogen beskrivs som ovan 

vida att föra diskussioner om det pedagogiska innehållet och på djupet ges tid till 

didaktisk diskussion.  Den samlade bilden av fritidshemmets kvalitet beskrivs som 

bristfällig, då rektorer generellt sett måste bli mer förtrogna och insatta i det arbete 

som bedrivs på eftermiddagarna på fritidshemmet. För att på det sättet ge 

fritidspedagoger möjlighet att utveckla sin verksamhet. 

Begreppet kvalitet kan beskrivas genom Asplund Carlsson, Kärrby, Pramling 

Samuelsson (2001) som menar att det inom skolans sfär kan talas om tre typer av 

kvalitet. Dessa benämns struktur-, process- och resultatkvalitet. Strukturkvalitet kan 

kopplas till verksamhetens yttre förutsättningar där begränsad ekonomi ses mynna ut 

i att påverka personaltäthet och barngruppens storlek. Vidare definieras 

processkvalitet utifrån aspekter kopplade till den pedagogiska verksamhetens inre 

arbete, det vill säga relationer och personalens förhållningssätt till eleven samt 

samspelet och interaktion mellan individerna inom verksamheten. Processkvaliteten 

kan ses syfta mer till att representera ett informellt lärande. Den tredje typen av kvalitet 

definieras som resultatkvalitet vilket innefattar det man vill uppnå inom en utbildning 

med fokus på kunskaper och hur väl dessa uppnås och kan göras till hanterbarheter 

genom en omvandling till så kallade hårda resultat. De görs till mätbarheter i form av 

siffror och statistik. Asplund Carlsson m.fl. (2001) betonar dock att det finns en 

överhängande problematik och en kamp om huruvida kvalitet är ett begrepp som bör 



8 

 

användas inom skolans område beroende på att skolan är en socialt och kulturellt 

komplex arena.  

2.2.1 Tidigare forskning – Kvalitet och kvalitetsbegrepp 
Strannegård (2013) beskriver begreppet kvalitet utifrån dess latinska ursprung 

qualitas, ett begrepp som används för att fångar in någontings egenskaper. Att förstå 

kvalitet som egenskaper visar på att kvalitet har ett behov av att fyllas upp av 

betraktaren för att ge en insikt till vad kvalitet kan tänkas vara. Strannegård (2013) 

menar att det kan tolkas som att det finna olika typer av kvalitet. Det finns kvaliteter 

som lättare kan göras till mätbarheter än andra. Kvalitet skiljer sig där med från 

kvantitet, vilket på ett enkelt sätt görs till enheter och värden som låter sig mätas. När 

det däremot kommer till mer implicita kvaliteter blir det inte alltid till en helt enkel 

operation att omvandla den implicita kvaliteten till objektiv och explicit. Det blir en 

fråga om att avlägsna subjektiviteten och att göra om kvalitet till objektiva 

hanterbarheter (a.a.). Ett exempel på kvalitet som lättare görs till objektiv och uttryckt 

är resultatkvalitet, vilket kan vara elevers matematikresultat från ett prov i skolan. 

Höga poäng blir till hög kvalitet. Processkvalitet är motpolen till resultatkvalitet. 

Processkvalitet är kopplat till det informella lärandet, till interaktionen till samtalet. 

En kvalitet som kan vara lika självklar och närvarande, men inte lika lätt boxas in och 

omvandlas till mätbara enheter.  

Forskare som lyfter problematiken med att tala om kvalitet som någonting objektivt 

som blir giltigt först när subjektiviteten avlägsnats är Dahlberg, Moss och Pence 

(2013) de understryker att ”kvalitet presenteras som en universell sanning, fri från 

värderingar och kultur och tillämpbar var som helst på det aktuella fältet: kort sagt, 

´kvalitet´ är ett avkontextualiserat begrepp.” ( Dahlberg, Moss, Pence, 2013, s 142). 

De framhåller även att processkvalitet är marginaliserat i kvalitetsredovisningar i 

förskolan beroende på att det är svårare att objektivt bedöma de subjektiva värdena 

som uppstår i undervisning av yngre barn. De utgår från ett resonemang om att vad 

barnen lär sig inte kan kopplas till den specifika stunden i förskolan.  

Andersson (2010) har genom forskning inom det fritidspedagogiska området 

intresserat sig för bedömningar av elever på fritidshemmen. Bedömningar och 

utvärderingar av elevers prestationer har en lång tradition i skolan. Andersson (2010) 

lyfter fram att fritidspedagogerna kommer från en annan tradition, med en annan syn 

på bedömningar. De har en större ovilja att se på barnet med ett värderande öga. Likväl 

kan bedömningar fungera som ett led i att stärka fritidspedagogens profession, genom 

att vinna mark inom ett område som länge varit skolans. Andersson (2010) beskriver 

att fritidspedagogen hamnar i en sorts moralisk konflikt när de i allt större 

utsträckningar förväntas genomföra skriftliga bedömningar av yngre elever, genom 

exempelvis individuella utvecklingsplaner. Problematiken kan ses ligga i att även 

fritidshemmet tvingas anpassar sig efter det övriga samhällets utvärderingsiver. Enligt 

Andersson (2013) kan det utifrån forskningsresultaten tolkas som att fritidspedagogen 

har en större vana av att muntligt tala om barns förmågor, men inte att genomföra 

skriftliga bedömningar av dem.  

Bergh (2010) har i sin avhandling satt upp frågan vad kvalitet gör med utbildning och 

vad utbildning gör med kvalitet. Därigenom undersöks kvalitet som ett begrepp utifrån 

teorier kopplade till konstruktionism och begreppshistoria. Bergh (2010) sätter i sin 

undersökning in kvalitetsbegreppets i ett historiskt perspektiv. Begreppet kvalitet 

presenteras genom sitt ursprung i industrins värld, för att sedan träda in och användas 

flitigt av näringslivet. Sedan sprider sig kvalitetsbegreppet in i skolan genom 
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nyliberala strömningar på 1990-talet. Bergh (2010) beskriver kvalitet som ett än idag 

mycket närvarande begrepp i skolans kontext, men att det mycket sällan på ett djupare 

plan diskuteras vad kvalitet är. Kvalitet blir till någonting alla eftersträvar men har 

svårt att uttala vad det innebär. Idag har skolorna krav på sig att visa upp sin kvalitet 

genom systematiska kvalitetsredovisning. Kvalitet blir till en process vilket kan 

kopplas till kvalitetsbegreppets ursprung från industrins syn på kvalitet med ord och 

innebörd kopplat till effektivisering och ständig utveckling som drivkraft. Bergh 

(2010) uppmärksammar utifrån sin empiri tendensen att skolorna i sina 

kvalitetsredovisningar i störst utsträckning lyfter fram resultatkvalitet snarare än 

processkvalitet. Bergh (2012) framhåller att kvalitet görs mer uttalad och begriplig i 

skolornas presentation av vad kvalitet är för verksamheten, till skillnad från statliga 

dokument som oftast presenterar kvalitet som något eftersträvansvärt, ett någonting att 

uppnå. 

2.2.2 Tidigare forskning – Kunskapssyn, lärande och 
fritidspedagogiken 

Det har inom det fritidspedagogiska området gjorts flertalet studier som lyfter fram 

fritidshemmets pedagogiska uppgift. I följande kapitel skrivs kunskapssyn, lärande 

och fritidspedagogik fram. Urvalet av forskning som presenteras görs utifrån en vilja 

att ringa in det komplexa i kunskap, men även betona fritidspedagogiken och 

fritidshemmet lärandeuppdrag.  

Haglund (2009) beskriver amerikanska förhållanden inom verksamheter som kan 

liknas vid de svenska fritidshemmen. Haglund utgår från fritid som diskurs och menar 

att det ägt rum en transformation inom och mellan diskursen rörande den fria tidens 

roll för lärande. Omformuleringen har rört sig från en omsorgsdiskurs till en 

kunskapsdiskurs. Samhällsdebatten genom medier och forskning uppges ha fört en 

retorik som lyfter fram verksamhetens lärande. Vilket då beskrivs utifrån att det 

genererar positiva effekter för samhället, och i sin tur leder fram till en utplaning av 

segregation i utsatta områden. Haglund (2009) tolkar det som att fokus i diskursen om 

fritiden vidgats till att bli en nyttotid och en tid till att stärka elevers lärande. Ett 

liknande resonemang appliceras på svenska förhållanden. Haglund (2009) menar då 

att det för fritidshemmen i Sverige lagts en betungande vikt vid att särskilja 

fritidshemmets innehåll från skolans. Det genom att i styrdokument betona 

fritidshemmets kompletterande roll, vilket kopplats till tidsmässiga aspekter och inte i 

lika hög grad till det fritidspedagogiska innehållet som ett komplement till skolans 

pedagogik. Att fritidshemmets pedagogiska innehåll fokuseras till att särskiljas från 

skolans bidrar till en ökade distans mellan skolans och fritidshemmets pedagogiska 

uppgift. Något förenklat kan fritidshemmets roll då uppfattas som reducerad till att blir 

en plats för förvaring av barn, då tas fritidshemmen ifrån sin position som en arena för 

lärande.  

Synen på kunskap är en aspekt som påverkar fritidshemmets diskurs. Enligt Karlsson 

Vestman (2002)  skapas synen på fritidshemmets pedagogik i förhållandet till skolans. 

Uppfattas fritidspedagogiken som ett naturligt inslag i skolan uppstår det inte någon 

konflikt. Om respektive pedagogisk hållning ses som lika väsentliga delar av skolan 

som en helhet uppstår heller inte någon kamp om utrymmet. Hur fritidspedagogik 

definieras beskrivs där med som en viktig utgångspunkt för att i sista led bli en 

avgörande aspekt i mötet med andra professioner inom skolan. Målet med den 

pedagogiska verksamheten såväl som för den fritidspedagogiska verksamheten är att 

det ska resultera i ett lärande. Synen på vad ett lärande är beroende av vem som 
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besvarar frågan, är det fritidspedagogen eller läraren. Karlsson Vestman (2002) ställer 

sig vidare frågan om hur fritidspedagogen ska förhålla sig till sin kompletterande roll 

om skolan fortsätter att utvecklas åt ett essentialistiskt håll. Då med tyngdpunkten 

vilande mot en tydlig ämnesinriktning och betoning på kunskaper kopplade till 

förmågor som att läsa, skriva och räkna. Karlsson Vestman (2002) menar att 

fritidspedagogiken har en svag koppling till en ren ämnestradition och att fokus legat 

mer på social samvaro och sociala färdigheter, så när det så över tid formats ett 

pedagogiskt innehåll har det gjorts utifrån ämnen som natur, kultur och samhällen. 

Områden som inte känns igen av den traditionella skolan. Det är då det uppstår en 

kamp om legitimitet om vem som har rätten att definiera kunskapens innebörd. 

Karlsson Vestman (2002) använder begreppet essentialism för att beskriva den 

ideologiska hållningen ur vilken fritidshemmet kan betraktas som en plats för 

kunskapande med betoning på förmågor kopplade till en ämnesinriktad kunskapssyn 

som lyfter fram färdigheter så som att kunna läsa, skriva och räkna. Som en motpol till 

detta beskrivs en ideologisk utgångspunkt i progressivism och en syn på att tiden i 

fritidshemmet kopplas till det fria skapandet och ett tematiserande arbetssätt, där 

barnets lärande utgår från barnets intresse och fritidspedagogen är dess handledare 

genom den fria tiden. Enligt Karlsson Vestman (2002) uppstår det en kamp om 

legitimitet mellan dessa båda ideologier när fritidshemmet ska hävda sig som en 

professionell pedagogisk verksamhet. Karlsson Vestman (2002) beskriver på följande 

sätt att ”Ifrågasättandet av legitimiteten kommer då dels från företrädare för en mer 

ämnesinriktad läroplan som beskyller fritidspedagogiken för att vara ”flummig” när 

den inte känns igen i traditionella ämnestermer” (Karlsson Vestman, 2002, s 7-8) 

Att kunskap ställs mot flum är en diskussion som flertalet forskare lyft fram. Enligt 

Carlgren, Forsberg och Lindberg (2009) befinner vi oss nu i en tid, i ett samhälle där 

det ställs krav på yttre mätningar av kunskap, som kan generera hårda resultat, en vilja 

att se kunskap. Då riskerar dock det som inte låter sig lätt mätas att glöms bort eller 

betecknas som inte lika viktig kunskap. Den här förenklingen bidrar till en allt för 

onyanserad bild av kunskap.  Carlgren m.fl. (2009) uttrycker på följande vis att ” I den 

polariserade offentliga debatten sätts kunskap mot flum.” (2009, s 15) Gustavsson 

(2004) lyfter likaså fram motsatsförhållanden inom kunskapsbegreppet. Motpolerna 

beskrivs genom progressivismen som en motpol till den mer traditionella 

förmedlingspedagogiken. Progressivismen uttrycks vara mer subjektiv i förhållandet 

till kunskap, med en syn på lärandet som en pågående aktiv process med en betoning 

på mer informella lärandesätt. Det ställs mot den traditionella förmedlingspedagogiken 

som Gustavsson (2004) beskriver som den dominerande synen på 

kunskapsförmedling, där kunskap blir till någonting objektivt, som ska tas emot och 

läras in av eleven.  

Synen på fritidspedagogiken och fritidshemmet som en möjlighet för 

kunskapsutveckling är ett område som Hjalmarsson m.fl. (2012) forskar inom. Genom 

sin forskning vill öppna upp för en syn på fritidshemmet som en mer synlig didaktisk 

arena. De analyserar hur fritidspedagoger talar om sin verksamhet med en fokusering 

på att undersöka kunskapsinnehållet. Fritidspedagogiken skapar en kunskapsdiskurs 

som skiljer sig från skolans norm och syn på kunskapsinnehållet. Skillnaderna 

presenteras genom att fritidshemmet inte eftersträvar en didaktik som vill finna 

metoder i syftet att eleven ska ta till sig ett uttalat innehåll och nå kunskapsmål som 

pedagogen sedan förväntas bedöma. Den diskursen är ständigt närvarande inom skolan 

men inte på fritidshemmet.  
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Hjalmarsson m.fl. (2012) menar att fritidshemmet som en lärandediskurs har fastnat i 

föreställningen om fritidspedagogikens polära förhållande, ett antingen eller 

förhållande. Det leder till ett osynliggörande av fritidspedagogiken. Meningsfullhet 

ställs mot oordning, antingen är det verksamhet eller lärande, målstyrning eller 

erbjudande av aktivitet. Det bidrar i sin tur till att fritidshemmet som en plats för 

kunskapsutveckling och lärande hamnar i vad som beskrivs som ett vacuum. För att 

fritidshemmet ska kunna bemöta det här förhållandet och synliggöra sin didaktik 

understryks vikten av att fritidshemmets pedagogik kan stärkas med utgångspunkt i att 

söka svar på frågorna Vad är detta? och Vad kan detta bli? Genom frågorna kan 

mening konstrueras utifrån fritidshemmet egna kunskapssyn. 

2.3 Skollagen – Språkbrukets förändring över tid 

Rohlin (2001) som studerat fritidshemmets nutidshistoria har gjort det utifrån statliga 

och fackliga dokument. Genom forskningen visas hur barns fria tid har styrts utifrån 

olika motiv, bundet till hur samhället sett ut och prioriterat. Johansson (2011) uttrycker 

att när fritidshemmet skrivs in i skollagen 1985: 1100 är det en tydlig positionering av 

att fritidshemmet blir en del av skolan. Det skulle även kunna indikera på att 

fritidshemmet ses som en pedagogiska arena. Här följer en redogörelse för hur den 

tidigare skollagen 1985: 1100 och den nuvarande skollagen 2010: 800 skriver fram 

fritidshemmet. 

I den tidigare skollagen 1985: 1100 skrivs fritidshemmet fram under vad som benämns 

skolbarnomsorgen i ett gemensamt kapitel tillsammans med förskoleverksamheten. I 

2 a kapitel i skollagen under rubriken ”Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg” 

skrivs skillnaderna fram mellan förskola och fritidshem. Förskoleverksamheten 

beskrivs som en pedagogisk verksamhet som ska erbjuda fostran och omsorg. 

Skolbarnomsorgen det vill säga fritidshemmet beskrivs utifrån att 

”Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en 

meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.” (Utbildningsdepartementet, 1985:11 00, § 

3). Framskrivningen av att fritidshemmets roll är att komplettera skola tydliggörs även 

vidare in i den nya skollagen som kom att gälla från 2010, här har dock fritidshemmet 

tilldelats ett eget kapitel. Fritidshemmet beskrivs i § 2 under rubriken ”Utbildningens 

syfte” på följande vis: ”Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda 

utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.” (Utbildningsdepartementet, 2010: 

800 § 2).  

Ytterligare distinktioner mellan den tidigare och den nya skollagen är sättet som 

fritidshemmets lärandeuppdrag skrivs fram. Den tidigare skollagen 1985: 1100 skriver 

inte fram att fritidshemmen hade ett pedagogiskt ansvar. I nuvarande skollagen 2010: 

800 används ett annat språkbruk där fritidshemmets verksamhet beskrivs genom en 

konsekvent användning av orden lärande och utbildning. Under rubriken 

”Utbildningens syfte” § 2 står att läsa ”Fritidshemmet ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet 2010:800 § 2). Ytterligare 

förändringar i språkbruket kan tydliggöras genom att de som i tidigare skollag skriver 

fram genom ordet barn benämns för elev.  

Sammanfattningsvis skulle det över tid kunna beskrivas som att det ägt rum en 

förändring i språkbruket av hur fritidshemmet skrivs fram i skollagen. Från en 

betoning på att fritidshemmets uppdrag innebär att stödja barn i deras utveckling, till 

att skriva fram verksamheten med ord som lärande, utbildning och elev.  
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2.4 Yrkeslegitimation – Statens offentliga utredning 
SOU 2008: 52 

Följande avsnitt bygger på en genomläsning av den statliga utredningen SOU 2008:52 

”Legitimation och skärpta behörighetsregler” som publicerades den 21 maj 2008. 

Utredningen har fungera som underlag för den omfattande yrkeslegitimationsreformen 

som nu pågår inom skolan. Här har utredningen granskats med det specifika syftet att 

lyfta fram hur fritidspedagogen skrivs fram genom dokumentet, och vilka slutsatser 

som görs gällande om fritidspedagogen bör omfattas av legitimationskravet eller inte.  

Att införa legitimationskrav i skolan motiveras genom att det förväntas ge en ökad 

kvalitet till verksamheten. I kapitel 2. 3 i SOU 2008:52 under rubriken ”Principiella 

utgångspunkter” står att läsa att: ”För det första är syftet att verksamhetens kvalitet ska 

stärkas.”[sic](Utbildningsdepartementet, 2008, s 69) Det direktiv som föranlett SOU 

2008: 52 rubriceras utifrån att riksrevisionen anser att det över tid ägt rum en markant 

ökning av antalet verksamma inom skolan som arbetar utan behörighet. Det ses som 

ett växande problem.  Det beskrivs som en konsekvens av att skollagen 1985: 1100 är 

allt för tolkningsbar när det kommer till vilken utbildning som krävs i relation till den 

faktiska tjänstgöringen i skolan.  

I den statliga utredningen SOU 2008:52 finns fritidspedagogen med i betänkandet. 

Lärare, förskolelärare och fritidspedagoger beskrivs alla vara professioner som deltar 

i skolans kvalitetsredovisningar vilket kräver att de har en sådan utbildning att 

kvalitetsredovisningar av verksamheten kan genomföras. I förarbetet till SOU 2008: 

52 har olika professioner inom skolan samt rektorer och huvudman intervjuats utifrån 

frågor om hur ett legitimationskrav kan fungera och uppfattas. Majoriteten av 

intervjuerna ger en samlad bild av att införandet av en legitimation skulle kunna stärka 

lärare, förskolelärare och fritidspedagogers status och öka attraktionskraften till yrket. 

Det framkommer dock att det här resonemanget är avhängigt på om det genom 

införandet av en legitimation även sker en inverkan på löneutveckling i en positiv 

riktning. 

SOU 2008: 52 beskriver fritidspedagogens roll på följande vis ”Det fanns även 

uppfattningar om att fritidspedagoger eller motsvarande utgör ett stöd i skolans 

verksamhet, medan de på eftermiddagstid arbetar i sin egen profession i 

fritidshemmet.” (SOU 2008: 52, s 162) Fritidspedagogen beskrivs även som en 

förutsättning för att läraren ska kunna dela upp elever i minder grupper vid 

undervisning och för att de har en viktig roll i skolan under skoldagen. SOU 2008: 52 

sammanfattar följande ”Samtalen utmynnade i att det bör krävas högskoleutbildning 

för att få anställning som fritidspedagog i fritidshem bl.a. eftersom det är en 

pedagogisk verksamhet som delvis styrs av en läroplan.”( SOU 2008: 52, s 162)  

Genom SOU 2008: 52 beskrivs att det inte är helt oproblematiskt att avgöra om även 

fritidspedagogens ska omfattas av legitimationssystemet. Det med hänvisning till att 

skollagen 1985: 1100 inte ger tydliga riktlinjer om det krävs utbildning för att arbeta 

på fritidshem, eller om erfarenhet räcker, med hänvisning till otydlighet i skollag 1985: 

1100. Det bedöms där av svårt att motivera att det skulle krävas en legitimation för 

fritidspedagoger och hur en sådan skulle kunna erläggas. Det som talar för att 

fritidspedagogens ska omfattas av legitimationsreformen är att profession till viss del 

arbetar utifrån läroplanen. Enligt SOU 2008: 52 betänkande om fritidspedagogen ska 

inkluderas eller exkluderas vid ett legitimationssystem leder fram till följande 

konklusion: ”Däremot kvarstår otydligheten när det gäller fritidspedagoger varför 
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denna grupp enligt mitt förslag inte ska omfattas av ett legitimationssystem.” (SOU 

2008: 52, s 241) 

Att fritidspedagoger stängts ute från att inkluderas i regeringens omfattande projekt att 

stärka skolans kvalitet, med skola i denna mening menas skola, förskola och 

fritidshem, har resulterat i protester mot legitimationsreformen. Den 27 juni 2013 kom 

regeringen i ett pressmeddelande med direktiv angående fritidspedagogens rätt till 

legitimation där man uttrycker att:  

 

 Fritidspedagoger (dvs. de som har en äldre examen inriktad mot enbart arbete i 

fritidshem) får behörighet att undervisa som lärare i grundskolans årskurs 1-3 eller 

årskurs 4-6 i ett grundskoleämne, om det ämnet ingår i fritidspedagogens examen 

eller om examen har kompletterats i tillräcklig omfattning. 

                                                                

                                                   (Pressmeddelande, 2013 Utbildningsdepartementet) 

 

Genom pressmeddelande tydliggörs att fritidspedagogen kan har rätt till att undervisa 

som lärare i skolämne. Dock kvarstår det faktum att kvaliteten på fritidshemmen inte 

anses vara i behov av säkerställas genom att verksamheten drivs av yrkeslegitimerade 

fritidspedagoger. 
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3 SYFTE 
Vilka signaler sänds ut då fritidspedagogen har rätt till en yrkeslegitimation som lärare 

i skolämne men inte kan legitimeras som fritidspedagog i fritidspedagogik? 

Yrkeslegitimationen skrivs i den statliga offentliga utredning SOU 2008: 52 fram som 

en handling direkt kopplad till att höja skolans kvalitet. Syftet med den här 

undersökningen är att kartlägga fritidshemmets kvalitetsdiskurs genom att bryta ner 

begreppet kvalitet. Genom kartläggningen är min förhoppning att vidga bilden av 

fritidshemmets komplexa relation till skolan. Jag undersöker vad kvalitet i 

fritidshemmet uppfattas som utav såväl utbildningsförvaltningen i en kommun där 

kvalitet varit en prioriterad fråga, till vad fritidspedagoger uppfattar som bärande 

aspekter för kvalitet.  Utifrån följande frågor bygger jag upp min undersökning: 

 

 Hur uppfattar fritidspedagoger vad kvalitet är?  

 Hur talar fritidspedagogerna om kunskap och sitt lärandeuppdrag?  

 På vilket sätt uppfattar fritidspedagogerna yrkeslegitimationsreformen? 
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4 TEORETISKT RAMVERK 
I följande kapitel tydliggörs det teoretiska ramverk som har format det här 

självständiga arbetet med inriktning mot det fritidspedagogiska området. I följande 

kapitel beskrivs den konstruktionistiska grundsynen som har färgat studien. Ett 

lingvistiskt förhållningssätt har genom undersökningen ständigt varit närvarande och 

förhållandet mellan text i form av såväl muntliga som skriftliga källor har undersökts 

med en poststrukturalistiska syn på ordet och ordets formbarhet och beroende av 

kontext, samt hur språket styr och påverkar en diskursordning.  

4.1 Verkligheten som konstruktionsplats   

Den här undersökningen har tagit inspiration från diskursanalysen. Härmed följer en 

redogörelse för de grundval på vilka jag även ser den kritiska diskursanalysen som en 

metod för att besvara undersökningens syfte. 

För att greppa vad diskurs är kan Winter Jørgensen och Phillips (2009) förklaring 

användas. Diskurs beskrivs genom att det är ”ett bestämt sätt att tala om och att förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” [sic] (2009, s 7). För att kunna ta till sig 

postmoderna teoretiker krävs tid för reflektion och eftertanke, för att helt och fullt 

kunna nyttja teorierna. Inom ramen för det självständiga arbetet med inriktning mot 

det fritidspedagogiska området kan tiden ses som ett hinder. Komplexiteten är stor och 

i det teoretiska ramverk som presenteras skrapar jag i viss mån bara på ytan. Det är 

essensen i diskursanalysen som appliceras på det tankemönster jag utgår från vid mötet 

med språkbruk och text. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2009) är diskursanalysen i sitt ursprung nära 

kopplat till lingvistiken, det vill säga språkvetenskapen. Den kritiska diskursanalysen 

kan i sin tur ses förbunden till poststrukturalistiska tankegångar. Kritisk forskning har 

ingenting att göra med negativitet. Det är snarare ett sätt att synliggöra och undersöka 

maktstrukturer mellan norm och icke-norm, ett förhållningssätt till att det i världen 

konstrueras obalans. Den part som inte uppfattas som norm, lyfts fram för att påverkas 

i en riktning mot förändring, mot att erövra språket. Något förenklat utifrån Winther 

Jørgensen och Phillips (2009)  kan diskursanalysens grundtanke ses växa fram ur 

Saussure teoretiska tankegångar. Saussure menade att förhållandet mellan språk och 

verklighet är godtyckligt och ställde sig där med frågan om hur världen ges sin 

betydelse. Saussures höll en tes om att tecken får sin betydelse genom att skilja sig 

från andra tecken, dess betydelser finns låsta i respektive tecken. Poststrukturalisterna 

drar denna tes ett steg längre genom att ifrågasätta om tecknen är låsta till en betydelse. 

Eller som Winther Jørgensen och Phillips (2009) uttrycker det ” I poststrukturalistisk 

teori får tecknen fortfarande betydelser genom att skilja sig från andra tecken, men det 

som de skiljer sig från kan ändra sig alltefter vilket sammanhang de används i.”( 

Winther Jørgensen och Phillips, 2009, s 17). Utifrån ett sådant perspektiv blir det 

relevant att i rollen som forskare undersöka den kontext där orden befinner sig.  

 

 

 

 

Hur kan man se på diskurs och hur har den förklarats? Låt oss börja med en av 

diskursanalysens förespråkare, på följande vis talar Foucault (2008) om diskurs:  
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Diskurs är batalj. Inte avspegling. Eller närmare bestämt: i diskursen måste man 

tydliggöra funktioner som inte bara är uttryckande (inte bara uttrycker ett redan 

upprättat och stabiliserat maktförhållande) eller reproducerande (inte bara 

reproducerar ett på förhand existerande socialt system). Diskursen – själva det 

förhållandet att man talar, använder ord, använder de andras ord (om så bara för 

att returnera dem), ord som de andra förstår och godtar (och kanske i sin tur 

returnerar) – det förhållandet är i sig en makt. 

                                                              (Foucault 1994 översatt av Stolpe 2008, s 183)  

För att applicera Foucaults utsaga om vad diskurs är ges en insikt i att diskursen skapar 

och skapas av språket, utav det som finns men även genom det som utelämnas. Att ta 

makt över diskursen blir således även en fråga om att ta makt över de ord som den 

överordnade diskursen använder.  Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2009) är 

diskursen inte någonting statiskt, utan diskursen är det som konstrueras utifrån den 

fråga man sätter upp för sin undersökning. Vem som har rätten att tala är en av de 

hållpunkter som undersöks vid en diskursanalys. Enligt Börjesson (2003) kan 

diskursen ses forma och formas genom andra diskurser ”I varje miljö, på varje plats 

där den aktuella diskursen verkar, råder talordning också över vem som definieras som 

(mest) initierad, vem som är kapabel till det mest seriösa talandet.” (Börjesson, 2003, 

s 21)  

Socialkonstruktion är ett återkommande begrepp inom post- ismerna. För att beskriva 

vad som kan menas med konstruktion ges följaktligen en kort beskrivning av 

socialkonstruktionism. Winther Jørgensen och Phillips (2009) tydliggör 

socialkonstruktionismens utgångspunkter genom följande kategoriseringar av 

begreppet och lyfter fram fyra nyckelpremisser. Den första premissen är en kritisk 

inställning till vad som är sanningar. Utgångspunkt ligger i frågan om det finns 

någonting som kan betecknas för en objektiv sanning, världen kategoriseras utifrån 

hur den uppfattas av den som uppfattar. Den andra premissen betonar att seendet på 

världen alltid är kulturellt och historiskt bunden, synen på kunskap om världen grundas 

på historien och kulturella skeenden. Tredje premissen belyser sambandet mellan 

kunskap och social interaktion, att kunskapen är beroende av det sociala skeendet där 

sanningar skapas inom grupper och hålls för sanningar inom gruppen. Premiss fyra är 

sambandet mellan kunskap och social handling. Beroende på hur världen är 

konstruerad skapas en föreställning om vad som är socialt acceptabelt och där med ges 

utrymme för visst handlande i en viss situation. Handlingen uppfattas då som socialt 

accepterad. 

Att verkligheten ses som konstruerad, präglad av historiens skiftningar och beroende 

av kontext är återkommande i den forskning som lyfts fram i kapitel 2. Hansen (1999) 

och Calander (2001) understryker svårigheterna som uppstår mellan olika 

yrkeskulturer med olika traditioner och olika sätt att tala om sin verksamhet. Det 

framhålls uppstå problem när de olika verksamheterna förväntas mötas inom en domän 

som länge varit skolans, det vill säga kunskapande och lärande. Vilket även är 

näravande i den undersökning jag genomför. 

4.2 Intertextualitet 

Intertextualitet är en term som används av Fairclough (1992) för att visa kopplingen 

mellan text och tal, såväl skrivet språk som talat språk.  Samspelet byggs upp i 

relationen mellan texter, mellan olika medier eller inom olika typer av text. Ett sorts 

resonemang om att texter bygger på texter som bygger på andra texter. 

Intertextualiteten lyfts fram som ett konkret analysverktyg som fungerar för att visa på 
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hur olika diskursordningar kan undersökas genom studier av hur texter påverkats av 

varandra och skapar och bildar någonting nytt som än dock är avhängigt på det som 

tidigare sagts. Winther Jørgensen och Phillips (2009) uttrycker att ” Intertextualitet 

betecknar det förhållandet att kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser; 

man börjar aldrig om från början.” (2009, s 77). Intertextualitet stärker även den 

inverkan som historien har på diskursen och den diskursordning som uppstår.  

Intertextualitet behandlas i det här självständiga arbetet med inriktning mot det 

fritidspedagogiska området som ett analysverktyg. Fokus ligger då på att undersöks 

hur språkbruket har förändrats över tid med utgångspunkt i hur fritidshem och 

fritidspedagogens skrivs fram i skollagen från 1985: 1100 till dagens 2010: 800. 

Genom att använda intertextualitetsprincipen analyseras således den statliga utredning 

SOU 2008: 52 för att se hur utredningen påverkats av tidigare skollag 1985: 1100, och 

vilka konsekvenser det får för fritidspedagogens exkludering i frågan om 

yrkeslegitimation. 

 

4.3 Diskurs  

Enligt Fairclough (1992) kan man genom att använda termen diskurs skapa en 

förståelse för att även språkanvändning är en social praktik. Sättet vi använder språket 

är inte individuell bundet utan format och påverkat av det sammanhang där det skapas 

och där det befinner sig. Inom den kritiska diskursanalysen används begreppet 

diskursordning som enligt Winter Jørgensen och Phillips (2009) kan förklaras genom 

att ”Diskursordning är framför allt en form av system som både formar och formas av 

specifika fall av språkbruk.” (2009, s 76). Det finns alltid någon som sätter normen för 

språkbruket, enligt Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys är olika diskurser bundna 

till sitt sätt att tala om och uttrycka sig på, då ur ett ideologiskt perspektiv snarare än 

på individnivå. En diskursordning är aldrig självklar eller verklig utan en konstruktion 

gjord av den som skärskådar diskursen. Inom och i diskurser finns en ständigt 

pågående omformulering av diskursen ordning, på samma vis som diskursen aldrig är 

statisk. En diskurs är instabil i de avseende att den alltid utgår från bestämd kontext 

och där med varieras dess inramning.  Genom att diskurser vill hävda sig mot varandra 

formar och omformas språkbruket konstant för att göra sättet att tala på till det egna. 

En diskurs antar en annan diskurs sätt att tala för att göra språket till sitt eget och där 

igenom vinna legitimitet (a.a.). Ett exempel på när en diskursordning tar del av en 

annan diskursordning genom att anta ett nytt språkbruk och där igenom omforma det 

tidigare språkbruket ger Winther Jørgensen och Phillips (2009) genom att lyfta fram 

ändrad diskursordning av språket inom sjukvården där sättet att tala om patienterna i 

termer som kunder eller brukare fört in en ny diskurs och omformar där igenom 

diskursordningen, från en välfärdsdiskurs till en konsumtionsdiskurs. Språkbruk 

förändrar förhållandet i diskursen och på det viset ökar dess legitimitet.  
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5 METOD 
Metodkapitlet redovisar för studiens metod och för hur empirin har samlats in. Här 

presenteras och motiveras tillvägagångssätten och förehavanden. Därefter följer såväl 

etiska överväganden samt undersökningens validitet och reliabilitet.  

5.1 Metodval och urval 

I den här studien har kvalitativ data samlats in genom intervju. Syftet med det här 

självständiga arbetet med inriktning mot det fritidspedagogiska området har varit att 

söka svar på hur fritidspedagoger upplever och talar om kvalitet. Vad som gjorts till 

kvalitet genom en kommuns sätt att aktivt arbetat med att stärka kvaliteten i 

fritidshemmen. Denscombe (2009) beskriver intervju som datainsamlingsmetod som 

gynnsam om syftet med undersökningen är att ta reda på mer komplexa företeelser och 

för att på djupet skapa en uppfattning om fenomen som inte direkt svarar mot enklare 

faktafrågor. Om man i rollen som forskare söker svar på åsikter och mer djuplodande 

uppfattningar som informanten bär på kan intervjun fungera som ett bra instrument. 

Där av faller mitt val på att forma min studie utifrån intervjuer. 

Studiens urval har grundats på ett subjektivt urval, det kan även liknas vid ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Denscombe (2009) kan ett sådant sägas äga rum då den 

som är i färd med att genomföra en undersökning innehar en viss kunskap rörande det 

som ska undersökas, och utifrån den premissen gör ett medvetet urval som förväntas 

möta upp mot undersökningens syfte. I den här studien har vetskapen om att en 

kommun 2012 påbörjat ett kvalitetsstärkande arbete fungerat som utgångspunkt inför 

val av kommun för insamling av empir. Därefter har urvalet av fritidshem grundats på 

att de är anslutna till kommunens tre största skolor. Jag har medvetet valt olika 

fritidshem i skilda rektorsområden för att ge en ökad spridning. Det finns därigenom 

även en förhoppning om att öka undersökningens trovärdighet.  

När respektive kommun och fritidshem valts ut sker en förfrågan om medverkan 

genom att missivbrev. Det sänds ut till de som där med ombeds att vara med i 

fokusgruppsintervjuerna respektive den enskild intervju. Brevet som skickas till 

kommunens utbildningsförvaltning (Bilaga 1) och breven som sänds ut till 

informanterna som är verksamma på fritidshemmet (Bilaga 2) skiljer sig något åt i 

utformning beroende på att de riktar sig mot informanter som ska medverka i två olika 

typer av intervjuer. En enskild intervju med kommunens utvecklingsledare och 

fokusgruppsintervjuer med fritidspedagoger. De båda typerna av informantbrev 

innehåller information om hur undersökningen förhåller sig till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Samt syftet med undersökningen. 

5.1.1 Fokusgruppsintervju 
Jag valde att genomföra fokusgruppsintervjuer med fritidspedagoger. Denscombe 

(2009)  lyfter fram att det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra en intervju.  

Beroende på hur man väljer att strukturerar sin intervju påverkas även innehållet. En 

fokusgruppsintervju är oftast ostrukturerad, så även i det här fallet.  Det som särskiljer 

en ostrukturerad eller semistrukturerad intervju från en strukturerad är att mer 

utrymme ges informanten till att forma och styra innehållet. Min undersökning bygger 

på att uppmärksamma hur informanten talar om kvalitet, och vad man inom 

fokusgrupperna gjort till kvalitet för fritidshemmet. Fokus ligger på språkbruk och det 

blev där med av vikt att behålla en intervjuform där samtalet mellan deltagarna fick i 

princip allt utrymme.  Kvale och Brinkmann (2009) beskriver fokusgruppsintervjun 

genom att den är nondirektiv och där med har en struktur där samtalet är tänkt att ledas 
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fram av gruppen som samlats för intervjun. Något som jag fick kämpa med under de 

intervjuer jag genomförd. Jag ville i minst mån leda mina informanter, men vid några 

tillfällen ber jag dem utveckla resonemang. Jag ber dem ofta beskriva vad de menar 

med sina uttalanden.  

För att kunna skapa intresse för det ämne som är i fokus beskriver Denscombe (2009) 

idén om att ett stimuli kan användas för att samla gruppen och underlätta samtalet. Det 

kan vara en gemensam uppgift eller en individuell förberedelse för de medverkande. 

Vid de tre fokusgruppsintervjuerna som jag genomfördes inleddes intervjuerna med 

att informanterna fick tio minuter att skriva ner hur de själva såg på vad kvalitet är 

kopplat till fritidshemmet. Skrivuppgiften fungerade som ett stimuli, som uppmuntrar 

till diskussion. Det som informanten skrivit ner använder som utgångspunkt för att 

bygga upp diskussionerna. Det gav informanten tid att själva få reflektera över hur 

man ser på kvalitet i fritidshemmets verksamhet och vad kvalitet är beroende av. Under 

intervjun får respektive informant läsa upp vad man skrivit fram som fritidshemmets 

kvalitet, vilket skapar delaktighet i intervjun. Jag upplever även att informanterna 

uppskattar tryggheten i att fått skriva ner sina egna uppfattningar då det fungerar som 

stöd under intervjun.  

Hur stor en fokusgrupp ska vara och hur lång tid en intervju ska få ta tycks det råda 

skilda uppfattningar om. Davidsson (2007) betonar att det inte bör vara mindre än fyra 

och som mest tio personer som medverkar vid ett och samma intervjutillfälle. Om 

fokusgruppsintervjun utförs med tre informanter finns risken att två allierar sig i en 

fråga och en tredje part hamnar utanför samtalet. Det handlar om gruppdynamik och 

Kvale Brinkmann (2009) menar att det vanligaste är att sex till tio personer medverkar 

vid intervjutillfället. Fokusgrupperna som genomfördes i den här studien innehöll 

varierat antal informanter vid de respektive intervjutillfällena. Från tre medverkande 

vid en intervju till som mest fem stycken medverkande informanter. Att antalet varierat 

kan ses avhängigt på att det var svårt att frigöra så pass mycket resurser från 

fritidshemmet under ett och samma tillfälle. Fokusgruppsintervjuerna upptog ca 1 

timme per intervjutillfälle, och skedde under vad som kan benämnas som skoltid. De 

tre olika fokusgrupperna hade en sammansättning av informanter som arbetar 

tillsammans och dagligen är vana att föra diskussioner med varandra. Jag upplever att 

informanterna är förtrogna med ämnet kvalitet och vana att samtala om ämnet, då de 

aktivt har varit medverkande i att stärka fritidshemmens kvalitet genom det 

kommunövergripande arbete som fokuserat på kvalitet. Sammanlagt deltar 12 

fritidspedagoger i fokusgruppsintervjuerna jag genomför. 

Trost (2005) uttrycker vikten av att man i rollen som forskare i förväg är väl insatt i 

ämnet man ska undersöka och att man även utformat en intervjuguide som man är 

förtrogen med, för att underlätta flytet i intervjun. I fokusgruppsintervjuerna används 

en semistrukturerad intervjuguide som underlag vid samtliga intervjuer (bilaga 3). 

Frågorna är av vikt för min forsknings syfte, då de söker svar på hur relationen är 

mellan skola och fritidshem, hur de har uppfattat legitimationsdiskussionen och om de 

upplevt en förändring av yrket över tid. Valet att genomföra fokusgruppsintervjuer 

görs för att jag vill ringa in fritidspedagogers egen uppfattning om kvalitet, jag vill inte 

styra den diskussionen genom förmycket frågor. Det är deltagarna som leder samtalen. 

Denscombe (2009) beskriver att fokusgruppsintervjun lämpar sig när man i rollen som 

forskare vill få ut en rik utsaga rörande det ämne man har lagt som sitt fokus. Den som 

leder intervjun brukar benämnas moderator eller samtalsledare. Moderatorn bemöter 

den grupp den har framför sig som experter inom det område som undersökningen 

fokuserats kring. Det är ett förhållningssätt som jag själv arbetat utifrån. 
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5.1.2 Enskild intervju  
Den enskilda intervjun genomfördes med den ansvarige utvecklingsledaren vid 

kommunen som bedrivit ett kvalitetsstärkande arbete. Intervjun med kommunens 

utvecklingsledare genomfördes i en strukturerad form med frågor (bilaga 4) som 

utvecklingsledaren i förväg fått ta del av. Frågorna skickas ut tillsammans med 

missivbrev där informanten informeras rörande studiens grundläggande syfte. En 

strukturerad intervju menar Denscombe(2009) innebär att man i rollen som intervjuare 

håller sig till de redan formulerade frågorna. I den intervju som genomförs var det den 

ursprungliga tanken. Efter genomlyssning av empirin vid transkribering 

uppmärksammar jag dock att alla frågor inte besvaras.  

Syftet med intervjun och utformningen av intervjufrågorna gjordes huvudsakligen för 

att identifiera och ringa in vad det kvalitetsstärkande kommunövergripande arbetet 

grundat sig på. Hur det utformats och med vilka mål man arbetat utifrån. Trost (2005) 

uppmärksammar att den som genomför en intervju, redan när frågorna tecknats ner har 

format sin undersökning. Då jag i den här undersökningen av fritidshemmets kvalitet 

i första hand fokuserat på hur man talar om kvalitet i förhållande till fritidshemmet har 

intervjun av utvecklingsledaren i huvudsak koncentrerats till att undersöka de aspekter 

som varit framträdande utifrån det arbetet kommunen har genomfört. Där med 

undersöks inte vad utvecklingsledaren anser om vad kvalitet är för fritidshemmen. 

Intervjun ägde rum i anslutning till informantens arbetsplats och pågick under en 

timmes tid.  

5.2 Analysmetod – Bearbetning av empiri 

Alla intervjuer som genomförs spelas in för att sedan transkriberas. Denscombe (2009) 

betonar den fördel som föreligger en inspelad intervju då moderatorn inte behöver 

tappa koncentrationen genom att skriva ner vad som sägs utan fullt ut kan ägna sig åt 

att fånga in hur deltagarna samtalar med varandra. Det tar jag fasta på under de 

intervjuer som genomförs, att vara närvarande och observant. Transkribering av den 

inspelade empirin bidrar även till att jag blir förtrogen med mitt material. Denscombe 

(2009) lyfter fram att forskaren bearbetar sin empiri genom att söka de mönster som 

visar sig utifrån de intervjuades utsagor. Det handlar om att avkoda sitt rådata och göra 

det hanterbart genom att kategorisera materialet för att därigenom kunna besvara 

forskningsfrågan. Genom tolkning blir det kvalitativa materialet till någonting mer än 

det redan uttalade. Då jag använder mig av en diskursanalytisk ansats blir sättet att tala 

om kvalitet och vad som genomgående återkommer i utsagorna att bli till det som lyfts 

fram i mitt resultats och analys kapitel. 

Att analysera data är inte en linjär process, den sker ofta i cirklar. Vid analys av data 

återkommer jag till mina transkriberingar för att finna nyanser och se helheter och 

mönster i empirin. I kapitel 2 görs en framskrivning av en förståelse för fritidshemmets 

kvalitet, samt en sammanställning av hur kvalitetsbegreppet lyfts fram genom tidigare 

forskning. I kapitel 2.2.2 identifierar jag fritidshemmets lärandeuppdrag, hur tidigare 

forskning skrivit fram kunskapssyn, lärande och fritidspedagogik. Det är den tidigare 

forskningen som ramar in och som jag lutar mina analyserar mot. De teorier som 

används som analysverktyg bygger på socialkonstruktionismens tankegångar vilket 

färgar mina analyser.  

Fokusgruppsintervjun görs för att kunna identifiera fritidshemmets kvalitetsdiskurs, i 

rollen som moderator uppmärksammar jag de distinktioner som framträder i 

fritidspedagogernas sätt att tala om skolan och fritidshemmens respektive roll. Kvale 

och Brinkmann (2009) understryker att ”En diskursiv intervjuare kommer att vara 
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uppmärksam på, och i vissa fall stimulera, konfrontationer mellan de olika diskurser 

som står på spel” (Kvale och Brinkmann, 2009, s 172). Att ställa frågan om samverkan 

också betyder samarbetet, kan ses vara en sådan fråga som söker svar på om det finns 

en polär relation mellan skola och fritidshem. 

I presentationen som görs av mina resultat i kapitel 6, har jag valt att benämna alla 

informanter som deltar vid fokusgruppsintervjuerna för fritidspedagoger, det kan dock 

vara så att någon i sitt examensbevis skrivs fram under en annan titel. De benämns av 

mig konsekvent som fritidspedagoger, då de arbetar i fritidshemmen i kommunen.  

5.3 Forskningsetik 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar. I den första delen kommer de etiska dilemman 

och förehavanden som kantat den hör undersökningen att lyftas fram. Vetenskapsrådet 

(2014) har arbetat fram fyra olika typerna av etiska grundprinciper som forskare inom 

humaniora- och samhällsforskning måste förhålla sig till. Kraven som vilar på de 

forskningsetiska principer betecknas som informationskravet, samtyckskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Den andra delen kommer att ta upp 

metoddiskussion och slutligen lyfts validitet och reliabilitet. 

5.3.1 Etiska ställningstaganden 
Denscombe (2009) beskriver hur det inom samhällsvetenskaplig forskning funnits en 

lång tradition av att skydda dem som deltar i olika typer av forskning genom att bevara 

deltagares integritet. Forskningsetiken vilar på skyddet av integritet där den som 

bedriver forskning alltid har olika etiska aspekter att förhålla sig till. Vetenskapsrådet 

(2014) har tagit fram fyra stycken forskningsetiska principer vilka betecknas som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Dessa etiska principer tar upp olika aspekter som alla är viktiga för 

forskningsresultatens trovärdighet. Samtidigt framhåller Vetenskapsrådet (2014) att 

det olika kraven måste tas i beaktning, men att det inte alltid är helt självklart hur de 

ska tolkas och användas i den faktiska forskningen. Det är en balansgång där 

huvudfokus alltid måste vara att värna informantens integritet.  

Inledningsvis skickades ett missivbrev (bilaga 1) ut till de som ämnas att delta i det 

fokusgruppsintervjuer som skulle genomföras. Ett liknande brev skickade även ut till 

informanten som tillfrågades om medverkan vid den enskilda intervjun (bilaga 2). 

Brevet innehöll information om undersökningens syfte, frivillighet inför deltagandet 

samt information om hur den deltagande kunde komma i kontakt med mig som bedrev 

undersökningen. Den här informationen knyter an till det informationskrav man axlar 

när man går in i rollen som forskare. Vetenskapsrådet (2014) uttrycker att det är av 

största vikt att meddela informanten om att deras medverkan i undersökningen är 

frivillig och att informanten när som helst kan avbryta sin medverkan. Det tydliggör 

jag i missivbrevet som sänds ut inför intervjuerna. Vid fokusgruppsintervjuer finns 

ytterligare etiska överväganden. Denscombe (2009) framhåller att de som ingår i 

fokusgruppen även måste informeras om att det som sägs i fokusgruppen stannar i 

fokusgruppen och inte får spridas vidare i andra sammanhang. Vilket kan kopplas till 

vad Vetenskapsrådet (2014) uttrycker genom konfidentialitetskravet som beskriver att 

deltagare i en underökning alltid måste få behålla sin anonymitet, det kan blir 

problematiskt vid en fokusgruppsintervju. Jag förtydligar därför förhållningssättet, att 

informanterna ska se det som sägs i fokusgruppen som information som stannar inom 

gruppen. Jag går igenom konfidentialitetskravet med mina informanter initialt vid 

fokusgruppsintervjuerna som genomförs. Att gå igenom de forskningsetiska 
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principerna är ett led i att bygga upp ett förtroende till de som medverkar i 

undersökningen. Det är även en reliabilitets aspekt, utifrån att man som forskare tydligt 

visar att man utgår från god forskningssed. 

När informanterna tillfrågas om de kan tänka sig att delta i undersökningen skrivs det 

även i missivbrevet ut att deltagandet är frivilligt. Där av kan undersökningens etiska 

förehavanden även kopplas till det samtyckskrav som innebär att man i rollen som 

forskare alltid måste informera om att medverkan i en studie alltid är frivillig. 

Nyttjandekravet tas i beaktning genom att varken de som deltar i undersökningen eller 

den kommun där undersökningen genomförs skrivs fram med namn i texten. 

Ytterligare en aspekt av nyttjandekravet är att empirin enbart används i det syfte som 

undersökningen uttalat och att de uppgifter som framkommer vid intervjuerna inte 

används oaktsamt, eller bidrar till att informantens identitet röjs. Jag har därför val att 

redan i mina transkriptioner koda data. Det inspelade materialet raderas efter att 

transkriptionen är genomförda. 

5.3.2 Metoddiskussion 
Vid en kritisk diskursanalys kan det framträda vissa etiska dilemman om man utgår 

från metodlitteratur som företräds av den mer traditionella samhällsforsknings praxis. 

Den kritiska diskursanalysen beskriv av Winther Jørgensen och Phillips (2009) som 

icke neutral i sin utgångspunkt. Den vilar snarare på idén om att lyfta fram en grupps 

specifika förehavanden och där igenom undersöka de distinktioner eller den polära 

relationen som finns inbyggda i en motpolspart. Det finns risker med att lyfta fram 

olikheter som kan ses skapa en starkare kontrast mellan två fenomen. Vilket i sin tur 

skulle kunna bidra till en ökad distans. Det skulle då kunna tolkas som negativt för den 

redan utsatta parten. Parallellt kan den kritiska diskursanalysen betraktas verka för att 

belysa en problematik och genom att belysa problematiken lyfta fram och stärka den 

utsatta partens position. I den här undersökningen utgår jag från idén att det finns en 

polär relation mellan skolans och fritidshemmets sätt att tala om kunskap. 

Fritidshemmets sätt att förhålla sig till lärandeuppdraget har ringats in genom tidigare 

forskning på området, vilket presenteras i kapitel 2.2.2.  Det görs för att lyfta fram 

fritidshemmet i en förhoppning om att väcka frågan om varför fritidspedagoger inte 

kan erhålla en yrkeslegitimation som fritidspedagog i fritidspedagogiken. 

Börjesson (2003) menar att diskursanalysen inte utgår från vad som lyfts fram som en 

attityd om att anything goes, det är snarare en forskningsmetod som söker 

gemensamma nämnare i ett språkligt uppbyggt material. Vid en intervjustudie görs 

tolkningen av ord, orden är i sin tur tolkade utifrån den kontext där de uppstår och är 

där med också en del av tolkningen. Valet att genomföra fokusgruppsintervjuer utgår 

från att det är en metod där de intervjuade står i centrum, det är genom dem som 

diskussionerna drivs framåt. Jag har även valt att utforma en intervjuguide som lyfter 

fram tre frågor som för den övergripande forskningsfrågan är relevant. Frågorna är av 

öppen karaktär för att i minsta mån leda fokusgruppen, men än dock för att väcka 

diskussion mellan fokusgruppens deltagare. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

det som att den som utför en intervju som undersöker rådande diskurser kan stimulera 

konfrontationer mellan de diskurser som undersöks.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en vanligt förekommande kritik mot 

intervjuforskning att är den inte enkelt kan visa upp och ge generaliserbara kunskaper 

som är tillförlitliga och universella, de uttrycker dock på följande vis att ”Pragmatisk, 

konstruktionistiska och diskursiva ansatser föreställer sig däremot att kunskap är 

socialt och historiskt kontextualiserade former av förståelse och handling i den sociala 
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världen.” (Kvale och Brinkman, 2009, s 280). Det är kopplat till vilken epistemologisk 

utgångspunkt man axlar inför den undersökning man är i färd med att genomföra. Det 

påverkar således även de resultat som frambringas genom min undersökning.  

 

5.4  Validitet och reliabilitet  

Enligt Denscombe (2009) har kvalitativ forskningen tampats med om det resultat man 

fått fram kan bedömas som det rätta eller sanna.  Forskarens fynd blir trovärdiga först 

då det visar sig genom metoder och modeller som är förankrade i god 

forskningstradition. De konventionella utgångspunkterna för god forskning talas om i 

termer som validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Validitet kan 

vid kvalitativ forskning benämnas genom trovärdighet. Reliabilitet blir till 

undersökningens pålitlighet. Jag uppfattar det som att det finns ett arv kvar från den 

positivistiska synen på att resultatens trovärdighet är bundna till ett resonemang som 

kan liknas vid tesen att en gång är ingen gång. Denscombe (2009) framhåller att en 

fyndkvalitet som bedöms utifrån validitet och reliabilitet gör sig svåra inom den mer 

kvalitativa forskningstraditionen. Istället lyfts ett resonemang om att frågan om 

forskningens validitet kan talas om utifrån begreppet trovärdighet. Trovärdigheten blir 

en fråga om att den forskning som bedrivits blir tillförlitlig då forskningsprocessen är 

möjlig att granskas. Att metod, resultat och analys kan följas av den som bedömer om 

forskningen är valid. Där av redogör jag för såväl som bifogar mina intervjuguider 

som bilagor.  

Transparensen och tydligheten i genomgången av metod och tillvägagångssätt blir 

viktigt vid en kvalitativ undersökning. Mitt val föll på att använda en intervjuform där 

jag i minst möjliga mån vill leda mina informanter. Att inte leda sina informanter 

upplevde jag som en prövning. Ibland bryter jag dock in i intervjuerna för att be 

informanten om att utveckla eller förtydliga vad man menar.  Vid genomläsning av 

transkribering uppmärksammar jag att det finns många olikheter men även många 

likheter i hur fokusgrupperna talar om kvalitet. Jag har därför begränsat min 

undersökning till att fokusera på det som återkommer i alla intervjuer. För 

forskningens syfte är det grundläggande inte att lyfta fram allt som fritidspedagogerna 

upplever som kvalitet. Utan att få fram bilden av essensen av vad kvalitet är eller vad 

det blir till för fritidshemmen. Begränsningen av min undersökning bidrar till att 

många andra aspekter som upplevs som kvalitet av informanterna inte lämnas 

utrymme i den här undersökningen.  

För den undersökning jag gör är kontexten central, fritidspedagogerna som ingår i 

mina fokusgruppsintervjuer har sedan år 2012 varit involverade i ett kvalitetsstärkande 

arbete som på ett kommunövergripande plan strävat mot en process för att stärka 

kvaliteten i verksamheterna. Någonting som ur en reliabilitets vinkel kan verka 

negativt för undersökningen då de som medverkar under lång tid har implementerats 

in i den gemensamma kommunens sätt att tala om kvalitet. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
När det transkriberade materialet analyserats visar sig återkommande mönster i 

fritidspedagogernas utsagor. Det är gemensamma dragen som ligger till grund för min 

kategorier. Följande resultat och analys kapitel är indelat i fyra underkapitel.  

6.1 Kommunens kvalitetsarbete – Att synliggöra och 
tydliggöra 

I kommunen där fokusgruppsintervjuerna ägt rum har det sedan 2012 pågått ett 

kommunövergripande arbete för att aktivt stärka fritidshemmens kvalitet. Utifrån 

intervjun med utvecklingsledaren framträder bilden av att fritidshemmen först och 

främst varit i behov av att tydliggöra sin verksamhet och få den mer synlig och explicit 

i kvalitetsredovisningar. Kvalitetsarbetet beskrivs av utvecklingsledaren som en 

process, framvuxen utifrån behovet av att synliggöra fritidshemmen. Verksamheten 

har framstått som marginaliserad under en lång tid. Kvalitetsredovisningarna som 

rektorer för respektive rektorsområde är ålagda att sända in till 

utbildningsförvaltningen hade fram till år 2012 inte skrivit fram fritidshemmen som 

en del i skolornas kvalitetsredovisningar. Såhär beskriver utvecklingsledaren 

fritidshemmens marginalisering:  

”Alltså fritidshemmen fanns inte, dem gavs inte så mycket plats och utrymme. Då 

började XXX göra en genomlysning och då hittade XXX olika mönster i de här 

redovisningarna.” 

Mönstren ledde fram till utgångspunkter för kvalitetsarbetet. Utvecklingsledaren lyfte 

i huvudsak fram att respektive rektorer måste ta ett tydligare ansvar för att 

fritidshemmen ska skrivas fram i kvalitetsredovisningarna. Fritidspedagogerna ska ges 

tid för planering, uppföljning och utvärdering. Rektor och fritidspedagoger måste 

tillsammans gå igenom styrdokumenten för att tydliggöra de mål som ska uppnås inom 

ramen för fritidshemmets uppdrag. Målet med det kvalitetsstärkande arbetet vara att 

fritidshemmet skulle uppfattas som en viktig plats att vara på, att det skulle finnas en 

röd tråd för hela elevens dag och att förändringsprocesser skulle starta på 

fritidshemmet.  

Vid flertalet gånger under intervjun påtalar utvecklingsledaren att det under arbetets 

gång varit viktigt att inte hoppa över ett led. Att dialogen med rektorerna varit grunden. 

Respektive rektor är ansvarig för sin verksamhet. Samtidigt som såväl politiker, 

förvaltningschef och utvecklingsledare är ansvariga i den mån att de måste driva 

utvecklingsarbetet framåt för fritidshemmet. Utvecklingsledaren genomförde initialt 

samtal på utvalda fritidshem och beskriver det som om det tycktes finnas en frustration 

och ett missnöje hos fritidspedagogerna, en frustration som var märkbar men svår att 

sätta fingret på. Utvecklingsledaren resonerade på följande vis rörande 

fritidspedagogens frustration och den kompletterande rollen:                                                                              

 

”Det vi kunde se och det vi kunde uppleva vid kvalitetsbesöken, var väll 

egentligen att det inte var fritidshemmets pedagogiska verksamhet som 

kompletterade skolan, utan att det snarare var den enskilda pedagogen som gick 

in och stöttade i skolan, kanske inte som vikarie i skolan, utan mer stöttade upp 

där det behövdes i klasserna.” 

Det huvudsakliga arbetet med att stärka fritidshemmet kvalitet visade sig bli en fråga 

om att synliggöra och tydliggöra fritidshemmet, att låta fritidshemmen ta plats och 

lyfta fram det pedagogiska innehåll som ett komplement till skolans pedagogik.  
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6.1.1 Sammanfattande kommentarer och analys     
Bilden av fritidshemmens kvalitet blir utifrån intervjun med kommuns 

utvecklingsledare beroende av två aspekter, det är synliggörande och tydliggörande av 

verksamheterna. Synliggörande genom att skriva fram verksamheterna i skolornas 

kvalitetsredovisningar. Tydliggörande genom att rektorer tillsammans med 

fritidspedagoger måste gå igenom uppdraget och sätta upp mål utifrån 

styrdokumenten. Fritidshemmens kvalitetsdiskurs påverkas av fritidshemmets 

otydlighet i styrdokument och osynlighet i kvalitetsredovisningar. Faktorer som även 

lyfts fram i flertalet rapporter Skolverket (2000a), skolinspektionen(2010:3), 

Skolverket (2000b).  Anderssons (2013) beskriver i sin avhandling att fritidshemmen 

tendera att bli osynliga i skolornas kvalitetsredovisningar. Det beror på att 

fritidshemmets uppdrag inte är klart uttalat i styrdokumenten. En problematik som 

lyfts fram är att fritidshemmets lärandeuppdrag inte är lika självklart och uttalat som 

skolans (a.a.). Att fritidshemmets uppdrag inte upplevs som lika självklart och uttalat, 

skulle kunna tolkas som ett hinder för fritidshemmen att visa upp den faktiska 

kvaliteten på verksamheten. Syns man inte i kvalitetsredovisningar är det svårt att tala 

om vad som är kvalitet för fritidshemmet. 

Det var utifrån bristen på synlighet som processen för det kommunövergripande 

kvalitetsarbetet startades.  Bergh (2010) kommer i sin avhandling fram till att det i 

första hand är resultatkvalitet som skrivs fram i de kvalitetsredovisningar som skolorna 

lämnar ifrån sig. Det kan utifrån den studie jag genomfört förklaras som en möjlig 

anledning till att fritidshemmen inte lika självklart syns i kvalitetsredovisningarna. 

Fritidshemmens kvalitet har svårt att förhålla sig till just den typen av kvalitet, det vill 

säga resultatkvalitet och hårda resultat. Det kan vara en anledning till att 

fritidshemmen inte tidigare skrivits fram i kommunens kvalitetsredovisningar. 

Fritidshemmets informella lärande genererar inte sådan siffror.  

Utvecklingsledaren som arbetet aktivt för att stärka fritidshemmens kvalitet har genom 

det kommunövergripande arbetet lyft fram rektors ansvar. Skolinspektionen (2010:3) 

lämnade i sin rapport Kvalitet i fritidshem stark kritik till att rektorer vid de skolor man 

undersökt inte är förtrogna med det arbete som bedrivs på fritidshemmen. Det 

framställs som en orsak som leder fram till att fritidspedagoger inte ges tid till att 

utveckla sin verksamhet, den delen av skolan prioriteras inte. I kommunen där jag 

genomför min studie lyfts rektorernas roll fram som en viktig förutsättning för att ge 

fritidspedagogerna möjlighet att utveckla sin kvalitet på fritidshemmen. Grunden 

bygger på att tydliggöra fritidshemmens verksamhet, genom att gå igenom 

styrdokumenten och lyfta fram fritidshemmets pedagogiska uppdrag.  

Enligt Rohlin (2001) har fritidshemmet allt sedan det skrivs in i skolans styrdokument 

presenterats som ett komplement till någon annan. Under lång tid var fritidshemmet 

ett uttalat komplement till hemmet, idag är fritidshemmet ett komplement till skolan 

(a.a.). Att inträda sig rollen som ett komplement kan ses göra någonting med 

fritidspedagogens förhållande till skolan men också hur man förhåller sig till den egna 

verksamheten. Utvecklingsledaren lyfter fram frustrationen hos fritidspedagoger som 

uppstår när den kompletterande rollen reduceras till att bli en resurs för skolans 

verksamhet tidsmässigt och praktiskt, snarare än kunskapsmässigt och pedagogiskt. 

Där igenom blir frågan om kvalitet beroende av synen på kunskap.  

6.2 Fritidshemmet – Kvalitet en fråga om kunskap 

Genom de tre fokusgruppsintervjuerna återkommer fritidspedagogerna till att använda 

de ord som utvecklingsledaren lyft fram, orden är tydliggöra och synliggöra. 
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Fritidspedagogernas utsagor pekar mot att kvalitet blivit en fråga om att ta plats i 

skolan. En fritidspedagog uttrycker på följande vis sin syn på kvalitet i förhållande till 

fritidshemmet:  

”Kvalitet för mig är att vi utgår från vår verksamhet här på fritids och kanske inte 

bara fokuserar på det arbetet vi gör i skolan.” 

Utifrån fritidspedagogernas utsagor kan det tolkas som att det kommunövergripande 

arbetet med kvalitet, har skapat en stark känsla av gemenskap. En vilja att lyfta fram 

den egna verksamheten. Vid de olika fokusgruppsintervjuerna förs livliga diskussioner 

om att man nu getts möjlighet att synliggöra sin verksamhet. På följande vis samtalar 

fritidspedagogerna angående kvalitetsredovisningar: 

F1:”Förut talade man mer om kvalitetsarbetet och då kändes det mer som att vi 

åkte med på ett bananskal i skolans kvalitetsarbete.” 

F2:” Ja, och då kände man mer, jaha, vilken bit ska vi synliggöra där?” 

F1:”Nu känns det mer som att det är vår verksamhet.” 

I fokussamtalen som fritidspedagogerna för kopplas kvalitet samman med kunskap 

och det pedagogiska innehållet. De talar i termer om att tydliggöra sitt uppdrag. Vikten 

av att planera verksamhetens pedagogiska innehåll återkommer som en aspekt länkad 

till kvalitet.  En fritidspedagog uttrycker följande:  

”Ja, inte bara vind-för-våg-pedagogik, känner jag. Vi har ju riktlinjer att hålla oss 

efter. Vi har ju samma mål som skolan att jobba mot.”.  

Vid de tre intervjuerna återkommer fokusgrupperna till samtal om hur viktiga 

styrdokumenten är för verksamheten. En fokusgrupp diskuterar utifrån att 

styrdokumenten är de samma för skolan och fritidshemmen, vilket upplevs som 

positivt för fritidshemmet. När de talar om det gemensamma uppdraget betonar man 

läroplanens kapitel om normer och värden.  Parallellt som alla fokusgrupper för 

diskussioner om hur viktiga styrdokument är finns det också en frustration över 

otydligheten i dokumenten. Otydligheten upplevs inte som positiv för fritidshemmens 

kvalitet. En fritidspedagog lyfter i sin fokusgrupp fram att det uppfattas som svårt att 

förhålla sig till styrdokumenten: 

”Nä, men lite mer tydligare kanske, skulle jag nog önska i våra styrdokument. 

Mm, för det ska ju alltid fram ett resultat sen i slutänden.” 

Resultat återkommer fritidspedagogerna till i sina samtal. Resultat diskuteras särskilt 

i en fokusgrupp där man reflekterar över vad en kursplan för fritidshemmet kan 

innebära. En fritidspedagog påtalar att det skulle behövas, för att man då kommer 

närmare skolan. En annan uttrycker att utfallet skulle kunna bli fel om fritidshemmet 

ska bedöma elevers på samma sätt som skolan.  

”Jaha, ska vi checka av!? Nu klarade du av att lösa en konflikt! Då blir du godkänd. 

Nä, så funkar det inte i livet.” 

 

6.2.1 Sammanfattande kommentarer och analys 
Skolverket (2000a) lyfter i sin rapport fram problematiken med att fritidshemmet har 

svårt att förhålla sig till styrdokumentens mål, då verksamheten inte tydligt nog skrivs 

fram. Ibland tar verksamheterna inte fram några egna mål för fritidshemmet utan, man 

arbetar utifrån skolans mål, vilket genererar en bristfällig kvalitet i verksamheten 

(a.a.). Utsagorna i fokusgruppsintervjuerna visar tydligt att kvalitet är en fråga om att 

synliggöra sin verksamhet, att målen måste göras tydliga för såväl pedagogen som för 
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verksamheten. Det kommunövergripande arbetet blir där med en kanal för 

fritidspedagoger att lyfta fram sin verksamhet. Det görs genom att fritidshemmen 

skriver sina egna kvalitetsredovisningar. De talar om kvalitet i termer som känns igen 

av skolan, så som mål, resultat, innehåll och planering. Parallellt som 

kvalitetsredovisningarna blivit mer som fritidshemmens egna, är det inte helt enkelt 

för fritidspedagogen att förhålla sig till resultatkvalitet.  

Dahlberg m.fl. (2013) lyfter fram hur resultatkvalitet gör kvalitet till någonting 

universellt och kontextlöst. När det finns en genomgående iver i samhället att leverera 

kvalitet i form av hårda resultat, resultera det i att subjektiva värden får ta ett kliv 

tillbaka för det objektiva som presenterats som sanningarna. Fritidspedagogerna i min 

studie talar om vikten av att kunna nå resultat, att förhålla sig till resultat är dock inte 

helt enkelt. Fritidshemmet bygger sin verksamhet kring sociala färdigheter, som 

exempelvis hur eleven bygger upp sociala relationer och hur eleven handskas med sin 

vardag, så som att lösa konflikter. När konfliktlösning reduceras ner till ett någonting 

som ska checkas av och bedömas riskerar det att förminska något mycket komplext. 

Andersson (2010) menar i sin forskning att ett tudelade förhållande växer fram när 

fritidspedagogen måste förhålla sig till skolans sätt att bedöma och värdera elever. Ur 

ett professionsperspektiv kan det dock ses som ett sätt för fritidshemmet att ta sig in 

på en arena som länge varit skolans. En aspekt av att närma sig skolans sätt att tala, ett 

sätt att släppas in på skolans domäner. 

 

6.3 Fritidshemmet – Kunskap en fråga om kvalitet 

I de tre fokusgrupperna diskuteras vikten av utbildad personal som en grundläggande 

faktor för att fritidshemmen ska kunna visa upp en god kvalitet. I en fokusgrupp 

fördjupar sig pedagogerna i en diskussion om att bilden av vad kvalitet är kopplas till 

utbildning, som går hand i hand med engagemang. 

”Jag skrev upp utbildad personal, vi här har ju bra personal, utbildad personal. 

Men man läser ju om alla skräckexempel över hela Sverige som inte har sådan 

personal. Som bara har vikarier. Och engagemanget av oss, det ger ju också, ja, 

lite kvalitet, tycker jag!” 

Engagemang och närvaro är återkommande i fritidspedagogernas utsagor kring 

kvalitet. När fritidspedagogerna talar om kvalitet mejslas bilden fram av vad som kan 

benämnas som fritidspedagogernas kunskapssyn eller syn på lärande. Samtidigt som 

fritidspedagogerna talar om den egna verksamheten som ett komplement till skolan 

visar sig även bilden av att fritidspedagogen har en tudelad profession. På frågan om 

samverkan också betyder samarbetet mellan skola och fritidshem visar sig en tydlig 

polär relation mellan skolan och fritidshemmen. Utsagorna pekar mot att 

fritidspedagogen upplever att det inte är kompetens inom fritidspedagogiken som tas 

tillvara av skolan, utan att yrkesrollen i skolan mer innebär att lösa skolans problem.  

”Alltså det ska lösas… någonting under skoltid och då är jag den som ska vara 

med och lösa det. Det behöver inte ha någonting med fritids att göra, eller min roll 

som fritidspedagog. För det, det tycker jag att jag har blivit förminskad för, ja, jag 

kan nog tycka det.”  

I en fokusgrupp diskuteras skolan och fritidshemmets samverkan genom att det 

pedagogiska arbetet fritidspedagogen gör, att det inte alltid upplev som att det tas emot 

av läraren som lika viktigt som skolans pedagogiska arbete. På följande vis samtalar 

två fritidspedagogerna i en fokusgrupp:  
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F3 ”Ja, men det är väl mer att man ska lösa deras problem.”  

F4 ”Ja, problem mer.”  

F3 ”Ja lösa deras problem eller deras vardag, att det inte är så viktigt hur vi gör, 

eller vad vi gör utan bara att vi gör. För där kommer vi in lite på det där med 

respekten.”  

F4 ”Så ringer det helt plötsligt. Nä, men nu har vi ändrat. Men det kan man ju inte 

bara göra? Vi har ju också en planering, jaha, hur tänkte dom nu då?”  

Relationen till skolan bidrar till livliga meningsutbyten mellan fritidspedagogerna i de 

tre fokusgrupperna. En fritidspedagog uttrycker att man idag arbetar mer från varandra 

än mot varandra.  

”Det är mer att hjälpa lärare under skoldagen. Mycket sådant komplement och inte 

i ämnen som man kan utöva på fritids i stället. Nä, det är mer att komplettera skol-

grejer”. 

Att yrkesrollen upplevs som splittrad utifrån att fritidspedagogen arbetar såväl i skolan 

som på fritidshemmet blir tydligt i fokusgruppsintervjuerna. Även att det upplevs som 

att skolan är lärarens arena och att fritidshemmet är fritidspedagogens. Såhär 

reflekterar en fritidspedagog, på frågan om samverkan också betyder samverkan: 

”Alltså det ska det ju betyda, men jag tror inte alltid att det gör det. För i många 

fall känner man ju sig som en hjälpreda, som får hjälpa till mer än att få en egen 

roll där man samarbetar mer tillsammans.” 

Fritidspedagogernas utsagor visar på en bild av att relationen till skolans verksamhet 

är tudelad på flera vis. Genom utsagor rörande frågan om samverkan och samarbete 

talar fritidspedagoger om att uppdraget som läraren i skolan har blivit mycket tungt 

och stressande. Under årens lopp har det skapats ett arbetsklimat som bygger på att 

fritidspedagogen måste finnas för att skolan ska fungera. Fritidspedagoger i det olika 

fokusgrupperna beskriver fritidspedagogen som kittet som binder ihop skoldagen. Idag 

arbetar två av de tre rektorsområdena i kommunen genom homogena arbetslag, lärarna 

har sitt arbetslag och fritidspedagogerna har sitt. Det tredje rektorsområdet kommer att 

ombildas och bli homogena till nästa termin.  

”Som nu har vi inte gemensamma arbetslag längre med lärarna. Vi har ju alltid 

varit en blandad mix, förut. Så vi har ju gått ifrån varandra, så vi har ju inte samma 

insyn i vad dom har för några mål och vad dom ska sträva efter på något vis. Och 

dom har ingen aning om vad vi gör”.  

I fokusgruppsintervjuerna tar diskussioner om fritidshemmens egna pedagogiska 

arbete och fritidspedagogens lärandeuppdrag mycket stor plats. Lärandeuppdraget 

beskrivs dels som relaterat till omsorg, som ett medel för att nå pedagogisk framgång 

för eleven. Att fritidspedagogens lärandeuppdrag är viktigt för elevens lärande. 

”Ja, och skapa ett gott klimat både socialt i gruppen, och ett lärande. Vårt lärande 

via våra styrdokument tänker jag då, att man lär sig hur man funkar i grupp. Det 

behöver ju inte vara att vi lär oss matte genom att baka, jag kan tänka mig ett 

lärande i livet. Hur man löser konflikter, hur man kan diskutera saker, hur man 

kan ta hänsyn till varandra.” 

Samtalen i alla det tre fokusgrupperna kretsar mycket kring att det pedagogiska arbetet 

är kopplat till att fritidshemmet kan stärka elevers förmågor att fungera i grupp. Till 

att innefatta arbetet med normer och värden. Även att arbetet på fritidshemmet handlar 

om att stärka elevernas möjligheter till att klara av skolan, såväl som livet i stort. 

”Barnen som inte fungerar i skolan, eller har svårt med kontakter, med olika 

konstellationer, det är ju det vi också försöker hitta, det där små tillfällena. Man 
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kanske inte känner så mycket förtroende för vuxna, då kan man bygga upp det 

här.” 

I det olika fokusgrupperna talar fritidspedagoger i termer som social träning eller så 

talar man om vad som benämns för det sociala arbetet på fritidshemmet. Jag tolkar det 

som ett uttryck för samma sak. Det är den biten man säger sig vara ansvarig för, att 

det handlar om att stärka elevens sociala kompetens och förmåga att fungera med andra 

elever så väl som vuxna. De ser även elevens utveckling och lärande utifrån ett längre 

perspektiv.  

”Vi hjälper dom, eller vad ska man säga? Dom hjälper varandra och vi hjälper till, 

att dom får en social utveckling som leder fram till förhoppningsvis stadiga vuxna 

någon gång.” 

Mycket av det lärande som fritidspedagogerna tar upp i sina samtal utgår från eleven, 

att elevens intressen går först. I alla fokusgrupper talas det om vikten av att planera sin 

verksamhet. Dock diskuterar de olika fokusgrupperna om planerad verksamhet på 

olika vis, det kan vara att fritidspedagogerna lyfter fram att de är medveten om vad 

eleven kan lära sig i en mer fri verksamhet, exempelvis när man spelar spel 

tillsammans. Planeringen av verksamhet kopplas dock alltid till att fritidspedagogerna 

har tänkt igenom ett innehåll, att det finns en tanke bakom. En fokusgrupp talar om 

närvaron hos fritidspedagogen som en viktig aspekt för elevernas lärande.  

”Jag var ju inne på det här med innehållet, att det är en genomtänkt verksamhet, 

som utgår från barnens intressen och behov. Att man inte bara har det här vind-

för-våg-pedagogiken. Utan att det är en genomtänkt verksamhet och att man 

utmanar barnen och oss själva också” 

6.3.1 Sammanfattande kommentarer och analys 

Utifrån de utsagor som fritidspedagogerna ger i de tre fokusgrupperna visar det sig att 

lärandeuppdrag som ingår i fritidspedagogens profession ständigt är närvarande. När 

fritidspedagogerna samtalar i sina fokusgrupper om vad kvalitet är, beskriver de att 

kvalitet är nära förankrat med kunskap. Förhållandet till kunskap- och 

lärandeuppdraget blir därigenom en fråga som avgör hur fritidspedagogerna uppfattar 

kvalitet. Den kommunövergripande fokuseringen på att synliggöra och tydliggöra 

fritidshemmets pedagogiska funktion kan vara en bidragande faktor till att 

fritidspedagogerna lyfter fram sin verksamhet, genom att samtala om det pedagogiska 

uppdraget som en bärande aspekt för kvalitet i verksamheten.  

Haglund (2009) menar att det utifrån svenska förhållanden kopplat till fritidshemmens 

funktion har lagts en betungande vikt vid att särskilja fritidshemmet från skolan. 

Fritidshemmet har i samverkan med skolan blivit till ett komplement tidsmässigt men 

inte innehållsmässigt. Det är en problematisk som även skolverkets rapport Finns 

fritids? (2000a) lyfter fram som en aspekt vilken genererar en bristfällig kvalitet för 

fritidshemmet. Den bilden går igen utifrån de utsagor fritidspedagogerna lämnar i min 

undersökning. Upplevelsen av att yrkesrollen reduceras till att bli en resurs tidsmässigt 

där det inte är fritidspedagogen, med sin kompetens som i första hand nyttjas av 

skolan. Det rör sig snarare om att någon måste lösa skolans praktiska problem, och 

denna någon blir fritidspedagogen. Calander (2000) menar att det när fritidshemmet 

integreras i skolan, skapades en kamp om legitimitet, där fritidspedagogen gick ut ur 

striden iklädd rollen som hjälplärare.  

Enligt Hansen (1999) förväntas skolans lärare och fritidspedagoger att mötas i 

samverkan i skolan. Mötet är inte alltid helt enkelt då yrkesgrupperna bär med sig ett 
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arv från skilda yrkeskulturer. Lärarens långa tradition av att själv leda undervisningen 

i sitt klassrum, i kombination med fritidspedagogens svaga läraridentitet bidrar till att 

det skapas en distans mellan yrkesgrupperna. Distansen finns även närvarande i den 

studie som jag genomför. Fritidspedagogen upplever att den egna professionen inte tas 

tillvara som en kunskapsresurs för hela skolan, snarare blir man till det kitt som håller 

ihop skolan.  

Rohlin (2001) beskriver hur fritidshemmet har ett långt arv kopplat till social fostra, 

vidare in mot omsorg, till att idag vara närmare förankrat med utbildning. Något som 

visar sig genom den förskjutning som ägt rum genom att fritidshemmets huvudman 

skiftat från socialdepartementet till utbildningsdepartementet. Hansen (1999) såväl 

som Calander (2000) genomför sina undersökningar av fritidspedagogens 

yrkesidentitet i en tid då samverkan och arbetslag var förhållandevis nyetablerat. 

Fritidshemmet och fritidspedagogen visade sig då ha svårt för att ta plats i skolan. I 

den studie som jag genomfört kan det tolkas som att utveckling går mot homogena 

arbetslag, med lärare för sig och fritidspedagoger för sig. Något som kan betraktas som 

ett led i att fritidspedagogerna ges möjlighet till att skapat en stark gemenskap och ett 

starkt vi. Det är positivt ur kvalitetssynpunkt då den egna verksamheten och 

yrkesrollen synliggörs. Samtidigt ökar således även distansen yrkesgrupperna emellan, 

vilket kan tolkas som en bidragande faktor till att fritidspedagogiken inte lika tydligt 

uppfattas eller värdesätts av skolan och skolans lärare. Man ser helt enkelt inte 

varandras respektive yrkesroll lika tydligt. Må hända kan det vara en effekt som 

avspeglar det samhälle vi lever i idag, där jakten på hårda resultat är det som avgör 

kvaliteten. Hjalmarsson m fl. (2012) uttrycker hur fritidshemmen har svårt att tydligt 

visa upp sin verksamhet som ett lärande komplement till skolan, om skolans lärande 

ses som norm, då ökar distansen mellan fritidshem och skola. Karlsson Vestman 

(2002) menar att synen på fritidspedagogiken skapas i relationen till hur skolans 

betraktar sitt pedagogiska uppdrag. Uppfattas de båda verksamheterna som lika 

viktiga, uppstår inte någon kamp om utrymmet.  

Kunskap och lärande och vad det kan vara är mycket komplexa och svåröverskådliga 

frågor. Kunskap är även kontextbundet och flytande över tid. Det kan utifrån de 

utsagor som fritidspedagogerna gör tolkas som att det pedagogiska innehållet ständigt 

är näravarnade. Sättet att tala om kunskap och lärande, görs utifrån termer som känns 

igen från skolan, dock skiljer fritidspedagogen sitt lärande från skolans. Karlsson 

Vestman (2002) beskriver hur fritidshemmet har en svag ämnestradition.  Pedagogiken 

kan lättare kopplas till progressivismen och ett lärande i samklang med andra, än till 

essentialism och rena ämneskunskaper och katederundervisning. Hjalmarsson m.fl. 

(2012) menar att fritidspedagogiken drabbas hårt av en särskiljande attityd till ett 

kunskapande innehåll. I det utsagor som kommer fram i min studie är 

fritidspedagogerna tydliga med att det för att fritidshemmet ska kunna visa upp en god 

kvalitet, måste verksamheten vara planerad. Fritidspedagogen beskriver närvaro som 

viktigt, men även medvetenhet. Att vara medveten om hur elever ständigt utvecklar 

sitt lärande, men att kunskap och lärande är så mycket mer än att lära sig matematik 

genom att baka, att fritidspedagogens lärandeuppdrag sträcker sig längre. Där 

fritidspedagogens kunskapssyn också speglar synen på kvalitet. 

6.4 Yrkeslegitimation – En ökad distinktion mellan 
skola och fritidshem 

Hur avspeglar sig det faktum att fritidspedagoger fråntas rätten till att bli legitimerade 

inom sitt största kunskapsområde, fritidspedagogiken? Fritidspedagogen har enligt det 
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pressmeddelande som sändes ut från utbildningsdepartementet den 27 juni 2013 rätt 

att bli yrkeslegitimerad som lärare i skolämne, men inte som fritidspedagog i 

fritidspedagogik. På följande vis resonerar fritidspedagogerna kring sina upplever av 

regeringens yrkeslegitimationsreform.  

F1 ”Jag tror inte att dom ser att vi jobbar med samma, ett lärande.” 

F2 ”Ska du få legitimation måste du läsa upp lärarlyftet, då får du legitimation.”  

F1 ”Ja, men du får ändå inte legitimation som fritidspedagog.”  

Vid en annan fokusgruppsintervju lyfter en av fritidspedagogerna på följande vis fram 

att man inte får någon yrkeslegitimation som fritidspedagog utan som lärare i 

skolämne. Distinktionen mellan skolans sätt att undervisa och fritidshemmets sätt att 

undervisa upplevs mycket strak. 

”Jag vill inte vara inne i klassrummet och undervisa. Men det känns på något sätt 

som att det inte riktigt duger på något sätt med att vara fritidspedagog.  Utan att 

man måste komplettera för att få undervisa och det har jag ingen önskan om.” 

Diskussionen om yrkeslegitimation leder vid fokusgruppsintervjuerna fram till att 

synen på kunskap är central. Det upplevs som att det inte räcker till med 

fritidspedagogiken.  

”Jag tycker att det skulle värderas som lika viktigt, för det känns inte som att det 

gör det när vi kan inte få en yrkeslegitimation.” 

Att inte nå upp till kravet på att kunna erhålla en yrkeslegitimation kan utifrån 

fritidspedagogernas utsagor uppfattas som länkat till värderingen av det gemensamma 

arbetet som fritidshemmet och skolan arbetar med utifrån styrdokumenten, kopplas till 

värdegrundsarbetet. Fritidspedagogerna upplev att de som beslutar om rätten till 

yrkeslegitimation, inte betraktar värdegrundsarbetet som kunskapsarbete. Det som är 

den del av fritidspedagogiken som fritidspedagogerna själva lyfter fram som ett av 

fritidshemmets tyngsta kunskaps- och lärandeuppdrag. Genom samtalen benämnts det 

för den sociala träningen eller det sociala arbetet på fritidshemmet. På följande vis 

reflekterar fritidspedagogerna:  

F6 ”Och det ska bra lösas, men vi är inte tillräckligt bra för att kunna få 

legitimation för det” 

F5 ”Ja, det faller ju tillbaka till det här gamla.”. 

F6 ”Ja, det ämnesstyrda. Katederundervisningen på något vis.”  

F5 ”Ja, det här med att kunskap bara är det viktiga inte hur du ska hantera det.” 

En oro som finns när kvalitet blir en fråga om yrkeslegitimation är att 

fritidspedagogens arbete inte ska uppfattas som ett lika viktigt arbete i skolan. I en 

fokusgrupp reflekterade fritidspedagogerna utifrån att risken med att man inte kan 

erhålla en yrkeslegitimation, på sikt kan bidra till att ansvaret för verksamheten 

minskar. De reflekterar utifrån ett resonemang om att barnskötarna idag har hamnat i 

en situation där de fråntagits allt pedagogiskt ansvar i förskolan, då förskoleläraren ges 

tid att planera verksamheten, men inte barnskötarna.  

”Men det tänker jag att på sikt kanske vi också hamnar i en sådan situation som 

barnskötarna. Att vi inte får planeringstid eller så. Eller, ja, att legitimationen 

liksom avgör. Det är oroande.” 
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6.4.1 Sammanfattande kommentarer och analys 
Enligt SOU 2008: 52 presenteras yrkeslegitimation i skolan som en försäkran om att 

stärka kvaliteten. Den ska fungera som en garanti på att de som arbetar i verksamheten 

är behörig och har kompetens nog för att undervisa i det ämne man är legitimerad i. 

Fritidspedagogernas utsagor ger bilden av att en yrkeslegitimation tydligt särskiljer 

fritidspedagogens uppdrag mot lärarens uppdrag i skolan. En yrkeslegitimation kan 

dels tolkas utifrån att det blir en fråga om legitimitet kopplad till profession. Dels kan 

den utifrån fritidspedagogernas utsagor sammanlänkas med att det upplevs som en 

särskiljning mellan hur skolans och fritidshemmets lärandeuppdrag värdesätts. Att 

utesluta en profession inom skolan från att ha rätten till en yrkeslegitimation ger 

signaler som uppfattas bidra till en ökad distinktion mellan skola och fritidshem. 

Karlsson Vestman (2002) menar att fritidspedagogikens legitimitet skapas i synen på 

hur skolan ser på kunskap och lärande. Ges båda lika stor plats inom skolan, uppstår 

heller inte någon kamp om legitimiteten. 

Det uppfattas sker en ökad distinktion mellan skolan och fritidshemmet när 

fritidspedagogen inte har rätt till att erhålla en yrkeslegitimation inom det domäner 

som är professionens största lärande- och kunskapsområde. Fritidshemmet skrivs i 

SOU 2008: 52 fram som en pedagogisk verksamhet som delvis arbetar utifrån 

läroplanen. Att fritidshemmet har ett lärandeuppdrag tycks alla vara överens om. Dock 

är frågan om kunskap komplex, det kan utifrån fritidspedagogernas utsagor tolkas som 

att det inom skolan såväl som ute i samhället upplevs finns en polär relation mellan 

fritidshemmets sätt att förhålla sig till och tala om kunskap och lärande. Ställt mot 

skolans sätt att tala om det uppdraget.  

Vid en fokusgruppsintervju diskuterar fritidspedagogerna upplevelsen av att samhället 

är på väg tillbaka mot en skola där katederundervisning och det ämnesstyrda lärandet 

ligger i fokus inom skolan. Yrkeslegitimationen blir då ett tydligt bevis på att 

fritidspedagogiken inte betraktas vara ett område där det finns behov av adekvat 

utbildad personal. Dock påtalar SOU 2008: 52 att fritidshemmet även är en del av 

skolans verksamhet, som måste visa upp sin kvalitet genom kvalitetsredovisningar på 

samma vis som övriga skolan. Det betraktas då som ett argument för att även 

fritidspedagogens kan få rätt till en yrkeslegitimation. Fritidspedagogen kan erhålla en 

yrkeslegitimation i skolämne, vilket kan tolkas som att det är fritidspedagogiken i sig 

som inte är i behov av att kvalitetssäkras genom yrkeslegitimation för 

fritidspedagoger. Carlgren m.fl. (2009) såväl som Karlsson Vestman (2002) lyfter 

fram att när det i skolan så som i samhället förs en polariserad debatt om kunskap, 

tenderar de kunskaper som inte lika enkelt känns igen av skolan att uppfattas flum, 

eller som inte lika viktiga kunskaper. De kunskaper som inte genererar hårda resultat 

har där igenom svårt att hävda sig. Fritidspedagogerna samtalar om en 

yrkeslegitimation som ett bevis på att man faktiskt arbetar aktivt med elevernas 

kunskaper, men att det handlar om en annan typ av lärande.  

I SOU 2008: 52 presenteras yrkeslegitimationen som ett sätt att kvalitetssäkra skolan, 

men även som en aspekt av att stärka kraven på behörighet. Behörigheten för i sin tur 

med sig rätten till planeringstid och att undervisa i de ämnen man är legitimerad i. 

Utifrån den undersökning jag gör visar fritidspedagogerna upp en oro över att fråntas 

rätten till en legitimation vilket på sikt tros kunna påverka hur mycket tid och ansvar 

man kommer tilldelas vid planering av det pedagogiska innehållet av sin verksamhet. 

Idag tydliggör såväl styrdokument som tidigare forskning att fritidspedagogen lätt blir 

till en resurs för skolan. Att inte tilldelas en yrkeslegitimation kan bidra till att den 

rollen stärks för fritidspedagogens yrkesidentitet i skolan. Enligt SOU 2008: 52 är det 



33 

 

inte enkelt att avgöra om fritidspedagoger ska omfattas av en yrkeslegitimation. 

Fritidshemmets otydlighet i styrdokumenten blir dock till det som blir avgörande för 

att fritidspedagogen inte kan erhålla en yrkeslegitimation.  

6.5 En reflektion - Intertextualitet och diskursordning  

Fritidshemmet har idag gemensamma styrdokument med skolan. Efter att studerat 

styrdokumenten med en blick riktad mot fritidshemmen och hur det skrivits fram i 

dokumenten kan det tolkas som det ägt rum ett förändrat sätt att skriva fram 

fritidshemmets verksamhet över tid. Från att vara inskrivet i skollagen 1985: 1100 

under beteckningen skolbarnomsorgen med fokus på att komplettera skolan och vara 

ett stöd i barnets utveckling. Till att i den nuvarande skollagen 2010: 800 skriva fram 

fritidshemmet i ett eget kapitel. Det skulle i sig kunna tolkas som att fritidshemmet 

idag blivit en mer uttalad del av skolan. I Skollagen 2010:800 skrivs fritidshemmet 

fram med orden utbildning och lärande och att de som befinner sig inom verksamheten 

är elever och inte längre barn.  

Ord markerar fritidshemmet som en pedagogisk arena så som även skolan är. Hur 

påverkar då det här en kvalitetsdiskurs för fritidshemmet? Foucault uttryckte följande 

om diskurs: ”Diskursen – själva det förhållandet att man talar, använder ord, använder 

de andras ord (om så bara för att returnera dem), ord som de andra förstår och godtar 

(och kanske i sin tur returnerar) – det förhållandet är i sig en makt.” ( Foucault, 2008, 

s 182). Utifrån fritidshemmet som kontext har jag valt att appliceras resonemanget på 

styrdokumenten. Den nuvarande skollagen 2010: 800 skriver fram fritidshemmet med 

ord som känns igen av skolan. Genom fokusgruppsintervjuernas utsagor kan resultatet 

tolkas som att fritidspedagogerna även talar om sin verksamhet i termer av ett lärande 

och kunskapande, dock särskiljer man sitt sätt att tala om det lärande uppdraget, från 

skolans. Fritidspedagogerna närmar sig skolans språkbruk vilket framträder när 

fritidspedagoger talar genom ord som kunskap, lärande, planering, mål och resultat. 

Intertextualitet beskrivs av Fairclough (1992) som ett analysverktyg som kan användas 

för att undersöka hur texter bygger på andra texter. Intertextualitet har användas för att 

dokumentera förhållandet i diskursordningen. Styrdokumenten skulle kunna ses 

utifrån intertextualitetsprincipen då närvaron av tidigare skollag 1985: 1100 uttrycker 

att fritidshemmet har en kompletterande roll, då den kompletterande rollen även skrivs 

fram i den nuvarande skollagen 2010: 800.  Textens innehåll har förändrats över tid 

och formats mer med betoning på ett språkbruk med ord som lärande och utbildning i 

kapitlet om fritidshemmet. Vilket som kan tolkas som att fritidshemmets 

kvalitetsdiskurs blir beroende av skolan sätt att tala om kunskap, med ord som är 

bekant för skolan. 

En annan text som jag har uppmärksammat genom det här självständiga arbetet med 

inriktning mot det fritidspedagogiska området är den statliga offentliga utredning SOU 

2008: 52. Dokument skriver fram huruvida en yrkeslegitimation kan utformas för 

skolan. Att inte fritidspedagoger bör omfattas av en yrkeslegitimation bygger på vad 

som skrivs fram genom ordet otydlighet. Otydligheten som åsyftas beskrivs kopplad 

till att skollagen 1985: 1100 inte tydligt nog uttrycker ett krav på om 

skolbarnomsorgen ska bedrivas av någon med utbildning eller om det räcker med 

erfarenhet. Under § 2 skrivs personalens utbildning fram med orden: ”För bedrivande 

av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan 

utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk 

verksamhet kan tillgodoses.” (Utbildningsdepartementet skollagen 1985: 1100, § 2). 

Enligt SOU 2008: 52 är det inte enkelt att avgöra om fritidspedagogerna bör omfattas 
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av en yrkeslegitimation, dock fastslås att ”Däremot kvarstår otydligheten när det gäller 

fritidspedagoger varför denna grupp enligt mitt förslag inte ska omfattas av ett 

legitimationssystem.” (SOU 2008:52, s 241). Utifrån att undersöka SOU 2008: 52 

genom intertextualitetsprincipen blir det tydligt att det dokument som ligger till grund 

för att fritidspedagogen utestängs från att bli yrkeslegitimerad i fritidspedagogiken 

bygger på att den tidigare skollagen 1985: 1100 inte tydligt nog skriver fram att 

fritidspedagogen måste vara utbildad. Otydlighet har förföljt fritidshemmet allt sedan 

inträdet i skolan. 

Mellan skollagen 1985: 1100 och skollagen 2010: 800 har det ägt rum en förändring i 

språkbruket, hur man talar om fritidshemmet. Termerna som används är lärande, 

utbildning och elev. Ord som känns igen i skolans kontext. Fritidshemmet kan ses ha 

tagit över dessa ord. Utifrån fokusgruppsintervjuerna återkommer en betoning på 

lärande, det är ständigt närvarande i diskursen om fritidshemmets kvalitet. Trotts att 

man som fritidspedagog skiljer sin syn på lärande och kunskapande från skolans, så är 

det än dock frågan om ett lärande, men av ett slag som kanske inte alltid känns igen 

av skolan. 

6.6 Resultatdiskussion  

Resultat som presenteras vid den här undersökningen är att det genom sättet att tala 

om fritidshemmet uppdrag kan ses har ägt rum en förändring i språkbruket. Fokus på 

omsorg och stöd i barnets utveckling har gått mot en användning av ord som 

utbildning, lärande och elev. Ett språk som erövrats från skolans sätt att tala om sin 

lärande praktik. Ett forskningsresultat måste alltid förstås utifrån den kontext där 

resultatet producerats.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan den textinformation som skapas i en intervju 

betraktas som objektivt, utifrån att materialet kategoriseras och skapar tillförlitlighet 

genom likheter och sammanhang. I den undersökning jag gör är likheter och 

sammanhang det som bildar mina kategorier, det är det som formar och leder fram till 

forskningens resultat. Det finna även det som avviker, det som avviker skulle kunna 

leda fram till andra slutsatser om det var skillnader och det avvikande som låg under 

forskningsfrågans syfte. Att ringa in fritidshemmet kvalitetsdiskurs har för mig inte 

inneburit en eftersträvan att räkna upp olika aspekter av kvalitet. För att begränsa mig 

har jag valt att ringa in essensen i vad som kommer fram i fokusgrupperna. Där har 

lärandeuppdraget och samtal om kunskap fått ta stor plats för att det varit 

återkommande i empirin. Genom såväl den enskilda intervjun som i 

fokusgruppsintervjuerna. Tydliggöra och synliggöra fritidshemmets verksamhet har 

gått som en röd tråd genom undersökningen. I den intervju som genomfördes med den 

informant som fick representera kommunens utbildningsförvaltning har en stor mängd 

transkriberad text inte fullt ut bearbetats, vilket kan ses bero på den begränsade tid som 

föranlett det här självständiga arbetet mot det fritidspedagogiska området. Materialet 

skulle kunna leda till vidare forskning. En forskning som skulle kunna fokusera på 

utbildningsförvaltningens och rektorernas roll för fritidshemmens kvalitet. Då rektorns 

roll var ständigt närvarande i textmaterialet från den enskilda intervjun med 

informanten från kommunens utbildningsförvaltning.  
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7 DISKUSSION 
Genom det här självständiga arbetet med inriktning mot det fritidspedagogiska 

området har jag arbetet med att försöka kartlägga fritidshemmets kvalitetsdiskurs. Då 

en diskurs inte kan ses som statisk utan ständigt omformulerad över tid och utifrån sin 

kontext har det varit en stor utmaning att söka svar på min övergripande 

forskningsfråga. Det som kan sägas om fritidshemmets kvalitetsdiskurs är att den kan 

ses beroende av synen på kunskap. Jag har betraktat kvalitet som ett relativt begrepp 

som i sig själv inte kan betraktas som ett någonting, utan att det är beroende av att 

fyllas upp av sin betraktare. Kvalitet görs genom den allmänna debatten om skolan till 

ett någonting man har eller inte har. Undersökningen har kretsat kring hur beslutet om 

en yrkeslegitimation utestänger fritidspedagoger från att blir yrkeslegitimerade inom 

sitt kunskapsområde – fritidspedagogiken.  

7.1 Lika men olika – en fråga om kunskapssyn 

Tidigare forskning inom det fritidspedagogiska området som jag har lyft fram i den 

här studien ramar in ett polära förhållande mellan skolans kunskapssyn och 

fritidshemmets kunskapssyn. Ett sådant polärt förhållande är socialt konstruerat. 

Hjalmarsson m.fl. (2012) menar att när skolans sätt att lära ut blir till norm så ökar 

distansen mellan fritidshemmet och skolan. Karlsson Vestman (2002) uttrycker det 

som att fritidspedagogiken kan vara svår att känna igen för den som kommer från en 

mer ämnesorienterad tradition. Det polära förhållandet mellan skolan och 

fritidshemmet kan lyftas fram genom vad Karlsson Vestmans (2002) beskriver som 

progressivism på ena sidan och essentialism på den andra. Eller genom Gustavsson 

(2004) som ställer upp progressivismen på ena sidan och den traditionella 

förmedlingspedagogiken eller så kallad katederundervisning på den andra sidan. Ett 

sådant inbyggt polärt förhållande i synen på kunskap kan betraktas öka distansen 

mellan fritidshemmet och skolan. Det riskerar också som Carlgren m.fl. (2009) lyfter 

fram att göra kunskaper som inte låter sig enkelt att mätas, till att bli till flum när det 

på samhällsnivå förs en polariserad debatt som reducerar kunskap till att bli ett 

antingen eller. Antingen kunskap eller flum. Därigenom vill jag belysa de risker som 

finns i att utesluta en profession från rätten till yrkeslegitimation. Då det sänder ut 

signaler om att fritidspedagogiken inte är i samma behov, som skolan av att 

kvalitetssäkras, genom att de som arbetar inom verksamheten är behöriga och kunniga 

nog att bedriva det pedagogiska arbetet på fritidshemmen.  

Utifrån det resultat som min fokusgruppsintervju mynnar ut i kan ett polära förhållande 

mellan skolans kunskapssyn och fritidshemmet kunskapssyn skönjas. Att skolan tar 

mycket fokus från fritidshemmet kan tolkas som ett resultat av att skolan uppfattas 

som den viktigare verksamheten. Fritidspedagogerna i den studie jag gör upplever att 

det i samhället finns en närvaro av en mer traditionell syn på lärande där kunskap är 

bundet till skolan och skolämnen. Parallellt talar man om sitt lärandeuppdrag och sin 

kunskapssyn som skild från skolans, man talar om vikten av att känna stolthet över 

vad fritidspedagogiken gör med eleven, att man också arbetar med ett lärande. Den 

pedagogik man i fritidshemmet bedriver omnämns genom termer som den sociala 

träningen eller det sociala arbetet, vilket är nära förankrat med relationsbyggen och 

uppdraget kopplat till normer och värden. Fritidspedagogerna visar tendenser på att 

vilja bort från en syn på ett lärande bundet till ämnen. Eller att som en fritidspedagog 

uttrycker det, att lärandet man arbetar med på fritidshemmet är så mycket mer än att 

lära sig matematik genom att baka. De belyser snarare pedagogiken ur ett större 

perspektiv, ett lärande i livet, men även att fritidshemmet har en viktig roll för att 
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eleven ska kunna tillägna sig andra kunskaper, kunskaper som är mer kopplade till 

skolan. Fritidspedagogen vill bort från bilden av att fritidshemmet bara är en 

förvaringsplats, man vill bort från vad fritidspedagogerna i en fokusgrupp benämner 

för vind-för-vågen-pedagogik. Den utan mål och planering. Medvetenheten kring 

elevens lärande är i centrum, någonting att tydliggöra och synliggöra. 

De fritidspedagoger jag intervjuar är enade i att kvalitet är nära förankrat med utbildad 

personal, engagemang och närvaro. Fritidspedagogerna i min studie har kommit långt 

i att formulera sin kunskapssyn. Andersson (2013) menar att skolans innehåll 

generellts sätt uppfattas som mera självklart vilket gör att fritidshemmet måste 

synliggöras sitt pedagogiska innehåll för att fritidspedagogerna ska kunna ta anspråk 

på sina kunskapsområden inom skolan.  Ett resonemang som återkommer vid den 

kritik som såväl skolverkets rapport Finns fritids? (2000a) samt skolinspektionens 

rapport Kvalitet i fritidshem (2010:3) lyft fram genom att fritidshemmets kvalitet 

riskerat att uppfattas som bristfällig när uppdrag inte tydligt skrivs farm i 

styrdokumenten eller tydliggörs genom kvalitetsredovisningar. Vid min intervju med 

kommunens utvecklingsledare framkommer bilden av en kommun som arbetat aktivt 

med att synliggöra och tydliggöra fritidshemmen. Kvalitet har gjorts till en fråga om 

att synliggöra och tydliggöra sig och sin verksamhet för att vinna legitimitet inom de 

domäner som länge varit skolans.  

7.2 En avslutande diskussion - Att bjudas in men inte 
hela vägen fram 

Genom den här undersökningen har sättet att tala om kvalitet och sättet att tala om 

kunskap varit centralt. Rohlin (2001) målar i sin skiss av fritidshemmets historia fram 

bilden av hur olika tid har ställt olika krav på hur barns fria tid nyttjas och styrs av 

skolan och samhället. Om det är en tid för omhändertagande eller en tid för bildning. 

Fritidshemmet har såväl ett omhändertagande uppdrag som ett lärande uppdrag. 

Genom den undersökning jag gör undersöker jag sättet som fritidspedagoger talar om 

kvalitet och vad som gjorts till kvalitet. Det visar sig vara nära förankrat med kunskap 

och det lärande uppdraget. Det bör även i sin tur sättas in i den samhälleliga kontext 

vi befinner oss i. Kunskap är ständigt närvarande, där bildning och utbildning bygger 

upp en hel ekonomi. Det är sättet att tala på, om den egen verksamhet som jag genom 

den här studien har gjort mitt yttersta för att lyfta fram. Genom det förändrade sättet 

skollagen skriver fram fritidshemmet utifrån ord som känns igen av skolan. Från att 

ha varit ett stöd i utvecklingen för barnen i verksamheten, till att tala om utbildning i 

fritidshemmet. Från ett inte uttalat pedagogiskt ansvar till att tala om att utveckla 

elevens lärande på fritidshemmet. Från att ha varit barn på fritidshemmet till att skrivas 

fram som elev i fritidshemmet. Det är det här som är en förändring av språkbruk över 

tid. Orden har tidigare tillhörs skolans sätt att tala om sin verksamhet, medan 

fritidshemmets inte lika tydligt har talat om sitt uppdrag på det viset.  

I den undersökning jag gör framträder bilden av hur en kommun har arbetat aktivt för 

att ge fritidspedagogerna ett språk som känns igen av skolan. Ett språk som i sig skulle 

kunna uppfattas ge fritidspedagogerna möjlighet att ta sig in på skolans domäner. För 

visst är väl också den sociala träningen och det sociala arbetet, konflikthantering och 

normer och värden ett lärande för eleven? Det handlar i slutänden om vilken 

kunskapssyn åskådaren har framför sina ögon när den betraktar fritidshemmets 

pedagogik. Fritidshemmet kan ses bjudas in i en terminologi som är bekant för skolan 

som ger fritidspedagogerna möjlighet att lyfta fram fritidspedagogiken. Att vara en del 

av skolan och att tala om ett lärande utifrån ett språkbruk som gör att kvalitet kopplas 
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till styrdokument, mål, lärande och resultat, det inkluderar fritidshemmet. Det visar att 

man också är inkluderat i skolans kunskapsdiskus. Fritidshemmet skrivs idag fram som 

undervisning. Samtidigt kan det tyckas motsägelsefullt, som att fritidshemmet bjuds 

in men inte hela vägen fram. 

Idag har inte fritidspedagogen rätt till en yrkeslegitimation inom sitt största 

kunskapsområde – fritidspedagogiken. Det är en faktor som cementera den polära 

relationen mellan skolan och fritidshemmet. Det skiljer kunskaper från kunskaper. Det 

ger även avtryck på fritidspedagogernas upplevelser av att det pedagogiska arbetet 

man bedriver på fritidshemmet inte uppfattas av skolan och övriga samhället som en 

lika uttalad och viktig del av elevers kunskapande och lärande. Kartläggningen av 

fritidshemmets kvalitetsdiskurs ringas in och visar sig därigenom bli till en fråga om 

att synliggöra och tydliggöra sitt pedagogiska innehåll.  Vad sänder då samhället ut för 

signaler när fritidspedagogen har rätt till legitimation som lärare i skolämne, men inte 

som fritidspedagog? Det blir än mer problematiskt då en yrkeslegitimation förväntas 

generera kvalitet i skolan. För vad är det då för skola som åsyftas, och varför räknas 

inte fritidshemmet in? 

7.3 Några avslutande ord – Vidare forskning 

Min kartläggning av fritidshemmets kvalitetsdiskurs görs i en kommun som arbetat 

med att stärka verksamheternas kvalitet. Min forskning ringar således in 

fritidshemmets kvalitetsdiskurs i en kommun där fritidspedagogerna har en viss vana 

av att samtala och reflektera över kvalitet och vad det kan vara. Fritidspedagogerna 

har skapat en stark känsla av gemenskap, där det finnas en medvetenhet om att det för 

fritidshemmets kvalitet är av största vikt att kunna tydliggöra och synliggöra sin 

verksamhet. Att visa upp att fritidshemmet är en pedagogisk och lärande arena. Den 

undersökning jag genomför färgas där med av uppfattningar hos fritidspedagoger som 

arbetat fram en gemensam bild av vad kvalitet kan vara.  

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om och hur andra kommuner har 

arbetat med kvalitetsfrågor kopplade till fritidshemmet. Skulle då bilden bli den 

samma, att kvalitet är nära förankrat med kunskap? Strannegård (2013) beskriver 

kvalitet utifrån dess latinska mening, och att ordet i sitt ursprung betyder egenskap. 

Kvalitet är ingenting om vi inte fyller det med betydelser. Genom den undersökning 

jag gör har kvalitet formats och visats sig bli en fråga om kunskapssyn. Så som tidigare 

forskning lyft fram genom Rohlin (2001) och Johansson (2011) så har fritidshemmet 

idag integrerats i skolan. Calander (2001) och Hansen (1999) visar på att det inte varit 

smärtfritt och att skolan och fritidshemmet burit med sig separata yrkeskulturer med 

olika värden, men som genom samverkan förväntas samarbetat. Gustavsson (2004) 

och Karlsson Vestman (2002) lyfter fram den polära relationen som finns bunden i 

begreppet kunskapssyn. Där progressivism ställs mot traditionell 

förmedlingspedagogik. Genom den undersökning jag gör är min förhoppning att bidra 

med en ökad förståelse och insikt i att det sänds ut negativa signaler när 

fritidspedagogen inte kan bli legitimerad inom sitt största kunskapsområde – 

fritidspedagogiken.  
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Bilagor  

BILA 1 

Hej! 

Mitt namn är Josefina Pohl och jag studerar till Grundlärare med 

inriktning mot fritidshem, vid Linnéuniversitetet. Jag läser sista terminen 

och är nu igång med mitt självständiga arbete med inriktning mot det 

fritidspedagogiska området. Det område som jag valt att undersöka är 

kvalitet kopplat till fritidshem. Syftet är att se på vilket sätt man på 

förvaltningsnivå har diskuterat och format kvalitet som begrepp i 

fritidshemmets verksamhet, samt att tränga djupare in i kvalitet utifrån 

fritidshemmets praktik. Det skulle för min undersökning av ämnet vara 

givande att intervjua dig för att skapa en fördjupad bild av ämnet kvalitet 

och fritidshem.  

Jag är mycket tacksam över din medverkan, men vill även informera om 

att medverkan till intervjun är högst frivilligt. Jag kommer att behandla 

allt material med största respekt. Ingen persondata kommer att spridas 

eller behandlas felaktigt. Er identiteter kommer inte att framkomma i 

studien. Jag kommer behandla materialet med största försiktighet och alla 

inspelningar kommer att raderas efter att de transkriberats.  

Jag ser er som experter inom det område som jag nu ska undersöka och 

hoppas på ett givande samtal som kommer ta ca 1 timma. 

Om du har några frågor eller funderingar nås jag enklast via min mail 

XXXX@student.lnu.se eller via telefon 070 000 00 00.  

 

Vänligen 

Josefina Pohl 
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BILAGA 2 

Hej! 

Mitt namn är Josefina Pohl och jag studerar till Grundlärare med 

inriktning mot fritidshem, vid Linnéuniversitetet. Jag läser sista terminen 

och är nu igång med mitt självständiga arbete med inriktning mot det 

fritidspedagogiska området. Det område som jag valt att undersöka är 

kvalitet kopplat till fritidshem. Syftet är att se på vilket sätt man på 

förvaltningsnivå har diskuterat och format kvalitet i fritidshemmets 

verksamhet, samt att tränga djupare in i kvalitet som begrepp utifrån 

fritidshemmets praktik. Det är här din medverkan i studien är viktig. För 

att kunna återge en bild av hur den som arbetar på fritidshem upplever 

kvalitet i sin verksamhet har jag valt att träffar er i grupp för att genomföra 

en fokusgruppsintervju. Som fokus för det samtal som vi kommer föra 

ligger frågan om vilka egenskaper ni som person och som grupp uppfattar 

som viktiga.  

Jag är mycket tacksam över din medverkan, men vill även informera er 

om att medverkan till fokusgruppssamtalet är högst frivilligt. Jag kommer 

att behandla allt material med största respekt. Ingen persondata kommer 

att spridas eller behandlas felaktigt. Era identiteter kommer inte att 

framkomma i studien inte heller från vilken arbetsplats ni kommer. Jag 

kommer behandla materialet med största försiktighet och alla inspelningar 

kommer att raderas efter att de transkriberats.  

Jag ser er som experter inom det område som jag nu ska undersöka och 

hoppas på ett givande samtal som kommer ta ca 1 timma. 

Om du har några frågor eller funderingar nås jag enklast via min mail 

XXXX@student.lnu.se eller via telefon 070 000 00 00.  

 

Vänligen 

Josefina Pohl 
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BILAGA 3 

Övergripande frågor för diskussion 

 

Betyder samverkan även samarbete? 

 

 

Hur har ni upplevt den diskussion som förts rörande legitimationen? 

 

 

Minns ni hur det var förut? Innan fritidshemmet fanns utskrivet i LPO 94? 
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BILAGA 4 

Intervjufrågor angående kvalitet i fritidshem 

 

På vems initiativ startade kommunen sitt kvalitetsarbete av fritidshemmen? 

Vad var syftet med arbetet? 

Hur togs initiativet emot av de verksamma fritidspedagogerna? 

Kan du beskriva hur kvalitetsarbetet gått till? 

Står fritidshemmet inför någon utmaning?  

Vad anser du om ”legitimationsfrågan”?  

 

Fördes samtalet om kvalitet utifrån strukturella förutsättningar(personaltäthet, 

barngruppens storlek m.m.) för fritidshemmet? 

Hur fördes samtalet om kvalitet utifrån innehållet i verksamheten? 

Kom ni fram till vad som är kvalitet i fritidshem? 

Avslutades projektet eller lever det vidare? 

 

Hur uppfattade du att förvaltningen tog emot projektet rörande kvalitet i fritidshem? 

För vem initierades kvalitetsarbetet?( Fritidspedagogerna eller för Kommunen?)  

 

 


