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Du kallar det strangeness, 

jag kallar det Strängnäs. 

Du kallar det livet, 

jag kallar det småstad vid vattnet. 

Du kallar det sunset, 

jag kallar det tiden innan mörkret. 

- Krunegård (2018)- 

 

The meaning of words, gestures, symbols 

and other discursive tools, are the social  

tasks they accomplish. 

-Slocum-Bradley (2009:82)- 
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Förord 

Många har liknat doktorandtiden med maratonlopp, resor eller att äta en elefant bit 
för bit. Men jag vill slå ett slag för liknelsen brännbollsmatchen. En brännbollsmatch 
består av ett hemmalag och ett motståndarlag, med en hejaklack vid sidan av planen. 
Under de här åren har det hela tiden varit min tur att slå bollen eller lämna ifrån mig 
olika utkast och textavsnitt, med ett motståndarlag ute på planen som hungrigt 
väntar på att ge feedback och ställa kritiska frågor. Men bakom mig har alltid 
hemmalaget och hejaklacken funnits, ivrigt påhejande och stöttande. Det är dags att 
summera matchen genom att tacka såväl motståndarlag som hemmalag. 

Men innan brännbollslagen ska tackas, bör ett stort och varmt tack riktas till de som 
gjort matchen möjlig, de två deltagande arbetslagen. Tack för att ni välkomnade mig 
och anammade projektet på ett så fint sätt.  

Egentligen är det orättvist att kalla det för motståndarlag, det är ju tack vare er jag 
med avhandlingen har tagit steg framåt och slutligen runt hela planen. Det är en del 
av matchen att utmanas och undvika att bli bränd. På den här planhalvan vill jag 
rikta ett stort tack till min huvudhandledare Jan Gustafsson Nyckel och min 
biträdande handledare Elin Almér. Jan, du har varit en stor hjälp med de stora 
penseldragen, dina figurer och skisser på whiteboarden har varit inspirerande och 
givande. Tack! Elin, du har bidragit med ett detaljarbete där inga tvetydigheter gått 
under radarn. Tack! 

Jag vill också tacka de läsare som vid olika tillfällen bidragit med en skjuts framåt i 
avhandlingsarbetet genom kloka kommentarer och synpunkter: Eva M Johansson, 
Lena Sjöberg och Anton Havnes, som bistått med ovärderlig och generös feedback 
vid mina progressionsseminarier. Utöver dessa riktar jag även ett stort tack till Marie-
Helene Zimmerman Nilsson och Jan Kampmann som också bidragit med er 
klokskap. Tack! 

Men så, mitt hemmalag och medspelare. Jag har haft det stora privilegiet att möta 
fantastiskt kloka och stöttande doktorandkollegor under de här åren. Till mina 
doktorandkollegor på Högskolan Väst: Jennie, Karoline, Olof – tack för ert stöd och 
givande diskussioner under åren! Ett särskilt tack till Mona Tynkkinen och Anna 
Roumbanis Viberg, ni har varit ovärderliga ljuspunkter i en doktorands covid-
vardag.  Mona, tack för värdefulla, timslånga telefonsamtal med teoretiska 
resonemang, visualiserande modeller och skarp input. Utöver att vara mitt viktigaste 
bollplank i teoretiska diskussioner har du också varit ett stort stöd och engagerad 
supporter. Tack! Anna, för en outtröttlig positiv energi. För att jag kunnat vända mig 
till dig i alla frågor och dilemman som dykt upp om både avhandlingen och livet. 
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Utan dig hade den här resan varit mycket svårare och distansläget känts så mycket 
mer ensamt. Du har alltid funnits ett Skype-samtal bort med ett: Heja dig! Tack! 

Och sist men inte minst, i min hejaklack: 

Klara, för din vänskap, din lyhördhet och ditt stöd. Jag är så glad att vi stötte på 
varandra under den här matchens gång. Tack! 

Tina, för promenader, prat om jobbet, livet och allt annat. Tack! 

Jonathan, för att jag alltid kan lita på att du står på och vid min sida. För din 
pragmatiska inställning till livet, som jag har lärt mig så mycket av. För att det aldrig 
är en fråga om utan alltid hur. För inställningen att det inte är någon idé att älta tagna 
beslut, utan göra det bästa utifrån de förutsättningar besluten gav. Tack! 

Men framför allt: Julian och Lovis. Jag är så oerhört tacksam och stolt över att ni 
hjälpte mig att komma över det dåliga samvete det innebar att börja pendla från 
Linköping till Trollhättan. Det här har verkligen varit ett familjeprojekt där alla haft 
viktiga roller. Jag är så stolt över er! Den här avhandlingen är för er. För rent 
statistiskt innebär den att ni nu har mycket färre begränsningar att välja vilka vägar 
ni vill i livet än vad ni hade innan. Så med det, mina finaste personer, önskar jag er 
lycka på era vägval i framtiden. Puss! 

 

Sanna Hedrén 

Linköping 10 juni 2022 
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Sammanfattning 

Titel: Fritidshemmets (mellan)mål och mening. Positioneringar i kollegialt 
samtalande mellan fritidshemspersonal. 

Keywords: Fritidshem; Kollegiala samtal; Meningsskapande; Positionering  

ISBN: 978-91-89325-25-8 (tryckt version) 

 978-91-89325-24-1 (elektronisk version) 

Den här avhandlingen handlar om hur fritidshemspersonal skapar mening i 
kollegiala samtal. Fritidshemsarbete är organiserat som ett lagarbete där interaktioner 
och samarbete mellan kollegor utgör väsentliga delar av arbetet. Att många olika 
individer är involverade i att planera, organisera, genomföra och utvärdera 
vardagspraktiken innebär att många olika antaganden och övertygelser om hur 
arbetet borde utföras också färgar hur arbetet utförs. Den kunskap som finns om 
fritidshemsarbete och fritidshemspersonals organisering av vardagspraktiken utgår 
till stor del från hur arbetet borde genomföras och organiseras, d.v.s. utifrån 
styrdokumentens och fritidshemmets formella uppdragsbeskrivning. Men det är 
också viktigt att öka kunskapen om fritidshemspersonalens meningsskapande. 
Meningsskapande förstås i den här avhandlingen som kollegornas verbala 
förhandlingar av vad fritidshemmets vardagspraktik är och borde vara samt vem 
som har ansvaret för att realisera dessa målbilder. 

Syftet med studien är att analysera, tolka och förstå hur arbetslag i fritidshem 
kollektivt skapar mening i och genom kollegialt samtalande där mellanmålet 
diskuteras. I studien deltar två arbetslag på ett fritidshem, som utför kollegiala samtal 
för att försöka förbättra och utveckla mellanmålet. Mellanmålet har valts ut av de 
deltagande arbetslagen som en särskilt angelägen aktivitet att förändra. Mellanmålet 
är också en traditionellt viktig aktivitet i fritidspedagogisk utbildning. 

Studiens analyser visar att de två deltagande arbetslagens meningsskapande 
framträder som flerstämmigt respektive enstämmigt. Flerstämmigt meningsskapande 
innebär att flera olika tolkningar av vardagspraktiken förhandlas parallellt i de 
kollegiala samtalen. Enstämmigt meningsskapande innebär att förhandlingar sker 
utifrån en och samma tolkning av vardagspraktiken. Det kollektiva 
meningsskapandet framträder utifrån tre aspekter, som tar sig olika uttryck i det fler- 
respektive enstämmiga meningsskapandet: reproduktion, ytlig enighet i arbetslaget 
och intersubjektivitet. Det flerstämmiga meningsskapandet reproducerar 
konstruktioner av att mellanmålet är problematiskt och att arbetslaget är oenigt. Det 
enstämmiga meningsskapandet reproducerar konstruktioner av att mellanmålet och 
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arbetslaget är välfungerande. Slutsatsen är att de förutsättningar fritidshemspersonal 
har för kollektivt meningsskapande i och genom kollegiala samtal leder till 
reproduktion av medarbetarnas antaganden om mellanmålet och 
fritidshemspraktiken. För att möjliggöra produktiva kollegiala samtal, där 
gemensamt meningsskapande leder till ny och fördjupad förståelse för 
vardagspraktikens händelser, behöver arbetslagen vara stabila och ges tid för att 
kontinuerligt reflektera över sin praktik. 
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Summary 

Title: Meaning-making through mealtimes in School-Age educare. Positionings in 
staff’s collegial conversations.  

Keywords: School-Age Educare; Teacher talk, Meaning-making; Positioning 

Introduction 

This dissertation is about how staff in School-Age Educare settings (SAE) make 
meaning in collegial conversations. Work in SAE is organized in teams. Interaction 
and collaboration with colleagues are essential in work teams (Cooren et al, 2014). 
Many individuals are involved on a work team, and they have different assumptions 
and preferences as to how work is best planned, organized, and performed.  

The knowledge that exists about SAE work and SAE staff's organization of everyday 
practice is largely based on how the work should be carried out and organized, i.e., 
on the basis of the governing documents and the SAE’s formal assignment 
description. But it is also important to increase knowledge about the SAE staff's 
meaning-making. In this dissertation meaning-making is understood as the 
colleagues' verbal negotiations of what the SAE’s everyday practice is and should be 
and who is responsible for realizing goals. 

This dissertation studies two teams' collegial conversations that aim to develop the 
snack time routine. The ambition with snack time has been that children in SAE can 
prepare the meal, gather, talk and socialize with each other under more informal 
conditions than during school lunch (Andersson, 2013). Snack time can therefore 
be understood as a routine situation that aims at preparing the children to become 
independent and able to manage on their own in the afternoon. Recurring activities 
that aim to help children in transitions to new phases of life, are called priming events 
(Corsaro & Molinari, 2000). The snack time routine is preparing children for the 
transition from SAE to being home alone in the afternoons. Snack time is thus an 
important part of the SAE’s everyday practice and in the development of many 
children. 

In collegial conversations, meaning is construed both regarding what happens during 
the activity and images of what should happen in it (cf. Vedder-Weiss et al., 2019), 
but SAE staff's opportunities to discuss and together make the SAE practice 
comprehensible and meaningful, are challenged by the lack of time for joint collegial 
conversations that characterize many SAE settings today (cf. Andersson, 2013; 
Haglund, 2018; Haglund & Boström, 2022). The opportunities for SAE staff to 
conduct SAE practice in the manner prescribed by the curriculum are also hampered 
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by the fact that there is a high staff turnover and by the fact that the group 
composition consists of staff with different levels of education (Haglund, 2018). 

Aim and research questions 

The aim of this dissertation is to analyze, interpret and understand how SAE teams 
collectively make meaning in and through collegial conversations about the snack 
time routine. The research questions are: 

• What collective stories about the snack time routine and about the work 
team emerge? 

• How do the employees relate to each other and to what is said about the 
snack time routine? 

• How does the interaction in the conversations affect the stories? 
• What opportunities and limitations does the collective meaning-making 

imply for the work teams planning and organizing the SAE practice?  

Theoretical framework 

The theoretical framework in this thesis is positioning theory (Davies & Harré, 1990; 
Harré & van Langenhove, 1999; Tirado & Gálvez, 2008). Meaning making is carried 
out in and through negotiations of discursive construction in social interactions. The 
following core concepts have been used in this analysis: 

Discursive constructions. Discursive constructions are made through speakers making 
redescriptions of the social reality. When we describe events in the past, we make 
rhetorical redescriptions affected by our moral assumptions. Discursive 
constructions are the pictures painted of the social reality in our stories of the past. 
In this way, different pictures by different artists are construed in a social interaction, 
based on the individuals’ own personal history and experiences.  

Positioning: social interactions include positioning processes in which individuals 
relate to the Other. In conversations speakers make discursive constructions by 
telling personal stories that make the speakers’ social acts intelligible (van 
Langenhove & Harré, 1999:16). Positioning emerges in how and when speakers 
place themselves in a story being told in a conversation. Positioning is made with 
individuals’ sense of morality, rights and duties, revealing what is construed as right 
or wrong in the social reality. 

Social force of/Speech act. In social interaction what is said are not only discursive 
statements, but what is said also makes the participants respond differently. In my 
analysis the social force of what is said is made visible in the response given to the 
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speaker. For example, social forces contribute to re-producing and establishing 
different discursive constructions, and to questioning or ignoring others. Social 
forces thereby shift the conversation in different directions. 

Storyline. Social interaction tends to revolve around a bigger narrative or storyline. 
Storylines show the bigger aspects of how people position themselves and others in 
social interactions (Herbel-Eisenmann, 2015:191). In the analysis storylines helped 
reveal those meaning making practices emerging in the collegial conversations that 
were studied. 

These core concepts in positioning theory revealed results about how co-workers in 
one work team construe themselves as polyphonic institutional actors, and the other 
as unisonal institutional actors.  

Method 

This study is based on recordings from ten collegial conversations in two work teams 
in an SAE-setting. Participating work teams were those for K-1, including four co-
workers responsible for the youngest children aged 6-7 years, and those for grades 
2-3 consisting of four co-workers responsible for the oldest children in the SAE-
setting, children aged 8-9 years. Co-workers in both work teams had different 
degrees of experience and qualifications. 

Data was produced during three months in the early spring of 2019. The design of 
the collegial conversations was inspired by a research method called video stimulated 
reflection and a pedagogical method called pedagogical documentation, which is 
more common in preschool settings than in SAE. I wanted to combine research 
methods to help me explore co-workers meaning making, using a pedagogical 
method, while helping the work teams to improve the snack time routine. The 
collegial conversations were held in each work team once every two weeks. Work 
teams were responsible for filming a part of the snack time and bringing the film to 
the talks. The films functioned as stimuli in the collegial conversations and helped 
maintain focus on the specific situation. I had prepared a list of some areas that I 
wanted the work teams to discuss in the collegial conversations. I chose to do so to 
keep the conversations consistent in some way. Other than establishing these pre-
determined areas, I tried to maintain an observational role in the conversations, 
meaning that I wasn´t active in the discussions. It was important to let the co-
workers own the conversations and talk about issues important to them in the efforts 
to improve the snack time routine. In that way the design of the conversation opened 
up opportunities for the co-workers meaning making. 
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Recordings were transcribed and then analyzed with core concepts from positioning 
theory: positioning, discursive constructions, storyline, and speech acts. Analytic 
work began with a close analysis of how co-workers used the pronouns “I” and “we” 
in their speech, which underscored how they construed themselves as individuals 
and the work team as a collective. The analysis also showed what actions each 
pronoun was accountable for.  It was a good start for the continuing process, 
focusing on the core concepts of positioning. Analysis highlighted two different 
meaning making practices, in the way co-workers in each work team positioned 
themselves and the Other in the collegial conversations. 

Results 

The results are presented in two sections in the thesis: Meaning-making in a polyphonic 
work team, in which results of K-1 collegial conversations are presented, and Meaning-
making in a unisonal work team, focusing on 2-3’s meaning making.  

In the first section, analysis shows the co-workers in K-1 construe the desirable 
snack time routine as an activity of peace and quiet, giving the children and staff 
time to calmly chat with friends and recover from a busy school day. But that image 
contrasts with how staff construes the situation in the canteen during snack time. 
The storyline about snack time that appeared in analysis is an image of a problematic 
activity urgently in need of changes. The problems articulated are mainly about 
children misbehaving. This work team is construed as having difficulties acting in 
the SAE-practice. The work team is construed as having limited agency, unable to 
handle the problems that need to be handled (large groups of children, lacking staff, 
insufficient space and so on). The individual co-worker is construed as having more 
possibilities for action despite the troubled collective work team. This is how they 
discursively construe themselves in stories about the snack time routine. But these 
constructions are being negotiated in the collegial conversations. 

Patterns of negotiations are revealed in analysis. Co-workers in K-1 repeatedly return 
to the construction of the problems in their discussions. When they articulate different 
problems or obstacles in the everyday practice, they can unite and agree with each 
other. But when they start expressing what they see as solutions or explaining things, 
they no longer cooperate. Instead, theco-workers tend to tell their own stories about 
their own experiences. It seems difficult for co-workers in the K-1 work team to 
come together and learn from each other. The storyline about the work team is an 
illustration of a polyphonic work team, making meaning through many different 
voices in negotiations. 

The second section of results focuses on, meaning making in the other work team, 
2-3. The 2-3 team also construe the desirable snack time routine as an activity of 
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peace and quiet. Children’s thriving and recreation are what the work team is striving 
for. The current situation in the canteen is construed as a well-functioning activity, 
and the children are construed as doing the best they can to provide a peaceful 
setting for chatting with their friends. The few problems articulated are addressed to 
the work team as organizers and providers of the snack time routine. The 2-3 work 
team construe themselves as a likeminded collective, taking action in the same way 
in the everyday practice. Co-workers agree on and confirm different interpretations 
expressed in the conversations. The individual co-workers are construed mainly as 
actors in the ongoing conversation, by negotiating how different situations are 
perceived.  

Results show patterns of negotiating in the 2-3 work team. One pattern is that 
confirmation from colleagues is important in negotiations. An utterance needs to be 
confirmed and recognized to be legitimate for discussion. If recognition fails to 
materialize, the utterance is ignored or neglected. In these processes the co-workers 
with more experience seem to have the power to define and approve what can be 
negotiated and what cannot. 

Co-workers also tend to start discussions by confirming that the specific situation is 
working fine. Such confirmation invites a discussion about what could be perceived 
as a problem and whether that might be a problem or not. Co-workers end up 
returning to the confirmation of the discussed situation as well-functioning – often 
construed as even better or desirable than in the beginning of the discussion. A 
pattern of reproducing the well-functioning snack time is revealed in the analysis. 
The 2-3 team also reproduces the constructions of themselves as a likeminded 
collective, by confirming each other’s stories and expressing one way of acting in the 
everyday practice. The storyline of the 2-3 team depicts them as a unisonal work 
team, making meaning with one unified voice in negotiations. 

Discussion and conclusion 

A discussion is performed based on the main results of the thesis.  

Results show two different meaning making practices appear in the two participating 
work teams, even though they work in the same SAE-setting. Meaning making 
practices not only include reproducing different constructions, but also challenging 
and negotiating different meanings. 

The unisonal storyline and the polyphonic storyline, are made visible in positioning analysis, 
even though work teams are situated at the same SAE-setting. There is reason to 
argue that collegial interactions and relationships are important in co-workers 
meaning making of the studied conversations. The work team that construed a 
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storyline of a unisonal and well-functioning work team is negotiating the experiences 
of the everyday practice, to make experiences fit in to one predetermined way of 
understanding situated events. In negotiations social forces dismiss or ignore 
divergent interpretations, making transformative negotiations difficult to achieve. 

The work team that construed a storyline of a polyphonic work team, create a 
different meaning-making practice, in which several interpretations of social reality 
are negotiated. As the opposite of the unisonal work team, the polyphonic one 
doesn’t have a predetermined way of understanding situated events, leading to 
negotiations of what interpretation is most legitimate and how problems should be 
solved. Positioning is a struggle to make one’s voice heard, limiting possibilities for 
co-workers to listen to each other. Therefore, making transformative negotiations is 
possible, but rare in the polyphonic meaning making practice. 

The collective meaning-making that emerges through analysis has three 
characteristics, which take different forms in the polyphonic and the unisonal 
storylines: reproduction, superficial unity in the work team and intersubjectivity. The 
polyphonic meaning-making reproduces constructions of the snack time routine as 
problematic. The unisonal meaning-making reproduces constructions of the snack 
time routine as well-functioning.  

The conclusion is that SAE staff members collegial conversations enable meaning-
making that reproduces the employees’ constructions of the snack time and the SAE 
practice. To enable productive collegial conversations, where joint meaning-making 
leads to new and in-depth understanding of the events of everyday practice, work 
teams need to be stable over time and given time to continuously reflect on their 
practice. 
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1 Inledning 

Den här avhandlingen handlar om hur fritidshemspersonal skapar mening i 
kollegiala samtal. Fritidshemsarbete är, i likhet med många andra yrkesutövningar, 
organiserat som ett lagarbete där interaktioner och samarbete mellan kollegor utgör 
väsentliga delar av arbetet (Cooren m.fl., 2014). Att många olika individer är 
involverade i att planera, organisera, genomföra och utvärdera vardagspraktiken 
innebär att många olika antaganden och övertygelser om hur arbetet borde utföras 
färgar hur arbetet utförs. Den kunskap som finns om fritidshemsarbete och 
fritidshemspersonals organisering av vardagspraktiken utgår till stor del från hur 
arbetet borde genomföras och organiseras, d.v.s. utifrån styrdokumentens och 
fritidshemmets formella uppdragsbeskrivning. Men det är också viktigt att öka 
kunskapen om fritidshemspersonalens meningsskapande. Meningsskapande förstås 
i den här avhandlingen som kollegornas verbala förhandlingar av vad fritidshemmets 
vardagspraktik är och borde vara samt vem som har ansvaret för att realisera dessa 
målbilder. 

I avhandlingen studeras två arbetslags kollegiala samtal som syftar till att utveckla 
mellanmålet. Fritidshem är ålagda att servera mellanmål varje eftermiddag, och 
mellanmålet är en typisk fritidspedagogisk aktivitet då den inte har ett 
skolämnesinnehåll utan har fokus på barnens samspel och fritid. Ambitionen med 
mellanmålet har varit att barn på fritidshem får möjlighet att förbereda måltiden, 
samlas, samtala och umgås med varandra under mer informella förhållanden än 
under skollunchen (Andersson, 2013). Mellanmålet kan därför förstås som en 
rutinsituation som syftar till att göra barnen förberedda för att bli självständiga och 
klara sig själva under eftermiddagen. En sådan återkommande aktivitet som syftar 
till att hjälpa barn i övergångar till nya faser i livet, i det här fallet från att vara i 
fritidshemmet till att vara ensam hemma på eftermiddagen, benämner Corsaro och 
Molinari (2000) priming event. Mellanmålet är därmed en viktig del i fritidshemmets 
vardagspraktik och i många barns utveckling. 

Sedan fritidshemmet integrerades i skolans lokaler på 1990-talet, har det dock blivit 
allt vanligare att mellanmålet förbereds av kökspersonal och intas i skolans matsal. 
Skiftet från att vara en central, pedagogisk aktivitet under den fritidspedagogiska 
dagen, till att bli ett moment att utföra, med en tid och plats att anpassa sig till och 
som dessutom ofta medför förflyttningar mellan olika lokaler, har lett till att många 
medarbetare upplever en stress och svårighet i att genomföra mellanmålet. 
Innehållet och upplägget av mellanmålet finns inte specificerat i läroplanen för 
fritidshemmet (Skolverket, 2019), vilket gör att arbetslag i fritidshem ges stort 
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utrymme att själva forma aktiviteten och ge den mening. I den här studien har de 
deltagande arbetslagen själva valt ut mellanmålet som fokus i diskussionerna. Det 
gör mellanmålet till ett bra fall för att studera fritidshemspersonals meningsskapande 
i kollegiala samtal, då det engagerar deltagarna i studien och är en traditionellt central 
och viktig aktivitet i fritidshemspedagogisk utbildning. 

Fritidshemspersonals möjligheter till att tillsammans diskutera och planera 
fritidshemspraktik utmanas av att fritidshemsarbetslag är instabila konstellationer av 
medarbetare med olika kompetenser, utbildningar och erfarenheter, samt den brist 
på tid för gemensamma kollegiala samtal som präglar många fritidshem idag (jfr. 
Andersson, 2013; Haglund, 2018; Haglund & Boström, 2022). Dessa två 
förutsättningar begränsar fritidshemspersonalens möjligheter att bedriva 
fritidshemsverksamhet på det sätt som läroplanen för fritidshem föreskriver 
(Haglund, 2018). Utvecklings- och gruppsykologi, konflikthantering, ledarskap och 
social interaktion är exempel på områden som fritidshemspersonal behöver ha 
kunskaper inom (jfr. Dahl & Karlsudd, 2015). Genom adekvat utbildning erhålls 
sådana kunskaper med en bas i såväl teori som praktik. Kunskaperna möjliggör 
diskussioner om vardagspraktiken som lyfter diskussionen från ett ”här och nu”-
perspektiv till ett mer abstrakt perspektiv (jfr. Colnerud & Granström, 2015). Det är 
nödvändigt för att kunna fördjupa sin förståelse för arbetet och för 
vardagspraktiken. När utbildning varierar, eller saknas, i ett arbetslag är risken att 
diskussioner om vardagspraktiken inte kommer vidare från ett ”här och nu”-
perspektiv. 

Skolverkets statistik (Skolverket, 2021) över utbildnings- och anställningsformer i 
fritidshem visar att arbetslag i fritidshem är heterogena grupper, d.v.s. individer med 
olika utbildning och erfarenheter, olika kompetenser och olika anställningsvillkor. 
Heterogena arbetslag i fritidshem är inte endast ett nationellt fenomen; även 
internationella studier visar att arbete i fritidshem präglas av att flera olika 
professioner möts och samarbetar (Böhm-Kasper m.fl., 2016; Pálsdóttir, 2014; 
Shuepbach & Lilla, 2020). Andelen högskoleutbildade lärare i fritidshem i Sverige är 
dessutom en krympande minoritet i arbetslag idag (Skolverket, 2021). Det betyder 
att medarbetare i fritidshem har mycket varierande teorier och kunskaper, eller inga 
kunskaper alls, om hur fritidshem bör bedrivas utifrån läroplanens föreskrifter. Det 
gör det angeläget att samtala om det som sker, för att synliggöra vilka antaganden 
den utbildade läraren, såväl som den outbildade medarbetaren arbetar utifrån. 
Böhm-Kasper m.fl. (2016) menar att en tydlig ansvarsfördelning mellan utbildade 
lärare och andra professioner underlättar arbetet i arbetslag med varierade 
kompetenser. Haglund (2018) menar att den outbildade personalen visserligen kan 
göra ett gott arbete, men svårligen kan bedriva utvecklingsarbete i fritidshem och att 
det lägger ansvaret på den/de utbildade läraren/lärarna i arbetslaget att driva 
verksamheten framåt. Arbetsfördelningen i fritidshemsarbetslag är inte formellt 
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beskriven, till skillnad från förskolans arbete som tydligt beskrivs i läroplanen för 
förskolan med ansvarsfördelning mellan förskollärare och hela arbetslaget 
(Skolverket, 2018). Rektorer eller arbetslag behöver därför hantera hur 
ansvarsfördelningen ska se ut. Rektorer tenderar att hantera de heterogena 
arbetslagen och skillnaden i medarbetarnas kompetens och utbildning på två olika 
sätt. Antingen organiserar rektor för hierarkiska arbetslag, där den med mest adekvat 
utbildning har det högsta ansvaret, eller så strävar rektor efter en platt organisation i 
arbetslag, där erfarenhet och fallenhet för yrket premieras framför adekvat 
utbildning (Andersson, 2022). Tidigare studier visar också att rektorer sällan är 
insatta i fritidshemsverksamheten och lämnar ansvaret för arbetsfördelning och 
organisation till medarbetarna själva (t.ex. Andersson, 2013; Haglund & Boström, 
2022). Det innebär att det blir arbetslagens ansvar att samtala för att kunna samarbeta 
och tillsammans planera, organisera och genomföra fritidshemspraktiken. Personal 
i fritidshem har inte endast olika utbildningar utan också ofta olika 
anställningsvillkor. Medan vissa medarbetare har tillsvidareanställningar, har andra 
tillfälliga anställningar i form av olika långa vikariat, vilket gör att arbetslag i 
fritidshem ofta beskrivs som instabila gruppsammansättningar med täta 
personalförändringar (jfr. Haglund, 2018; Skolverket, 2021).   

Personalomsättningen kan vara problematisk för yrkesutövandet eftersom den 
första tiden i en grupps utveckling mycket handlar om att skapa tillhörighet och 
trygghet för gruppmedlemmarna snarare än att diskutera arbetets frågor och 
dilemman (Hwang & Nilsson, 2014). Relationsarbete inom en arbetsgrupp är 
inledningsvis ett idogt arbete, där det gäller att lära känna varandra och varandras 
kompetenser, samtidigt som gruppen ska utföra de vardagliga arbetsuppgifterna. 
Eftersom grupperna på grund av den höga personalomsättningen nästan alltid kan 
anses vara nya, blir positioneringsprocesser, där de enskilda gruppmedlemmarna 
förhåller sig till varandra och till det som sägs (Davies & Harré, 1990), särskilt 
relevanta att studera i fritidshemspersonals meningsskapande. I en 
fritidshemskontext förhåller sig medarbetarna, i likhet med skolans lärarlagsarbete, 
samtidigt till arbetsuppgiften och vem som ansvarar över vad (Havnes, 2009). 
Medarbetarna i arbetslaget behöver tillsammans kunna planera och organisera 
verksamheten, men förhandlingar om en arbetsuppgift riskerar att hamna i 
skymundan när medarbetarna lägger kraft och energi på att bygga tillhörighet och 
trygghet som arbetslag (jfr. Hwang & Nilsson, 2014). Som nämns ovan innebär 
fritidshemsarbete att många olika individer är involverade i att planera, organisera, 
genomföra och utvärdera fritidshemmets vardagspraktik. Många olika antaganden 
och övertygelser om hur arbetet borde utföras påverkar diskussionerna om 
praktiken. I den här studien undersöks hur samtalen om vardagspraktiken också 
kommer att präglas av hur de olika medarbetarna positionerar sig och hur 
positioneringsprocesser ser ut. 
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För att kunna bli och vara ett arbetslag som tillsammans planerar, genomför och 
utvärderar fritidshem, är en förutsättning att medarbetarna erbjuds tid för att i samtal 
reflektera över vardagspraktiken1. Sådana samtal är enligt forskning (Andersson, 
2013; Haglund, 2018) och Skolverkets statistik för fritidshemmet (Skolverket, 2021) 
mycket ovanliga, vilket försvårar medarbetarnas möjligheter att arbeta ihop sig som 
ett arbetslag och att bedriva fritidshemsverksamhet (jfr. Haglund, 2018). Andersson 
(2013) beskriver att fritidshemspersonals kollegiala samtal ofta är begränsade till att 
bli ”skolgårdskonferenser”, vilket innebär att avsaknad av eller mycket begränsade 
möjligheter till samtal tvingar personalen att diskutera och planera verksamheten på 
stående fot bland barnen ute på skolgården. En överhängande risk med sådana 
samtal är att antaganden om fritidshem och om barn reproduceras och förblir 
oreflekterade, då det inte finns tid eller verktyg för att tillsammans reflektera över 
olika händelser som uppstår i vardagen (Andersson, 2013). I kollegiala samtal kan 
arbetslaget tillsammans prata om det som sker i vardagspraktiken, för att på ett 
medvetet sätt planera för framtida verksamhet (jfr. Dahlberg m.fl., 2014). Om inte 
personalen pratar sig samman är risken att var medarbetare bedriver 
fritidshemspraktik på sitt sätt, utifrån sina egna antaganden om vad som är bäst. Det 
riskerar att fritidshemspraktiken blir godtycklig och osammanhängande. Bristen på 
möjligheter till olika former av samtal gör att alla frågor, problem och dilemman 
måste avhandlas vid de få tillfällen som ges (Norrström, 2021). Praktiska och 
konkreta dilemman är viktiga frågor i lärarens vardag som också måste diskuteras 
och beslutas om, men enligt Norrström (2021) leder sådana samtal inte till 
förhandlingar om hur och varför vardagspraktiken bör genomföras på vissa sätt. Inte 
heller synliggörs eller förhandlas vilka antaganden som ligger bakom olika beslut eller 
lösningar. 

Meningsskapande ses i avhandlingen som verbala förhandlingar av vad mellanmålet 
är och hur det bör utföras. Därmed är utgångspunkten i avhandlingen att 
meningsskapande är en pågående process snarare än en entitet som kan bestämmas 
(jfr. Dahlberg m.fl., 2014). I förhandlingar i kollegiala samtal är språket det främsta 
verktyget. Flera tidigare studier har pekat på att varken fritidshemspersonal (Dahl, 
2020; Rohlin, 2017) eller skollärare (Colnerud & Granström, 2014; Norrström, 2021) 
har ett tillräckligt utvecklat yrkesspråk för att fördjupa sina kunskaper om 
vardagspraktiken i respektive verksamhet. Då arbetslag i fritidshem består av 
individer med olika bakgrund och utbildning, som heller inte har tid och möjligheter 
till att samtala med varandra, är det inte konstigt att det saknas ett gemensamt 
yrkesspråk (jfr. Norrström, 2021; Colnerud & Granström, 2014). I den här 
avhandlingen analyseras arbetslags samtalande och därmed ges en inblick i, om inte 

 

1 Se den statliga utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 
2020:34) om vikten av en pågående dialog som en del av fritidshemmets systematiska 
kvalitetsarbete. 
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deras yrkesspråk, så det språk de använder för att kommunicera sitt yrkesutövande. 
I sådana analyser blir det utöver vad som sägs och hur saker sägs också relevant att 
studera vilken respons det som sägs får av de andra i ett samtal (Davies & Harré, 1990, 
Tirado & Gálvez, 2009).  

För att analysera hur medarbetarna förhåller sig till varandra och till det som sägs i 
samtalet används i den här studien en positioneringsteoretisk ansats (Davies & 
Harré, 1990, van Langenhove & Harré, 1999). En central utgångspunkt i teorin är 
att positionering i samtalande innebär att berätta och återberätta olika händelser, och 
att berättande alltid påverkas av vad berättaren och de övriga samtalsdeltagarna i 
samtalet antar är rätt och fel i händelsen (van Langenhove & Harré, 1999). Med en 
sådan ansats blir det möjligt att förstå och förklara hur arbetslags 
positioneringsprocesser påverkar det gemensamma berättandet i kollegiala samtal 
om den pedagogiska praktiken. 

Det här är en avhandling i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande 
(AIL). AIL handlar om att förstå och förhålla sig till föränderliga villkor i arbetslivet 
(Lagrosen m.fl., 2010). AIL sker således i alla arbetskontexter, och det är viktigt med 
kunskaper om hur AIL kommer till uttryck och vilka möjligheter personalgrupper 
har att utvecklas i och att utveckla sin verksamhet.  Kollegialt samtalande som 
uttryck för hur en verksamhet görs begriplig och meningsfull är viktigt att studera 
som en förutsättning för ett arbetsintegrerat lärande.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Mot bakgrund av den problembild som framträder ovan är syftet med avhandlingen 
att analysera, tolka och förstå hur arbetslag i fritidshem kollektivt skapar mening i 
och genom kollegialt samtalande där mellanmålet diskuteras.  

Följande forskningsfrågor används för att besvara syftet: 

• Vilka kollektiva berättelser om mellanmålet och om arbetslaget framträder? 
• Hur positionerar sig medarbetarna till varandra och till det som sägs om 

mellanmålet? 
• Hur påverkar interaktionen i samtalen berättelserna? 
• Vad innebär det kollektiva meningsskapandet för möjligheter och 

begränsningar för arbetslagen att planera och organisera 
fritidshemspraktiken? 
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För att kunna bli och vara ett arbetslag som tillsammans planerar, genomför och 
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1 Se den statliga utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 
2020:34) om vikten av en pågående dialog som en del av fritidshemmets systematiska 
kvalitetsarbete. 
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deras yrkesspråk, så det språk de använder för att kommunicera sitt yrkesutövande. 
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1.2 Disposition 

Avhandlingen består av tolv kapitel. I det första kapitlet, Inledning, presenteras och 
argumenteras för avhandlingens ämnes- och problemområde om fritidspersonals 
meningsskapande. Problembeskrivningen mynnar ut i avhandlingens syfte och 
forskningsfrågor och avslutas i det följande med en beskrivning av hur texten är 
disponerad. 

I kapitel två, Fritidshemmet som institution, sätts avhandlingen i ett sammanhang genom 
en presentation av tidigare forskning om fritidshem som institution. En institution 
utgörs av långvariga sociala relationer som innebär att vissa individer ges makt, 
resurser och status (Bourdieu, 1991). Personal och barn ses som institutionella 
aktörer, som skapar och upprätthåller sociala och långvariga relationer i den 
avgränsade del av fritidshemmets vardagspraktik som de kollegiala samtalen i 
avhandlingen kretsar kring. Därför beskrivs hur personal och barn framträder i 
tidigare forskning om fritidshem som institution. I de kollegiala samtal som ingår i 
avhandlingen ämnar arbetslagen förändra mellanmålet som de upplever inte 
fungerar på ett önskvärt sätt. För att medarbetarnas prioriteringar i och upplevelser 
av mellanmålet ska sättas i ett sammanhang, presenteras den kunskap som finns om 
utvecklingsarbete på fritidshem utifrån tidigare forskning. 

I det tredje kapitlet, Kollegiala samtal som meningsskapande praktik, fördjupas 
avhandlingens ämnesområde om kollegialt samtalande i fritidshemsverksamhet. 
Eftersom forskning om språk och kollegiala samtal i fritidshem är ytterst begränsad, 
inkluderas tidigare forskning om lärarsamtal. I kapitlet beskrivs forskning om lärares 
yrkesspråk samt om kollegiala samtal och meningsskapande. Därefter beskrivs hur 
kollegiala samtal kan förstås som en viktig del av lärares vardagspraktik. 

Kapitel fyra, Teoretiska utgångspunkter, inleds med en beskrivning av hur den sociala 
världen består av både sociala och diskursiva praktiker, där händelser sker och ges 
mening. Därefter beskrivs diskursbegreppet och hur samtal möjliggör att skapa 
mening. Avhandlingens teoretiska ramverk, positioneringsteorin, beskrivs sedan 
genom de analytiska begrepp som används i avhandlingen.  

I kapitel fem, Metod och genomförande, beskrivs genomförandet av studien. Kapitlet 
innehåller en beskrivning av de inledande observationerna, som föranledde studiens 
design, följt av en utförlig presentation av hur de kollegiala samtalen genomfördes. 
En etisk diskussion återfinns också, i vilken konsekvenserna för de deltagande 
medarbetarna övervägs. Därefter beskrivs hur data har analyserats utifrån studiens 
forskningsfrågor. Jag visar också exempel på hur kodningen gått till. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om studiens vetenskapliga transparens och reflektioner om 
studiens genomförande. 
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Kapitel sex till och med elva är avhandlingens resultatdel. De tre första 
resultatkapitlen utgör del ett, Arbetslaget F-1 – meningsskapande i ett flerstämmigt arbetslag. 
Kapitel sex beskriver hur arbetslaget konstruerar mål med mellanmålet. På så sätt 
ges en förståelse för vad medarbetarna strävar mot i diskussionerna om att utveckla 
mellanmålet. Det ramar in vad det är medarbetarna skapar mening i relation till. 
Kapitlet beskriver också hur händelser positioneras i relation till det konstruerade 
önskvärda mellanmålet. Nästföljande kapitel sju fördjupar analyserna av de 
positioneringar som beskrivits, genom att inkludera hur medarbetarna positionerar 
sig själva och varandra i återberättelser av händelser under mellanmålet. Det visar 
hur medarbetarna skapar mening genom att placera in sig själva i berättelser om 
mellanmålet. I kapitel åtta beskrivs återkommande mönster i hur medarbetarna 
förhandlar och skapar mening i och genom det kollegiala samtalandet. Sammantaget 
beskriver de tre kapitlen hur arbetslaget F-1 skapar mening i relation till mellanmålet. 

Följande tre resultatkapitel, kapitel nio till elva, utgör del två, Arbetslaget 2-3 – 
meningsskapande i ett enstämmigt arbetslag. Del två har samma upplägg som del ett; i tre 
kapitel beskrivs meningsskapandet i arbetslaget. Kapitel nio presenterar hur 
medarbetarna i arbetslaget 2-3 konstruerar mål med mellanmålet och hur de 
positionerar händelser i relation till konstruktioner av det önskvärda. På samma sätt 
som nämns ovan ramar kapitlet in vad medarbetarna skapar mening kring och vad 
som uttrycks vara målet med en eventuell utveckling av mellanmålet. I kapitel tio 
fördjupas analyserna, genom att presentera hur medarbetarna positionerar sig själva 
och varandra i de återberättelser som görs. Analyserna visar hur medarbetarna 
konstruerar sin egen och andras möjligheter att agera i samtalen och i 
vardagspraktiken. Det sista resultatkapitlet, kapitel elva, beskriver återkommande 
mönster i hur arbetslaget förhandlar om mening i relation till mellanmålet. Mönstren 
visar vilket meningsskapande som blir möjligt i arbetslagets diskussioner. 

I avhandlingens kapitel tolv, Diskussion, problematiseras och diskuteras studiens 
resultat. Inledningsvis beskrivs hur positioneringsteorin bidragit till att förstå 
studiens analyser, men också hur analysarbetet bidragit till att förstå 
positioneringsteorin. Därefter fördjupas diskussionen om hur de två storylines, den 
om flerstämmighet och den om enstämmighet, kommer till uttryck och påverkar de 
gemensamma berättelserna som konstrueras. Slutligen fördjupas diskussionen om 
vilket meningsskapande som blir möjligt genom att diskutera tre centrala aspekter 
som framträder i analyserna, reproduktion, ytlig enighet mellan medarbetarna och 
intersubjektivitet. De tre aspekterna diskuteras utifrån hur meningsskapandet innebär 
möjligheter och begränsningar för arbetslagen att planera och organisera 
fritidshemspraktiken. Kapitlet avslutas med sammanfattande reflektioner och 
konklusioner.  

Avslutningsvis förtydligas att i avhandlingen benämns de som arbetar på 
fritidshemmet medarbetare eller personal, på grund av att det inte finns en gemensam 
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yrkestitel eller utbildningsnivå bland de individer som deltar i studien. Att benämna 
dessa individer medarbetare, kollegor eller personal ringar in det de alla har 
gemensamt oavsett bakgrund avseende utbildning och/eller tidigare erfarenheter. I 
avhandlingens presentation av tidigare forskning kan dock andra benämningar 
(fritidslärare och fritidspedagog) förekomma. Benämningarna är desamma som används 
av de forskare som refereras. 

Barn benämns i avhandlingen som barn och inte som elever, trots att läroplanen 
benämner dem så. Detta för att intresset för hur barn har det på fritidshem sträcker 
sig utöver vad det är att vara elev, vilket begränsar förståelsen till att gälla barn som 
befinner sig på en viss plats med ett skolrelaterat lärande som uppgift. Barn är de 
individer mellan sex och nio år som deltar i de mellanmål som personalen filmar i 
projektet. Barn kan dock positioneras som elever av fritidshemspersonalen, på 
samma sätt som de skulle kunna positioneras som blivande vuxna, bråkiga ungar, 
samhällsmedborgare eller något annat.  
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2 Fritidshemmet som institution 

Fritidshemmet betraktas i föreliggande avhandling som en institution. Bourdieu 
definierar institution som en:  

”uppsättning långvariga sociala relationer som innebär att individer 
ges olika former av makt, status och resurser” (Bourdieu, 1991:8, min 
översättning).  

Långvariga sociala relationer upprätthålls av regler och normer som formuleras i 
styrdokument och genom de sätt aktörerna inom institutionen agerar och 
interagerar. För att förstå hur och varför medarbetare i fritidshem säger och gör som 
de gör i kollegiala samtal, måste samtalen ses i ljuset av de institutionella villkor som 
råder i fritidshem (jfr. Lager, 2015). Fritidshemmet ska, som en del i det svenska 
utbildningssystemet, bedrivas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
(SFS 2010:800). En policystyrd institution som fritidshem realiseras på olika sätt 
beroende av hur medarbetarna tolkar sitt uppdrag och policyn, samt vilka 
institutionella villkor i form av resurser och organisation som råder i den kontext 
fritidshemmet finns (Lager, 2015). Fritidshem är en institution med pedagogiska 
syften, vilket även gör att olika pedagogiska värden präglar hur institutionen görs 
och vad som är möjligt att säga och göra i fritidshemmets namn. För att sätta dagens 
fritidshem i ett sammanhang följer här en översiktlig bild av hur sådana pedagogiska 
värden och syften har varierat genom historien och hur fritidshemmet positioneras 
idag.  

Utgångspunkten i följande stycke är beskrivningar av fritidshemmets utveckling och 
framväxt som gjorts av olika forskare inom fältet, baserade på de styrdokument, 
statliga rapporter och policydokument som påverkat fritidshemmets utveckling. 
Beskrivningen tar sin början i 1970-talets statliga utredning Barnstugeutredningen 
och delbetänkandet däri: Barns fritid: fritidsverksamheter för 7-12 åringar (SOU 1974:53).  
Utredningen introducerade ett nytt sätt att se på fritidshemmets funktion, som 
tidigare främst varit en arbetsmarknads- och familjepolitisk åtgärd, för att möjliggöra 
att även kvinnor skulle kunna förvärvsarbeta. Betänkandet innebar också en ny 
pedagogisk syn på fritidshemmets syfte, vilket utgick från ett dialogpedagogiskt 
perspektiv. Det innebar att fritidshemmets verksamhet tydligare riktades mot sociala 
relationer och samspelet mellan vuxna och barn i fritidshemmet. Dialogpedagogiken 
kan beskrivas med utgångspunkten att tala med barn istället för att tala till barn 
(Andersson, 2020).  

Fritidshemmets framväxt och syften beskrivs på olika sätt av olika forskare, 
beroende på vilket perspektiv som antas. Andersson (2020) beskriver perioden 
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beroende på vilket perspektiv som antas. Andersson (2020) beskriver perioden 
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under 1970- och 1980-talen som en tid där fritidshemmets syfte och uppdrag blir 
mer formellt beskrivna och där arbetet med att göra fritidshemsverksamhet mer 
likvärdig sker både genom praktikers och politikers arbete. Det blir allt tydligare att 
fritidshemmets uppgift formuleras i termer av att fritidshem ska bidra till barns 
sociala utveckling i syfte att de ska förberedas för vuxenlivet. En stor del i 
institutionens uppdrag var att ge barnet en plats i en grupp som ett sätt att förbereda 
sig inför vuxenlivet. När Holmberg (2018) beskriver samma period betonar hon 
istället hur fritidshemmet utvecklas som en kontroll- och styrningsfunktion i 
samhället. Som sådan betonas att fritidshemmets uppgift främst handlar om att 
övervaka och fostra barn till att bli önskvärda samhällsmedborgare. De olika 
framskrivningarna tyder på att fritidshemmet befinner sig i en skärningspunkt mellan 
samhällets behov och barns fritid. 

Kompensation och komplettering har legitimerat fritidshemmet genom historien 
och fram till idag (Holmberg, 2018). Det som förväntas ha behov av komplettering 
och kompensation och som därigenom också har behov av institutionaliserad 
praktik är: hemmet, i form av vårdnadshavares otillräckliga möjligheter att 
förvärvsarbeta och samtidigt bistå barnet under tiden före och efter skolan; skolan, 
med sina tillkortakommanden vad gäller att tillgodose likvärdig utbildning för alla 
barn, oavsett hemförhållanden, och barnets sociala utveckling, då barnet kan vara i 
behov av stöttning för att uppnå en av samhället förväntad social kompetens. I 
tidigare intervjustudier om lärare i fritidshems institutionella identitet (Ludvigsson & 
Falkner, 2019) och etnografiska studier om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem 
(Lager m.fl., 2015) beskrivs fritidshemmet som institution som en skärningspunkt 
mellan en socialpedagogisk och en utbildningspedagogisk diskurs.  

Tanken om fritidshem som en institution som kombinerar omsorg och utbildning 
kom att förändras under 1990-talet i och med decentraliseringen av skolan. I studier 
med utgångspunkt i policydokument och offentliga utredningar som format 
fritidshemmet som institution framgår att fritidshemmets ansvar att värna om barns 
fritid kom att utmanas av ett allt tydligare effektiviserings- och 
utvärderingsperspektiv (Andersson, 2020; Holmberg, 2018).  Det politiska ansvaret 
med att möjliggöra för fritidshemmet att utföra sin uppgift, riktades mot att i högre 
grad kontrollera och följa upp så att fritidshemmet levererade resultat och 
måluppfyllelse.  

Idag har en utbildningspedagogisk diskurs etablerats på fritidshemmet genom 
läroplanen för fritidshemmet, där lärandet skrivs fram som mål (Holmberg, 2018). 
Det centrala innehållet i läroplanen är formulerat med skolans värderingar och 
prioriteringar som utgångspunkt. Det innebär att fritidshemmets uppdrag att 
komplettera och kompensera, har kommit att riktas främst emot skolans 
verksamhet.  
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Den utbildningspedagogiska diskurs som exempelvis Holmberg (2018), skriver fram 
som framträdande och rådande på policy- och kommunnivå, menar Lager (2015) 
även transformeras på lokal nivå, när policyn ska materialiseras. Fortfarande är dock 
den socialpedagogiska traditionen stark i planeringen och genomförandet av 
verksamheten (Dahl, 2014; Haglund m.fl., 2020:10). Det finns således en spänning 
mellan policynivå och praktiknivå när fritidshemmet som institution blir till (Lager, 
2015). 

2.1 Fritidshemmets institutionella aktörer 

Avhandlingens fokus på fritidshemspersonalens meningsskapande sker med 
utgångspunkt i arbetslagets kollektiva diskussioner och förhandlingar. Som en del i 
sådana förhandlingar konstrueras också arbetslaget och de enskilda medarbetarna 
som aktörer i fritidshemmet generellt och under mellanmålet mer specifikt. En 
utgångspunkt i den positioneringsteoretiska ansatsen är att samtal som sker inte 
uppstår ur tomma intet, utan påverkas av samtalsdeltagarnas erfarenheter av hur 
liknande samtal gått till och vilka diskurser som är rådande i den aktuella kontexten 
(van Langenhove & Harré, 1999). Det är därför relevant att ha en förståelse för hur 
arbetet i fritidshem och fritidshemspersonal som aktörer tidigare har studerats och 
konstruerats. I det följande presenteras tidigare forskning om fritidshemmets 
institutionella aktörer och vilka institutionella villkor som formar arbetet i fritidshem. 
I avhandlingen är medarbetare i fritidshem primära deltagare. Men barnen på 
fritidshemmet är också närvarande. Det är barnens ageranden som diskuteras under 
samtalen, och det är i första hand barn som syns på de filmer personalen tittar på. 
Barn och personal bidrar till att skapa mening till mellanmålet genom att 
upprätthålla, göra motstånd mot och förändra aktiviteten. Utöver personal och barn 
finns även andra aktörer som påverkar hur mellanmålet blir till: föräldrar, rektorer, 
matsalspersonal, övriga lärare, politiker, skoldebattörer etc. I föreliggande 
avhandling fokuseras framförallt medarbetarna i fritidshemmet.  

2.1.1 Medarbetare på fritidshemmet  

De vuxna i fritidshemmet blir viktiga nyckelspelare i hur institutionen görs och hur 
väl institutionen lyckas med sitt uppdrag. Läroplanen för fritidshemmet föreskriver 
att undervisning ska bedrivas i fritidshemmet (Skolverket, 2019). 
Undervisningsinnehållet i läroplanen är kategoriserat i olika teman: språk och 
kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lek, fysiska 
aktiviteter och utevistelse. Utifrån dessa områden ansvarar medarbetare i fritidshem för 
att ge barnen erfarenheter. Men som tidigare nämnts har fritidshemmet framförallt 
ett fokus på barns sociala relationer. Fritidshemmets praktik har beskrivits på 
liknande sätt av personalen själva de senaste trettio åren (Haglund, 2016). I 
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personalens egna berättelser framställs praktiken som en blandning av lek, pyssel 
och utomhusvistelse och där barnens sociala samspelande är praktikens kärna. 

I följande stycke beskrivs fritidshemspersonals arbete utifrån perspektiv som tidigare 
studerats. Tidigare studier med fokus på fritidshemmets personal består främst i 
olika intervju- och/eller observationsstudier. Det gör att det till största del varit 
innehållet i medarbetares berättelser som utgör grunden för vad vi idag vet om 
arbetet på fritidshemmet. Hittills har ingen studie fokuserat på kollegiala samtal 
utifrån ett diskursivt perspektiv för att förstå hur mening skapas när 
fritidshemspersonal talar med varandra om sin vardagspraktik. Nedan beskrivs hur 
forskning tidigare skrivit fram vad det innebär att arbeta på fritidshemmet utifrån: 
fritidshemsarbete som relationsarbete, fritidshemspersonals institutionella yrkesidentitet och en 
profession med legitimeringsbehov. 

Fritidshemsarbete som relationsarbete  

Fritidshemsarbete beskrivs ofta av medarbetare själva som relationsskapande och 
som ett stöd i barns sociala utveckling (jfr. Dahl, 2020; Haglund, 2016; 2018). Det 
är också sociala och relationsskapande aspekter som personalen uttrycker som sitt 
särskilda yrkeskunnande (Hjalmarsson, 2010). Den relationsskapande delen av 
personalens yrkesutövning tar sig uttryck genom organisatoriska aspekter som 
gruppsammansättningar och att planera för olika typer av lekar och andra aktiviteter, 
men också i det direkta arbetet med barnen genom att erbjuda stöd vid 
konfliktlösning. Haglund (2016; 2018) har gjort flera studier om hur 
fritidshemspersonal själva berättar om sin vardagspraktik. Haglund använder 
begreppen perifert och centralt arbetssätt för att beskriva relationsarbetet utifrån 
personalens egna berättelser. Det innebär att relationsarbetet kan ske perifert med 
ett fysiskt avstånd mellan barn och personal, med intentionen att barn själva ska få 
frihet att lösa konflikter, utforska miljöer och knyta nya vänskapsband. Personalen 
uttrycker det som ett sätt att visa barnen respekt, genom att hålla ett avstånd till det 
som pågår (Haglund, 2016). Yrkesutövningen kan därför på ett sätt beskrivas som 
att på avstånd övervaka barns interaktioner. Samtidigt uttrycks det ofta vara en viktig 
arbetsuppgift i vardagen att bistå som stöd när barnen behöver hjälp i sitt 
relationsskapande, vilket Haglund benämner ett centralt relationsarbete. 
Fritidshemsarbete som relationsarbete görs både genom främjande och 
förebyggande arbete som att skapa trygghet och trygga miljöer att vistas i, och mer 
direkta och konkreta aktiviteter i form av dramatiseringar och andra lekar (Jonsson, 
2021). Dahl (2020) lyfter också fram varaktiga relationer med personalen som en 
viktig faktor för barns egna relationsskapande med jämnåriga. 

I fritidshemspersonals egna berättelser om sitt arbete är det de traditionellt 
socialpedagogiska syftena med fritidshemmet som betonas. Läroplanens centrala 
områden med mer skolliknande ämnen, hamnar i skymundan i personalens 
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berättelser (Haglund, 2016; 2018). Den fritidspedagog som ges röst i Haglunds 
(2018) studie ger stort utrymme åt beskrivningar av de förändrade förutsättningar i 
form av stora barngrupper och bristfällig bemanning, som påverkar 
fritidspedagogens arbete. Det är en ansträngd och ständigt föränderlig 
arbetssituation som Haglund (2018) beskriver. De ständiga förändringarna består 
framförallt i osäkerhet kring gemensam planerings-/samtalstid och kontinuerliga 
förflyttningar bland personalen, där heltidsvikariat blir halvtidstjänster och där 
utbildad personal ersätts med outbildad. Sammantaget tyder den tidigare 
forskningen om fritidshemspersonals arbete på att det finns en dissonans mellan 
läroplanens och statliga utredningars beskrivningar av arbetet och personalens egna 
berättelser.  

Fritidshemspersonals institutionella yrkesidentitet 

Den nordiska forskningen om professionell och institutionell identitet har tidigare 
fokuserat på hur fritidshemspersonalen identifierar sig i relation till skolan och 
lärarna i skolan (t.ex. Hansen, 1999; Klerfelt, 2017), hur reformer av 
grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem påverkar identitet och 
tillhörighetskänsla (Ackesjö, 2019, Berglund m.fl., 2019) och professionell identitet 
hos fritidshemspersonal (Pálsdóttir, 2014). De studier som berör professionell 
identitet i fritidshem är alla intervju- eller enkätstudier, som beskriver och analyserar 
fritidshemspersonals egna berättelser om yrkesidentitet och sin praktik. 

Fritidshemsarbete är ett lagarbete, som förväntas utföras tillsammans med andra. 
Fritidshemsarbetets organisering av olika individer, med olika utbildning och 
erfarenheter utgör ett väsentligt institutionellt villkor som påverkar identiteten. 
Fritidshemspersonal är ingen homogen yrkeskategori i fråga om 
utbildningsbakgrund. I Skolverkets statistik över fritidshemspersonals utbildning 
under läsåret 20/21 nämns flera olika utbildningar som förekommer bland 
personalen: pedagogisk högskoleutbildning, annan utbildning inom pedagogisk eller 
social omsorg, fritidsledarutbildning och övrig utbildning (Skolverket, 2021). 
Statistiken visar att andelen med övrig utbildning är den största andelen och att 
antalet medarbetare med pedagogisk högskoleutbildning sjunker.  

Pálsdóttir (2014) menar att personal på fritidshem tenderar att känna tillhörighet till 
de med samma utbildningsgrad. I en svensk kontext varierar utbildningsgraden 
mycket i fritidshemsarbetslagen, vilket gör att utbildning inte kan antas vara en given 
grund för en tillhörighetskänsla. Fritidshemspersonals varierade grad av tidigare 
erfarenheter och utbildning har inte ägnats utrymme i fritidshemsforskningen, så 
därför finns inte kunskap om en eventuell koppling mellan tillhörighet, 
utbildningsgrad och upplevd yrkesidentitet. Andersson (2022) har dock intervjuat 
skolledare om implementeringen av lärarlegitimation i fritidshem och har funnit två 
olika sätt att organisera arbetslag med hänsyn till den varierade utbildningsgraden. 
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frihet att lösa konflikter, utforska miljöer och knyta nya vänskapsband. Personalen 
uttrycker det som ett sätt att visa barnen respekt, genom att hålla ett avstånd till det 
som pågår (Haglund, 2016). Yrkesutövningen kan därför på ett sätt beskrivas som 
att på avstånd övervaka barns interaktioner. Samtidigt uttrycks det ofta vara en viktig 
arbetsuppgift i vardagen att bistå som stöd när barnen behöver hjälp i sitt 
relationsskapande, vilket Haglund benämner ett centralt relationsarbete. 
Fritidshemsarbete som relationsarbete görs både genom främjande och 
förebyggande arbete som att skapa trygghet och trygga miljöer att vistas i, och mer 
direkta och konkreta aktiviteter i form av dramatiseringar och andra lekar (Jonsson, 
2021). Dahl (2020) lyfter också fram varaktiga relationer med personalen som en 
viktig faktor för barns egna relationsskapande med jämnåriga. 

I fritidshemspersonals egna berättelser om sitt arbete är det de traditionellt 
socialpedagogiska syftena med fritidshemmet som betonas. Läroplanens centrala 
områden med mer skolliknande ämnen, hamnar i skymundan i personalens 

 

31 
 

berättelser (Haglund, 2016; 2018). Den fritidspedagog som ges röst i Haglunds 
(2018) studie ger stort utrymme åt beskrivningar av de förändrade förutsättningar i 
form av stora barngrupper och bristfällig bemanning, som påverkar 
fritidspedagogens arbete. Det är en ansträngd och ständigt föränderlig 
arbetssituation som Haglund (2018) beskriver. De ständiga förändringarna består 
framförallt i osäkerhet kring gemensam planerings-/samtalstid och kontinuerliga 
förflyttningar bland personalen, där heltidsvikariat blir halvtidstjänster och där 
utbildad personal ersätts med outbildad. Sammantaget tyder den tidigare 
forskningen om fritidshemspersonals arbete på att det finns en dissonans mellan 
läroplanens och statliga utredningars beskrivningar av arbetet och personalens egna 
berättelser.  

Fritidshemspersonals institutionella yrkesidentitet 

Den nordiska forskningen om professionell och institutionell identitet har tidigare 
fokuserat på hur fritidshemspersonalen identifierar sig i relation till skolan och 
lärarna i skolan (t.ex. Hansen, 1999; Klerfelt, 2017), hur reformer av 
grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem påverkar identitet och 
tillhörighetskänsla (Ackesjö, 2019, Berglund m.fl., 2019) och professionell identitet 
hos fritidshemspersonal (Pálsdóttir, 2014). De studier som berör professionell 
identitet i fritidshem är alla intervju- eller enkätstudier, som beskriver och analyserar 
fritidshemspersonals egna berättelser om yrkesidentitet och sin praktik. 

Fritidshemsarbete är ett lagarbete, som förväntas utföras tillsammans med andra. 
Fritidshemsarbetets organisering av olika individer, med olika utbildning och 
erfarenheter utgör ett väsentligt institutionellt villkor som påverkar identiteten. 
Fritidshemspersonal är ingen homogen yrkeskategori i fråga om 
utbildningsbakgrund. I Skolverkets statistik över fritidshemspersonals utbildning 
under läsåret 20/21 nämns flera olika utbildningar som förekommer bland 
personalen: pedagogisk högskoleutbildning, annan utbildning inom pedagogisk eller 
social omsorg, fritidsledarutbildning och övrig utbildning (Skolverket, 2021). 
Statistiken visar att andelen med övrig utbildning är den största andelen och att 
antalet medarbetare med pedagogisk högskoleutbildning sjunker.  

Pálsdóttir (2014) menar att personal på fritidshem tenderar att känna tillhörighet till 
de med samma utbildningsgrad. I en svensk kontext varierar utbildningsgraden 
mycket i fritidshemsarbetslagen, vilket gör att utbildning inte kan antas vara en given 
grund för en tillhörighetskänsla. Fritidshemspersonals varierade grad av tidigare 
erfarenheter och utbildning har inte ägnats utrymme i fritidshemsforskningen, så 
därför finns inte kunskap om en eventuell koppling mellan tillhörighet, 
utbildningsgrad och upplevd yrkesidentitet. Andersson (2022) har dock intervjuat 
skolledare om implementeringen av lärarlegitimation i fritidshem och har funnit två 
olika sätt att organisera arbetslag med hänsyn till den varierade utbildningsgraden. 
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Andersson (2022) beskriver hur en grupp skolledare vill göra en hierarkisk struktur, 
där de med adekvat utbildning har formellt ansvar för att planera verksamheten och 
de utan adekvat utbildning betraktas som ”doers” som utför det nära arbetet med 
barnen. En annan grupp skolledare strävar mot att bibehålla en platt organisation, 
där medarbetares fallenhet och erfarenhet premieras högre än adekvat utbildning. 
Andersson (2022) menar att skolledares meningsskapande i relation till personalens 
kompetens visar på olika synsätt på fritidshemmets syfte och innehåll. 

En intressant aspekt är hur variationen i utbildnings- och erfarenhetsgrad inom 
arbetslaget påverkar dess ”kollektiva röst”, d.v.s. den röst som arbetslaget har att 
som fritidshemsavdelning kommunicera och konstruera vad fritidshemmets praktik 
är för något och hur den bör bedrivas. Det kan liknas vid hur fritidshemspersonal 
”konstruerar en gemensam förståelse för sitt uppdrag – en institutionell identitet”, 
vilket Ludvigsson och Falkner (2019:13) studerat. Utgångspunkten i deras analyser 
är att den institutionella identiteten beror på hur fritidshemmet positioneras i 
utbildningssystemet.2 När fritidshemspersonal i fokusgruppsintervjuer samtalar om 
sitt uppdrag och sitt arbete väljer de följande begrepp att illustrera vad de är som 
arbetande på fritidshem: lagspelare, föränderliga, flexibla, fyrkantiga, professionella 
och logistiker. Men de berättar också om vad de gör: tydligt ledarskap, skapar 
relationer, kontrollerar vad elever gör och befinner sig och organiserar elevgruppen 
samt fritidsverksamheten i sig. Beskrivningarna, menar Ludvigsson och Falkner 
(2019), ringar in fritidshemspersonalens uttryckta institutionella identitet, vilket även 
stämmer överens med hur Hjalmarsson (2010) beskriver fritidshemspersonals 
yrkeskunnande.  

En annan viktig aspekt i hur fritidshemspersonal själva uttrycker sin identitet är att 
det inte endast är det en är och gör som avgör identiteten, utan stort utrymme ges till 
att diskutera vad en inte är och gör i relation till klasslärare och skolans praktik. 
Fritidshemspersonalens upprepade jämförelser med skolpersonal och forskningens 
reproducerande av den tyder på att arbete i fritidshem är en profession med 
legitimeringsbehov, vilket diskuteras i följande avsnitt. 

En profession med legitimeringsbehov 

En stor del av forskningen kring fritidshemmet och fritidshemmets aktörer har 
ägnats åt att jämföra verksamheten med skolans praktik. Det handlar om att försöka 
skriva fram det unika i fritidshemmet i relation till skolan eller att framhäva 
föränderligheten och de ständigt nya yttre förutsättningarna som medarbetare på 
fritidshemmet ställs inför (se t.ex. Berglund m.fl., 2019; Haglund, 2018; Hansen, 
1999). Hjalmarsson och Hultman Löfdahl (2015) sammanfattar 

 

2 Återigen är det en intervjustudie som utgör data när fritidshemsarbete studeras. 
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fritidshemspersonals ställning som en ”underdog-position”. Det innebär att 
fritidshemspersonalen framställs och framställer sig själva i underläge i relation till 
skolans personal och fritidshemmet i underläge i relation till skolans praktik. Flera 
reformer har gjorts i syfte att öka fritidslärares legitimitet, men som dessvärre 
bidragit till ytterligare svårigheter. Till exempel har den rådande lärarutbildningen 
med dubbla kompetenskrav (kompetens både inom undervisning på fritidshemmet 
och i ett praktiskt-estetiskt skolämne) lett till svårigheter för de nyutbildade 
fritidslärarna att legitimera sin verksamhet och sin yrkesroll (Ackesjö, 2019; Ackesjö 
m.fl., 2016; Berglund m.fl., 2019; Falkner & Ludvigsson, 2016; jfr. Pálsdóttir, 2014). 
Det har visat sig vara svårt för de nyexaminerade fritidslärarna att veta hur de ska 
identifiera sig och finna samhörighet med kollegorna, som ämneslärare, som 
fritidslärare eller som någonting däremellan. Fritidshemspersonal tenderar också att 
användas för att lösa skolans problem och förväntass lägga sin pedagogiska planering 
åt sidan för att agera timvikarie (Ludvigsson & Falkner, 2019). 

Den tidigare forskning som gjorts bidrar till att konstruera ett instabilt fritidshem, 
genom att många studier betonar nya förutsättningar, nya tider eller nya utmaningar 
(t.ex. Ackesjö, 2019; Ackesjö m.fl., 2016; Andersson, 2013; Haglund 2018; Haglund 
m.fl., 2020). Den beskrivning som görs av fritidshemspersonals profession genom 
det upprepade talet om det nya, gör att fokus läggs på hur medarbetarna hanterar 
eller ”tar” de ständiga förändringarna. Den institutionella identiteten har av 
fritidshemspersonal själva beskrivits med följande ord, som nämns ovan: flexibilitet, 
professionalitet, lagspelare, föränderlighet och logistik (Ludvigsson & Falkner, 
2019). Det är begrepp som kan ses i ljuset av en förmåga att hantera ständiga 
förändringar. Informanterna i Ludvigsson och Falkner (2019) beskriver det 
grundläggande i personalens institutionella tillhörighet som att tillsammans arbeta för 
trygghet och relationsskapande samt att kontrollera och organisera barnens 
göranden. Det gemensamma och den kollektiva känslan gör att legitimeringen av 
fritidshemspersonalens profession måste ske genom det samarbetande arbetslaget 
(jfr. Schuepbach & Lilla, 2020). Arbete på fritidshem är av tradition organiserat som 
ett lagarbete. Pálsdóttir (2014) och Haglund (2018) menar dock att en alltför stor 
variation av utbildning bland personalen riskerar leda till att arbetet på fritidshem 
blir mer individualiserat p.g.a. olika ansvarsfördelning och en stor 
personalomsättning.  

Utöver förväntningarna och kraven på att arbetet i fritidshem ska utföras som ett 
lagarbete och de föränderliga förutsättningar fritidshemspersonalen står i, visar 
tidigare forskning att rektorer ofta inte prioriterar eller ens är särskilt insatta i 
fritidshemmets verksamhet (Andishmand, 2020; Haglund, 2018; Falkner & 
Ludvigsson, 2016; Ludvigsson & Falkner, 2019). Brist på uppmuntran och styrning 
från ledningens sida skapar krav och utökar personalens utrymme att själva definiera 
och forma fritidshemmets verksamhet. Det gör det än viktigare att ge arbetslaget 
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Andersson (2022) beskriver hur en grupp skolledare vill göra en hierarkisk struktur, 
där de med adekvat utbildning har formellt ansvar för att planera verksamheten och 
de utan adekvat utbildning betraktas som ”doers” som utför det nära arbetet med 
barnen. En annan grupp skolledare strävar mot att bibehålla en platt organisation, 
där medarbetares fallenhet och erfarenhet premieras högre än adekvat utbildning. 
Andersson (2022) menar att skolledares meningsskapande i relation till personalens 
kompetens visar på olika synsätt på fritidshemmets syfte och innehåll. 

En intressant aspekt är hur variationen i utbildnings- och erfarenhetsgrad inom 
arbetslaget påverkar dess ”kollektiva röst”, d.v.s. den röst som arbetslaget har att 
som fritidshemsavdelning kommunicera och konstruera vad fritidshemmets praktik 
är för något och hur den bör bedrivas. Det kan liknas vid hur fritidshemspersonal 
”konstruerar en gemensam förståelse för sitt uppdrag – en institutionell identitet”, 
vilket Ludvigsson och Falkner (2019:13) studerat. Utgångspunkten i deras analyser 
är att den institutionella identiteten beror på hur fritidshemmet positioneras i 
utbildningssystemet.2 När fritidshemspersonal i fokusgruppsintervjuer samtalar om 
sitt uppdrag och sitt arbete väljer de följande begrepp att illustrera vad de är som 
arbetande på fritidshem: lagspelare, föränderliga, flexibla, fyrkantiga, professionella 
och logistiker. Men de berättar också om vad de gör: tydligt ledarskap, skapar 
relationer, kontrollerar vad elever gör och befinner sig och organiserar elevgruppen 
samt fritidsverksamheten i sig. Beskrivningarna, menar Ludvigsson och Falkner 
(2019), ringar in fritidshemspersonalens uttryckta institutionella identitet, vilket även 
stämmer överens med hur Hjalmarsson (2010) beskriver fritidshemspersonals 
yrkeskunnande.  

En annan viktig aspekt i hur fritidshemspersonal själva uttrycker sin identitet är att 
det inte endast är det en är och gör som avgör identiteten, utan stort utrymme ges till 
att diskutera vad en inte är och gör i relation till klasslärare och skolans praktik. 
Fritidshemspersonalens upprepade jämförelser med skolpersonal och forskningens 
reproducerande av den tyder på att arbete i fritidshem är en profession med 
legitimeringsbehov, vilket diskuteras i följande avsnitt. 

En profession med legitimeringsbehov 

En stor del av forskningen kring fritidshemmet och fritidshemmets aktörer har 
ägnats åt att jämföra verksamheten med skolans praktik. Det handlar om att försöka 
skriva fram det unika i fritidshemmet i relation till skolan eller att framhäva 
föränderligheten och de ständigt nya yttre förutsättningarna som medarbetare på 
fritidshemmet ställs inför (se t.ex. Berglund m.fl., 2019; Haglund, 2018; Hansen, 
1999). Hjalmarsson och Hultman Löfdahl (2015) sammanfattar 
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fritidshemspersonals ställning som en ”underdog-position”. Det innebär att 
fritidshemspersonalen framställs och framställer sig själva i underläge i relation till 
skolans personal och fritidshemmet i underläge i relation till skolans praktik. Flera 
reformer har gjorts i syfte att öka fritidslärares legitimitet, men som dessvärre 
bidragit till ytterligare svårigheter. Till exempel har den rådande lärarutbildningen 
med dubbla kompetenskrav (kompetens både inom undervisning på fritidshemmet 
och i ett praktiskt-estetiskt skolämne) lett till svårigheter för de nyutbildade 
fritidslärarna att legitimera sin verksamhet och sin yrkesroll (Ackesjö, 2019; Ackesjö 
m.fl., 2016; Berglund m.fl., 2019; Falkner & Ludvigsson, 2016; jfr. Pálsdóttir, 2014). 
Det har visat sig vara svårt för de nyexaminerade fritidslärarna att veta hur de ska 
identifiera sig och finna samhörighet med kollegorna, som ämneslärare, som 
fritidslärare eller som någonting däremellan. Fritidshemspersonal tenderar också att 
användas för att lösa skolans problem och förväntass lägga sin pedagogiska planering 
åt sidan för att agera timvikarie (Ludvigsson & Falkner, 2019). 

Den tidigare forskning som gjorts bidrar till att konstruera ett instabilt fritidshem, 
genom att många studier betonar nya förutsättningar, nya tider eller nya utmaningar 
(t.ex. Ackesjö, 2019; Ackesjö m.fl., 2016; Andersson, 2013; Haglund 2018; Haglund 
m.fl., 2020). Den beskrivning som görs av fritidshemspersonals profession genom 
det upprepade talet om det nya, gör att fokus läggs på hur medarbetarna hanterar 
eller ”tar” de ständiga förändringarna. Den institutionella identiteten har av 
fritidshemspersonal själva beskrivits med följande ord, som nämns ovan: flexibilitet, 
professionalitet, lagspelare, föränderlighet och logistik (Ludvigsson & Falkner, 
2019). Det är begrepp som kan ses i ljuset av en förmåga att hantera ständiga 
förändringar. Informanterna i Ludvigsson och Falkner (2019) beskriver det 
grundläggande i personalens institutionella tillhörighet som att tillsammans arbeta för 
trygghet och relationsskapande samt att kontrollera och organisera barnens 
göranden. Det gemensamma och den kollektiva känslan gör att legitimeringen av 
fritidshemspersonalens profession måste ske genom det samarbetande arbetslaget 
(jfr. Schuepbach & Lilla, 2020). Arbete på fritidshem är av tradition organiserat som 
ett lagarbete. Pálsdóttir (2014) och Haglund (2018) menar dock att en alltför stor 
variation av utbildning bland personalen riskerar leda till att arbetet på fritidshem 
blir mer individualiserat p.g.a. olika ansvarsfördelning och en stor 
personalomsättning.  

Utöver förväntningarna och kraven på att arbetet i fritidshem ska utföras som ett 
lagarbete och de föränderliga förutsättningar fritidshemspersonalen står i, visar 
tidigare forskning att rektorer ofta inte prioriterar eller ens är särskilt insatta i 
fritidshemmets verksamhet (Andishmand, 2020; Haglund, 2018; Falkner & 
Ludvigsson, 2016; Ludvigsson & Falkner, 2019). Brist på uppmuntran och styrning 
från ledningens sida skapar krav och utökar personalens utrymme att själva definiera 
och forma fritidshemmets verksamhet. Det gör det än viktigare att ge arbetslaget 
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möjligheter att samtala med varandra, för att hitta en gemensam pedagogisk grund 
för sitt arbete, vilket inte görs i tillräcklig utsträckning idag (Haglund, 2018; jfr. 
Klerfelt, 2017). Andersson (2022) påtalar också att skolledare tenderar att antingen 
sträva efter hierarkiska arbetslag, med formell arbetsfördelning utifrån adekvat 
utbildning, eller att sträva efter en platt organisation där utbildning åsidosätts och 
”fallenhet” och lång erfarenhet premieras. 

2.1.2 Barnet på fritidshemmet 

I fritidshemspersonalens kollegiala samtal om mellanmålet är barn närvarande som 
vad van Langenhove och Harré (1999) benämner third order positionings. Det innebär 
att de inte är närvarande i samtalet, utan blir positionerade av samtalsdeltagarna, utan 
möjlighet att ompositionera sig. Samtal om barn påverkas, i likhet med samtal om 
andra saker, av hur liknande samtal brukar gå till och hur samtalsdeltagarna vanligen 
talar om barn. För att förstå varför och hur fritidshemspersonalen skapar mening 
och diskursivt konstruerar vardagspraktiken i de kollegiala samtalen är också viktigt 
att veta hur barnet på fritidshemmet tidigare har studerats och konstruerats genom 
forskning och i fritidshemspraktiken, då synen på vad ett barn är och bör vara 
påverkar det pedagogiska arbetet (jfr. Arenhill Beckman & Tullgren, 2015). Det blir 
också en beskrivning av de normer och regler som ligger till grund för de 
förväntningar som finns på barnet i fritidshemmet. 

Barnsyn uttrycks inte endast i och genom formella diskussioner eller 
kvalitetsrapporter eller i medarbetares svar i forskningsintervjuer. Synen på barnet i 
fritidshem görs i den vardagliga pedagogiska praktiken, men också genom den 
forskning som fokuserar på barnet i fritidshem. Tidigare studier har på olika sätt 
målat fram bilder om hur det är att vara barn i fritidshem idag, vilka förväntningar 
och normer som finns kring hur barn ska ha det i fritidshem samt vad fritidshem 
bör erbjuda barn för att utveckla de sociala förmågor och kunskaper som 
traditionellt sett knutits till fritidspedagogik.  

Nedan presenteras tre olika bilder av barn i fritidshem som återkommer i och genom 
forskning och i de fritidshemspraktiker som studerats: det delaktiga och inflytelserika 
barnet, det sociala och relationsskapande barnet och det lekande och lärande barnet. 
Framskrivningen av dessa tre olika institutionella barn synliggör också antaganden 
om vad fritidshemmet bör vara och vad som bör prioriteras och inte i fritidshemmets 
vardagspraktik. 

Det delaktiga och inflytelserika barnet 

Det delaktiga och inflytelserika barnet förekommer i tidigare forskning. Barnet 
framträder i fritidshemspersonals tal om demokrati- och inflytandearbete, vilket sker 
genom olika formella och icke-formella aktiviteter som fritidsråd och fria val av 
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aktiviteter. Delaktighet och inflytande möjliggörs ofta genom att barn visar ansvar i 
olika aktiviteter (Elvstrand & Lago, 2018; Närvänen & Elvstrand, 2015). 

Fritidsrådet, ett på förhand planerat forum med syfte att ge utrymme för barns 
delaktighet och inflytande, lyfts av flera forskare och fritidslärare som en arena 
ämnad för det delaktiga och inflytelserika barnet, som ett formaliserat sätt att skapa 
delaktighet (Elvstrand & Lago, 2018; Holmberg, 2017; Elvstrand & Närvänen, 
2016). Men fritidsrådet har också problematiserats i observationsstudier av samma 
forskare som ifrågasatt om fritidsråden verkligen utgör möjligheter till delaktighet 
utifrån barnens perspektiv (Elvstrand & Lago, 2018) och vilket syfte formaliserade 
fritidsråd verkligen har (Holmberg, 2017). Det delaktiga och inflytelserika barnet är 
i fritidsråd och fria val begränsade av fritidshemspersonalens normativa 
föreställningar av vad som är accepterat att föreslå och genomföra i fritidshemmets 
verksamhet. Om barns förslag på aktiviteter eller andra önskemål faller utanför 
personalens föreställningar riskerar förslagen att negligeras eller avfärdas (Elvstrand 
& Lago, 2018). Det kan därför diskuteras om det delaktiga barnet endast utgör en 
normativ strävan, en idealbild av barnet på fritidshemmet. Tanken om det delaktiga 
och inflytelserika barnet har ändå bidragit till utformningen av formella fritidsråd 
som ett forum där barns viljor och önskemål ska få komma fram. Men i och med att 
fritidshemspersonalen begränsar inflytandet, diskuterar Holmberg (2017) om 
fritidsrådets funktion istället främst blir en arena för samhällelig och demokratisk 
fostran. Som sådan blir det centrala inte att lyssna på barns önskemål, utan att guida 
dem i vad som är acceptabelt, problematiskt och vad en kan förvänta sig av 
fritidshemmet och av samhället. Enligt Holmbergs (2017) Foucault-inspirerade 
vokabulär får det delaktiga och inflytelserika barnet en funktion i en pastoral 
styrning, som går ut på att på ett omsorgsfullt sätt korrigera oönskade beteenden 
med målet att den som styrs ska utvecklas och i ”rätt” riktning. Det delaktiga och 
inflytelserika barnet förekommer också i styrdokument och andra ideologiska texter 
(Holmberg, 2018). Förväntningarna på det delaktiga och inflytelserika barnet på 
fritidshemmet har i policydokument blivit högre genom historien i takt med att 
ansvaret över barnets utveckling och lärande har flyttats från samhället och 
fritidshemmet som institution, till att ligga hos barnet själv (jfr. Torrance, 2017).  

Det delaktiga barnet möjliggörs inte endast utifrån de materiella förutsättningar och 
aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet; det är också villkorat att barnet förtjänar 
delaktighet genom att ha visat ansvarsförmåga. Förmågan att ta ansvar är något som 
både barn själva och pedagoger tillskriver det delaktiga och inflytelserika barnet 
(Närvänen & Elvstrand, 2015; Elvstrand & Lago, 2018). I fritidshemspraktiken sker 
dagligen förhandlingar där det delaktiga barnet legitimeras eller inte utifrån 
pedagogernas uppfattningar om barnets kompetens, erfarenheter och progression i 
att uppvisa ansvar (Elvstrand & Lago, 2018). Förhandlingar kräver 
argumentationsförmåga, gott uppförande och en positiv relation till 



 

34 
 

möjligheter att samtala med varandra, för att hitta en gemensam pedagogisk grund 
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talar om barn. För att förstå varför och hur fritidshemspersonalen skapar mening 
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forskning och i fritidshemspraktiken, då synen på vad ett barn är och bör vara 
påverkar det pedagogiska arbetet (jfr. Arenhill Beckman & Tullgren, 2015). Det blir 
också en beskrivning av de normer och regler som ligger till grund för de 
förväntningar som finns på barnet i fritidshemmet. 
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kvalitetsrapporter eller i medarbetares svar i forskningsintervjuer. Synen på barnet i 
fritidshem görs i den vardagliga pedagogiska praktiken, men också genom den 
forskning som fokuserar på barnet i fritidshem. Tidigare studier har på olika sätt 
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och normer som finns kring hur barn ska ha det i fritidshem samt vad fritidshem 
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om vad fritidshemmet bör vara och vad som bör prioriteras och inte i fritidshemmets 
vardagspraktik. 

Det delaktiga och inflytelserika barnet 

Det delaktiga och inflytelserika barnet förekommer i tidigare forskning. Barnet 
framträder i fritidshemspersonals tal om demokrati- och inflytandearbete, vilket sker 
genom olika formella och icke-formella aktiviteter som fritidsråd och fria val av 

 

35 
 

aktiviteter. Delaktighet och inflytande möjliggörs ofta genom att barn visar ansvar i 
olika aktiviteter (Elvstrand & Lago, 2018; Närvänen & Elvstrand, 2015). 
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delaktighet (Elvstrand & Lago, 2018; Holmberg, 2017; Elvstrand & Närvänen, 
2016). Men fritidsrådet har också problematiserats i observationsstudier av samma 
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som ett forum där barns viljor och önskemål ska få komma fram. Men i och med att 
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inflytelserika barnet förekommer också i styrdokument och andra ideologiska texter 
(Holmberg, 2018). Förväntningarna på det delaktiga och inflytelserika barnet på 
fritidshemmet har i policydokument blivit högre genom historien i takt med att 
ansvaret över barnets utveckling och lärande har flyttats från samhället och 
fritidshemmet som institution, till att ligga hos barnet själv (jfr. Torrance, 2017).  
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delaktighet genom att ha visat ansvarsförmåga. Förmågan att ta ansvar är något som 
både barn själva och pedagoger tillskriver det delaktiga och inflytelserika barnet 
(Närvänen & Elvstrand, 2015; Elvstrand & Lago, 2018). I fritidshemspraktiken sker 
dagligen förhandlingar där det delaktiga barnet legitimeras eller inte utifrån 
pedagogernas uppfattningar om barnets kompetens, erfarenheter och progression i 
att uppvisa ansvar (Elvstrand & Lago, 2018). Förhandlingar kräver 
argumentationsförmåga, gott uppförande och en positiv relation till 
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fritidshemspersonalen. Chanserna att barn ska få inflytande och delaktighet genom 
förhandling ökar om fritidshemspersonalen upplever att barnet förtjänat det 
(Närvänen & Elvstrand, 2015; Elvstrand & Lago, 2018). Bilden av delaktighet och 
ansvar som något som måste förtjänas, är något som barns egna berättelser om 
delaktighet också bidrar till (Närvänen & Elvstrand, 2015). Barnen uttrycker att äldre 
barn på fritidshemmet förtjänar större friheter, för att de är mer pålitliga och 
ansvarsfulla.  

Det delaktiga och inflytelserika barnet skapas i och genom forskning såväl som 
fritidshemspraktik genom (talet om) möjligheter till fria val av aktiviteter (Närvänen 
& Elvstrand, 2015) och i informella och enskilda samtal mellan pedagoger och barn 
(Haglund, 2015). De fria valen av aktiviteter problematiseras dock av barns egna 
uppfattningar, då de menar att regler och tids- och rumsliga ramar är begränsande 
för det fria valet och möjligheten att påverka sin egen tid på fritidshemmet (Närvänen 
& Elvstrand, 2015). Barn uttrycker också att schemalagda aktiviteter utgör en 
begränsning för den fria tiden på fritidshemmet (Elvstrand & Närvänen, 2016). 

Personalens uppfattningar är att barn kan bli delaktiga bland annat genom att 
tillgodose deras preferenser i informella och nära samtal mellan pedagog och 
enskilda barn i som uppstår i stunder av fri lek eller i mer organiserat temaarbete 
(Haglund, 2015). Sådana informella samtal som forum för barns perspektiv på 
praktiken kan dock problematiseras genom att det främst är de barn som söker 
uppmärksamhet (t. ex. som inte har något att göra eller vill ha hjälp med något) som 
får tillgång till en mer personlig kontakt med en vuxen. Bilden av ett lugnt och 
stillsamt samtal mellan vuxen och barn kan dock anas vara en idealbild, då Haglund 
(2018) beskriver en ansträngd arbetssituation för personalen på fritidshem, där 
personalomsättningar, stora barngrupper, otydliga direktiv och yttre krav präglar 
fritidshemspersonalens vardag.  

Det sociala och relationsskapande barnet 

Det sociala och relationsskapande barnet är den mest framträdande synen på barnet 
som skrivs fram i tidigare forskning. Det görs i tidigare forskning genom att betona 
fritidshemmets uppdrag att stötta och utveckla barns sociala färdigheter och förmåga 
att fungera och samspela tillsammans med andra. I denna barnsyn finns också en 
underliggande förväntan på barnet att vara social och att ständigt utveckla sina 
sociala förmågor. Fritidshemmets fokus på relationsskapande och samspel betonas 
av såväl elever som personal i tidigare forskning (Dahl, 2014; Jonsson, 2021; Lago 
& Elvstrand, 2019).  

Barns relationsskapande skrivs i tidigare forskning fram som något naturligt 
förekommande som sker under barns fritid (Jonsson & Lillvist, 2019; Lago & 
Elvstrand, 2019). Det sociala och relationsskapande barnet är därför också det 
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naturliga barnet. Trots att socialt samspel skrivs fram som något naturligt hos barnet 
beskriver fritidshemspersonal och forskning hur en stor del av arbetet på 
fritidshemmet går ut på att stötta barns sociala samspel med andra barn. Bilden av 
det sociala barnet som samspelar med andra på fritidshemmet problematiseras 
ytterligare då arbetet med barns sociala utveckling ofta tas för givet av 
fritidshemspersonalen (Jonsson och Lillvist, 2019). Det innebär att medarbetarna på 
fritidshemmet arbetar utifrån ett antagande om att de utgår från samma värderingar 
och tankar om barn och barns relationsskapande. Att barn skapar relationer och att 
fritidshemmet är en plats där sådana processer äger rum, verkar tämligen 
förgivettaget i fritidshemmets praktik. Jonsson och Lillvist (2019) påtalar det lite 
märkliga i att arbetet med det som framställs som fritidshemmets viktigaste område 
sker utifrån ett antagande om att personalen delar grundläggande värderingar och att 
de därför inte behöver tala om hur de arbetar med barns sociala relationer. Dahl 
(2020) menar dessutom att avsaknaden av ett yrkesspråk i fritidshem gör att det 
saknas ord och begrepp för att tillsammans fördjupa kunskaper om barns sociala 
relationer. Att ha utrymme för kollegiala samtal där barns relationer diskuteras, kan 
synliggöra behov av att sätta ord på det som sker i barns sociala samspel. Sådant 
begreppsliggörande kan, enligt Dahl (2020), bidra till fritidslärares 
professionskunskaper och i förlängningen också till yrkets legitimitet. Jonsson och 
Lillvist (2019) menar att deltagarna i studien inte ser behovet av att samtala om det 
relationsskapande barnet på fritidshemmet.  

Att barn skapar relationer i fritidshemmets verksamhet förstås å ena sidan som något 
så naturligt att det tas för givet och något som barn förväntas klara av själva, bara 
genom att närvara i fritidshemmets praktik. Å andra sidan uttrycks också att det 
relationsskapande barnet behöver stöttning av vuxna, då sociala färdigheter behöver 
läras precis som andra färdigheter (Jonsson & Lillvist, 2019; jfr. Lago & Elvstrand, 
2019). Därför kan det diskuteras om det sociala barnet verkligen är naturligt och 
självklart, eller om det är ett fritidspedagogiskt ideal. 

När barn beskriver fritidshemmets verksamhet framträder också det sociala 
relationsskapandet som kännetecknande för vad som sker där (Ihrskog, 2007). 
Barnen lyfter själva upp att fritidshemmet är en plats där man kan vara med kompisar 
och där många konflikter kan uppstå. Det sociala barnet på fritidshemmet är på så 
sätt under ständig konstruktion i processer av inkludering och exkludering (Lago & 
Elvstrand, 2019). En bild av det sociala barnets möjligheter på fritidshemmet är att 
kunna ingå i många olika gemenskaper som gör att barnen får arbeta med att skapa 
nya relationer och bibehålla gamla. 
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naturliga barnet. Trots att socialt samspel skrivs fram som något naturligt hos barnet 
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och tankar om barn och barns relationsskapande. Att barn skapar relationer och att 
fritidshemmet är en plats där sådana processer äger rum, verkar tämligen 
förgivettaget i fritidshemmets praktik. Jonsson och Lillvist (2019) påtalar det lite 
märkliga i att arbetet med det som framställs som fritidshemmets viktigaste område 
sker utifrån ett antagande om att personalen delar grundläggande värderingar och att 
de därför inte behöver tala om hur de arbetar med barns sociala relationer. Dahl 
(2020) menar dessutom att avsaknaden av ett yrkesspråk i fritidshem gör att det 
saknas ord och begrepp för att tillsammans fördjupa kunskaper om barns sociala 
relationer. Att ha utrymme för kollegiala samtal där barns relationer diskuteras, kan 
synliggöra behov av att sätta ord på det som sker i barns sociala samspel. Sådant 
begreppsliggörande kan, enligt Dahl (2020), bidra till fritidslärares 
professionskunskaper och i förlängningen också till yrkets legitimitet. Jonsson och 
Lillvist (2019) menar att deltagarna i studien inte ser behovet av att samtala om det 
relationsskapande barnet på fritidshemmet.  

Att barn skapar relationer i fritidshemmets verksamhet förstås å ena sidan som något 
så naturligt att det tas för givet och något som barn förväntas klara av själva, bara 
genom att närvara i fritidshemmets praktik. Å andra sidan uttrycks också att det 
relationsskapande barnet behöver stöttning av vuxna, då sociala färdigheter behöver 
läras precis som andra färdigheter (Jonsson & Lillvist, 2019; jfr. Lago & Elvstrand, 
2019). Därför kan det diskuteras om det sociala barnet verkligen är naturligt och 
självklart, eller om det är ett fritidspedagogiskt ideal. 

När barn beskriver fritidshemmets verksamhet framträder också det sociala 
relationsskapandet som kännetecknande för vad som sker där (Ihrskog, 2007). 
Barnen lyfter själva upp att fritidshemmet är en plats där man kan vara med kompisar 
och där många konflikter kan uppstå. Det sociala barnet på fritidshemmet är på så 
sätt under ständig konstruktion i processer av inkludering och exkludering (Lago & 
Elvstrand, 2019). En bild av det sociala barnets möjligheter på fritidshemmet är att 
kunna ingå i många olika gemenskaper som gör att barnen får arbeta med att skapa 
nya relationer och bibehålla gamla. 
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Det lekande och lärande barnet 

En tredje bild av barnet som framställs genom den tidigare forskningen om 
fritidshemmet, är det lekande och lärande barnet. I forskning, styrdokument och av 
personal på fritidshem konstrueras det lekande barnet när det talas om frivilligheten, 
barns perspektiv och fritidshemmets formella uppdrag. Ett antagande som det 
lekande barnet vilar på är att om barn själva får välja vad de ska göra på sin fritid, så 
väljer de att leka (Øksnes & Sundsdal, 2020). Dock behöver barns lek och valfrihet 
gå vägen genom fritidshemspersonalens gillande och bekräftelse, för att accepteras 
och tillåtas inom fritidshemmets ramar (Holmberg & Kane, 2020; Närvänen & 
Elvstrand, 2015). Detta förklarar Holmberg och Kane (2020) genom att peka på hur 
leken skrivs fram i svensk utbildningspolitik, vilken bland annat yttrar sig i 
läroplanstexter för fritidshemmet. Leken skrivs där fram som ett medel – inte som 
ett mål. Det lekande barnet tillåts således när leken leder till något annat: barns 
utveckling, lärande eller meningsfullhet (Holmberg & Kane, 2020). Det lekande 
barnet är därför avhängigt personalens bedömningar av vad som är bra och dålig lek, 
passande eller opassande på fritidshemmet. Som påtalats flera gånger redan har 
fritidshemspersonal mycket begränsade möjligheter att tillsammans samtala med 
varandra om bedömningar och värderingar av fritidshemmets praktik (Andersson, 
2013; Haglund, 2018; Jonsson & Lillvist, 2019). Bedömningar av vad som är bra och 
önskvärd lek riskerar också ske utifrån personalens individuella antaganden när det 
inte finns möjlighet att diskutera fram en gemensam hållning.  

Det lekande barnets utrymme i fritidshemmet problematiseras och begränsas av 
fritidshemmets uppdrag som präglas av en kombination av frivillighet och styrning 
(jfr. Ludvigsson & Falkner, 2019; Holmberg & Kane, 2020). En dikotomi riskerar 
att uppstå mellan det styrda innehållet och barnets frivillighet, där det (naturligt) 
lekande barnet endast får plats i den ”fria” leken. Forskning bidrar till att måla fram 
en bild av att det lekande barnet inte deltar i fritidshemmets organiserade aktiviteter. 
I sådana aktiviteter deltar istället det lärande barnet. Lek skrivs ofta fram som en 
metod för att uppnå ett lustfyllt lärande, vilket gör att lek för lekens skull sällan 
premieras (Holmberg & Kane, 2020; Kane & Petrie, 2014; Øksnes & Sundsdal, 
2020). Det har också påtalats att läroplanen och fritidshemmets uppdrag därmed 
motarbetar det lekande, naturliga barnet i och med ett allt större fokus på att barnet 
ska lära (Øksnes & Sundsdal, 2020).  Med fritidshemmets inriktning på lärande och 
utveckling i åtanke kan leken utgöra en potentiell risk för personalen. Leken innebär 
ett möjligt störande av ordning vilket försvårar för personalen att upprätthålla det 
fokus på lärande och utveckling som de är ålagda att bibehålla.  När barn väljer lek 
och lekkamrater riskeras högljudda, livliga lekar att uppstå, vilket personalen arbetar 
för att undvika då det tolkas som att försämra den pedagogiska kvaliteten.  

Det lekande barnet kan också förstås som ett agentiskt barn som gör motstånd mot 
den institutionaliserade verksamheten som fritidshemmet är (Kane & Petrie, 2014). 
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Barns motstånd mot aktiviteter yttrar sig ofta i att aktiviteten utvecklas till en lek, där 
de ursprungliga instruktionerna används som inspiration till nya lekar. Lek kan 
därför ses som ett sätt för barn att bli till (become), inte att bli vuxna, utan att bli till 
som barn och som människor (Kane & Petrie, 2014).  

Sammanfattningsvis kan sägas att de tre beskrivna bilderna av barnet ryms i den 
institutionaliserade praktik som görs i fritidshemmets namn. De tre bilderna utgör 
exempel på hur samhället förväntar sig att barn ska agera i fritidshemmets 
verksamhet. Som påtalats är de enskilda medarbetarnas sätt att se på barn och egna 
personliga antaganden om fritidshemmets uppdrag avgörande för vad barn får vara 
med om på sin fritid i fritidshemmet (jfr. Arenhill Beckman & Tullgren, 2015; Lager, 
2015).  

2.2 Utvecklingsarbete i fritidshemmet 

I den här studien har de deltagande arbetslagen valt ut mellanmålet som en aktivitet 
som de själva upplever behöver utvecklas. Mitt intresse i projektet är inte om eller 
hur medarbetarna lyckas utveckla mellanmålet. Intresset ligger istället på 
fritidshemspersonalens meningsskapande i de samtal som förs inom ramen för 
projektet. Men för att förstå varför medarbetarna belyser vissa saker och inte talar 
om andra, följer här hur tidigare forskning beskrivit utvecklingsarbete i fritidshem. I 
utvecklings- och förändringsarbete i pedagogiska praktiker kan det antas vara bra, 
eller nödvändigt, att tänka igenom vad som ska/behöver förändras, varför det behöver 
förändras och för vem eller vad det behöver förändras. I detta stycke förtydligas hur 
tidigare forskning och andra texter skriver fram vad kvalitet i fritidshemmet är och 
kan vara, vilket studerats tidigare (Lager, 2015; 2020). Fritidshem, liksom annan 
pedagogisk verksamhet, är enligt Skollagen (SFS 2010:800) ålagda att bedriva 
systematiskt kvalitetsarbete. Ett sådant kontinuerligt kvalitetsarbete antas vara 
kopplat till möjligheter för fritidshemspersonal att definiera och avgöra vad i 
praktiken som behöver utvecklas och hur det bör göras. Men kvalitet är ett 
omdiskuterat begrepp i pedagogisk litteratur (Dahlberg m.fl., 2014), och diskuteras i 
det följande. 

Talet om utvecklingsarbete i fritidshem kan sättas i perspektiv av vad Hargreaves 
(1994) kallar ”the new professionalism”. Det innebär att en lärares professionella 
arbete inte är ett individuellt arbete, utan ett kollektivt och kollegialt. Lärararbetet 
inkluderar samarbete och en organisation som främjar kollegiala samarbeten och 
samtal. Hargreaves (1994) menar vidare att lärares professionella arbete också är 
institutionaliserat, då institutionella villkor som bemanning, organisation och andra 
resurser, sätter ramarna för vilka strukturella förutsättningar lärare har att utföra sitt 
arbete tillsammans med kollegorna. På så sätt ser Hargreaves (1994) 
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Det lekande och lärande barnet 

En tredje bild av barnet som framställs genom den tidigare forskningen om 
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fritidshemspersonal mycket begränsade möjligheter att tillsammans samtala med 
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Det lekande barnet kan också förstås som ett agentiskt barn som gör motstånd mot 
den institutionaliserade verksamheten som fritidshemmet är (Kane & Petrie, 2014). 
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Barns motstånd mot aktiviteter yttrar sig ofta i att aktiviteten utvecklas till en lek, där 
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utvecklingsarbete som professionalisering sammanflätat med institutionell 
utveckling.  

Följande avsnitt beskriver forskningsläget kring kvalitets- och utvecklingsarbete på 
fritidshemmet främst ur ett svenskt perspektiv, men med några internationella 
utblickar. Forskningsläget visar på olika sätt de institutionella villkor 
fritidshemspersonalen har att förhålla sig till. I likhet med svensk 
fritidshemsforskning är det internationella forskningsfältet ”extended education” 
relativt nytt, vilket gör att internationella jämförelser och motsvarigheter till den 
forskning som görs i svensk kontext, är svåra att finna.  

Den senare delen av avsnittet ägnas åt att beskriva hur utvecklingsprojekt och 
kompetensutvecklingsinsatser tidigare utformats och implementerats i 
fritidshemspraktiken. Det har gjorts några tidigare studier med fokus på 
praktikutveckling och professionell utveckling på fritidshem i en svensk kontext 
(t.ex. Närvänen & Elvstrand, 2015; Glaés-Coutts, 2020). 

2.2.1 Kvalitet och kvalitetsarbete på fritidshemmet 

För att få en förståelse för varför de deltagande arbetslagen i föreliggande 
forskningsprojekt diskuterar mellanmålet på det sätt de gör, är det bra att ha en 
inblick i vad som förväntas utvärderas i fritidshemmets verksamhet. Det visar sig 
inte vara helt enkelt att sätta fingret på med vad och hur praktiken ska säkra sin 
kvalitet. Skolans verksamhet, som är resultatstyrd och har tydligt formulerade 
kunskapskrav och betygskriterier, kan utvärderas med hjälp av elevernas resultat. 
Den skiljer sig på så vis från fritidshem, som inte har samma krav på måluppfyllelse. 
I ett internationellt perspektiv har utvärderingsmodeller av extended education-
verksamheter efterfrågats, just på grund av att sådana praktiker sällan har tydliga 
kriterier eller mål (Kerr & Dyson, 2020). Det blir särskilt svårt att utvärdera då 
verksamheternas uppdrag ofta är kopplade till barns sociala utveckling, vilket kan 
vara svårt att följa och utvärdera. I Sverige regleras fritidshemmets innehåll dock i 
ett explicit kapitel i läroplanen (Skolverket, 2019). Läroplanskapitlet, med 
framskrivet centralt innehåll kopplat till strävansmål, har dock på samma gång 
underlättat och försvårat personalens möjligheter att utvärdera praktiken (Lager, 
2020a). Arbetet underlättas genom att styrdokumentet har synliggjort vad 
fritidshemmets innehåll bör vara, vilket gör att det nu finns något att utvärdera. Men 
samtidigt är läroplanens skrivelser formulerade i relativt ospecificerade mål att sträva 
mot, vilket gör att ansvaret för bristande måluppfyllelse läggs på lärarna eller till och 
med på barnen själva. Att ansvar för bristande måluppfyllelse läggs på lärarna eller 
barnen, har lett till kritik om huruvida utvärderingen syftar till att vara konstruktiv 
eller endast fungera som kontroll i ett top-down-system (Lager, 2020a). 
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Kerr och Dyson (2020) påtalar att forskare som utvärderar fritidshemsliknande 
verksamheters genomslag eller effekter ofta stannar vid att konstatera att sådana 
praktiker är bra för exempelvis barns sociala utveckling eller elevers skolprestationer. 
Men det behövs en fördjupad förståelse för varför och hur fritidshemmets aktiviteter 
bidrar till utveckling. Lager (2020) visar att systematiskt kvalitetsarbete på 
fritidshemmet tenderar att ske på två olika sätt, på ett lokalt plan och som nationell 
granskning. Den lokala utvärderingen sker utifrån lärarnas initiativ och behov och 
gagnar verksamheten konstruktivt genom att vara relaterad till den specifika 
praktiken och den specifika barngruppen. Den nationella granskningen innebär en 
extern utvärdering som utförs av Skolinspektionen. Sådana granskningar tenderar 
att få en mer kontrollerande funktion och göras utöver lärarnas lokala utvärdering. 
På så sätt sker ofta två parallella systematiska kvalitetsarbeten, ett för medarbetarnas 
egen skull och ett för Skolinspektionens skull. Både Lager (2020) och Kerr och 
Dyson (2020) skriver fram den lokala utvärderingen som önskvärd och mer 
konstruktiv än nationella granskningar. Kerr och Dyson (2020) menar att fokus bör 
ligga på hur de lokala aktörerna (fritidslärarna) gör praktiken och hur de får den att 
fungera. De menar att olika lokala mönster i vad verksamheten får för genomslag 
måste beaktas, då fritidshemsverksamhet ofta har relationella syften, vilka är mycket 
svåra att generalisera till nationella mål och utvärderingsmodeller. 

Utvärdering av pedagogisk verksamhet genom nationella granskningar av 
måluppfyllelse är också ett sätt att styra och disciplinera både barn och lärare 
(Torrance, 2017). Det blir en del av samhällets retorik att genom uppsatta mål reglera 
vad praktiken ska innehålla och framförallt att göra lärarna ansvariga för att erbjuda 
förutsättningar för att kunna uppnå målen. Till syvende och sist är det dock barnens 
ansvar att leva upp till målen, att lära och att utvecklas (Torrance, 2017). På liknande 
sätt beskriver Holmberg (2017) fritidshemmet som en samhällets styrningsteknologi 
för att fostra sina demokratiska medborgare. Hur personalen positionerar sig i 
relation till den vardagliga praktiken och till barnen, visar hur ansvaret över 
verksamheten och även fostran blir till, reproduceras och transformeras. Därtill bör 
läggas att fritidshemspersonalens antaganden och övertygelser om barn och 
fritidshemmets uppdrag påverkar hur personalen agerar i arbetet med barnen 
(Arenhill Beckman & Tullgren, 2015). Om personalens antaganden och upplevda 
ansvar och handlingsutrymme inför att utföra fritidshemspraktik finns idag ingen 
utbredd kunskap om. Det motiverar denna studies intresse för 
fritidshemspersonalens meningsskapande och hur de positionerar sig i talet om den 
vardagliga praktiken. 

Ett etablerat sätt att tala om och utvärdera pedagogiska praktikers utvecklingsarbete, 
är genom begreppet kvalitet. Medarbetare i fritidshem är ålagda att utföra ett 
systematiskt kvalitetsarbete (SFS 2010:800). Men viss kritik har riktats mot sättet att 
utvärdera och granska fritidshemmets verksamhet. Det mätbara kvalitets- och 
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utvärderingsarbetet riskerar att begränsa fritidshemmets möjligheter att uppnå hög 
kvalitet, då fritidshemmets kärnverksamhet handlar om barns välbefinnande och 
sociala förmågor, vilka är mycket svårt att mäta och generalisera till nationella 
standarder (Saar m.fl., 2012). Dahlberg m.fl. (2014) menar att försök till generella 
kvalitetskriterier alltid är problematiska då dessa alltid bygger på subjektiva 
antaganden om vad som är bra och dåligt, önskvärt och icke-önskvärt. De nationella 
granskningar som görs av fritidshemmets kvalitet, visar återkommande att 
fritidshem har svårt att leva upp till de uppställda kriterierna. Det uttrycks i 
Skolinspektionens rapporter som brister och en icke jämlik verksamhet ur ett 
nationellt perspektiv (Andishmand, 2017; Skolinspektionen, 2010; 2018). Frågan är 
då hur nationella granskningar och kvalitetskriterier egentligen bidrar till 
fritidshemmets utveckling och kvalitet, när Skolinspektionens rapporter dessutom 
leder till att lägga ansvaret på lärarna på fritidshem (Lager m.fl. 2015). Det blir också 
en fråga om syftet med kvalitetsarbete är att bevara de institutionella villkoren för 
fritidshemmet, eller om den syftar till att skapa förutsättningar för att utveckla och 
förbättra institutionen. Lager (2020) påtalar att fritidshemmets systematiska 
kvalitetsarbete måste vara lokalt förankrat för att inte upplevas som kontroll och leda 
till merarbete. Lokala utvärderingsmodeller är ofta mer användbara och produktiva 
för lärarna på fritidshemmet, menar Lager (2020).  

Lager (2020) gör ett försök att nyansera talet om kvalitet genom Sheridans (2009) 
begrepp pedagogisk kvalitet utifrån fyra olika dimensioner: lärardimension, 
samhällsdimension, verksamhetsdimension och barndimension. Sheridans (2009) 
kvalitetsbegrepp är intersubjektivt, vilket innebär att det blir till mellan människor 
och är därmed också ständigt föränderligt. Intersubjektivitet innebär att en 
individerna i en grupp är överens om att man riktar sin uppmärksamhet åt ett visst 
håll (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019). Därför är kvalitetsbegreppet också 
föränderligt, då människors uppfattningar förändras och omförhandlas. Sheridan 
(2016) menar dock att intersubjektivitet innehåller en viss objektivitet, d.v.s. ett 
antagande om att individer kan förstå och uppleva saker på samma sätt, trots att de 
är olika subjekt. Inom varje av nämnda dimensioner, menar Sheridan (2009), finns 
kvalitetsaspekter i form av struktur, process och resultat. Lager (2020) ställer sig 
kritisk till fritidshemmens möjligheter att uppnå den pedagogiska kvaliteten som 
eftersträvas i läroplanens kapitel fyra, vilket hon benämner som 
samhällsdimensionen av pedagogisk kvalitet. Hon menar att bristerna i de 
strukturella förutsättningarna (lärares utbildningsnivå, fritidshemmets lokaler, 
materiella och personella begränsningar) gör det mycket svårt för fritidshemmen att 
nå upp till Skolverkets granskningar av kvalitet i verksamheterna. En faktor som får 
stora konsekvenser för fritidshemmets kvalitet, menar Lager, är samhällets 
misslyckande med att dels utbilda tillräckligt många fritidshemslärare, dels lyckas få 
dessa att stanna kvar i yrket, som. Risken med outbildad personal blir, enligt Lager 
(2020) att avsaknad av kunskaper om yrket och barns fritid gör det omöjligt för 
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personalen att bidra till barns meningsfulla fritid. Det gör det också svårt att 
samverka tillsammans med andra, då den heterogena fritidshemspersonalen saknar 
professionsstatus (jfr. Pálsdóttir, 2014). Även i ett internationellt perspektiv 
framträder fritidshemspersonalens kvalifikationer som avgörande för verksamhetens 
kvalitet (Schuepbach & Lilla, 2020). I amerikanska och tyska motsvarigheter till det 
svenska fritidshemmet (after school-programmes och Ganztagsschulen) har 
fritidshemspersonalens kvalifikationer och möjligheter till kompetensutveckling 
visat sig ha ett samband med barnens socioemotionella utveckling och 
skolprestationer. Det tyder på vikten av att erbjuda medarbetare, utbildad eller 
outbildad, möjligheter till kompetensutveckling i arbetet. Kontinuerlig 
kompetensutveckling kan därför ses som en form av kvalitetsarbete, som ökar 
möjligheterna för flexibla och kompetenta medarbetare. Samtidigt ser kvalifikationer 
och krav på utbildning väldigt olika ut i olika nationella kontexter. Sverige skiljer sig 
från internationella motsvarigheter genom vara en av få med en specifik 
högskoleutbildning för lärare i fritidshem. Dock visar statistik att andelen 
medarbetare med pedagogisk högskoleutbildning sjunker på svenska fritidshem 
(Skolverket, 2021). Det är således en problematik med att ha en specifik och 
kvalificerande högskoleutbildning, som de flesta medarbetare i fritidshemmet inte 
har. Därför blir det viktigt att se till hur fritidshemmet konstrueras i de 
förutsättningar som medarbetarna befinner sig i, d.v.s. låg andel högskoleutbildade 
och en varierad grad av tidigare erfarenheter och andra pedagogiska utbildningar.  

Lager m.fl. (2015) har studerat hur fritidshemspersonal omsätter systematiskt 
kvalitetsarbete i praktiken och har funnit tre aktiviteter eller teman, som medarbetare 
gör när de gör systematiskt kvalitetsarbete: planering för barns framtida välmående, 
organisering av barns möjligheter att göra kompetenta val och dokumentation av 
fritidspedagogiska aktiviteter. Forskningsdesignen i den här studien möjliggör alla 
dessa tre aktiviteter: medarbetarna dokumenterar fritidspedagogiska aktiviteter i 
form av mellanmålet med video och genom diskussioner om dokumentationen 
möjliggörs att medarbetarna organiserar och planerar för kommande 
mellanmålssituationen.  

2.2.2 Praktikutveckling genom forskningsprojekt 

I tidigare forskningsprojekt har olika former av utvecklingsarbete initierats t.ex. 
forskarinitierade nätverk och aktionsforsningsprojekt (Glaés-Coutts, 2020; 
Närvänen & Elvstrand, 2014). I aktionsforskningsprojekt har Närvänen och 
Elvstrand (2014) följt fritidshemspersonal och deras reflektionssamtal genom 
projektet som syftade till att få fritidslärare att initiera, genomföra och utvärdera olika 
utvecklingsinsatser. Det samtal som analyseras i nämnda studie hade ett givet tema 
där visioner om hur fritidshemmets praktik kan utvecklas på kort eller lång sikt, 
diskuterades. Där lyftes samma problematik kring den vid tidpunkten för studien 



 

42 
 

utvärderingsarbetet riskerar att begränsa fritidshemmets möjligheter att uppnå hög 
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nyligen införda läroplanen för fritidshemmet som Kerr & Dyson (2020) menar är ett 
återkommande problem, nämligen att målen som beskrivs med verksamheten är 
alltför vaga och möjliga att tolka på många olika sätt. Genom de samtal som erbjöds 
inom Närvänen och Elvstrands (2014) forskningsprojekt fick fritidslärarna möjlighet 
att samtala tillsammans för att skapa mening kring bland annat läroplanens 
skrivningar. Fritidslärarna i Närvänen och Elvstrands (2014) studie kopplar samman 
utvecklingsarbete med att hitta en gemensam grund som de kan förmedla till andra 
utanför den direkta praktiken, exempelvis föräldrar och övrig personal på skolan. 
Det påtalas också hur viktigt det är att alla medarbetare är införstådda i denna 
gemensamma grund, så att alla gör på liknande sätt. 

I Närvänen och Elvstrands (2014) studie och i Glaés-Coutts (2020) studie om 
forskarinitierade nätverksträffar för fritidshemspersonal, har deltagarnas berättelser 
om utvecklingsarbete diskuterats. Det är en viktig skillnad mot föreliggande studie. I 
den här avhandlingen är det inte samtalens form som är i fokus utan det samtalande 
som sker när arbetslag får möjlighet att diskutera en avgränsad del av 
vardagspraktiken under en längre tid.  

Detta kapitel har visat vilka förväntningar som finns på fritidshemsarbete och den 
verksamhet personalen bedriver utifrån olika perspektiv. Kapitlet har också beskrivit 
hur fritidshemmets praktik kan utvärderas på olika sätt. Vikten av kompetent och 
kvalificerad personal skrivs genomgående fram i tidigare forskning. Det gäller 
kvalifikationer för att få arbete på fritidshem, men också i vilken utsträckning de som 
arbetar på fritidshem, utbildad eller outbildad, erhåller kompetensutveckling. 
Samtidigt problematiseras detta ideal i och med att verkligheten inte erbjuder 
möjligheter med fritidshem där alla medarbetare har en fritidslärarutbildning och 
som kontinuerligt erhåller kompetensutvecklingsinsatser. Därför skrivs också ett 
behov fram mellan raderna, ett behov av forskning om hur fritidshemmet 
konstrueras utifrån förutsättningarna som finns här och nu, utan en primär värdering 
kring hur det borde vara. 
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3 Kollegiala samtal som meningsskapande 
praktik 

Det här är en avhandling i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande 
(AIL). AIL definieras som föränderliga villkor, processer och innehåll kopplat till 
lärande i arbete (Lagrosen m.fl., 2010). Avhandlingens forskningsobjekt är 
meningsskapande, vilket förstås som en pågående process som möjliggör ett 
potentiellt arbetsintegrerat lärande. Avhandlingen syftar till att analysera, tolka och 
förstå hur arbetslag i fritidshem kollektivt skapar mening i kollegiala samtal. Det är 
alltså inte produkten - lärandet, effekten eller de pedagogiska konsekvenserna av 
kollegiala samtal som studeras, utan processen - hur meningsskapande går till som 
är i fokus (jfr. Ellström, 2010; Tirado & Gálvez, 2008). Med ett sådant fokus blir 
begreppet situerat centralt. Meningsskapande i kollegialt samtalande är en situerad 
aktivitet som är specifik utifrån vilka som deltar i samtalet, vilka tidigare erfarenheter, 
förståelser och antaganden de bär med sig in i samtalet och i vilken kontext samtalet 
utspelar sig och på vilka sätt liknande samtal brukar gå till (jfr. Davies & Harré, 1990; 
Karlsson, 2022). På samma sätt är det potentiella arbetsintegrerade lärandet som kan 
ske i och genom kollegiala samtal också situerat (jfr. situerat lärande, Lave & Wenger, 
1990).  

I avhandlingen förstås arbetslag som en meningsskapande grupp, där medarbetarna 
lär genom att utföra arbetsuppgifter, men också genom att samverka med varandra 
(jfr. Ellström, 2010; Little; 1982). Kollegiala samtal har tidigare studerats som en 
arena för potentiellt lärande kopplat till arbete, genom att möjliggöra utveckling såväl 
för individer som för institutioner genom att förhandla och ge mening till händelser 
som uppstår på arbetsplatsen (t.ex. Havnes, 2009).  

Först bör sägas några ord om valet av begreppet kollegialt samtal. I avhandlingens 
inledning nämns att kollegialt samtal innebär diskussioner mellan kollegor om den 
praktik de arbetar i och bedriver. Begreppet kollegialitet har förekommit i 
sammanhang av lärares professionella utveckling och skolutveckling under flera 
decennier (Little, 1982). Utifrån etnografiska studier av lärares arbete drar Little 
slutsatsen att kollegialitet tar sig uttryck på olika sätt och menar att ”arbeta 
tillsammans” är den enklare formen av kollegialitet. Att arbeta tillsammans innebär 
att en grupp lärare ansvarar för att planera, organisera och utvärdera praktiken. Men 
en annan och ovanligare form av kollegialitet är att lära av varandra och använda 
varandras kunskaper. Little (1982) och senare också Fielding (1999) skriver fram fyra 
olika aspekter av vad som gör lärares samtal kollegiala: frekventa diskussioner om 
undervisningspraktiken, frekventa observationer av varandras 
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undervisningspraktiker, gemensam planering och utvärdering av undervisningen och 
slutligen fortsatt ömsesidigt lärande om undervisningspraktiken.  

I föreliggande studie förstås den förstnämnda formen av kollegialitet vara 
organisatorisk och inbyggd i arbetslagsorganisationen. Det är den sistnämnda 
formen av kollegialitet, att använda sig av varandras kunskaper, som är av störst 
intresse i en studie om fritidshemsarbetslags meningsskapande. Little (1982) har 
dock fått kritik för att inte vara tillräckligt begreppskonsekvent genom att begreppen 
kollegialitet och samarbete används synonymt (Fielding, 1999). En utveckling av 
begreppet kollegialitet resulterade i ett större fokus på interaktion och 
professionalitet, vilket Hargreaves (1992) varit tongivande inom. Hargreaves betonar 
att det inte finns en sann eller rätt version kollegialitet utan att alla arbetslag gör sin 
kollegialitet som får olika konsekvenser för arbetet. Det går i sammanhanget också 
att benämna kollegialitet som arbetslagskultur eller samtalskultur (Hargreaves, 1992; 
Hwang & Nilsson, 2014). I den här avhandlingen används främst begreppet 
kollegialt samtalande, vilket motiveras av ett fokus på det som händer i samtalet, 
snarare än kollegiala samtal som form. Kollegialt samtalande är en meningsskapande 
praktik som betonar att det är en ständigt pågående process att interagera med 
kollegor och som är kopplad till att göra det medarbetarna är med om varje dag 
begripligt och meningsfullt (jfr. Dahlberg m.fl., 2014; Harré och van Langenhove, 
1999). 

För att få en överblick över kunskapen som finns om kollegialt samtalande och 
meningsskapande har det varit nödvändigt att vidga perspektivet från 
fritidshemspersonal till lärares kollegiala samtal. Forskningen kring 
fritidshemspersonals kollegiala samtal är fortfarande alltför begränsad för att ge en 
bild av hur meningsskapande kan gå till i sådana samtal. I kapitlet och i avhandlingen 
används begreppen lärarsamtal och kollegiala samtal synonymt. En viktig skillnad 
mellan fritidshemspersonals och lärares arbete är att fritidshemspersonal förväntas 
utföra sitt arbete tillsammans och lärares klassrumsarbete av tradition fortfarande är 
ett ensamarbete. Denna skillnad utgör en viktig utgångspunkt i den problematisering 
som i det här kapitlet görs av kollegiala samtal, då det som tidigare studerats främst 
utgår ifrån ensamarbetande lärare som möts i mer eller mindre tillfälliga kollegiala 
konstellationer. Därför har också perspektiv på lärarsamtal inom förskolekontext i 
viss mån inkluderats, då fritidshemmets och förskolans organisation liknar varandra. 

I en systematisk litteraturstudie av hur lärarsamtal (teacher collaborative discourse) har 
studerats mellan åren 1992 och 2017, sammanfattar Lefstein m.fl. (2020a) 
forskningsfältet med att slå fast att lärarsamtal vanligen studeras med lärares lärande 
och professionella utveckling som främsta drivkraft. Det innebär ett fokus på 
lärarsamtalens nytta och effektivitet. Det är mer ovanligt att studera lärarsamtal med 
ett primärt intresse för den praktik de utgör (Havnes, 2009). Det innebär att 
lärarsamtal oftare studeras som medel för något annat och inte som ett mål i sig. 
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Lärande som blir möjligt i och genom kollegiala samtal teoretiseras främst utifrån 
fyra olika perspektiv, enligt Lefstein m.fl. (2020a): socialt lärande, lärande medierat från 
diskurser, situerat lärande som uppstår i den givna kontexten, och lärande som effekt av 
professionella utvecklings-insatser. Föreliggande avhandling utgår från ett 
positioneringsteoretiskt perspektiv, vilket nämns som en av de teorier som använts 
för att studera hur lärande är situerat i den givna kontexten. Dock skiljer sig 
avhandlingen från hur Lefstein m.fl. (2020a) beskriver forskning om lärares 
kollegiala samtal utifrån ett lärande-perspektiv, genom att istället utgå från ett 
meningsskapande perspektiv. Det meningsskapande perspektivet innebär att 
intressera sig för hur fritidshemspersonalen diskursivt konstruerar vardagspraktiken 
och hur de positionerar sig till praktiken och till varandra i och genom de kollegiala 
samtalen. Kollegialt samtalande är därmed ett samspel dels mellan positioneringar 
mellan kollegorna, dels ett gemensamt engagemang och intresse för en fråga (Little 
& McLaughlin, 1993). I avhandlingen har jag fokus på det kollegiala samtalandet, 
snarare än formen för själva samtalet. På så sätt skiljer sig den här studien från de 
som beskrivs i Lefstein m.fl.s (2020a) litteraturstudie där effektiviteten och 
produktiviteten av vissa former av samtal studeras. 

Kapitlet består av tre olika delar: lärares yrkesspråk, lärarsamtal och meningsskapande och 
lärarsamtal som pedagogisk praktik. Dessa tre delar bidrar till att beskriva den kunskap 
som idag finns om hur lärares samtal möjliggör meningsskapande. Kapitlet inleds 
med ett kortare resonemang om lärares yrkesspråk, då språket är verktyget som 
används i kollegiala samtal. Därefter belyses lärarsamtal ur ett perspektiv av hur 
samtalande och meningsskapande relaterar till handlande i vardagspraktiken. 
Slutligen ger sista delen en inblick i hur tidigare forskning skrivit fram lärarsamtal 
som pedagogisk praktik. 

3.1 Lärares yrkesspråk 

Fokus i föreliggande avhandling är fritidshemspersonals kollegiala samtalande och 
det meningsskapande som sker däri. I samtal med andra är språket det främsta 
verktyget. Att tala om situationer som uppstår i en pedagogisk vardag kan göras på 
många olika sätt. Dahl (2020) betonar vikten av att inom fritidshemmets verksamhet 
inkludera samtalspraktiker där det som sker i fritidshemmet kan diskuteras. På så 
sätt kan ett gemensamt språk utvecklas och användas för att fördjupa kunskaper om 
barns göranden i fritidshemmet. Colnerud och Granström (2015) kopplar samman 
sättet att beskriva och analysera pedagogiska situationer med lärares 
professionsutövande. Ett av kriterierna för en profession är att utövarna ska dela ett 
yrkesspråk, vilket Colnerud och Granström (2015) definierar som ett språk som är 
något annat än ett vardagsspråk eller fackspråk. Lärares yrkesspråk används för att 
problematisera och teoretisera skolpraktiken och är enligt författarna en 
nödvändighet för att kunna analysera och bearbeta det som sker i klassrummet. De 
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undervisningspraktiker, gemensam planering och utvärdering av undervisningen och 
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fritidshemspersonals kollegiala samtal är fortfarande alltför begränsad för att ge en 
bild av hur meningsskapande kan gå till i sådana samtal. I kapitlet och i avhandlingen 
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mellan fritidshemspersonals och lärares arbete är att fritidshemspersonal förväntas 
utföra sitt arbete tillsammans och lärares klassrumsarbete av tradition fortfarande är 
ett ensamarbete. Denna skillnad utgör en viktig utgångspunkt i den problematisering 
som i det här kapitlet görs av kollegiala samtal, då det som tidigare studerats främst 
utgår ifrån ensamarbetande lärare som möts i mer eller mindre tillfälliga kollegiala 
konstellationer. Därför har också perspektiv på lärarsamtal inom förskolekontext i 
viss mån inkluderats, då fritidshemmets och förskolans organisation liknar varandra. 

I en systematisk litteraturstudie av hur lärarsamtal (teacher collaborative discourse) har 
studerats mellan åren 1992 och 2017, sammanfattar Lefstein m.fl. (2020a) 
forskningsfältet med att slå fast att lärarsamtal vanligen studeras med lärares lärande 
och professionella utveckling som främsta drivkraft. Det innebär ett fokus på 
lärarsamtalens nytta och effektivitet. Det är mer ovanligt att studera lärarsamtal med 
ett primärt intresse för den praktik de utgör (Havnes, 2009). Det innebär att 
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Lärande som blir möjligt i och genom kollegiala samtal teoretiseras främst utifrån 
fyra olika perspektiv, enligt Lefstein m.fl. (2020a): socialt lärande, lärande medierat från 
diskurser, situerat lärande som uppstår i den givna kontexten, och lärande som effekt av 
professionella utvecklings-insatser. Föreliggande avhandling utgår från ett 
positioneringsteoretiskt perspektiv, vilket nämns som en av de teorier som använts 
för att studera hur lärande är situerat i den givna kontexten. Dock skiljer sig 
avhandlingen från hur Lefstein m.fl. (2020a) beskriver forskning om lärares 
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mellan kollegorna, dels ett gemensamt engagemang och intresse för en fråga (Little 
& McLaughlin, 1993). I avhandlingen har jag fokus på det kollegiala samtalandet, 
snarare än formen för själva samtalet. På så sätt skiljer sig den här studien från de 
som beskrivs i Lefstein m.fl.s (2020a) litteraturstudie där effektiviteten och 
produktiviteten av vissa former av samtal studeras. 

Kapitlet består av tre olika delar: lärares yrkesspråk, lärarsamtal och meningsskapande och 
lärarsamtal som pedagogisk praktik. Dessa tre delar bidrar till att beskriva den kunskap 
som idag finns om hur lärares samtal möjliggör meningsskapande. Kapitlet inleds 
med ett kortare resonemang om lärares yrkesspråk, då språket är verktyget som 
används i kollegiala samtal. Därefter belyses lärarsamtal ur ett perspektiv av hur 
samtalande och meningsskapande relaterar till handlande i vardagspraktiken. 
Slutligen ger sista delen en inblick i hur tidigare forskning skrivit fram lärarsamtal 
som pedagogisk praktik. 

3.1 Lärares yrkesspråk 

Fokus i föreliggande avhandling är fritidshemspersonals kollegiala samtalande och 
det meningsskapande som sker däri. I samtal med andra är språket det främsta 
verktyget. Att tala om situationer som uppstår i en pedagogisk vardag kan göras på 
många olika sätt. Dahl (2020) betonar vikten av att inom fritidshemmets verksamhet 
inkludera samtalspraktiker där det som sker i fritidshemmet kan diskuteras. På så 
sätt kan ett gemensamt språk utvecklas och användas för att fördjupa kunskaper om 
barns göranden i fritidshemmet. Colnerud och Granström (2015) kopplar samman 
sättet att beskriva och analysera pedagogiska situationer med lärares 
professionsutövande. Ett av kriterierna för en profession är att utövarna ska dela ett 
yrkesspråk, vilket Colnerud och Granström (2015) definierar som ett språk som är 
något annat än ett vardagsspråk eller fackspråk. Lärares yrkesspråk används för att 
problematisera och teoretisera skolpraktiken och är enligt författarna en 
nödvändighet för att kunna analysera och bearbeta det som sker i klassrummet. De 
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studier som Colnerud och Granström (2015) presenterar visar att lärares yrkesspråk 
inte är helt enkelt att definiera och att lärare sällan teoretiserar sina pedagogiska 
upplevelser i kollegiala samtal. Även Norrström (2021) efterfrågar teoretisering av 
den vardagliga praktiken och menar att lärarsamtal ofta läggs på en praktisk och 
konkret nivå genom att lösa olika problem som uppstått. En teoretiserad diskussion 
som rör sig mellan en specifik händelse och teoretiska perspektiv på det som hänt, 
benämner Norrström (2021) som en vertikal diskursorientering och diskussioner av 
praktisk-konkret art benämns horisontell diskursorientering.  

En gemensam nämnare mellan hur fritidshemspersonals och lärarlags kollegiala 
samtal tidigare framställts av forskning gäller en kritik mot att yrkesspråket målas ut 
som en brist och att lärare inte har ett tillräckligt etablerat yrkesspråk för att utveckla 
sina kunskaper eller praktiken (se Dahl, 2020; Norrström, 2021). Oavsett om lärare 
saknar ett yrkesspråk eller inte, så förekommer det varje dag samtal mellan lärare på 
skolor och fritidshem. I föreliggande avhandling intresserar jag mig för hur 
fritidshemspersonalen skapar mening när de samtalar med varandra. Det är inte fråga 
om en normativ utvärdering av hur fritidshemspersonalen borde tala med varandra. 

Språkets funktion är inte bara ett verktyg för människor att interagera med varandra. 
Genom språket konstrueras också bilder av den sociala verkligheten, genom det som 
betonas, utelämnas, problematiseras och framhävs (jfr. van Langenhove & Harré, 
1999). Det språk som används för att beskriva yrkesutövandet kan förstås som 
professionens tekniska vokabulär (Dyer & Keller-Cohen, 2000). En sådan vokabulär 
påverkas av personliga erfarenheter och används för att legitimera det som sker i 
yrkesutövandet när det beskrivs. Det språk som används för att exempelvis beskriva 
en konflikt för föräldrar, eller att argumentera för varför barnen ska vara ute när det 
regnar etc., är ett sätt att relatera och legitimera innehållet i praktiken och den makt 
lärare tillskrivs för att göra pedagogiska val. Det innebär att språket har en väsentlig 
roll i hur yrkesutövandet görs och hur de sociala relationerna inom institutionen ser 
ut. Språket används för att konstituera och förmedla kunskaper och förväntningar 
mellan olika aktörer. Då vi vet mycket lite om fritidshemspersonals språkbruk, vet 
vi också väldigt lite om hur kunskaper konstitueras och vilka institutionella diskurser 
och personliga antaganden som påverkar vilken kunskap som blir till. Detta trots att 
tidigare forskning sedan länge visat att just sådana kommunikativa aspekter är 
avgörande för kvaliteten på den pedagogiska praktiken (jfr. Kerr & Dyson, 2020). 

Arbetslag på fritidshem består till stor del av medarbetare med mycket varierade 
erfarenheter och utbildning (jfr. Haglund, 2018; Skolverket, 2021). Tillgång till ett 
gemensamt och etablerat yrkesspråk skulle kunna underlätta för att socialisera in 
individer som är nya för lärarpraktiken, såväl som fritidshemspraktiken (jfr. Smith, 
2005). Men det förutsätter att ett sådant språk finns att lära sig. Fritidshemspersonal 
har idag sällan rutiner för att samtala och reflektera över pedagogiska frågor 
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(Andersson, 2013). Möjligheterna att tillsammans utveckla yrkesspråk har därför inte 
varit så stora för fritidshemspersonalen.  

3.2 Kollegiala samtal och meningsskapande  

Lärarsamtal i skolkontext har hittills studerats främst utifrån ett normativt eller 
instrumentellt perspektiv, utifrån olika projekt och försök till att etablera olika 
former av forum för kontinuerligt lärande och utveckling av den egna 
undervisningen. Syftet med sådana forum är framförallt att samtalen ska bidra till att 
höja elevernas resultat och prestationer, ofta i ett särskilt skolämne (jfr., Colnerud & 
Granström, 2015; Havnes, 2009). Med positioneringsteoretisk grund har främst 
samtal om matematikundervisning studerats (t.ex. Herbel-Eisenmann, m.fl., 2015; 
Holt Wilson, m.fl., 2015; Myers m.fl., 2013; Suh, 2020). Den teoretiska ansatsen har 
bland annat använts för att beskriva hur lärare positionerar elever i kollegiala samtal 
och hur det får konsekvenser för elevers möjlighet att tillgodose sig 
matematikundervisningen (Holt Wilson, m.fl., 2015; Suh, 2020). En övergripande 
reflektion kring tidigare studier om lärarsamtal är att en övervägande del av 
forskningen syftar till förbättring, förändring, lärande och utveckling. Mer ovanligt 
är att studera lärares meningsskapande genom just positioneringsprocesser.  

Lärarsamtal i förskolekontext har hittills studerats utifrån delvis andra perspektiv än 
utveckling och professionellt lärande. En inriktning på kollegiala samtal i förskolan, 
är de samtal som genereras utifrån arbetssättet pedagogisk dokumentation, vilket är 
en etablerad arbetsform med inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken (Elfström, 
2013). I korthet går arbetssättet ut på att situationer i den vardagliga praktiken 
dokumenteras på något sätt (film, foto, barnens alster etc.). Dokumentationen ligger 
sedan till grund för kollegiala diskussioner och diskussioner mellan vuxna och barn. 
Syftet är att förskolepraktiken och undervisningen ska hållas i ständig tillblivelse med 
nyfikenhet och förundran över barns världar och frågor som ledord (Dahlberg m.fl., 
2014). Arbetssättet har beskrivits som svårt, men också som ett sätt för kontinuerlig 
verksamhetsutveckling och ett ständigt pågående kollegialt samtal (Alnervik, 2013). 
Dahlberg m.fl. (2014) menar att meningsskapande också innehåller samtal om ”det 
goda” vilket innebär att frågor som: varför är det bra? För vem är det bra? Vad är 
önskvärt? Varför då? Liknande frågor behöver också inkluderas i förhandlingar om 
den pedagogiska vardagspraktiken. 

En viktig skillnad mellan det sätt forskning beskrivit kollegiala samtal i skol- 
respektive förskolekontext är hur målet med sådana samtal skrivs fram. 
Skolforskningen fokuserar på att hitta modeller för att effektivisera undervisningen 
i syfte att öka elevernas prestationer och förskoleforskningen fokuserar på 
förskollärarnas lyhördhet och uppmärksamhet (jfr. Dahlberg m.fl., 2014). Lärares 
uppmärksamhet och urskiljningsförmåga har förvisso studerats utifrån kollegiala 
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studier som Colnerud och Granström (2015) presenterar visar att lärares yrkesspråk 
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(Andersson, 2013). Möjligheterna att tillsammans utveckla yrkesspråk har därför inte 
varit så stora för fritidshemspersonalen.  

3.2 Kollegiala samtal och meningsskapande  
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instrumentellt perspektiv, utifrån olika projekt och försök till att etablera olika 
former av forum för kontinuerligt lärande och utveckling av den egna 
undervisningen. Syftet med sådana forum är framförallt att samtalen ska bidra till att 
höja elevernas resultat och prestationer, ofta i ett särskilt skolämne (jfr., Colnerud & 
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samtal som utgår från filmade sekvenser (van Es & Sherin, 2002) om än i mindre 
omfattning. I van Es och Sherins (2002) studie är syftet att utveckla lärares 
undervisningspraktik, vilket innebär att det är lärarens agerande som är fokus i de 
filmade sekvenserna. I arbete med pedagogisk dokumentation i förskola är barnens 
görande i fokus i de dokumentationer som används i kollegiala diskussioner. Detta 
har ifrågasatts och diskuterats utifrån en etisk aspekt (Lindgren, 2020), men förklaras 
av att intresset ligger i att vara lyhörd inför barnens frågor och funderingar (Dahlberg 
m.fl., 2014). 

3.2.1 Kollegiala samtal och kollegialitet 

I avhandlingen studeras fritidshemspersonalens kollektiva meningsskapande genom 
positioneringsteoretiska analyser. Det gör att det kollegiala samspelet i arbetslagen 
också vägs in i hur meningsskapande sker. Kollegiala lärarsamtal har tidigare 
beskrivits bidra till elevers prestationer (t.ex. Herbel-Eisenmann m.fl., 2015; Suh, 
2020), professionellt lärande (Horn & Little, 2010), ökad professionell kollegialitet 
(Little & McLaughlin, 1993) och meningsskapande (Abawi, 2013; Alnervik, 2013). 
Dessa bidrag kopplar Havnes (2009) samman och menar att kollegiala samtal utgör 
ett slags workplace learning. Detta lärande, knutet till arbetsplatsen, bidrar till att skapa 
och upprätthålla en kollegialitet och att ge mening till kontexten. I lärarsamtal skapas 
mening till arbetet utifrån den gemensamma frågan och de aktuella händelser som 
diskuteras (Havnes, 2009).  

Enligt Havnes (2009) är begreppet workplace learning att förstå som en ständigt 
pågående process utan tydlig början och slut, och utan tydliga utvärderingsmetoder. 
Precis på samma sätt beskriver Dahlberg m.fl. (2014) att meningsskapande är en 
pågående process som heller inte enkelt kan utvärderas. För att förstå vad som 
händer i lärarsamtal går det inte att begränsa analyser till att gälla vad som sägs i 
samtalen. Interaktionen mellan kollegorna behöver också beaktas för att förstå vad 
som är möjligt att säga och göra i samtalen (Havnes, 2009; Horn & Little, 2010). Att 
utveckla och upprätthålla kollegiala processer har potential att påverka lärarnas 
undervisningspraktik. Horn och Little (2010) menar att kollegiala samtal utvecklas 
och konstitueras i linje med att den omtalade undervisningen konstrueras. Det 
innebär att det kollegiala samtalandet och den omgivande pedagogiska praktiken 
antas utvecklas i ömsesidiga processer som påverkar varandra (jfr. Hargreaves, 
1994). Horn och Little (2010) ger exempel på hur detta kan gå till och beskriver hur 
lärarsamtal innehåller definitioner av vad som förstås som konstant och vad som är 
förhandlingsbart. Det som diskuteras och förhandlas ses också som förändringsbart 
i praktiken. Lärarsamtal innehåller med andra ord prioriteringar av vad som är 
viktigt, vad som behöver förhandlas och förändras, beroende på vad lärarna väljer 
att diskutera. Motsvarande förhandlingar sker också i vad Havnes (2009) kallar för 
context of meaning, d.v.s. samtalsgruppens kollegiala processer och interaktionerna 
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som sker i lärarsamtal förhandlas, skapas och omskapas i ständig relation till den 
omgivande kontexten. Havnes (2009) beskrivning av begreppet context of meaning 
liknar Ohlssons (2021) definition på meningsskapande som att sätta det som sker i 
ett sammanhang. Lärares samtal om praktiken kan därför leda till ömsesidig eller 
dialogisk utveckling av både kollegialitet och praktik, vilket liknar det resonemang 
Hargreaves (1994) för om att lärares professionalism är kollektiv och också 
sammanflätad med institutionell utveckling. 

Kollegialitet innebär att arbetslaget utvecklar kommunikativa mönster som bidrar till 
att skapa och upprätthålla en ”vi”-känsla och ett tydligare delat engagemang och 
intresse relaterat till uppgiften eller ämnet (Havnes, 2009; Little & McLaughlin, 
1993). Att genom samtal skapa och upprätthålla en ”vi”-känsla och ett delat 
engagemang för en fråga eller ett ämne kan därför förstås som en pågående 
utvecklingsprocess. Processen, menar Havnes (2009) är utvecklande då relationerna 
mellan kollegorna förändras och stärks och att mening skapas i relation till aktuella 
och relevanta händelser. Att utveckla kommunikativa mönster eller samtalskultur 
sker dock inte per automatik utan växer fram i och med att arbetslaget utvecklas som 
grupp (Hwang & Nilsson, 2014). 

Lärares professionella kollegialitet innefattas också av face-work (Goffman, 1955) 
vilket Vedder Weiss m.fl. (2019) belyser. Det innebär de handlingar som sker i ett 
samtal för att deltagarna ska ”behålla ansiktet”, d.v.s. inte hotas eller utmanas i den 
position hen vill vara i eller som hen tillskrivits av de andra. Goffman (1955) 
förklarar att face handlar om det positiva sociala värde som en individ vill 
upprätthålla. Vedder Weiss m.fl. (2019) använder exempel med videoinspelade 
klassrumssituationer som diskuteras i lärarlag i sina analyser av hur lärare arbetar 
med face-work och vilken betydelse det får för möjligheter och begränsningar för 
lärande och professionell utveckling. Kollegialitet handlar således också om att i 
kollegiala samtal försöka upprätthålla att alla ”behåller ansiktet” och att undvika att 
någon ”tappar ansiktet”. Det kan förklara varför lärarlag tenderar att inte utmana 
varandra eller varandras förståelse, utan lätt hamnar i ”ofarliga” praktiska och 
administrativa problem och lösningar (Norrström, 2021; jfr. Smith, 2005). De 
kollegiala processerna anses vara mycket viktiga för det kollegiala samtalets betydelse 
för hur den pedagogiska praktiken konstrueras. Kollegiala processer sker immanent 
i diskussioner om praktiken och påverkar vad som tas upp till diskussion, hur det 
förhandlas och hur det därmed också konstrueras (Havnes, 2009; Norrström, 2021; 
Vedder Weiss m.fl., 2019). Kollegiala processer kan därför också ses utifrån ljuset av 
positioneringsprocesser, där ”jag” förhåller sig till ”de andra” i samtalet (jfr. Davies 
& Harré, 1990; Tirado & Gálvez, 2008).  
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3.2.2 Kollegiala samtal och förhandling 

Det finns flera exempel på hur kollegiala samtal består av förhandlingar som också 
konstruerar den praktik som omtalas (Horn & Little, 2010; Paredes Scribner m.fl., 
2007; jfr. Smith, 2005). Det som lyfts till förhandling antas av Horn och Little (2010) 
också vara förändringsbart i den pedagogiska praktiken. Det som uttrycks som 
antaganden eller det som inte tas upp till diskussion antas vara svårare att förändra 
och kan betraktas som praktikens konstanter. Analyser av det kollektiva 
meningsskapandet i arbetslag synliggör fritidshemspersonalens konstruktioner av 
vad som är möjligt respektive möjligt att göra och förändra i vardagspraktiken.  

Kollegialt samtalande kretsar ofta kring någon typ av upplevt problem (jfr. Alnervik, 
2013; Havnes, 2009; Horn & Little, 2010, Lefstein m.fl.; 2020a). När problem 
uttrycks kan vad Horn och Little (2010) kallar för normaliseringsprocesser ske. 
Normaliseringsprocessen innebär att de övriga samtalsdeltagarna bekräftar och 
uttrycker igenkänning i det uttryckta problemet. Sådana processer kan också utebli, 
vilket är en meningsskapande process även det. På så sätt görs konstruktioner av vad 
man som lärare kan vänta sig i undervisningspraktiken. Som exempel visar Suh 
(2020) hur kollegiala samtal bidrar till att positionera elever som antingen 
kompetenta eller inkompetenta i sin matematikundervisning. Suh (2020) drar 
slutsatsen att lärares positionering av elevers kompetens påverkar lärarnas planering 
och genomförande av undervisning, genom att konstruera vad som är möjligt eller 
inte att göra utifrån elevernas upplevda förmågor. Om lärare i diskussioner om 
undervisning positionerar elever som kompetenta, fokuseras elevernas förmågor och 
vad de redan kan och vad undervisningen bidragit med. Men om lärares diskussioner 
positionerar elever som inkompetenta, frånskriver sig lärarna ansvaret för elevernas 
lärande och undervisningen riskerar att reproduceras, trots dess ineffektivitet. 
Positioneringsanalyser bidrar därför till att synliggöra hur barns och lärares aktörskap 
konstrueras i samtal, genom att lärare positionerar sig som ansvariga eller inte över 
olika delar av undervisningen (jfr. också Martin, 2016). Dessvärre visar Suhs (2020) 
studie att lärare tenderar använda kollegiala samtal till att ventilera frustration över 
elever, vilket positionerar dem som inkompetenta och på andra sätt besvärliga. Suh 
menar därför att kollegiala samtal behöver vara kontinuerliga och ständigt pågående, 
för att möjliggöra att diskussionerna kommer vidare och inte endast användas för 
att ventilera eventuell frustration.  

Normaliseringsprocesser i förhandlingar är särskilt vanliga i diskussioner mellan nya 
och mer erfarna lärare, vilket kan tolkas som en slags socialiseringsprocess in i 
läraryrket (jfr. Horn & Little, 2010; Smith, 2005). Socialisering innebär en process 
där nya medlemmar ges tillträde till en praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991). 
Att socialiseras in i en praktikgemenskap innebär att anamma de accepterade sätten 
att agera, men också de accepterade sätten att tala om olika saker, vilket Gee (2014) 
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benämner diskursiv praktikgemenskap. Att normalisera problem och pedagogiska 
dilemman innebär positioneringsprocesser, där problemet görs till en del av lärarens 
agerande eller som ett problem som ligger i den omgivande kontexten. Att göra 
diskursiva konstruktioner av problem är därmed också ett sätt att positionera läraren 
som ansvarig eller inte. När problem uttrycks som inte övriga samtalsdeltagare 
känner igen sig kan normaliseringsprocessen utebli. Då bekräftas inte problemet och 
det görs till något som inte hör hemma i vardagspraktiken. Det är i sig ett 
meningsskapande, en sorteringsprocess kring vad som är accepterat att diskutera i 
ett kollegialt samtal och vad som inte hör till vardagspraktiken.  

Meningsskapandet som sker i och genom lärares kollegiala samtal påverkas således 
av vad som diskuteras och hur det diskuteras. Norrström (2021) menar att 
meningsskapandet i lärarlags mötessamtal är begränsat i och med att lärare tenderar 
att hålla sig inom ”ofarliga” och konkreta samtalsämnen. I likhet med hur Horn och 
Little (2010) diskuterar normaliseringsprocesser, menar Norrström att den 
interpersonella (relationella) samtalsstrukturen visar sig upprätthållas genom att 
lärare inte diskuterar sådant som riskerar att synliggöra meningsskiljaktigheter eller 
olika perspektiv. Ett sätt att undvika sådana diskussioner kan vara att endast 
diskutera praktiska eller administrativa spörsmål som inköp eller rastvaktsschema.  

Det har tidigare beskrivits hur lärarlag inte använder sig av ett yrkesspråk som 
teoretiserar de vardagliga skeendena i tillräcklig utsträckning (Colnerud & 
Granström, 2015; Norrström, 2021). Norrströms (2021) beskrivning av vad som 
utgör lärande i lärarsamtal begränsas dock till om och när lärarna diskuterar generella 
pedagogiska och utbildningsfilosofiska frågor eller på andra sätt abstraherar erfarna 
pedagogiska situationer. I föreliggande avhandling tillförs en form av kollegiala 
samtal, som sedan studeras utifrån hur positioneringar i kollegiala samtal påverkar 
hur mening skapas. På så sätt är det inte lärares professionsutövning (Norrström, 
2021), lärares professionella utveckling och lärande (Havnes, 2009; Vedder Weiss 
m.fl., 2019) som är syftet, utan hur de skapar mening för att göra det som sker 
begripbart och betydelsefullt (jfr. van Langenhove & Harré, 1999). Med detta 
perspektiv inkluderas fler möjligheter till att förstå hur förhandlingar kan ske och 
sker i kollegiala samtal. 

3.3 Kollegialt samtalande som praktik  

När lärarsamtal tidigare studerats har det främst varit fokus på olika typer av 
kompetensutvecklingsinsatser som tillfälligt införts i den sociala praktiken: 
aktionsforskning, studiecirklar, ”videoklubbar”, lesson study-projekt och andra 
projekt som syftar till professionell utveckling eller att förbättra elevers prestationer 
(Lefstein m.fl., 2020a). I föreliggande forskningsprojekt har även jag infört en ny 
form av samtal i den studerade sociala praktiken, då det efter observationer visade 
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olika delar av undervisningen (jfr. också Martin, 2016). Dessvärre visar Suhs (2020) 
studie att lärare tenderar använda kollegiala samtal till att ventilera frustration över 
elever, vilket positionerar dem som inkompetenta och på andra sätt besvärliga. Suh 
menar därför att kollegiala samtal behöver vara kontinuerliga och ständigt pågående, 
för att möjliggöra att diskussionerna kommer vidare och inte endast användas för 
att ventilera eventuell frustration.  

Normaliseringsprocesser i förhandlingar är särskilt vanliga i diskussioner mellan nya 
och mer erfarna lärare, vilket kan tolkas som en slags socialiseringsprocess in i 
läraryrket (jfr. Horn & Little, 2010; Smith, 2005). Socialisering innebär en process 
där nya medlemmar ges tillträde till en praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991). 
Att socialiseras in i en praktikgemenskap innebär att anamma de accepterade sätten 
att agera, men också de accepterade sätten att tala om olika saker, vilket Gee (2014) 
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benämner diskursiv praktikgemenskap. Att normalisera problem och pedagogiska 
dilemman innebär positioneringsprocesser, där problemet görs till en del av lärarens 
agerande eller som ett problem som ligger i den omgivande kontexten. Att göra 
diskursiva konstruktioner av problem är därmed också ett sätt att positionera läraren 
som ansvarig eller inte. När problem uttrycks som inte övriga samtalsdeltagare 
känner igen sig kan normaliseringsprocessen utebli. Då bekräftas inte problemet och 
det görs till något som inte hör hemma i vardagspraktiken. Det är i sig ett 
meningsskapande, en sorteringsprocess kring vad som är accepterat att diskutera i 
ett kollegialt samtal och vad som inte hör till vardagspraktiken.  

Meningsskapandet som sker i och genom lärares kollegiala samtal påverkas således 
av vad som diskuteras och hur det diskuteras. Norrström (2021) menar att 
meningsskapandet i lärarlags mötessamtal är begränsat i och med att lärare tenderar 
att hålla sig inom ”ofarliga” och konkreta samtalsämnen. I likhet med hur Horn och 
Little (2010) diskuterar normaliseringsprocesser, menar Norrström att den 
interpersonella (relationella) samtalsstrukturen visar sig upprätthållas genom att 
lärare inte diskuterar sådant som riskerar att synliggöra meningsskiljaktigheter eller 
olika perspektiv. Ett sätt att undvika sådana diskussioner kan vara att endast 
diskutera praktiska eller administrativa spörsmål som inköp eller rastvaktsschema.  

Det har tidigare beskrivits hur lärarlag inte använder sig av ett yrkesspråk som 
teoretiserar de vardagliga skeendena i tillräcklig utsträckning (Colnerud & 
Granström, 2015; Norrström, 2021). Norrströms (2021) beskrivning av vad som 
utgör lärande i lärarsamtal begränsas dock till om och när lärarna diskuterar generella 
pedagogiska och utbildningsfilosofiska frågor eller på andra sätt abstraherar erfarna 
pedagogiska situationer. I föreliggande avhandling tillförs en form av kollegiala 
samtal, som sedan studeras utifrån hur positioneringar i kollegiala samtal påverkar 
hur mening skapas. På så sätt är det inte lärares professionsutövning (Norrström, 
2021), lärares professionella utveckling och lärande (Havnes, 2009; Vedder Weiss 
m.fl., 2019) som är syftet, utan hur de skapar mening för att göra det som sker 
begripbart och betydelsefullt (jfr. van Langenhove & Harré, 1999). Med detta 
perspektiv inkluderas fler möjligheter till att förstå hur förhandlingar kan ske och 
sker i kollegiala samtal. 

3.3 Kollegialt samtalande som praktik  

När lärarsamtal tidigare studerats har det främst varit fokus på olika typer av 
kompetensutvecklingsinsatser som tillfälligt införts i den sociala praktiken: 
aktionsforskning, studiecirklar, ”videoklubbar”, lesson study-projekt och andra 
projekt som syftar till professionell utveckling eller att förbättra elevers prestationer 
(Lefstein m.fl., 2020a). I föreliggande forskningsprojekt har även jag infört en ny 
form av samtal i den studerade sociala praktiken, då det efter observationer visade 
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sig att fritidshemspersonalen inte hade utrymme för att diskutera praktiken annat än 
för framåtsyftande konkreta planeringar och andra praktiska ärenden3. De samtal 
som ingår i föreliggande forskningsprojekt är ett erbjudande om att diskutera och 
skapa mening kring mellanmålets vardagliga praktik, genom att stanna upp och se 
tillbaka på specifika händelser under mellanmålet, på ett sätt som inte tidigare 
förekommit i de deltagande arbetslagen. Fokus är på samtalandet, de diskussioner 
som uppkommer, och inte själva metoden eller den nya formen av samtal. Det är 
autentiska arbetslag som deltar och som pratar om sin egen praktik utifrån vad de 
själva anser vara relevanta och viktiga för att förbättra en utvald aktivitet 
(mellanmålet). De förekommande samtalen syftar till att generera data för att kunna 
analysera, tolka och förstå hur fritidshemspersonalen skapar mening. Det studeras i 
kollegiala samtal där arbetslag ges utrymme för att diskutera en avgränsad del av 
praktiken under en längre tid. Därför har avhandlingen en annan ingång, i likhet med 
Havnes (2009), genom att intressera sig för vad som sägs och görs i samtal och inte 
om själva samtalsformen. Även Lefstein m.fl. (2020b) påtalar att större fokus 
behöver ges till hur samtalande är en del av yrkesutövandet. Kollegialt samtalande 
förstås i föreliggande avhandling som talet som praktik, till skillnad från talet om 
praktik (jfr. Havnes, 2009). Det är dock viktigt att påtala att allt kollegialt tal på 
fritidshem förstås som praktik, men all praktik på fritidshem är inte tal. Fairclough 
(1992) separerar utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv den diskursiva 
praktiken (hur tal och skriven text blir till, tas emot och förhandlas), från den sociala 
praktiken (de konkreta handlingar och interaktioner som sker).  Det finns således 
flera dimensioner i fritidshemmets vardagspraktik som också är viktiga för hur 
praktiken blir, men fokus i den här studien är kollegialt samtalande som 
meningsskapande praktik. Fritidshemmets vardagspraktik, det konkreta arbetet med 
barnen med olika aktiviteter, ingår inte i det datamaterial studien utgår ifrån. 

I följande stycken beskrivs och problematiseras olika aspekter av att förstå 
lärarsamtal som pedagogisk praktik. Likt ovan sker problematiseringen genom att 
relatera den kunskap vi har om lärarsamtal till fritidshemmets institutionella 
förutsättningar, då de på flera sätt skiljer sig från förutsättningar lärare har i sitt 
vardagliga yrkesutövande.  

3.3.1 Kollegiala samtals relation till vardagspraktiken 

Tidigare forskning om kollegiala samtal har, som nämnts ovan, främst studerats 
utifrån samtalets betydelse för professionell utveckling, eller vilken betydelse 
kollegiala samtal skulle kunna ha för professionell utveckling (Havnes, 2009; Lefstein 
m.fl., 2020a). Det finns därför viss kunskap om kollegiala samtals betydelse för 
skolutveckling. Flera studier visar att kollegiala samtal inte per automatik är givande 
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och produktiva, utan kräver ett gemensamt engagemang för den diskuterade frågan 
(t.ex. Havnes, 2009; Holmstrom m.fl., 2015). Andra listar flera faktorer som är 
avgörande för samtalets produktivitet: gemensamma teorier (Crafton & Kaiser, 
2011), diskussionen utgår från faktiska, pedagogiska problem (Lefstein m.fl., 2020b; 
van Es & Sherin, 2002; Hill m.fl., 2013), långvariga relationer (Crafton & Kaiser, 
2011) och ett gemensamt yrkesspråk som möjliggör ett teoretiserande och 
generaliserande av pedagogiska situationer (Colnerud & Granström, 2015; 
Norrström, 2021). Att utgå från att kollegiala samtal måste innehålla nämnda 
faktorer innebär ett antagande om att kollegiala samtal måste vara på vissa sätt, vilket 
påverkar den forskning som görs om kollegiala samtals betydelse genom att ta för 
givet att samtal som sker utan nämnda framgångsfaktorer är mindre givande (jfr. Hill 
m.fl., 2013; Lefstein m.fl., 2020a; 2020b).  

Utifrån ett fritidshemsperspektiv blir det problematiskt att framgångsfaktorer 
transformerats till att betraktas som utgångspunkter för produktivitet, då många av 
dem helt enkelt inte är reella förutsättningar för fritidshemspersonalen. Då 
fritidshemmet inte har en etablerad tradition att reflektera eller teoretisera sin praktik 
(Andersson, 2013), kan det antas att det inte heller funnits tillfälle att etablera 
gemensamma teorier. Lägg därtill att fritidslärarutbildningen har genomgått flera 
reformer under senaste decennierna, vilket innebär att personalen på fritidshemmet 
har olika utbildningar (eller ingen alls) och att dessa inte självklart bygger på samma 
teorier (jfr. Ackesjö m.fl., 2016; Ackesjö, 2019). Gemensamma teorier kring 
fritidspedagogik kan inte antas som ett förgivettagande i kollegiala samtal i 
fritidshem, utan något som måste förhandlas fram av de individer som arbetar 
tillsammans. Hur sådana förhandlingar går till och vilka antaganden och teorier som 
tas upp till förhandling, har hittills inte studerats i samma utsträckning. Den här 
avhandlingen bidrar till ökad insikt i hur arbetslag skapar mening i diskussioner om 
det som sker i vardagspraktiken. Nämnda utgångspunkter (gemensamma teorier och 
engagemang för en fråga, diskussioner kring faktiska problem, långvariga relationer 
och yrkesspråk) tillsammans med att lärarna kritiskt men konstruktivt granskar och 
reflekterar över praktiken, sammanfattas av Lefstein m.fl. (2020b) som productive 
pedagogical discourse (produktiva pedagogiska diskurser, min översättning). Men talet om 
produktiva, pedagogiska diskurser måste också inkludera förhandlingar av vilka 
gemensamma teorier arbetslaget använder och vilka frågor som är de gemensamma, 
då sådana överenskommelser inte är reella förutsättningar för lärare (jfr. Little, 1982; 
Norrström, 2021). Att utgå från ett på förhand bestämt sätt att förstå kollegiala 
samtals bidrag, riskerar därför att leda till slutsatser om att lärares språk inte är 
utvecklat nog. En utgångspunkt i föreliggande avhandling är att meningsskapande 
sker i och genom alla sociala interaktioner. Det kan ske mer eller mindre medvetet.  

Lefstein m.fl. (2020b) menar att ovanstående faktorer (gemensamma teorier, 
diskussioner om faktiska problem, långvariga relationer, gemensamt yrkesspråk) 
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sig att fritidshemspersonalen inte hade utrymme för att diskutera praktiken annat än 
för framåtsyftande konkreta planeringar och andra praktiska ärenden3. De samtal 
som ingår i föreliggande forskningsprojekt är ett erbjudande om att diskutera och 
skapa mening kring mellanmålets vardagliga praktik, genom att stanna upp och se 
tillbaka på specifika händelser under mellanmålet, på ett sätt som inte tidigare 
förekommit i de deltagande arbetslagen. Fokus är på samtalandet, de diskussioner 
som uppkommer, och inte själva metoden eller den nya formen av samtal. Det är 
autentiska arbetslag som deltar och som pratar om sin egen praktik utifrån vad de 
själva anser vara relevanta och viktiga för att förbättra en utvald aktivitet 
(mellanmålet). De förekommande samtalen syftar till att generera data för att kunna 
analysera, tolka och förstå hur fritidshemspersonalen skapar mening. Det studeras i 
kollegiala samtal där arbetslag ges utrymme för att diskutera en avgränsad del av 
praktiken under en längre tid. Därför har avhandlingen en annan ingång, i likhet med 
Havnes (2009), genom att intressera sig för vad som sägs och görs i samtal och inte 
om själva samtalsformen. Även Lefstein m.fl. (2020b) påtalar att större fokus 
behöver ges till hur samtalande är en del av yrkesutövandet. Kollegialt samtalande 
förstås i föreliggande avhandling som talet som praktik, till skillnad från talet om 
praktik (jfr. Havnes, 2009). Det är dock viktigt att påtala att allt kollegialt tal på 
fritidshem förstås som praktik, men all praktik på fritidshem är inte tal. Fairclough 
(1992) separerar utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv den diskursiva 
praktiken (hur tal och skriven text blir till, tas emot och förhandlas), från den sociala 
praktiken (de konkreta handlingar och interaktioner som sker).  Det finns således 
flera dimensioner i fritidshemmets vardagspraktik som också är viktiga för hur 
praktiken blir, men fokus i den här studien är kollegialt samtalande som 
meningsskapande praktik. Fritidshemmets vardagspraktik, det konkreta arbetet med 
barnen med olika aktiviteter, ingår inte i det datamaterial studien utgår ifrån. 

I följande stycken beskrivs och problematiseras olika aspekter av att förstå 
lärarsamtal som pedagogisk praktik. Likt ovan sker problematiseringen genom att 
relatera den kunskap vi har om lärarsamtal till fritidshemmets institutionella 
förutsättningar, då de på flera sätt skiljer sig från förutsättningar lärare har i sitt 
vardagliga yrkesutövande.  

3.3.1 Kollegiala samtals relation till vardagspraktiken 

Tidigare forskning om kollegiala samtal har, som nämnts ovan, främst studerats 
utifrån samtalets betydelse för professionell utveckling, eller vilken betydelse 
kollegiala samtal skulle kunna ha för professionell utveckling (Havnes, 2009; Lefstein 
m.fl., 2020a). Det finns därför viss kunskap om kollegiala samtals betydelse för 
skolutveckling. Flera studier visar att kollegiala samtal inte per automatik är givande 
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och produktiva, utan kräver ett gemensamt engagemang för den diskuterade frågan 
(t.ex. Havnes, 2009; Holmstrom m.fl., 2015). Andra listar flera faktorer som är 
avgörande för samtalets produktivitet: gemensamma teorier (Crafton & Kaiser, 
2011), diskussionen utgår från faktiska, pedagogiska problem (Lefstein m.fl., 2020b; 
van Es & Sherin, 2002; Hill m.fl., 2013), långvariga relationer (Crafton & Kaiser, 
2011) och ett gemensamt yrkesspråk som möjliggör ett teoretiserande och 
generaliserande av pedagogiska situationer (Colnerud & Granström, 2015; 
Norrström, 2021). Att utgå från att kollegiala samtal måste innehålla nämnda 
faktorer innebär ett antagande om att kollegiala samtal måste vara på vissa sätt, vilket 
påverkar den forskning som görs om kollegiala samtals betydelse genom att ta för 
givet att samtal som sker utan nämnda framgångsfaktorer är mindre givande (jfr. Hill 
m.fl., 2013; Lefstein m.fl., 2020a; 2020b).  

Utifrån ett fritidshemsperspektiv blir det problematiskt att framgångsfaktorer 
transformerats till att betraktas som utgångspunkter för produktivitet, då många av 
dem helt enkelt inte är reella förutsättningar för fritidshemspersonalen. Då 
fritidshemmet inte har en etablerad tradition att reflektera eller teoretisera sin praktik 
(Andersson, 2013), kan det antas att det inte heller funnits tillfälle att etablera 
gemensamma teorier. Lägg därtill att fritidslärarutbildningen har genomgått flera 
reformer under senaste decennierna, vilket innebär att personalen på fritidshemmet 
har olika utbildningar (eller ingen alls) och att dessa inte självklart bygger på samma 
teorier (jfr. Ackesjö m.fl., 2016; Ackesjö, 2019). Gemensamma teorier kring 
fritidspedagogik kan inte antas som ett förgivettagande i kollegiala samtal i 
fritidshem, utan något som måste förhandlas fram av de individer som arbetar 
tillsammans. Hur sådana förhandlingar går till och vilka antaganden och teorier som 
tas upp till förhandling, har hittills inte studerats i samma utsträckning. Den här 
avhandlingen bidrar till ökad insikt i hur arbetslag skapar mening i diskussioner om 
det som sker i vardagspraktiken. Nämnda utgångspunkter (gemensamma teorier och 
engagemang för en fråga, diskussioner kring faktiska problem, långvariga relationer 
och yrkesspråk) tillsammans med att lärarna kritiskt men konstruktivt granskar och 
reflekterar över praktiken, sammanfattas av Lefstein m.fl. (2020b) som productive 
pedagogical discourse (produktiva pedagogiska diskurser, min översättning). Men talet om 
produktiva, pedagogiska diskurser måste också inkludera förhandlingar av vilka 
gemensamma teorier arbetslaget använder och vilka frågor som är de gemensamma, 
då sådana överenskommelser inte är reella förutsättningar för lärare (jfr. Little, 1982; 
Norrström, 2021). Att utgå från ett på förhand bestämt sätt att förstå kollegiala 
samtals bidrag, riskerar därför att leda till slutsatser om att lärares språk inte är 
utvecklat nog. En utgångspunkt i föreliggande avhandling är att meningsskapande 
sker i och genom alla sociala interaktioner. Det kan ske mer eller mindre medvetet.  

Lefstein m.fl. (2020b) menar att ovanstående faktorer (gemensamma teorier, 
diskussioner om faktiska problem, långvariga relationer, gemensamt yrkesspråk) 
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bidrar till att öka lärares förmåga att vara känsliga inför och uppmärksamma det som 
sker i praktiken och som lärarna behöver reflektera och öka sin förståelse kring. 
Lärares uppmärksamhet och känslighet inför vad som är värt att diskutera är 
avgörande för vad som blir möjligt att förhandla om (jfr. van Es & Sherin, 2002). 
Det har tidigare lagts stort fokus vid hur lärare agerar i klassrummet och hur 
undervisningen behöver förändras. Lärarsamtal inom ramen för 
kompetensutvecklingsprojekt rör sig ofta kring undervisningsutförandet, med 
konsekvensen att lärarnas tolkning tas för given. van Es och Sherin (2002) menar 
därför att videoinspelningar av klassrumsinteraktioner lämpar sig särskilt väl för att 
också få mer kunskap om vad det är lärarna uppmärksammar i sin undervisning. 
Tolkningar av praktiken innebär alltid reflektion av ens tidigare kunskaper (jfr. Gee, 
2014). Det är tidigare kunskaper och erfarenheter som används för att göra det som 
sker begripbart (Abawi, 2013). Kollegiala, professionella samtal antas vara 
nödvändiga för att skapa mening kring den lokala skolkulturen och för att kunna 
distribuera denna kultur (Abawi, 2013). Samma slutsats har Närvänen och Elvstrand 
(2014) dragit i implementeringen av fritidshemmets läroplan. De menar att kollegiala 
reflektionssamtal är avgörande för att dels skapa mening i relation till 
styrdokumentet, dels för att också omsätta det till pedagogisk planering. Att hitta 
hållbara och kontinuerliga former för kollegiala samtal kan därför bidra till att såväl 
forma som bibehålla en skolkultur eller fritidshemskultur. Kollegiala samtal har 
betydelse för lärarlagets möjligheter att skapa och upprätthålla en gemensam grund 
för vad som är och bör vara verksamhetens syfte och uppdrag. En gemensam grund 
är enligt Abawi (2013) en avgörande faktor för att skapa mening i relation till den 
pedagogiska praktiken i och genom kollegiala samtal. Det kan tyckas som ett 
cirkelargument att kollegiala samtal möjliggör skapandet av en gemensam grund, 
samtidigt som den gemensamma grunden är nödvändig för att skapa mening. Det 
kan förklaras av att framgångsfaktorer för lärande och utveckling genom kollegiala 
samtal kommit att betraktas som utgångspunkter för sådana diskussioner (jfr. 
Lefstein m.fl., 2020a). Att endast fokusera på formen för samtalet och huruvida 
samtalet leder till någon förändring av undervisningspraktik, innebär att hoppa över 
ett viktigt steg. Innehållet och meningsskapandet går då förlorat, vilket ger viktiga 
insikter i hur lärare och fritidshemspersonal gör när förhandlar om vilken 
verksamhet de arbetar i och hur de anser att de behöver förändra den.  

I föreliggande forskningsprojekt blir det viktigt att också lägga vikt vid vad som 
uppmärksammas, då det kan ge indikationer på fritidshemspersonalens antaganden 
om vad som är önskvärt och inte önskvärt i mellanmålspraktiken (jfr. van Es & 
Sherin, 2002). Det som lyfts och diskuteras i lärarsamtal kan förstås som det som är 
förhandlingsbart och i förlängningen också förändringsbart (Horn & Little, 2010). 
Det som uttrycks som antaganden, eller det som inte lyfts indikerar vad 
samtalsdeltagarna konstruerar som antingen ovidkommande för praktiken, eller som 
praktikens konstanter och som sådana är de också svårare att förändra. Ett ökat 

 

57 
 

fokus på lärares uppmärksamhet och tolkning av praktiken kan också leda till ett 
rikare och mer varierat språk, vilket också skulle kunna öka förekomsten av 
yrkesspråk i lärarsamtal (jfr. Colnerud & Granström, 2015; Norrström, 2021; van Es 
& Sherin, 2002).  

3.3.2 Sammanfattning 

Som förhoppningsvis framgått för läsaren vill jag med den här avhandlingen bidra 
till någonting annat än vad tidigare forskning om fritidshem och lärarsamtal hittills 
gjort. Det bottnar i ett intresse för vad som skapas i och genom kollegiala samtal och 
varför. På så sätt bidrar avhandlingen till att förstå och förklara hur 
fritidshemspersonal kollektivt skapar mening i relation till fritidshemspraktiken. En 
utgångspunkt är en syn på det kollegiala samtalet som viktigt i sig, inte bara som 
medel för något annat. På så sätt förs diskussionen om den tidigare forskningen om 
lärarsamtal samman med diskussionen ovan om kvalitet och kvalitetsarbete på 
fritidshemmet. I avhandlingens föregående kapitel problematiseras konstruktionen 
av fritidshemmet som ständigt bristande och inte nog kvalitativt utifrån 
Skolinspektionens kriterier för vad god kvalitet är. Det problematiseras också att det 
vi vet om arbete på fritidshem till största del genererats av intervjustudier. 
Intervjusvar är, likt annan social interaktion, återberättelser är, och som sådana är de 
alltid  färgade av moraliska övertygelser av vad talaren anser är rätt och fel (Davies 
och Harré, 1990). Det måste därför också tas i beaktande att fritidshemspersonals 
intervjusvar om hur arbetet är, också innehåller konstruktioner av hur fritidshemmet 
enligt talaren borde vara, vilket motiverar den här studiens fokus på meningsskapande 
och positioneringar där sådana aspekter kan synliggöras. 

I detta kapitel problematiseras att framgångsfaktorer för lärarsamtal i och genom 
forskning kommit att betraktas som nödvändiga utgångspunkter för kollegiala 
samtal. Det synsättet försvårar möjligheterna för fritidshemspersonal att etablera 
kollegiala samtal som rutin, om förutsättningarna som krävs inte är möjliga att 
åstadkomma för fritidshemspersonalen som det ser ut idag. Det är inte fruktbart att 
endast reproducera den stigmatiserande ”underdog”-stämpeln (jfr. Hjalmarsson & 
Hultman Löfdahl, 2015). Istället behöver forskningen bidra med annan kunskap; 
kunskap om vad kollegiala samtal skapar och vad de får för betydelse för hur 
fritidshemmet konstrueras. Först då kan vi synliggöra fritidshemmets villkor och 
möjligheter, likt hur Dahlberg m.fl. (2014:14) beskriver hur arbetet med pedagogisk 
dokumentation kan bidra till konstruktionen av förskolan: 

På så vis kan pedagogisk dokumentation hjälpa oss att identifiera 
såväl praktikerna genom vilka vi har konstruerat bilden av barnet, 
kunskap, lärande och miljön som hur vi har konstruerat oss själva 
som lärare, föräldrar, studerande, forskare…och på detta sätt göra 
oss öppna för andra möjligheter. 
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bidrar till att öka lärares förmåga att vara känsliga inför och uppmärksamma det som 
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Ett meningsskapande perspektiv på fritidshemsarbete och på kollegiala samtal blir 
ett nytt sätt att se på och konstruera fritidshemspersonalens möjligheter för att 
utveckla fritidshemmet, såväl på ett teoretiskt som på ett praktiskt plan, som utgår 
ifrån det kollegiala samtalandet och meningsskapandet.
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande avhandling undersöks fritidshemspersonalens kollektiva 
meningsskapande i och genom kollegialt samtalande där mellanmålet diskuteras. För 
att analysera, tolka och förstå kollektivt meningsskapande används 
positioneringsteoretiska begrepp och utgångspunkter (Davies & Harré, 1990; van 
Langenhove & Harré, 1999). Med positioneringsteoretiska begrepp kan analyserna 
av kollektivt meningsskapande inkludera hur interaktioner i pågående samtal 
påverkar vad som är möjligt att säga och hur det är möjligt att skapa mening i och 
genom det som sägs om mellanmålet. 

Positioneringsteorin utgår från socialkonstruktionistiska antaganden, d.v.s. 
antaganden om att den sociala världen består av konstruktioner som inte är på 
förhand givna eller statiska (Harré & van Langenhove, 1999; Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Däremot påverkas det som sker av det som tidigare skett, kollegiala 
samtal påverkas av hur liknande samtal tidigare utförts och så vidare, i så kallad 
dialogicitet (jfr. Gee, 2014; Harré & van Langenhove, 1999). Avhandlingens 
utgångspunkt är att samtal och interaktion är grunden i hur vi gör, men också hur vi 
uppfattar, den sociala världen (Foucault, 2011[1969]; van Langenhove & Harré, 
1999; Tirado & Gálvez, 2008). Det innebär att den sociala världen består i både 
sociala praktiker med fysiska handlingar, hörbart tal och andra konkreta skeenden, 
och diskursiva praktiker som består av det tal och det meningsskapande som gör 
den sociala världen begriplig och meningsfull för människor (Gee, 2014; Fairclough, 
1992; van Langenhove & Harré, 1999).  

Sociala interaktioner är situerade, d.v.s. omgivande förutsättningar och 
samtalsdeltagarnas personliga historier påverkar vilka interaktioner som sker och vad 
som sker däri (Harré & van Langenhove, 1999). En institution där många olika 
personer samverkar under olika långa perioder, som fritidshemmet, påverkas alltså 
av många olika personliga historier, men även av hur tidigare samtal inom 
institutionen har utspelat sig, vad som diskuterats och på vilka sätt saker yttrats (jfr. 
Gee, 2014). Då kollegialt samtalande är en gruppaktivitet innebär det att 
meningsskapande görs tillsammans med andra. I den här studien är därför den 
respons som ges på det som sägs om mellanmålet av största vikt för hur mening 
skapas och hur det kollegiala samtalandet drivs vidare. 

I föreliggande avhandling analyseras fritidshemspersonalens meningsskapande i och 
genom kollegiala samtal om mellanmålet som en ”diskursanalytisk diagnos” (Tirado 
& Gálvez, 2008): 
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The analysis of discursive practices constitutes a diagnosis of the 
present, the guidelines and rules of social relationships. This is 
precisely the goal of positioning theory (Tirado & Gálvez, 2008:233). 

Studien är därmed ett nedslag i pågående meningsskapande processer och innehåller 
en analys av hur fritidshemspersonalens kollegiala samtalande gick till under de givna 
förutsättningarna. Positioneringsteorin bidrar med begrepp som synliggör hur 
diskurser skapas, upprätthålls och transformeras i och genom sociala interaktioner 
och relationer, vilket är en form av meningsskapande (Tirado & Gálvez, 2008). En 
teoretisk utgångspunkt är att meningsskapande sker immanent i de samtal som förs 
i den givna kontexten, det finns således inte en objektiv och bestämd mening att 
utläsa ur det som sägs (Gee, 2014; Harré och van Langenhove, 1999; Ohlsson, 2021).  

Med positioneringsteorins centrala begrepp blir det möjligt att synliggöra hur 
medarbetarna i arbetslagen gör för att skapa mening och hur positioneringar i 
samtalet påverkar de berättelser som berättas om mellanmålet.  

I följande kapitel beskrivs inledningsvis hur kollegialt samtalande utgör ett gränssnitt 
mellan en diskursiv och en social praktik, genom att på samma gång utgöra en 
diskursiv praktik där mening förhandlas och en social praktik där medarbetarna gör 
arbetslagsarbete. Därefter förtydligas teoretiska utgångspunkter vad gäller språk och 
diskurser. Slutligen beskrivs positioneringsteori och de centrala teoretiska begrepp 
som används i analysen av fritidshemspersonalens kollegiala samtal.  

4.1 Sociala och diskursiva praktiker 

Samtal är kommunikativa händelser, där olika handlingar utförs mellan människor 
(Fairclough, 1992; Gee, 2014; Harré & van Langenhove, 1999). En kommunikativ 
händelse kan förstås som diskursiv och social praktik (Fairclough, 1992). Som 
diskursiv praktik bidrar den kommunikativa händelsen till att skapa mening till det 
som skett eller ska ske, genom att tidigare eller kommande skeenden diskuteras och 
förhandlas. Som social praktik består den kommunikativa händelsen av konkreta 
handlingar här och nu. I ett samtal förhåller sig deltagarna till flera andra olika sociala 
praktiker (van Langenhove & Harré, 1999). Chouliaraki & Fairclough (1999) menar 
att Bourdieus begrepp socialt fält kan användas för att beskriva hur den sociala världen 
består av många olika nätverk av positioner som interagerar under olika 
förutsättningar (Bourdieu & Waqcuant, 1992; Chouliaraki & Fairclough, 1999). 
Kommunikativa händelser, som kollegiala samtal, är en genomskärning av flera olika 
sociala fält som möts:  

The space of interaction is the locus where the intersection between 
different fields is realized (Bourdieu & Wacquant, 1992:7). 
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Sådana sociala fält kan exempelvis vara de ekonomiska, politiska och kulturella 
förutsättningar som samtalet påverkas av. Men samtal kan också vara en 
skärningspunkt mellan olika sociala praktiker inom ett större socialt fält, exempelvis 
utbildning. Fritidshem som institution är en del av ett sådant fält där många olika 
sociala praktiker ryms: arbetet och interaktionerna med barnen är en social praktik, 
men fritidshemmet utformas av ett arbetslag som har en egen social praktik när de 
interagerar, samarbetar, planerar och organiserar arbetet med barnen (jfr. Havnes, 
2009). Dessa två sociala praktiker, fritidshemmets och arbetslagets,  påverkar 
varandra. Kollegiala samtal förstås som en genomskärning mellan fritidshemmets 
vardagspraktik och arbetslagets sociala praktik, där praktikerna ömsesidigt påverkar 
varandra.   

Samtal utgör också diskursiva praktiker. Davies och Harré definierar diskursiv 
praktik på följande sätt: 

The social meaning of what has been said will be shown to depend 
upon the positioning of interlocutors which is itself a product of the 
social force a conversation action is taken ´to have´. We shall use the 
term ´discursive practice´ for all the ways in which people actively 
produce social and psychological realities (Davies & Harré, 1999:34). 

En förståelse av samtal som diskursiv praktik innebär ett fokus på hur mening skapas 
i och genom det som sägs. I diskursiva praktiker konstrueras den sociala verkligheten 
genom de språkliga interaktioner som sker och som utgör den genomskärning 
mellan olika sociala fält som beskrivs ovan. Hur verkligheten konstrueras i samtal 
beror därför på hur samtalsdeltagarna positionerar sig och vilka sociala krafter det 
sagda får, d.v.s. vad det sagda får deltagarna att göra (Davies & Harré, 1999). Det är 
därför möjligt och troligt att det som diskuteras ges en annan mening och betydelse 
när skeenden återberättas än vad de hade när de utspelade sig i den sociala praktiken, 
beroende på hur talaren positionerar sig i berättelsen (jfr. Harré & van Langenhove, 
1999). På så sätt blir tiden relativ när mening skapas i kollegiala samtal, vilket van 
Langenhove & Harré (1999:15) benämner social time. När fritidshemmets 
vardagspraktik diskuteras i de kollegiala samtalen, görs det retrospektivt eller 
prospektivt utifrån hur medarbetarna konstruerar vad som har hänt eller vad som 
ska hända, vilket inte är detsamma som vad som faktiskt hänt eller ska hända. 
Diskursiva praktiker handlar om att producera och konsumera mening till den 
sociala verkligheten (Fairclough, 1992; Davies & Harré, 1999). 

Det språk som talas av en viss grupp eller på en arbetsplats utgår ifrån hur liknande 
samtal tidigare utspelats och hur samtalsdeltagarna tidigare positionerat sig. Det 
språk som vanligtvis används i diskursiva praktiker för att tala om och interagera i 
en institution kallas för ett ”institutionaliserat språk”, vilket innehåller information 
om hur regler, normer och riktlinjer förekommer (Tirado & Gálvez, 2008). Det 
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innebär att ett kollegialt samtal på fritidshem inte startar förutsättningslöst var gång. 
Det som hänt tidigare, hur liknande samtal brukar ske och medarbetarnas egna 
personliga historier påverkar vad som är möjligt att säga och göra i samtalet (van 
Langenhove & Harré, 1999). Politiska, ekonomiska och kulturella faktorer, samt 
materiella och spatiala faktorer påverkar också vad som är möjligt att säga och göra 
i samtalen (Bourdieu & Wacquant, 1992), även om de inte studeras i föreliggande 
avhandling.  

4.2 Språk och diskursiv praktik 

Den sociala världen består av interpersonella interaktioner, där språket är det främsta 
verktyget (Davies & Harré, 1990; Holmberg & Karlsson, 2006). Språk är varken 
förutbestämt eller individuellt på så vis att varje individ har ett eget språk för att 
kommunicera i och förstå omvärlden (van Langenhove & Harré, 1999). Språk är 
immanenta kulturella fenomen, vilket innebär att det som sägs kan få olika betydelse 
och konsekvenser beroende på vem som säger vad och på vilket sätt det sägs. 
Meningen i det som sägs skapas i den kontext och med de individer som deltar i 
samtalet, vilket gör andras respons på det som sägs avgörande för hur mening 
skapas. När vi talar med andra om något som skett, innehåller sådana berättelser 
subjektspositioneringar, d.v.s. att vi placerar oss själva och andra i berättelsen. På så 
sätt bidrar samtal om någonting till att konstruera bilder av både det som sägs och 
om de som deltar i samtalet (jfr. Tirado & Gálvez, 2008; van Langenhove & Harré, 
1999). Sådana positioneringar synliggör också hur aktörskap och ansvar konstrueras 
i och genom sociala interaktioner. 

4.2.1 Diskurser och diskursiva konstruktioner  

Ett samtal uppstår inte utifrån tomma intet som nämns ovan, utan påverkas av 
samtal som tidigare har förts och konstruktioner som tidigare har gjorts (Gee, 2014). 
I ett pågående samtal har samtalsdeltagarna uttryckta talhandlingar att förhålla sig 
till.  För att förstå det sammanhang talhandlingarna sker inom behövs kunskaper om 
hur samtal inom kontexten brukar ske (Harré & van Langenhove, 1999). På så sätt 
kan samtal utifrån ett positionsteoretiskt perspektiv förstås på samma 
tvådimensionella sätt som Foucaults diskursbegrepp (Foucault, 2011[1969]). Diskurs 
är samtal, men samtidigt också olika referensramar för att förstå och förklara de 
samtal som sker (Foucault, 2011[1969]). Skillnaden mellan dessa dimensioner av 
diskurs är att den förstnämnda är något konkret och observerbart, vi kan se och höra 
den diskurs som utspelas. I föreliggande avhandling består denna dimension av de 
samtal som fritidshemspersonalen för inom forskningsprojektet. Foucault 
(2011[1969]) använder begreppet diskursiva formationer för att skilja på det faktiska 
objektet/fenomenet och på det diskursiva objektet/fenomenet. Det faktiska 
objektet är det som går att observera, det diskursiva objektet är den mening objektet 
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ges, genom sättet det förstås. Den diskursiva formationen kan sägas utgöra ett nät 
av utsagor (i många olika texter) som tillsammans skapar en social konstruktion av 
objektet. Det finns således ett dialektiskt förhållande mellan diskurser och hur vi 
agerar i den sociala världen (Fairclough, 1999:64). Det innebär att det sättet vi talar 
om någonting också innefattar hur vi positionerar oss och agerar i relation till ett 
objekt eller fenomen. 

Positioneringsteorin utgår från samma tanke som Foucault, men benämner 
diskursiva formationer diskursiva konstruktioner (van Langenhove & Harré, 1999). 
Skillnaden mellan de båda begreppen är en tidsaspekt, menar Tirado och Gálvez 
(2008), då Foucault intresserade sig för ett historiskt perspektiv på hur vi förstår 
verkligheten och Harré med kollegor (t.ex. Davies & Harré, 1990; van Langenhove 
& Harré, 1999) intresserar sig för hur diskursiva konstruktioner blir till i de 
konversationer som sker i olika kontexter. Positioneringsteorin bygger också på ett 
grundantagande att diskurser och diskursiva konstruktioner går att förändra och att 
sådana förändringar åstadkoms i och genom sociala interaktioner (Davies & Harré, 
1990). Det innebär att om vi förändrar vårt sätt att agera i relation till ett fenomen 
eller objekt, så förändras också diskursen om det. 

4.2.2 Meningsskapande genom samtal 

Utgångspunkten i föreliggande avhandling är att språket är funktionellt. Det innebär 
att språk används för att skapa och överföra mening mellan olika samtalsdeltagare 
(jfr. Slocum-Bradley, 2009). Språk är med andra ord alltid kopplat till betydelse och 
någon kommunikativ form (Holmberg & Karlsson, 2006). Korobov (2001) och 
Dahlberg m.fl. (2014) betonar att studier om meningsskapande inte bör handla om 
att identifiera mening i form av entiteter. Istället är utgångspunkten att 
meningsskapande är ständiga processer som sker immanent i språkliga praktiker. 
Meningsskapande handlar om att sätta det som sägs och det som sker i en kontext 
och därigenom ge det mening (Ohlsson, 2021). Dahlberg m.fl. (2014) menar också 
att meningsskapande samtal också innehåller ett reflekterande över ”det goda” i 
termer av vad som är önskvärt i vissa situationer och varför vi anser vissa saker vara 
önskvärda och andra inte och så vidare. Därför är det i den här studien också 
intressant att se till hur arbetslagen konstruerar det önskvärda mellanmålet och hur 
de förhandlar om vad det är som anses önskvärt. 

I föreliggande analyser studeras fritidshemspersonalens meningsskapande med hjälp 
av positioneringsteoretiska begrepp som jag snart ska återkomma till. 
Utgångspunkten i analyserna är det språk som används när medarbetarna samtalar 
med varandra. Genom att studera språket synliggörs hur medarbetarna i och genom 
sitt samtalande konstruerar sig själva som aktörer och mellanmålet som aktivitet. För 
att studera språkets betydelse och funktion på ett systematiskt sätt är den 
funktionella grammatiken en metodologisk inspiration. Den funktionella 
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grammatiken intresserar sig för vad vi gör med språket och vad vi vill ha sagt med 
språkets hjälp. Det görs genom att studera språkets tre metafunktioner: a) 
interpersonell funktion; att söka kontakt med andra människor och förhålla oss till 
andra, b) ideationell funktion; att beskriva våra erfarenheter av och kunskaper om 
världen och c) textuell funktion; att ordna språket så att det vi säger blir meningsfullt 
för den som lyssnar (Holmberg & Karlsson, 2006). Dessa metafunktioner ses i den 
funktionella grammatiken som olika system. Systemen vävs samman när en talare 
använder sig av språk och därmed gör olika val i de olika systemen. Hur vi använder 
språket bygger således på olika val, vilket gör att samtal och språkliga konstruktioner 
kan te sig på olika sätt. Att exempelvis uppmana barn att städa upp efter leken och 
sedan gå till matsalen för mellanmål, kan göras på många olika sätt. Om 
uppmaningen uttrycks: ”Städa och gå till matsalen!” kan det interpersonellt förstås 
som att talaren inte söker eller förväntar sig kommunikation eller något svar av 
barnen. Att uppmana barnet på det sättet visar också på hur talaren förstår 
situationen och relationen mellan talaren och barnen. En sådan interpersonell 
funktion tolkas som att talaren i yttrandet visar hur hen förstår sig själv som legitim 
att ge liknande ”order” till barnen och att talaren förväntar sig att barnen ska lyda 
uppmaningen utan att ge respons. En ideationell funktion exemplet visar är att 
städning är någonting som prioriteras av talaren och något som ska ske innan barnen 
kan eller får gå till matsalen för att äta mellanmål. Mellanmålet skulle därför, utifrån 
yttrandet, kunna förstås som villkorat i relation till om barnen städat eller inte. Den 
textuella funktionen i yttrandet visar på hur talaren väljer att kommunicera med 
barnen för att budskapet ska nå lyssnarna. I exemplet väljer talaren att uppmana 
barnen. Men ett alternativ hade istället varit att ropa ut: ”Klockan är två!”, vilket 
underförstått betyder att det är tid för mellanmål. Talaren väljer i det första exemplet 
att uppmana barnen genom att vara explicit och koncis i sitt yttrande. Språkets 
metafunktioner sätter således ramar för vilka val som uppstår och görs i samtal. Om 
en samtalsdeltagare exempelvis ställer en fråga, så öppnar det upp för valet för övriga 
samtalsdeltagare att ge respons, vilket i en frågesituation kan göras genom att 
antingen svara på frågan eller att inte göra det. Det visar också att metafunktionerna 
ständigt gör sig gällande i kommunikativa situationer. 

Ett viktigt begrepp när meningsskapande ska beskrivas, är dialogicitet (jfr. 
Kaczmarczyk, 2018). Tidigare har förtydligats att kollegiala samtal är situerade, d.v.s. 
vad som sker i samtal beror på vilka individer som deltar i samtalet, vad individerna 
har med sig för erfarenheter, förståelser och antaganden, i vilken kontext samtalet 
utspelar sig och hur samtal brukar gå till i den givna kontexten (jfr. Davies & Harré, 
1990). Dialogicitet inbegriper att det som sägs är beroende dels av det som tidigare 
sagts, dels av den respons som ges till det sagda. Ett yttrande i ett samtal görs med 
talarens uppfattningar och antaganden om världen. Det finns således en dialogisk 
relation mellan de två nivåer av diskurser som tidigare nämnts, diskurs som 
konversationer och diskurs som referensramar. De olika nivåerna av diskurser 
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påverkar varandra ömsesidigt i fråga om vad som blir möjligt att säga och hur det 
kan förstås. Att tillsammans skapa mening kring det som har skett bidrar också till 
en dialogicitet till det som kommer att ske (jfr. Slocum-Bradley, 2009). Dialogiciteten 
kopplar samman det som tidigare sagts, med det som sägs i samtal och vidare till det 
som kommer att sägas. Detta är också en av positioneringsteorins utgångspunkter, 
att positioneringar och diskursiva konstruktioner som görs i samtal inte är på 
förhand bestämda eller eviga, utan ständigt (om)förhandlas (van Langenhove & 
Harré, 1999). Den diskursanalytiska diagnos som görs av arbetslagens kollegiala 
samtalande kan visa på mönster i hur meningsskapande går till och synliggöra 
antaganden om barn och om fritidshem som förklarar varför vissa saker diskuteras 
och vissa inte.  

4.3 Positioneringsteori  

Positioneringsteorin har sitt ursprung i en kritik mot rollteorin och dess 
konsekvenser i analyser av sociala interaktioner (Davies & Harré, 1990). Kritiken låg 
i att rollteorin ansågs förstå interaktioner utifrån alltför statiska och förutbestämda 
perspektiv. Istället menade Davies och Harré (1990) att positioneringsbegreppet 
skulle bidra till en icke-statisk förståelse genom att betona att positioneringar i samtal 
ständigt förändras och förhandlas.  

Positioneringsteori har också beskrivits som en kombination av konversationsanalys 
och kritisk diskursanalys (Korobov, 2001). Det lingvistiska detaljarbetet i 
konversationsanalysen kombineras med ett kritiskt sökande efter ideologiska 
kontexter som den kritiska diskursanalysen syftar till. Korobov (2001) menar att 
genom att kombinera dessa två ingångar ges möjlighet att såväl teoretiskt som 
analytiskt öka kunskapen kring hur diskurser blir till och återskapas i sociala 
interaktioner. 

En utgångspunkt i positioneringsteorin är att samtalande är en form av berättande, 
där olika berättelser och bilder skapas genom vad som sägs och vem som berättar 
historien. Berättelser om verkligheten färgas alltid av talarens personliga historia, 
dennes antaganden, tidigare erfarenheter och förståelser (Davies & Harré, 1990; van 
Langenhove & Harré, 1999). Vad som hänt tidigare och vad som tidigare sagts har 
därför betydelse i sociala interaktioner. Samtal och interaktioner uppstår således inte 
ur tomma intet. När olika personliga övertygelser möts i ett samtal, sker 
förhandlingar om gemensam mening kring det som sägs. Det kan leda till 
ompositionering, d.v.s. att positioneringar förhandlas om och förändras.  

I positioneringsteorin betraktas samtal som olika aspekter som tillsammans, i 
dialogiska processer, påverkar och påverkas av varandra. Dessa aspekter beskrivs 
ofta genom en triangelformad figur, vilket nedan tydliggörs i Figur 1: 
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påverkar varandra ömsesidigt i fråga om vad som blir möjligt att säga och hur det 
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Figur 1  

Mutually determining triad 

 

Kommentar. Min översättning av begreppen i figuren. Originalbegrepp: storyline, 
positioning, social force of. Från L. van Langenhove och R. Harré, 1999, s 18. Copyright 
Wiley, 1999. Använd med tillåtelse.  

Genom att se samtal som en helhet mellan den sociala kraften i det som sägs (vad 
får det sagda ”de andra” att göra), positioneringar (hur förhåller sig ”jag” till ”de 
andra”) och storylines (vilken större berättelse berättas i samtalet), blir det möjligt 
att synliggöra hur mening förhandlas fram genom rörelser i nämnda helhet. 
Positioneringsteorin har kritiserats från flera håll (Slocum-Bradley, 2009; Korobov, 
2001; Herbel-Eisenmann m.fl., 2015; Suh, 2020). Den mesta kritiken rör att de 
centrala begreppen är otydliga och att sambanden mellan de tre centrala begreppen 
är diffusa. Därför används en del utrymme i detta teorikapitel till att reda i 
begreppen, för att klargöra hur de används som teoretisk och metodologisk 
utgångspunkt i föreliggande avhandling.  

En initial kritik Herbel-Eisenmann m.fl. (2015) framför är själva namnet på teorin. 
De anser att det är problematiskt och missvisande att lyfta ut ett av teorins tre 
centrala begrepp och döpa hela teorin efter det. Det ger lätt bilden av att 
positionering skulle vara hierarkiskt viktigare än storyline och/eller social kraft. 
Herbel-Eisenmann m.fl. (2015) menar att det kan vara en orsak till att många av de 
forskningsprojekt som utförts med positioneringsteoretisk ansats endast fokuserar 
på positioneringar i sociala interaktioner. I föreliggande avhandling används samtliga 
tre centrala begrepp i analysen av fritidshemspersonalens kollegiala samtal. Därför 
behöver också alla tre begrepp tydligt definieras.  

Positioneringsteorins centrala begrepp är som tidigare nämnts: social kraft, storyline 
och positionering. Men i föreliggande avhandling blir ytterligare några begrepp viktiga 
för att analysera och förstå fritidshemspersonalens meningsskapande i och genom 
kollegialt samtalande. Det är begreppen: återberättelse och diskursiv konstruktion.  I det 
följande beskrivs dessa totalt fem begrepp. 
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4.3.1 Diskursiva konstruktioner 

Enligt van Langenhove & Harré (1999:16) görs diskursiva konstruktioner genom 
återberättelser av det vi varit med om och hur vi positionerar oss och andra i sådana 
återberättelser. Positioneringar visar var i historien som berättas talaren befinner sig.  
Diskursiva konstruktioner av något kan liknas vid en bild av detsamma som målats 
upp, en bild med talarens val av perspektiv, färger och detaljer. Talarens 
positionering liknas vid konstnären som håller i penseln. Valet av perspektiv, färger 
och detaljer avgörs av talarens uppfattningar om hur det omtalade bör vara. 

Diskursiva konstruktioner av arbetslag som blir till i och genom kollegialt samtalande 
är således den bild som målas upp av medarbetarna om sig själva som arbetande på 
fritidshemmet. Diskursiva konstruktioner av mellanmålet som aktivitet inom ramen 
för fritidshemmets vardagspraktik är den bild medarbetarna målar upp av 
mellanmålet. Analyser av diskursiva konstruktioner ger information om vad 
medarbetarna skapar mening om och hur de väljer att berätta om det. 

Diskursiva konstruktioner kan göras av enskilda talare, genom att ge sin tolkning av 
något som hänt. Men det kan också handla om gemensamma konstruktioner genom 
att flera samtalsdeltagare bidrar till att (åter)berätta ett skeende. Återberättelser som 
görs individuellt eller gemensamt, färgas av talarens(talarnas) moraliska övertygelser 
(vilket beskrivs nedan). Därför innebär återberättelser också alltid att talaren 
positionerar sig i och genom det som sägs. 

I ett samtal skapas många diskursiva konstruktioner, samtalets deltagare målar 
många olika bilder av det omtalade, med olika nyanser och ur olika vinklar. Genom 
att se mönster i återkommande diskursiva konstruktioner växer en större bild fram, 
en storyline. Storylinen är så att säga den större berättelse som berättas genom samtalet 
eller över flera samtal. En fördjupad definition av storyline-begreppet återfinns 
nedan. 

Diskursiva konstruktioner kan liknas vid Foucaults begrepp diskursiva formationer 
(se ovan), men med skillnaden att Foucault använder begreppet för att förstå 
ursprunget till varför vi tänker om ett visst objekt på ett visst sätt idag. För att studera 
diskursiva formationer menar Foucault att vi behöver titta på många olika utsagor 
och så att säga ”spåra” dessa i en arkeologisk analysprocess. Diskursiva 
konstruktioner sker i pågående samtal och utgörs av positioneringar och 
återberättelser av tidigare skeenden. Diskursiva konstruktioner är i ständig 
förändring och rörelse. Analyser av diskursiva konstruktioner är därför 
”diskursanalytiska diagnoser” (Tirado & Gálvez, 2008:233, min översättning). Med 
andra ord ett sätt att få mer kunskap om hur fritidshemspersonalens 
meningsskapande innebär att diskurser kontinuerligt konstrueras, reproduceras, 
utmanas och transformeras. 
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4.3.2 Positionering 

Positioneringar handlar om relationen mellan ”jag” och ”de andra” i ett samtal (Tirado 
& Gálvez, 2008; Slocum-Bradley, 2009). Men positioneringar sker inte endast mellan 
människor, utan också mellan människor och det sagda i samtalet. Slocum-Bradley 
(2009) förklarar att det sätt talaren (the narrator) väljer att benämna, beskriva och 
interagera med det omtalade, konstruerar identiteter även för ting, skeenden eller 
begrepp (vilka Slocum-Bradley hänvisar till som ”characters”): 

In the process of naming, describing, and/or interacting with these 
“characters”, the narrator constructs “identities” for them (Slocum-
Bradley, 2009:92). 

Genom att positionera sig till det som sägs och till de andra i samtalet sätter talaren 
därmed in sig själv och det sagda i ett sammanhang, vilket enligt Ohlsson (2021) 
innebär att skapa mening och göra det upplevda begripligt och betydelsefullt. 
Processen med att positionera varandra och sig själv i samtalet, men även att 
positionera det omtalade, sker ständigt och immanent i pågående samtal. Det har 
tidigare diskuterats skillnader i begreppen position och positionering och huruvida 
positioneringsteoretiska analyser fokuserar på position som ett adjektiv, eller 
positionering som ett verb (jfr. Slocum-Bradley, 2009; Herbel-Eisenmann m.fl., 
2015). Föreliggande avhandling syftar till att analysera, tolka och förstå 
fritidshemspersonalens kollektiva meningsskapande. Meningsskapande förstås som 
en ständigt pågående process, vilket gör det relevant att undersöka föränderligheten 
i positioneringar i samtalen, snarare än att endast identifiera vissa positioner. 
Däremot är position ett viktigt begrepp för att förstå vad nämnda föränderlighet 
utgår ifrån. Varje individ går in i ett samtal med sin egen personliga historia, sina 
egna värderingar och moraliska övertygelser (jfr. van Langenhove & Harré, 1999). 
Det innebär att varje individ har en utgångsposition vid samtalets början. För att 
ytterligare betona föränderligheten i positioneringar, används begreppet reflexiv 
positionering (Moghaddam, 1999). Den reflexiva positioneringen innebär det sätt en 
samtalsdeltagare ser på sig själv och de andra vid samtalets början. Att delta i samtal 
och sociala interaktioner innebär alltid att sådana antaganden kan utmanas och 
förändra positioneringar mellan ”jag” och ”de andra”, vilket gör att positioner är i 
ständig förhandling i ett samtal.  

Utöver personliga historier påverkar även olika strukturella aspekter vad som är 
möjligt att säga och göra i ett visst sammanhang, exempelvis maktpositioner, hur 
liknande samtal brukar gå till och vad samtalsdeltagarna har för förväntningar på 
varandra utifrån vem som tidigare gjort vad i liknande situationer. Medarbetarna i de 
deltagande arbetslagen har pågående relationer till varandra, vilket gör att 
positioneringar i samtalen inte påbörjas vid samtalen, utan har förhandlats i tidigare 
samtal och interaktioner. Positioner är alltid relaterade till andra. van Langenhove 
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och Harré (1999:17) använder positionen maktlös som exempel och menar att en 
individ som positionerar sig som maktlös relaterar till att andra då har mer makt än 
individen själv. I studien läggs fokus på hur positioneringar förhandlas i de pågående 
samtalen, men med vetskapen om att sådant som tidigare hänt och sagts också 
påverkar. 

Moghaddam (1999:178) betonar att positionering inte endast bidrar till diskursiva 
konstruktioner av ”jag” som individ, utan även ”jaget” som medlem eller 
representant av olika grupper. På så sätt bidrar positioneringsprocesser till att skapa 
sociala identiteter, där vi förhåller oss till att vara ”jag” i en grupp av andra 
människor. Vår sociala identitet varierar med det sammanhang ”jag” befinner mig i. 
Jag kan således ha en social identitet som lillasyster och en annan som 
forskarstuderande.  

Jagets positioneringar som medarbetare i arbetslaget handlar särskilt om hur hen gör 
sig ansvarig för vissa saker och positionerar ”de andra” som ansvarig för andra saker. 
Hur tal konstruerar olika ansvar kan studeras genom vad Holmberg och Karlsson 
(2006) benämner agentivitet. Agentivitet och icke-agentivitet innebär hur talaren gör 
sig själv och andra till aktiva eller passiva aktörer genom det sätt de omtalas. 
Agentivitet är en språklig konstruktion av ansvar över något som skett eller ska ske 
(Holmberg & Karlsson, 2006).  Detta beskrivs mer i avhandlingens metoddel, men 
redan här bör sägas något om medarbetarnas och arbetslagens aktörskap och hur jag 
förhåller mig till det i föreliggande analyser och resultat. Aktörskap definieras ofta 
som en mänsklig kapacitet att handla i världen (Ahearn, 1999). Relationen mellan de 
kollegiala samtal som ingår i den här studien och vardagspraktiken som pågår i 
fritidshemmet har förtydligats ovan och analyserna kan inte säga något om hur 
medarbetarna utför eller vilken kapacitet de har att handla i vardagspraktiken. Istället 
blir det en diskursiv förståelse av personalens aktörskap som framträder, vilket 
agentivitets-begreppet bidrar till att förstå. Agentiviteten synliggörs genom det sätt 
som medarbetarna positionerar sig i sina berättelser om vardagspraktiken. Med 
samma utgångspunkt har Martin (2016) analyserat elevers aktörskap i klassrummet 
utifrån hur eleverna konstrueras och positioneras i lärares tal. 

4.3.3 Återberättelser 

Designen för de kollegiala samtalen som ingår i den här studien är tänkt att ge 
medarbetarna möjlighet att se tillbaka på det som hänt i vardagspraktiken och skapa 
mening till det i och genom diskussioner och förhandlingar. Det är tänkt att erbjuda 
ett annat sätt att samtala om praktiken än de framåtsyftande och horisontellt 
orienterade samtalen som förekommer i de studerade verksamheterna. I de kollegiala 
samtalen sker därför många återberättelser av vad medarbetarna ser på filmerna och 
det som skett. Återberättelser är min översättning på vad van Langenhove och Harré 
(1999) benämner rhetorical redescriptions och utgår från en positioneringsteoretisk 
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grundtanke att berättelser om verkligheten alltid färgas av moraliska ordningar, d.v.s. 
vad talaren anser vara rätt och fel. Dessa moraliska ordningar skapas genom 
individens egna, personliga upplevelser och erfarenheter och består av upplevda 
rättigheter och skyldigheter kring hur den sociala världen bör vara och hur den är 
och vems ansvaret är för olika aspekter av den sociala världen (Korobov, 2001). 
Rättigheter och skyldigheter (rights and duties, min översättning) är 
positioneringsteoretiska begrepp som bidrar till att ge mening till varför människor 
agerar som de gör i olika sociala situationer (Davies & Harré, 1990). Analyser av 
återberättelser ger därför information om vilka antaganden som ligger bakom och 
påverkar hur medarbetarna positionerar sig i berättelser om mellanmålet. 

När återberättelser om den sociala världen, görs sammanbinds också dåtid, nutid 
och framtid: 

The distinction between past, present and future does not go over 
neatly into psychological time, partly because the social and 
psychological past is not fixed. The social future can influence the 
social past. The occurences of acts are the moments of social time 
(van Langenhove & Harré, 1999:15). 

van Langenhove och Harré problematiserar en linjär tidsuppfattning och menar att 
den inte går att överföra till en social tidsuppfattning. I den sociala tidsuppfattningen 
sker dåtid, nutid och framtid delvis samtidigt, genom att det som har skett ges 
mening i nuet. På så vis kommer vi alltid att förstå och ge mening i efterhand, genom 
de erfarenheter vi senare får. Det innebär också att det som sker kan få olika mening 
i framtiden. Den sociala tiden är därför relativ och ständigt föränderlig och består av 
att människan relaterar det hon varit med om till det hon kommer att vara med om: 
”The occurences of acts are the moments of social time”. 

Återberättelser av tidigare skeenden är således en del av människors 
meningsskapande (Slocum-Bradley, 2009). I de kollegiala samtal som ingår i 
föreliggande forskningsprojekt sker många återberättelser i och med att 
medarbetarna har filmade sekvenser (från dåtiden) med sig in i samtalen (nuet) som 
syftar till att förändra mellanmålspraktiken (i framtiden). Tolkningarna av dåtiden 
som görs i nuet ligger därför till grund för beslut som tas om framtiden, precis som 
van Langenhove och Harré (1999) menar. 

4.3.4 Social kraft 

Social kraft är min översättning av van Langenhove & Harrés (1999:18) begrepp 
social force of. I föreliggande avhandling används begreppet social kraft för att benämna 
hur det som sägs bemöts av ”de andra” i samtalet. van Langenhove och Harré (1999) 
framhäver att sociala krafter uppstår såväl i talet som genom talet. Sociala krafter är 
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således relationella och inkluderar också en maktaspekt i vems yttranden som får 
vilken respons etc. I ett samtal uppstår och verkar sociala krafter mellan 
samtalsdeltagarna när respons ges på det som sägs. Men vad som kan sägas påverkas 
också av vad som tidigare sagts och vem som tidigare haft makt att påverka vad som 
sägs. Sociala krafter som verkar i samtal, t.ex. i ett arbetslag, påverkas också av 
individers formella maktpositioner i form av exempelvis utbildningsgrad eller 
formella uppdrag4.  

Den sociala kraften i samtal kan beskrivas som den ”effekt” ett yttrande har på ”de 
andra” i samtalet - vad får yttrandet samtalsdeltagarna att göra? Det är således i 
respons på olika talhandlingar (påståenden, uppmaningar, frågor, erbjudanden etc.) 
som den sociala kraften kan synliggöras. Respons på yttranden är inte givna eller på 
förhand bestämda. I föreliggande studie är medarbetare i två arbetslags 
meningsskapande i fokus. Det innebär att meningsskapande inte studeras utifrån ett 
individuellt perspektiv, utan som kollektiv process där alla är delaktiga i 
meningsskapandet. Det gör att responsen, hur kollegorna reagerar på det som sägs, 
blir oerhört viktig för att positionera sig i relation till vad som är möjligt att säga och 
tala om i det kollegiala samtalandet.  

Tirado och Galvéz (2008:231) beskriver hur positioneringar av samtalsdeltagare och 
det som sägs är i ständiga förhandlingar och att responsen som ges till yttranden om 
verkligheten innebär omedelbart motstånd eller bekräftelse av positioneringarna 
som föreslagits i det sagda. Det innebär att varje yttrande som inte möts med 
motstånd innebär en bekräftelse av de konstruktioner som görs i och med det sagda. 
Social kraft uppstår således när yttranden ”tas om hand” av ”de andra”. Social kraft 
som teoretiskt begrepp är tätt sammankopplat med positionerings-begreppet. Den 
sociala kraften uppstår så att säga mellan talare och ”de andra” (jfr. Herbel-
Eisenmann, m.fl., 2015; Tirado & Gálvez, 2008), utifrån de positioner 
samtalsdeltagarna antagit. Utifrån hur sociala krafter antingen bekräftar eller gör 
motstånd till det som sägs drivs samtalet vidare åt olika håll. Det är därför värdefullt 
att analysera social kraft i kollegiala samtal, för att det ger information om hur det 
språk som används både gör diskursiva konstruktioner av det som sägs, och hur 
sådana konstruktioner är i ständiga förhandlingar. 

4.3.5 Storyline 

Vid läsning av positioneringsteoretiska texter slogs jag, i likhet med Herbel-
Eisenmann m.fl. (2015) att storyline-begreppet inte utreds i samma utsträckning som 

 

4 I den här studien har två av medarbetarna sådana formella maktpositioner, Viktor i 
arbetslaget 2-3 är arbetslagsledare och Gunilla i arbetslaget F-1 är förstelärare i fritidshemmet. 
Mer om studiens deltagare går att läsa i kapitel fem nedan. 
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positioneringsbegreppet i studiers beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna. 
Herbel-Eisenmann m.fl. (2015) menar även att olika begrepp med snarlika betydelser 
används för att benämna storylines. Exempel på sådana begrepp är: diskurser, script, 
narrativ etc. Författarna ringar dock in några gemensamma drag för vilken mening 
som ges till storyline-begreppet, och hur det används som ett analytiskt begrepp: 

Although there are distinctions in the way these ideas are 
conceptualized, the unifying characteristics of these concepts 
(storylines, figured worlds, Discourses, and scripts) are that they 
emphasize fluidity and focus on similar kinds of grand narratives, 
highlighting the broader aspects of interactions upon which people 
draw when they position themselves and others (Herbel-Eisenmann 
m.fl., 2015:191). 

Herbel-Eisenmann m.fl. (2015) beskriver storyline-begreppet på ett sätt som 
förtydligar den dialektiska relationen mellan diskurs och sociala handlingar. Det 
innebär att storylinen kan förstås som ett vitt diskursbegrepp som inkluderar sättet 
vi positionerar oss själva, andra och objektet eller fenomenet. Herbel-Eisenmann 
m.fl. (2015) betonar också att storylines ”emphasize fluidity”, d.v.s. den ständiga 
föränderligheten i hur vi uppfattar och agerar i den sociala världen. Det finns därmed 
alltid möjligheter att konstruera världen på andra sätt än vad som tidigare gjorts. 
Dock tenderar konversationer att följa samma mönster som följts i tidigare 
konversationer i en kontext (Gee, 2014; Herbel-Eisenmann m.fl., 2015). Det är 
sådana ”established patterns of development” (Herbel-Eisenmann m.fl., 2015:188) 
som utgör storylines.  Slocum-Bradley (2009) och Tirado och Gálvez (2008) är noga 
med att påpeka att diskurser och storylines inte orsakar interaktioner, beteenden och 
ageranden. Däremot sker ömsesidig påverkan mellan storyline, positionering och 
social kraft i ett samtal. Storylines bidrar med att förstå och skapa mening kring vad 
som sägs i ett samtal i en viss kontext: 

Storylines are the narrative structures used to organize and give 
meaning to a sequence of past and/or projected future events that 
are conceived as an episode (Slocum-Bradley, 2009:83). 

I föreliggande analys används storyline för att benämna den större berättelse som 
målas fram i fritidshemspersonalens samtal. Storylinen är återkommande mönster i 
de diskursiva konstruktioner som görs, eller ”ongoing repertoires that are already 
shared culturally”, för att använda Herbel-Eisenmann m.fl. (2015:188) ord. När 
sådana mönster sätts i fokus är det också möjligt att se vilket sammanhang som 
skapas för det som sägs – en större berättelse. Men precis som de övriga aspekterna 
i den positioneringsteoretiska triaden, är storylines påverkade av sociala krafter och 
positioneringar som sker i samtalet, samtidigt som storylines påverkar desamma.  
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5 Metod och genomförande 

I följande kapitel beskrivs och argumenteras för studiens tillvägagångssätt och de 
metodval som gjorts. Inledningsvis beskrivs studiens forsknings- och studieobjekt. 
Därefter beskrivs urvalet för de deltagande arbetslagen, samt vilka former av samtal 
i arbetslagen som observerades i projektets inledande fas. Observationerna bidrog 
till att forma och tillföra en ny sorts samtal i verksamheten. I det här kapitlet beskrivs 
mer om processen att designa för studien och konsekvenserna som följer med ett 
sådant angreppssätt för att studera fritidshemspersonals meningsskapande. 
Genomförandet av de studerade samtalen beskrivs också. Därefter diskuteras de 
etiska överväganden som gjorts och de dilemman som uppstått. Sedan presenteras 
hur bearbetning av data, transkribering och analyser, gick till. Slutligen följer en 
diskussion om studiens vetenskapliga transparens och trovärdighet, följt av 
reflektioner om studiens genomförande och de teoretiska utgångspunkternas bidrag 
och begränsningar i analysarbetet. 

5.1 Urval 

Samtal med syfte att reflektera över vardagspraktiken och som inte främst riktas mot 
framåtsyftande planering är ovanliga i fritidshem (jfr. Andersson, 2013; Haglund, 
2018). Därför antog jag att det i urvalsprocessen var bra om deltagande arbetslag 
hade ett intresse och engagemang för att utveckla fritidshemsverksamhet och delta i 
forskningsprojekt. På så vis skulle projektet bli gynnsamt både för mitt projekt och 
för de deltagande arbetslagen. Projektdeltagares egna engagemang och intresse har 
dessutom visat sig vara avgörande för att utveckling och förändringar genom olika 
projekt ska leva kvar även efter projektets slut (Wood, 2016).  Vid urvalsprocessen 
var därför ett kriterium att deltagande arbetslag skulle vara intresserade av att 
utveckla sin verksamhet. Då studien inte var tänkt att bli en komparativ studie, var 
det vid urvalsprocessen inte så viktigt vilket fritidshemmet var i fråga om 
organisation, socioekonomisk status i upptagningsområdet eller liknande faktorer. 
Det innebär att vilket fritidshem som än valts ut för studien hade varit ett exempel 
på hur fritidshemspersonal skapar mening i och genom kollegiala samtal. I samtal 
med en annan fritidshemsforskare fick jag tips på rektorer och förstelärare som vid 
tidigare tillfällen visat sitt intresse av att delta i forskningsprojekt. Jag skickade ett 
initialt mejl till dessa personer. Min första ambition var att söka efter två arbetslag 
på två olika fritidshem, för att ha två fall som eventuellt kunde kontrastera varandra 
och göra det lättare att upptäcka mönster och skillnader. Valet av två arbetslag 
gjordes alltså inte för att jämföra dem, utan för att få två exempel på hur kollegiala 
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samtal kan bli, på samma sätt som Havnes (2009) använder två nätverksgrupper för 
att få rikare data i en studie om hur lärare orienterar samtal mot ett och samma 
objekt. Responsen på det initiala mejlet var inte stort. Jag fick svar på ett av fem mejl, 
där rektor skickade frågan vidare till försteläraren på det aktuella fritidshemmet. Jag 
skickade då mejl till flera rektorer i samma kommun som de initiala. Gensvaret var 
inte heller där stort. Den förstelärare som fått mejlet vidarebefordrat från sin rektor 
svarade med intresse. Vi bokade in ett informationsmöte med all pedagogisk 
personal i fritidshemmets två avdelningar. Vid mötet berättade jag om projektet och 
vad ett deltagande skulle innebära. Jag betonade också frivilligheten i deltagandet 
och att det när som helst gå att avbryta sin medverkan. Alla närvarande uttryckte sitt 
intresse och samtyckesblanketter (Bilaga 1) delades ut. Dessa samlades in först vid 
mitt nästa besök på fritidshemmet, för att deltagarna skulle få tid att läsa den 
bifogade informationen och för att få ytterligare möjligheter att tänka igenom ett 
samtycke. De två deltagande arbetslagen arbetar således på samma fritidshem, men 
på olika avdelningar. 

5.1.1 Deltagare 

Två arbetslag på ett svenskt fritidshem deltar i studien. En av fritidshemmens 
utmaningar idag är, som beskrivs ovan, en instabilitet i personalstyrkan. Så har också 
varit fallet i de deltagande arbetslagen. Projektet har spänt över sammanlagt 12 
månader, med perioder av nedslag i verksamheten (inledande observationer och de 
kollegiala samtalen). Under tidens gång har arbetslagen förändrats, vilket gör att 
några deltagare inte varit med under hela dataproduktionen. Studiens data är de 
kollegiala samtal som genomfördes våren 2019 och under den perioden var 
arbetslagen konstanta. Här följer en presentation av de deltagande personerna, vilka 
har getts fingerade namn. De två arbetslagen, F-1 och 2-3, arbetar på ett fritidshem 
i de centrala delarna av en svensk stad.  

Arbetslaget F-1 arbetar med barn i förskoleklass (F) och årskurs ett (1). Här arbetar 
fyra personer, men med inspel av ytterligare två-tre personer som ibland arbetar med 
barnen, men som inte har deltagit i projektet. Vid några av samtalen deltar dock en 
fritidslärarstudent som gör sin verksamhetsförlagda utbildning i det aktuella 
fritidshemmet. För att skilja på arbetslagets medarbetare och studenten som inte 
ingår i arbetslaget, benämns hen fortsättningsvis ”Studenten”. Medarbetarna 
presenteras nedan i tabell 1. 
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Tabell 1. 

Medarbetare arbetslaget F-1 

Namn Utbildning Antal år i 
fritidshem 

Annat uppdrag 

Gunilla Barn- och 
ungdomspedagog 
 

21 år Förstelärare i 
fritidshemmet 

Irma Barnskötare 18 år  
Lisa Förskollärare/ 

Grundlärare åk 1-6 
2 år  

Linda Lärare i fritidshem 1 år  
 

Tillsammans arbetar de med 61 inskrivna barn. F-1-avdelningen har under 
eftermiddagarna tillgång till förskoleklassens och årskurs 1:s klassrum. Vid enstaka 
tillfällen i veckan har de tillgång till skolans gymnastiksal och de äter mellanmål i 
skolans matsal. Matsalen ligger i skolans huvudbyggnad. Det innebär att barnen 
måste förflytta sig utomhus från fritidsavdelningen till matsalen. För att komma till 
matsalen passeras en entréhall, där barnen hänger av sig sina kläder och ställer sina 
skor. Mitt i hallen finns en trappa ner till gymnastiksalen. Mellanmålet serveras 
klockan 14.30 varje dag. Då har eftermiddagens fritidshemsverksamhet varit igång i 
90 minuter efter att skolan slutat för dagen. 

Arbetslaget 2-3 arbetar med de äldre barnen på fritidshemmet, barn i årskurserna två 
och tre. I 2-3-arbetslaget arbetade fyra personer under perioden för de kollegiala 
samtalen, vilka presenteras i tabell 2 nedan.

Tabell 2.  

Medarbetare i arbetslaget 2-3 

Namn Utbildning Antal år i 
fritidshem 

Annat uppdrag 

Viktor Fritidspedagog 
 

28 år Arbetslagsledare 
i fritidshemmet 

Erik Fritidspedagog/Specialpedagog 33 år  
Emelie Saknar pedagogisk utbildning 1,5 år  
Nina Fritidsledare 28 år  
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På 2-3-avdelningen finns 59 barn inskrivna vid tiden för reflektionssamtalen. 2-3-
barnen har tillgång till fritidslokaler i form av två större rum och tre mindre rum, 
som ligger i anslutning till årskurs 1:s klassrum. Även de har vid enstaka tillfällen 
tillgång till skolans gymnastiksal och äter mellanmål i skolans matsal. De äldsta 
barnen äter en dag i veckan mellanmål i en närliggande skola, som de flyttas över till 
i årskurs 4. Mellanmålet serveras klockan 14.00, direkt efter skoldagens slut. Barnen 
i avdelningen 2-3 äter mellanmål före avdelningen F-1. Därför är tiden till förfogande 
i matsalen begränsad till 30 minuter. 

Trots att de båda arbetslagen arbetar inom samma skola och samma fritidshem, sker 
planeringar och arbete separat. Varje arbetslag har 90 minuter planeringstid i veckan. 
Utöver det ses alla medarbetare, i båda arbetslagen, gemensamt vid en 
”fritidskonferens” en gång i veckan i 90 minuter. Denna konferens leds av 
arbetslagsledaren och försteläraren och är främst ett informationsmöte, där olika 
beslut tas och information från andra möten delges kollegorna. Möjligheterna att 
närvara på möten, såväl planeringstid som fritidskonferenser varierar dock, vilket 
innebär att många ofta får förhinder att gå på de gemensamma mötena. 
Fritidskonferenser sker i något av fritidshemmets lokaler där vardagspraktiken med 
olika aktiviteter utspelas på eftermiddagarna. Arbetslagens respektive planeringstid 
äger också rum i något av fritidshemmets lokaler, i något av de större rummen, ett 
angränsande samtalsrum eller i fritidshemmets kök. 

5.2 Från observationer till forskningsdesign 

Projektet inleddes våren 2018 med vardera fem dagars observationer av den 
vardagliga verksamheten i de deltagande fritidshemsavdelningarna. Jag var i 
verksamheten under eftermiddagstid, från tiden då skolan slutade fram till 
fritidshemmets stängning. Verksamheten innan skolan började på morgonen 
inkluderades inte, då det inte var fritidshemspersonalen som ansvarade för den tiden 
utan förskoleklasslärarna på skolan. Däremot inkluderades även de möten och 
konferenser som beskrivs ovan och som utfördes under förmiddagstid. 
Observationerna av vardagspraktiken med barnen dokumenterades med 
fältanteckningar och de möten och konferenser som ägde rum ljudinspelades och 
transkriberades därefter. 

Observationer och analyser av de transkriberade mötessamtalen visade att samtalen 
i hög utsträckning kretsade kring praktiska lösningar och framåtsyftande planering 
om vad som ska göras. Samtalens orientering liknar det Norrström (2021) kallar för 
horisontell diskursorientering, där praktiken inte problematiseras eller teoretiseras 
utan tenderar att diskuteras i termer av vad som behöver lösas och ordnas. Här följer 
ett kortare exempel på hur diskussioner utspelar sig och rör sig på en praktisk nivå 
av vad som ska göras. Notera att arbetslaget F-1 inte består av samma medarbetare 
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som presenteras ovan. Mellan tiden för observationerna och de kollegiala samtalen 
skedde förändringar i arbetslagens bemanning. 

Emelie:  ska vi inte se på en film? alltså (1) barnen kan ju vara ute 
(.) jag menar hela eftermiddagen sen (.) det gör väl inget 
om dom är inne en timme när dom är ute hela dagarna? 

Elin:  men hur ska vi lägga upp det då? vi måste ju 

Isabell:  men hur tänker ni som har pratat om det här (.) Astrid 
Lindgren-temat? hur är det (.) har ni nån idé? 

Elin:  vi har bara släppt en liten 

Emelie:  vi har bara lyft det 

Anneli:  vi läser lite sagor och sen så vet vi lite när vi ska dit kanske 
spela nån teater och 

Isabell: mm 

Elin:  och kanske nån sång kan vi sjunga ihop alltså 

Anneli:  ja 

Emelie:  på nån måndagssamling eller nåt 

(1) 

Irma: vi kanske ska ta en film eller en saga i veckan 

 (F-1 planeringsmöte 180516) 

Exemplet är signifikativt för innehållet i båda arbetslagens planeringsmöten. En stor 
del av diskussionerna upptogs av schematekniska frågor, vem som skulle ringa 
vikarier, någon behövde ha en semesterdag eller gå tidigare och så vidare. Under den 
gemensamma konferensen som båda arbetslagen hade tillsammans fortsatte 
liknande ämnen som under planeringsmöten att diskuteras. Då tiden för 
observationerna var i slutet av juni, några veckor innan sommarlovet, var 
skolavslutningen och höstens scheman ämnen som diskuterades mycket, men med 
en mer informerande orientering: 

Gunilla:  ledningsinfo (1) eehm (.) ja arbetslagsledarna träffades 
måndags och mycket av pratet som var då handlade om 
schema då förstås redan nu (.) en del som vi kan ta med 
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oss härifrån är ju hur vi ska inkludera (.) och där vi nog får 
ta ett steg tillbaka och göra om en del (.) för det är ganska 
tydligt uppifrån att vi ska inkludera även mellanstadiet mer 
än vad vi har planerat för i år så där blir ju nog en (.) jaa 
gör om gör rätt (.) på nåt vis (.) eeh (.) men jag återkommer 
om det på nåt vis (.) så vi (.) ni vet att det är liksom på gång 
så (.) eh (.) och era scheman har Viktor och jag satt ett 
datum i på sommarlovet= 

Isabell:  ja det såg jag när vi satt och gick igenom alla= 

Gunilla:  = jaa eeh ja (.) så har ni har ni ehm önskemål som är så tar 
vi med oss dom den dagen (.) och så kommer vi att fixa 
scheman! 

(Gemensam fritidskonferens, 180530) 

Efter observationerna upplevde jag att det skulle bli svårt att studera personalens 
meningsskapande utifrån förhandlingar om diskursiva konstruktioner av 
vardagspraktiken, då de samtal som förekom sällan eller aldrig innebar att 
medarbetarna stannade upp och diskuterade det som skett och händelser som 
utspelat sig i verksamheten. Precis samma iakttagelser har bland andra Norrström 
(2021), Colnerud och Granström (2014) och många andra gjort och beskrivit som 
en brist på yrkesspråk. Samtidigt lyfter såväl Norrström (2021) som Holmstrom m.fl. 
(2015) att lärares vardag är så hektisk att praktiska frågor någon gång måste lösas, 
vilket gör att det utrymme som eventuellt finns för lärare att reflektera och skapa 
mening i relation till praktiken, lätt fylls med att ”släcka bränder” eller lösa akuta 
situationer. Då jag ville att avhandlingen skulle bidra med något konstruktivt och 
inte med ännu en text om fritidshems och fritidshemspersonals tillkortakommande 
genom att inte diskutera praktiken på ”rätt” sätt, blev jag tvungen att ta ställning till 
hur jag skulle gå vidare. Jag kunde antingen fortsätta observera de förekommande 
samtalen, eller tillföra något nytt i verksamheten för att möjliggöra andra samtal. 
Beslutet togs att tillföra en ny form av samtal. Garfinkel (1967:37) uttrycker utifrån 
en etnometodologisk ansats hur han motiverar att lägga till eller förändra något i den 
studerade praktiken för att få syn på människors handlande: ”Procedurally it is my 
preference to start with familiar scenes and ask what can be done to make trouble.” 
Jag utgick från observationer av hur medarbetarna vanligen samtalar med varandra 
(familiar scenes) och införde sedan något nytt för att möjliggöra en annan form av 
diskussioner (make trouble). Jag beslutade att införa en ny form för samtalande, 
samtidigt som jag i största möjliga mån ville behålla det naturliga samtalandet, det 
vill säga, störa så lite som möjligt i vad medarbetarna samtalade om, och hur de 
positionerade sig. Därför valde jag bort intervju- och fokusgruppsstudie, på grund 
av att forskaren alltför mycket styr genom att ha en aktiv roll i samtalet. Då jag ville 
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undersöka fritidshemspersonalens meningsskapande utifrån det som sker i praktiken 
beslutade jag att inspireras av arbetssättet pedagogisk dokumentation som är ett 
etablerat arbetssätt i förskoleverksamhet (Dahlberg m.fl., 2014; Elfström, 2013). 
Arbetssättet bygger på att fokusera barns och personals meningsskapande genom 
reflekterande diskussioner i syfte att fånga upp barnens frågor och funderingar för 
att kunna arbeta vidare med dessa. Till hjälp används dokumentationer av barnens 
göranden (filmer, foton, alster, anteckningar etc.) (Alnervik, 2013; Elfström, 2013; 
Skolverket, 2015). Dokumentationerna finns som ”glöden i mitten” vid 
kontinuerliga reflektionssamtal. På så sätt pågår en levande diskussion mellan 
kollegorna och mellan personal och barn som inte syftar till att i första hand följa en 
förutbestämd planering eller förverkliga det som borde ske, utan istället är 
utgångspunkten ett intresse för barns världar och frågor (Skolverket, 2015).  

Pedagogisk dokumentation kan också ses som praktikutveckling och ligga till grund 
för ett professionellt meningsskapande och lärande (Alnervik, 2013).  Att arbeta med 
pedagogisk dokumentation som arbetssätt för att utveckla pedagogisk verksamhet 
är inte enkelt och kräver engagemang, nyfikenhet och envishet (jfr. Alnervik, 2013), 
vilket gör att arbetslaget måste pröva sig fram för att hitta ett sätt som passar 
praktiken och samtalsdeltagarna. Arbetssättet pedagogisk dokumentation kan också 
liknas vid forskningsmetoden video stimulated reflection (Cutrim Schmid, 2011). Video 
stimulated reflection är ett samlingsnamn för metoder där videofilmade sekvenser 
från lärares vardag används i intervjuer och samtal för att stimulera lärares 
reflektioner om sin praktik. Video stimulated reflection förväxlas ibland med video 
stimulated recall, som syftar till att lärare ska erbjudas möjlighet att tänka tillbaka på 
hur man agerade i vissa givna undervisningssituationer, för att studera s k teacher 
thinking. Skillnaden mellan recall och reflection är, enligt Cutrim Schmid (2011) att 
video stimulated reflection syftar till att även generera reflektioner om lärarens 
pedagogiska antaganden och övertygelser i andra situationer än de som visas på 
video.  

Utifrån de observerade samtalen kom jag också till insikt om att de ämnen som 
diskuterades var många och medarbetarna ofta skiftade fokus och riktning i sitt 
samtalande. För att kunna studera meningsskapande på djupet och inte endast 
flyktigt beslutade jag att avgränsa forskningsobjektet från meningsskapande i 
allmänhet till specifikt om en viss del av vardagspraktiken. För att de deltagande 
arbetslagen skulle känna att medverkan i forskningsprojektet var givande för dem, 
var det viktigt att det som diskuterades i samtalen var något som de själva fann nytta 
med (jfr. Wood, 2016). Därför fick personalen i de två deltagande arbetslagen välja 
ut en aktivitet, ett problem eller en avgränsad del av praktiken som de ville fokusera 
på, eller som de upplevde att de ville eller behövde utveckla på något sätt. Båda 
arbetslagen valde ut mellanmålet som en sådan aktivitet i behov av utveckling på 
grund av att mellanmålet upplevdes som en högljudd, stökig och konfliktfylld 
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oss härifrån är ju hur vi ska inkludera (.) och där vi nog får 
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rutinsituation. Vid projektets inledning var tanken att meningsskapande om barns 
ansvar var mitt analytiska fokus. Men det visade sig snart att barns ansvar inte var 
ett ”hett” ämne att diskutera för medarbetarna. Det gjorde att diskussioner utifrån 
de frågor som återfinns i samtalsguiden (Bilaga 2) som rör barns ansvar uteblev och 
istället liknade kortare intervjusvar. I linje med att jag använde video stimulated 
reflection och således ville studera arbetslagens diskussioner och reflektioner, 
bestämde jag mig för att vara följsam och lyssna till vad som var i fokus i 
medarbetarnas samtal och vad de behövde diskutera för att förändra mellanmålet. 
Därför har den ursprungliga planen med barns ansvarstagande förskjutits och landat 
i ett större fokus på själva meningsskapandet än enbart vad medarbetarna skapar 
mening om. Nedan följer en beskrivning av samtalens genomförande. 

5.3 Genomförande av kollegiala samtal 

Jag har en bakgrund som förskollärare och har arbetat med pedagogiskt 
dokumentationsarbete under flera år. Därför hade jag en förförståelse om hur jag 
tänkte mig att samtalen skulle gå till och hur formen kunde erbjuda möjligheter till 
kollegialt samtalande. För att vara transparent med mina förväntningar gjorde jag en 
presentation för deltagarna om min förståelse av dokumentationsarbete, med fokus 
på en formativ pågående process till skillnad från dokumentation som en summativ 
kvalitetsgranskning (jfr. Dahlberg m.fl., 2014). Efter presentationen diskuterade vi 
tillsammans begreppen och jag var noga med att påpeka att jag inte var intresserad 
av att värdera verksamheten eller deras samtalande, utan var nyfiken på hur de 
samtalar och vad de samtalar om. 

Utifrån mina egna tidigare erfarenheter av reflektion kring pedagogisk 
dokumentation gjorde jag en samtalsguide med hållpunkter för att hålla kvar 
samtalen till den filmsekvens som visats. Min tanke var hela tiden att jag som 
forskare skulle påverka samtalens innehåll så lite som möjligt, då avhandlingen 
bygger på ett intresse av samtalsdeltagarnas meningsskapande genom 
positioneringar och förhandlingar av diskursiva konstruktioner (jfr. van Langenhove 
& Harré, 1999; Elfström, 2013:142). Därför var samtalsguiden inte tänkt att vara 
styrande utan ett stöd för att hålla kvar diskussionerna vid de filmade sekvenserma. 
Personalens önskan om att få input och feedback från mig, visade sig under de 
inledande observationerna och vid tillfället för diskussionerna om reflektion och 
dokumentation, då flera deltagare efterfrågade detta. Jag har därför försökt vara 
självreflexiv och noga tänkt igenom vilka effekter min påverkan genom olika typer 
av deltagande skulle kunna få (jfr. Fangen, 2005). Jag kom fram till att jag som 
forskare skulle vara med i rummet när reflektionssamtalen pågick och jag skulle bidra 
med områden eller hållpunkter för deltagarna att förhålla sig till. Den initiala 
samtalsguiden prövades vid ett tillfälle i ett reflektionssamtal mellan tre förskollärare 
som länge arbetat med pedagogisk dokumentation. Detta samtal bedömdes fungera 
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bra och med mindre ändringar (främst av frågornas ordningsföljd) fastställdes 
guiden som underlag för de föreliggande reflektionssamtalen (Bilaga 2). 
Samtalsguiden var inte tänkt som en intervjuguide som skulle följas, utan var tänkt 
som en hjälp för att hålla samtalet till den filmade sekvensen. Det viktiga var alltid 
att medarbetarna fick utrymme att prata om det de ansåg vara angeläget och viktigt 
i diskussioner om hur mellanmålet kunde utvecklas. Under de första samtalen kände 
jag av vilka områden som var ”heta” att diskutera och vilka som inte genererade 
diskussioner utan hanterades som att medarbetarna svarade på min fråga utan att 
diskutera med varandra. Utifrån att jag ville att samtalandet skulle styras av 
medarbetarnas frågor och tankar om mellanmålet, höll jag fast vid samtalsguidens 
ordning: se på filmen – beskriv vad som hände – se filmen igen – såg du något du 
inte såg tidigare – vad har vi lärt oss av diskussionen, men lät övriga områden stå 
tillbaka för medarbetarnas samtalande. Om jag följt samtalsguidens samtliga 
områden hade jag riskerat att minska möjligheterna att få till ett så naturligt 
samtalande mellan kollegorna som möjligt och istället fått intervjusvars-liknande 
interaktioner.  

5.3.1 Samtalens struktur 

Samtalen skedde med två veckors mellanrum, med undantag för några förändringar, 
som gjorde att det ibland blev längre mellanrum. Deltagarnas uppgift var att till varje 
tillfälle ta med dokumentationsunderlag att diskutera. Arbetslagen tolkade denna del 
på lite olika sätt. I F-1 utfördes fem reflektionssamtal, där de två första skedde med 
fotografier som dokumentationsunderlag. Samtal tre till fem baseras på filmade 
sekvenser. F-1:s dokumenterande utfördes någon gång under tiden mellan varje 
reflektionssamtal. Dokumenterandet utfördes av olika personer varje gång. Ibland 
var personen som fotat eller filmat inte närvarande vid reflektionssamtalet, utan 
kamera/iPad hade lämnats över till en kollega. Detta upplägg visade sig föra med sig 
vissa svårigheter, då samtalen kom att handla om kritik mot bilderna, att de inte 
visade tillräckligt, eller de närvarande deltagarna efterfrågade mer information om 
vad som låg bakom eller hände innan fotografierna togs. Efter samtal två skickade 
jag därför ett mejl och bad deltagarna att försöka få till filmade sekvenser istället för 
fotografier, vilket de då också gjorde.  

I 2-3-arbetslagets reflektionssamtal användes endast filmade sekvenser, mellan ca två 
minuter och åtta minuter långa, vid alla fem reflektionssamtal. Arbetslaget valde att 
vid ett och samma tillfälle filma hela mellanmålet i olika sekvenser. Filmer från detta 
tillfälle användes sedan vid fyra av de fem reflektionssamtalen. Detta medförde 
också svårigheter, då förändringar som infördes under projektets gång inte fanns 
med på filmerna, utan filmen användes därför mer som ett jämförande mellan hur 
det var före respektive efter förändringarna. 
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Ytterligare skillnader mellan arbetslagens samtal var att under 2-3-arbetslagens 
samtal var samtliga fyra deltagare närvarande vid alla tillfällen. När jag kom till 
fritidshemmet en stund före varje samtal var alla redan samlade och redo med varsin 
kaffekopp i handen. Lokalerna omkring vårt samtalsrum var tomma, då barnen var 
ute på rast eller befann sig i annan del av skolbyggnaden. När jag några minuter före 
avtalad tid kom till fritidshemmet för F-1:s reflektionssamtal pågick undervisning i 
förskoleklassen, ledd av en av medarbetarna, i lokalen bredvid vårt samtalsrum. 
Medarbetaren som undervisade meddelade i anslutning till den avtalade tiden om 
hon kunde vara med eller inte. F-1-arbetslaget var inte fulltaligt vid något av 
reflektionssamtalen (vanligtvis två eller tre deltagare vid varje samtal) och det var 
olika konstellationer av de fem deltagarna i arbetslaget vid varje tillfälle. Detta gjorde 
det svårare att hålla en röd tråd i samtalen över tid, vilket ytterligare försvårades av 
att det inte tycktes ske någon återkoppling till de som inte var närvarande. 
Arbetslagens olika förutsättningar och eventuella påverkan på studiens resultat 
diskuteras nedan i avsnitt 5.6. 

Varje tillfälle inleddes med att vi tillsammans tittade igenom filmer och fotografier. 
Därefter ombads medarbetarna att beskriva vad som skedde på filmen eller fotot. 
Filmerna bidrog till att kunna se och upptäcka nya saker som händer i periferin, 
händelser som inte upptäcktes då de utspelades, men som, med filmens hjälp, i 
efterhand tolkades ha inverkan på ett senare skeende (jfr. Meade & McMeniman, 
1992; Reitano, 2005). Dokumentationerna bidrog också med associationer till 
tidigare händelser eller arbetssätt som deltagarna använt sig av tidigare. Därmed 
utgjorde filmer och foton endast utgångspunkter i samtalen som kom att vandra iväg 
till associerade händelser, vilket gör att innehållet i samtalen sträcker sig utöver de få 
minuter eller ögonblick som filmsekvenserna fångade (jfr. Bjervås, 2011, Cutrim 
Schmid, 2011). Filmen eller fotot fungerade också som återsamlingspunkt. När 
samtalet vandrat för långt från sekvensens innehåll, kunde den användas för att 
återfå fokus, vilket utnyttjades av både deltagarna själva och mig. På så sätt blev det 
möjligt att se hur det som hände i filmerna gavs mening genom att relateras till andra 
situationer eller diskussioner. 

Samtalen i arbetslaget F-1 var mellan 30 och 63 minuter långa. I tabell 3 nedan ses 
också hur många sidor transkript varje samtal genererade. Om 
transkriberingsförfarande, se avsnitt 5.5.1. De genomförda samtalen beskrivs nedan 
i tabell 3. 
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Tabell 3.   

Genomförda samtal i arbetslaget F-1 

F-1 LÄNGD ANTAL SIDOR 
SAMTAL 1 35 min 17 
SAMTAL 2 30 min 17 
SAMTAL 3 47 min 24 
SAMTAL 4 31 min 13 
SAMTAL 5 63 min 25 

 

I tabell fyra nedan beskrivs arbetslaget 2-3:s samtal. De fem samtalen som ägde rum 
i arbetslaget 2-3 var mellan 37 och 65 minuter långa. I tabell fyra visas också hur 
många sidor transkript varje samtal genererade.  

Tabell 4.   

Genomförda samtal i arbetslaget 2-3 

2-3 LÄNGD ANTAL SIDOR 
SAMTAL 1 50 min 28 
SAMTAL 2 49 min 33 
SAMTAL 3 54 min 50 
SAMTAL 4 37 min 24 
SAMTAL 5 64 min 39 

 

5.3.2 Forskarens roll i de kollegiala samtalen 

Jag har haft en stor roll i dataproduktionen genom att jag tillfört en ny form av samtal 
som inte förekom i verksamheterna före projektet. Samtalen skulle därför inte ägt 
rum utan min inblandning. Men jag har försökt att ha så liten del som möjligt i 
medarbetarnas samtalande, d.v.s. samtalens innehåll och hur medarbetarna 
interagerar med varandra. Under samtalen försökte jag hålla mig utanför 
diskussionerna, för att ge utrymme till deltagarnas röster. Ett annat val hade varit att 
jag var en aktiv deltagare i samtalen och själv bidrog med tankar och funderingar. 
Då hade dock möjligheterna till medarbetarnas positioneringar i relation till varandra 
som kollegor minskat, då jag och min agenda fått ett större fokus. Istället valde jag 
att låta deltagarna pröva sig fram till ett sätt som passade dem, och för att se hur de 
själva uppmärksammar och tolkar de filmade sekvenserna och skapar mening till det 
som skett (jfr. Cutrim Schmid, 2011, utifrån video stimulated reflection). På så sätt 
styrde deltagarna själva över samtalen och diskuterade det de antog vara viktigt och 
relevant.  
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Under samtalen har jag försökt att vara en intresserad lyssnare (Fangen, 2005). 
Inledningsvis uppmanades deltagarna alltid att beskriva vad som sker på filmen eller 
på fotografierna. Som avslutande fråga diskuterades vid varje samtal vad deltagarna 
upplevt att de lärt sig eller kommit till insikt kring under samtalet. Vid vissa 
oklarheter har jag efterfrågat förklaringar eller förtydliganden. Vanligt 
förekommande var när deltagarna talade om rutiner eller tillvägagångssätt som jag 
inte förstod. Utöver detta har jag varit aktiv i diskussionen genom uppmuntrande 
yttranden som ”mm” eller ”ja?” etc. Ett sådant aktivt deltagande, menar Potter och 
Wetherell (1992), ger större möjligheter att få höra deltagarnas åsikter och 
berättelser, än om forskaren är helt tyst och passiv, vilket skapar en konstlad och lätt 
ansträngd situation. I F-1:s reflektionssamtal var mitt deltagande, på detta beskrivna 
sätt, mer aktivt än i 2-3:s diskussioner. I F-1 flöt inte samtalet på samma sätt och jag 
upplevde även i de första samtalen att deltagarna vände sig till mig och inte till 
varandra i samtalet. Under projektets gång vände de sig dock alltmer till varandra 
och mitt deltagande minskade. I 2-3 skedde diskussioner och reflektioner mer 
naturligt i arbetslaget. De vände sig till mig endast när de ville veta om de var utanför 
ämnet eller om jag fått med tillräckligt med information. Jag har dock inte bidragit 
med idéer, lösningsförslag eller tolkningar i något av samtalen. Precis som Potter 
och Wetherell (1992) menar, antog jag att min totala passivitet hade skapat oro och 
tystat deltagarna i F-1 än mer, genom mitt aktiva ”hummande” upplever jag också 
att min roll som intresserad lyssnare stärktes. 

5.4 Etiska överväganden 

Den här avhandlingen innefattar barn, om än i en perifer roll. Därför blir det särskilt 
viktigt att resonera och reflektera över de etiska dilemman som kan uppstå i 
forskningsprocessen och genom den publicerade avhandlingen. I studien har barnen 
på de deltagande fritidshemmen på samma gång en central men också perifer roll. 
Barnen filmas i sin vardag och filmerna lyfts sedan ur sitt sammanhang och förflyttas 
i tid och rum och diskuteras av en samling vuxna personer. Hur detta påverkar 
barnen är viktigt att ta i beaktande. Det har tidigare skrivits om barns påverkan av 
dokumentationsarbete i förskolan (Lindgren & Sparrman, 2003; Lindgren, 2020). 
Dock har utvecklingen och spridningen av sociala medier ökat stort det senaste 
decenniet, vilket gör att barn idag är mer vana vid att dokumenteras och att själva 
dokumentera. Detta borde göra avhandlingsprojektets påverkan på barnen allt 
mindre.  

Filmupptagningarna gjordes av fritidshemspersonalen själva, men med instruktionen 
från mig att fråga om barnens samtycke både före själva filmupptagningen, och efter 
den, för att försäkra sig om att barnen som förekommer på filmerna var medvetna 
om att filmen skulle komma att diskuteras och i vilket syfte. Eventuell påverkan antas 
vara kopplad till barnens vana av att bli filmade och personalens förhållningssätt och 
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öppenhet gentemot barnen. Jag som forskare mötte inte barnen på fritidshemmet. 
De båda deltagande fritidshemsavdelningarna hade varsitt aktivt Instagram-konto, 
där personalen ibland filmade och fotade de aktiviteter som barnen deltog i. 
Filmerna och fotona lades upp på Instagram i syfte att informera föräldrar och andra 
släktingar, samt att skapa gemensamma samtalsämnen mellan barn och föräldrar, 
genom att visa barnens vardag på fritidshemmet. Barnen som deltog i föreliggande 
studie kan därför anses vara vana vid att bli dokumenterade med film och foto. Barn 
och föräldrar fick information om projektet (Bilaga 3 och 4), där det informeras om 
vad filmerna skulle användas till. I informations- och samtyckesbreven ligger särskilt 
fokus vid att deltagandet är frivilligt och att barn och föräldrar när som helst har rätt 
och möjlighet att dra sig ur projektet. Då jag själv inte hade tillgång till filmerna, 
elimineras risken att filmerna sprids och att barnens identiteter röjs. Vetenskapsrådet 
(2017) listar konfidentialitet, information och samtycke samt nyttjande som de 
viktigaste etiska aspekterna att kontinuerligt överväga genom hela 
forskningsprocessen. Vad gäller konfidentialitetskravet underlättas det av att jag själv 
inte filmade eller deltog i de filmade situationerna. Vid transkriptionsprocessen 
transkriberades inga barnnamn, inga fiktiva namn ersatte, utan barn benämns endast 
med X. Det gör att barnen är anonymiserade i såväl transkript som i själva 
avhandlingstexten. Projektet granskades också av Etiska nämnden i Göteborg våren 
2018 och fick i etikprövningen inga anmärkningar, vilket styrker de etiska 
överväganden som gjorts i och med att utomstående, oberoende part också granskat 
dessa. 

Vad gäller deltagarna, informerades också de om vad ett deltagande innebar, vilket 
beskrivs i genomförandet av urvalsprocessen ovan. De samtal som genomförs i 
studien skedde på arbetslagens ordinarie planeringstid. Det innebär att ett deltagande 
i studien förde med sig ett minskat utrymme för samtal. Det var en av anledningarna 
till att studiens samtal ägde rum en gång varannan vecka, så att arbetslaget skulle 
kunna ha sina ordinarie samtal varannan vecka. Att en studie som intresserar sig för 
kollegiala samtal innebär minskat utrymme för deltagarna för ordinarie samtal, kan 
tyckas kontraproduktivt på ett sätt. Men min förhoppning var och är att deltagandet 
i studien skulle ge nya perspektiv på hur kollegiala samtal kan genomföras och att 
det på så sätt var givande att delta. Att ett deltagande innebar förlorad tid till annat, 
var heller ingenting som deltagarna uttryckte. 

Reitano (2005) menar att filmer av lärares praktik som används för att stimulera 
reflektion kan innebär ett visst obehag för deltagarna när de ser sig själva på film 
samt blir granskade av andra kollegor. Vid några tillfällen yttrade några av 
medarbetarna kommentarer om att det var jobbigt att se och höra sig själv, men det 
var ingenting som diskuterades vidare. 

I de deltagande arbetslagen fanns inte någon tradition eller rutin av att stanna upp 
och över tid reflektera och försöka utveckla en avgränsad del av praktiken. Det 
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innebar också att varken de eller jag visste hur samtalen riktigt skulle ta sig uttryck, 
eller om meningsskiljaktigheter skulle uppstå. De båda arbetslagen hade olika 
uppfattning om hur väl samarbetet mellan kollegorna fungerade, vilket också kom 
till uttryck i samtalen. Det uppstod några tillfällen där en medarbetare riskerade att 
”tappa ansiktet” (jfr. Goffman, 1955) genom att hens arbetssätt ifrågasattes. Jag 
ställdes då inför ett övervägande om jag skulle gå in och rikta samtalet åt ett annat 
håll. Men jag bestämde mig för att inte göra det, utan se det som 
positioneringsprocesser som är en del av hur medarbetarna tillsammans skapar 
mening. Det var också de tillfällena som uppstod som ledde till fördjupade 
diskussioner som gick bortom det praktiska utförandet av mellanmålet.  

5.5 Bearbetning av data 

Ovan har beskrivits hur observationer av förekommande samtal i 
fritidshemspraktiken ledde till att tillföra en ny form av samtal för att möjliggöra 
meningsskapande i relation till det personalen har varit och är med om under 
mellanmålet. I det här avsnittet beskrivs hur de kollegiala samtalen bearbetats i 
transkribering och analyser för att undersöka fritidshemspersonalens 
meningsskapande. Det är det kollegiala samtalandet som studeras utifrån ett 
positioneringsteoretiskt perspektiv, och jag kan med den data som producerats inte 
analysera huruvida samtalandet är effektivt eller hur det eventuellt påverkar arbetet 
med barnen. Det är inte heller avhandlingens intresse. De diskursiva konstruktioner 
som framträder i analyserna är således inte några sanningar om hur mellanmålet är, 
utan förstås som en del av hur personalen skapar mening i relation till tidigare 
skeenden i fritidshemmets vardagspraktik och hur tidigare samtal mellan 
medarbetarna gått till (jfr. van Langenhove & Harré; Tirado & Gálvez, 2008). 

Korobov (2001) beskriver att den positioneringsteoretiska analysprocessen utgår 
från narrativet i fokus och inte endast formen för, eller innehållet i, det som sägs i 
samtalet: 

Rather than beginning by looking at what (content) is being talked 
about, or which interpretive repertoires are being utilized, this 
performative orientation focuses more on how the narrative is 
linguistically performed and what this performance means in terms 
of establishing the narrator's perspective (Korobov, 2001: utan 
sidnummer, s 11 i dokumentet). 

Den positioneringsteoretiska analysen syftar till att studera hur narrativet görs och 
vilka grepp och medel som används för att skapa det, i det här fallet narrativet om 
mellanmålet som institutionell aktivitet. Positioneringsteorins poäng, enligt 
Korobov (2001), är att istället för att bara titta på innehållet så erbjuds begrepp för 
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att studera hur diskurser skapas, reproduceras och transformeras språkligt i 
interaktioner och samtal och hur det ger mening till det sagda. 

I positioneringsteoretiska analyser är det vanligt att fokusera på ett av de centrala 
begreppen, företrädesvis positionering. Korobov (2001) ställer sig kritisk till detta 
och menar att teorin har mycket mer potential än så, då ursprungstexter (Davies & 
Harré, 1990; Harré & van Langenhove, 1999) påtalar att samtal konstrueras utifrån 
en triad där alla aspekter är lika viktiga. Att då endast fokusera på positioneringar gör 
att sociala krafter och storylines trängs undan och förblir i bakgrunden (jfr. Herbel-
Eisenmann m.fl., 2015). Konsekvensen av det Korobov kritiserar blir tydlig i 
sökandet efter tidigare studier som fokuserat på övriga begrepp, vilket är mycket 
svårt att finna. I föreliggande avhandling har samtliga tre aspekter analyserats för att 
skapa en förståelse för fritidshemsarbetslags kollektiva meningsskapande i form av 
verbala förhandlingar av diskursiva konstruktioner.  

I det här avsnittet redogörs för hur bearbetning av data gått till och hur analyserna 
ledde fram till de resultat som sedan presenteras. Först förtydligas hur 
transkriberingsprocessen gick till samt vilka tecken läsaren kommer att möta i de 
empiriska exemplen som belyser analysresultaten. 

5.5.1 Transkriberingsmetod 

Reflektionssamtalen spelades in med diktafon. De transkriberades sedan enligt 
bastranskription (Norrby, 2014). En bastranskription innehåller så få specialtecken 
som möjligt, men de som används gör så utifrån studiens forskningsfrågor (Norrby, 
2014). Då jag vid tillfället för dataproduktionen ännu inte visste riktigt vilket fokus 
analyserna skulle ha och inte heller hur detaljerade transkriberingar jag skulle komma 
att behöva, valde jag att analysera alla samtal enligt denna förenklade form. Genom 
att göra på det sättet möjliggjordes att jag vid senare skede skulle kunna gå in i 
transkripten och detaljera dem än mer. Detta blev dock inte aktuellt. I det följande 
redogörs för de tecken som används i de citerade exemplen: 

(.) mikropaus, antecknas vid in- eller utandning eller där en tvekan anas 

= stafettal; antecknas när en talare omedelbart tar över samtalsturen utan paus 

(2) tystnad; en siffra inom parentes innebär antal sekunders tystnad. Tystnader anges 
i hela sekunder 

understrykning; betoning av ett eller flera ord 

[hakparentes] överlappning; tal inom hakparentes innebär överlappande tal, när två 
(eller flera) deltagare talar samtidigt 
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[[dubbel hakparentes]] samtidigt tal; antecknas när två (eller flera) samtalsdeltagare 
börjar tala samtidigt 

Tecknen bidrar till att visualisera hur samtalen utspelades (se Norrby, 2014:107). 
Genom att anteckna pauser ges information om när samtalet stannar upp, vilket kan 
studeras utifrån vem som säger vad före och efter en sådan paus. Om en person gör 
många mikropauser kan det tyda på tvekan och låg grad av modalitet (talarens 
övertygelse eller sanningsanspråk) i talet. Stafettal, när en samtalstur direkt följer på 
föregående utan paus, ger indikationer på när ett ämne är ”hett” och angeläget och 
där flera talare vill yttra sig. Att någon konstant tar över samtalsturen utan att ha 
blivit tilldelad den kan också tyda på en positionering som given talare. 
Överlappande tal visar när någon anser sig själv ha rättigheten att avbryta eller att 
uttrycka sig samtidigt som någon redan talar. Samtidigt tal är intressant utifrån vem 
som går vinnande ur det samtidiga talet och vad som då sägs, och vem som får backa 
och kanske inte kommer till tals. 

Som referens till de citat som exemplifierar analyserna nedan används förkortning, 
t.ex. ”S2F-1” eller ”S52-3”. S2 och S5 står för ”Samtal 2” och ”Samtal 5”, F-1/2-3 
står för vilket arbetslag citatet hämtas från.  

5.5.2 Analytiska begrepp 

I kapitel 4 beskrevs de teoretiska begreppen som används i avhandlingen. 
Beskrivningen som här följer av dessa är att läsa som en påminnelse och 
sammanfattning av kapitel 4. Utöver de positioneringsteoretiska begreppen används 
även begrepp från den funktionella grammatiken (Holmberg & Karlsson, 2006): 
processer, agentivitet, talarsubjekt, talhandling och modalitet, som analysverktyg, vilka jag 
också presenterar nedan. 

Positionering: Ständigt pågående processer i interaktioner som innebär att talaren 
förhåller sig till ”de andra” och till det sagda. Att tala om något synliggör relationer 
till ting, skeenden och begrepp. Reflexiva positioneringar innebär de sätt individen ser 
på sig själv och de andra när hen går in i ett samtal. Reflexiviteten innebär att antagna 
positioneringar sätts på spel och förhandlas i interaktion med andra. På så sätt 
förändras positioneringar ständigt.  

Återberättelser: Berättelser som alltid färgas av talarens moraliska övertygelser. 
Moraliska övertygelser orsakar inte göranden i ett samtal, men ger mening till det 
som sägs och görs. Moraliska övertygelser yttrar sig som talarens upplevda 
rättigheter och skyldigheter, som avgör vad som för talaren är lämpliga och rimliga 
sätt att beskriva skeenden på. 
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Diskursiva konstruktioner: Positioneringar och återberättelser är former av diskursiva 
konstruktioner av samtalsdeltagares personliga historier, d.v.s. erfarenheter och 
upplevelser av något. Diskursiva konstruktioner kan göras individuellt eller i dialog 
med andra. 

Social kraft: Den kraft i ett yttrande som får ”de andra” att agera på olika sätt. Den 
sociala kraften identifieras utifrån ”de andras” respons och visar hur samtal utvecklas 
vidare i och genom det som sägs. Social kraft analyseras främst utifrån de pågående 
samtalen, men sociala krafter påverkas av hur kommunikation mellan 
samtalsdeltagarna tidigare utspelats och av formella maktpositioner i arbetslagen. 
Det är således en dialogicitet mellan det som sägs, det som tidigare sagts och det 
som blir möjligt att säga.   

Storyline: De mönster i diskursiva konstruktioner som görs i samtalen. Går också att 
beskriva som ”den större berättelse” som samtalen bidrar till att skapa. Samtal är 
påverkade av en mängd olika storylines, men föreliggande avhandling är avgränsad 
till att analysera de storylines som framträder i och genom de pågående samtalen. 

Utöver dessa positioneringsteoretiska begrepp har begrepp från den funktionella 
grammatiken (Holmberg & Karlsson, 2006) använts som analysverktyg. Begreppen 
har gjort det möjligt att analysera språkets funktionalitet i fritidshemspersonalens 
positioneringar och meningsskapande. Följande begrepp har använts: 

Processer: Processer betecknar funktionen i en sats. Det går att likna vid verb, med 
skillnaden att verb utgör en ordklass. Holmberg och Karlsson (2006) nämner fyra 
olika typer av processer: materiella (kopplade till att göra), relationella (kopplade till att 
vara), mentala (kopplade till att uppleva) och verbala (kopplade till att säga). 

Agentivitet: Agentivitet handlar om vem som tillskrivs ansvar för processer i och 
genom språkliga konstruktioner. De olika processtyperna och hur de uttrycks ger 
information om huruvida någon tillskrivs ansvar för processen eller för att ha orsakat 
den. Särskilt intressant blir det i fråga om materiella processer (att göra). Materiella 
processer kan delas in i handlingar och händelser. Handlingar orsakas av någon, t.ex. 
Jag rullar bollen. I satsen är ”jag” är aktören som får bollen att rulla. Om satsen 
istället är: Bollen rullar., skulle processen vara icke-agentisk, då det inte finns uttryckt 
vem som orsakar eller ansvarar för processen. På så vis blir det möjligt att i 
föreliggande analys studera vilka processer som personalen tillskrivs ansvar för eller 
orsakar och vilka processer som barnen ansvarar för i och genom det som sägs. 
Ovan i kapitel fyra beskrivs relationen mellan begreppen agentivitet och aktörskap 
och dess roll i föreliggande studie. Aktörskap definieras ofta som mänsklig kapacitet 
att handla (Ahearn, 1999) och går att studera på många olika sätt. Den här studien 
undersöker meningsskapande i kollegialt samtalande, vilket gör att det främst är av 
intresse hur ansvar över mellanmålsrutinen konstrueras språkligt. Då inga 
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observationer av mellanmålet görs, går det inte att uttala sig om personalens 
aktörskap när de genomför aktiviteten. Det är hur ansvar diskursivt konstrueras som 
fokuseras i analyserna. 

Talarsubjekt: Talarsubjekt innebär det pronomen som används som subjekt i 
yttranden (t.ex. jag, vi). Talarsubjektet visar vem yttranden representerar och vem 
som står bakom yttrandet. Det visar också talarens anspråk på tillhörighet i olika 
gemenskaper. 

Talhandling: I föreliggande analys används talhandling för att benämna yttrandens 
funktion. Holmberg och Karlsson (2006) använder begreppen givande och krävande 
talhandlingar, men även passiva och aktiva talhandlingar (Paredes Scribner m.fl., 
2007) kan användas. Det handlar om vad yttrandet kräver av den som lyssnar. Till 
exempel kräver en fråga ett svar av lyssnaren, alltså att talaren uppmanar att lyssnaren 
svarar. Responsen på en fråga sker ofta genom att erbjuda ett svar eller att inte göra 
det. Ett påstående däremot är en givande eller passiv talhandling, då påståendet är 
ett erbjudande till lyssnarna, som inte kräver någonting i gengäld. Responsen på ett 
påstående blir dock vanligen att hålla med om det eller att säga emot.  

För att ett samtal ska flyta på krävs ofta en balans mellan givande och krävande 
talhandlingar (Holmberg & Karlsson, 2006). Om en talare övervägande använder sig 
av krävande talhandlingar kan det upplevas obekvämt och kontrollerande. Om en 
talare istället använder sig av övervägande givande talhandlingar och endast bekräftar 
övriga talare, kan det upplevas som att denne inte bidrar till samtalet. 

Modalitet. Modalitet innebär hur mycket övertygelse talaren uttrycker sig med. 
Modalitet kan också signalera hur pass vanligt förekommande någonting är. En låg 
grad av modalitet kan uttryckas med: kanske, väl, möjligen, tror etc., och signalerar att 
talaren inte är övertygad om det som sägs. Exempelvis: ”Jag tror att det var i 
söndags.” En låg grad av modalitet kan också innebära att det som uttrycks inte är 
vanligt förekommande: ”Den här gången fick jag veta det.” Motsatsen är då att 
uttrycka sig med hög grad av modalitet: ”Du kommer alltid försent.” En hög grad 
av modalitet signalerar att talaren är övertygad och håller det som sägs som nära 
sanningen. En hög grad av modalitet kan exempelvis uttryckas med: alltid, brukar, är, 
vet, etc..  

5.5.3 Analysgenomförande 

Analysprocessen inleddes med flera genomläsningar av transkripten för att få en 
initial förståelse av vad som skedde i samtalen. Att studera två fall kan ha fördelen 
att bidra till forskarens uppmärksamhet till vad som kan vara intressant i materialet 
(jfr. Havnes, 2009). Det inledande arbetet med att förstå mitt material, underlättades 
av att de olika arbetslagens samtal på många sätt tycktes kontrastera varandra, vilket 
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i sin tur gjorde det lättare att få upp ögonen för vad som skulle kunna vara värt att 
sätta ljuset på.  

Utifrån de positioneringsteoretiska begreppen (social kraft, positionering, storyline) 
har jag ställt datamaterialet tre frågor: Vad sägs? Vem representerar det som sägs? 
Vad får det som sägs för respons? Svaren på de här tre frågorna ger information om 
vad det skapas mening om, hur talaren positionerar sig själv och andra i 
meningsskapandet och hur samspelet mellan samtalsdeltagarna påverkar 
meningsskapandet. Analyserna har skett parallellt, d.v.s. många trådar har dragits i 
samtidigt. Jag började med att analysera vilka talarsubjekt som användes och vilka 
processer som följde vilka talarsubjekt. På så sätt kunde jag besvara frågorna om vad 
som sägs och vem som representerar det som sägs. Genom att analysera vad det 
som sades fick ”de andra” andra att säga och göra, kunde jag också besvara frågan 
om vilken respons det sagda fick.   

Därefter inleddes analyser av hur medarbetarna positionerar sig och därmed också 
konstruerar sig som institutionella aktörer. Analyserna av hur medarbetarna 
positionerar sig i förhandlingar och vilka storylines som framträder har sedan skett 
parallellt och vuxit fram. Analysprocessen har därmed inte varit kronologisk, d.v.s. 
att en forskningsfråga i taget fokuserats. Inte heller har analysprocessen varit 
kronologisk i analysen av de tre positioneringsteoretiska begreppen social kraft, 
positionering och storyline. Nedan beskrivs genomförandet av analyserna av hur 
kollektiva berättelser om mellanmålet konstrueras, vilka positioneringar och 
interaktioner som framträder i samtalen, samt hur sådana positioneringar påverkar 
berättelserna. Analyser av vilka storylines som framträder i och genom samtalen, har 
utförts genom att se återkommande mönster i berättelserna om mellanmålet och 
arbetslaget. Resultatet av storyline-analysen har således vuxit fram successivt. 

Analys av kollektiva berättelser om mellanmålet  

För att analysera hur fritidshemspersonalen skapar mening i relation till mellanmålet, 
förstås aktiviteten som en institutionell aktivitet. En institutionell aktivitet är en 
rutiniserad aktivitet som är en etablerad del av institutionen och därmed innebär en 
av de aktiviteter där institutionella relationer upprätthålls och utmanas (jfr. Bourdieu, 
1991). Analysen av fritidshemspersonalens meningsskapande om mellanmålet 
inleddes med att i transkripten markera yttranden som handlade om mellanmålet 
som aktivitet, vad som sker däri och vad som borde ske däri. Markeringarna 
användes sedan för att dela in talet om mellanmålet i problem och svårigheter och mål och 
syften. De problem och mål som markerats listades och jämfördes med talarsubjekt 
och respons från ”de andra”, vilket gjorde att positioneringar kring vem som 
uttrycker ett problem, och om det bekräftas eller avfärdas, synliggjordes. Det 
innefattar också information om agentivitet i talet om mellanmålet, vilket synliggör 
vem som orsakar och ansvarar för problem, syften och nödvändiga (eller inte) 
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observationer av mellanmålet görs, går det inte att uttala sig om personalens 
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förändringar. Det blev också möjligt att ringa in vad medarbetarnas utsagor om 
mellanmålet skapade för bild om vad mellanmålet borde vara och vad som krävs 
(och av vem det krävs) för att nå den målbilden.  

De markerade mål och syften som framkom i samtalen klipptes ut och klistrades in 
i ett nytt dokument. I den här analysen var det viktigt att ha kronologin närvarande 
i dokumenten, för att kunna se hur talet om mellanmålet eventuellt förändrades över 
tid. I denna fas skrevs också sammanfattningar av samtalens innehåll, d.v.s. 
sammanfattningar av vad medarbetarna pratar om. Detta gjordes för att kunna, på 
ett beskrivande sätt, förmedla hur innehållsdimensionen i samtalen förändrades över 
tid.  

Olika fynd i datamaterialet, intressanta hypoteser och idéer antecknades och 
användes som ”glasögon” vid genomläsningar för att se om en sekvens var en 
tillfällighet eller om det var ett återkommande sätt att tala om mellanmålet som 
aktivitet. På så sätt kan analysen av mellanmålet som institutionell aktivitet beskrivas 
som ett prövande av olika tolkningar. När prövandet ledde till att samma slutsatser 
återkom gång på gång, kunde konstruktionen av mellanmålet ringas in i storylines. 
För F-1 var denna ”mellanmålet är problematiskt” och i 2-3 ”mellanmålet fungerar 
bra”. 

För att få information om hur mellanmålet konstrueras utifrån agentivitet, användes 
tidigare analyser av sociala krafter (vad är accepterat att påstå och att inte påstå om 
mellanmålet), d.v.s. hur arbetslaget positionerar sig i relation till mellanmålet som 
aktivitet. Även i dessa analyser har förståelsen av konstruktioner som sker av 
mellanmålet i samtalen utifrån de analytiska begreppen sociala krafter, positionering 
och storyline skett successivt och varit svåra att separera från varandra. Att det varit 
svårt att separera analyserna från varandra har jag dock tolkat som ett tecken på att 
jag inte lagt för mycket fokus på något av begreppen och att jag hållit mig till att 
försöka förstå samtalen som en helhet för att synliggöra fritidshemspersonalens 
meningsskapande.  

Analys av positioneringar och interaktioner i samtalen 

Att studera talarsubjekt i positioneringsteoretiska studier har tidigare visat sig 
fruktbart för att se hur grupper skapas och upprätthålls (Moghaddam, 1999). Det 
blev därför det första spåret att följa i analysprocessen för att få information om hur 
medarbetarna skapar mening genom att konstruera sig själva som institutionella 
aktörer. I utskrifter av transkripten färgmarkerades alla pronomen (jag, du, vi, de, 
dem, hon/han och olika egennamn). Färgmarkeringarna gjorde det visuellt tydligt 
att talarsubjekten ”jag” och ”vi” var mycket vanliga och att i talet om barnen 
användes främst ”de/dem” och benämningar på olika grupper, vilket också kan 
benämnas nominalgrupper (Holmberg & Karlsson, 2006). Exempel på nominalgrupper 
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är ”de tysta”, ”de pratiga” eller ”de duktiga”. Nästa steg var att i transkripten markera 
de processer som uttrycktes i yttranden med ”jag” respektive ”vi” som talarsubjekt. 
Dessa skrevs ner i ett separat dokument och delades in i Holmberg & Karlssons 
(2006) kategorier: verbala, materiella, mentala och relationella processer. I denna 
analys framträdde mönster i vilka processer som övervägande användes tillsammans 
med ”jag” och ”vi” som talarsubjekt. ”Jag” användes i F-1 främst tillsammans med 
materiella och mentala processer och i 2-3 nästan uteslutande med mentala 
processer. ”Vi” användes i F-1:s samtal framförallt med relationella och materiella 
processer och i 2-3:s samtal övervägande med materiella processer. I analysen av 
arbetslaget och den enskilde medarbetaren som institutionella aktörer var det 
centralt att också titta närmare på vilken agentivitet som tillskrevs de olika 
talarsubjekten. Därför analyserades de materiella processerna närmare genom att 
dela in dessa i händelser och handlingar, för att se vilka handlingar ”jag” och ”vi” 
görs ansvariga för och/eller orsakar och vilka händelser som ”jag” och ”vi” utsätts 
för eller är med om utan att själva orsakat eller ansvarat för (jfr. Holmberg & 
Karlsson, 2006). I analysen av agentivitet framträdde också positioneringar mellan 
”jag”, ”de andra” och ”vi”, t.ex. genom att händelser i F-1:s samtal tillskrevs ”vi” 
och handlingar tillskrevs ”jag”. På så sätt blev det synligt att ”jaget” är mer agentiskt 
än ”viet”. 

Analyserna skedde arbetslagsvis, men parallellt med varandra, vilket underlättade 
möjligheter för att få upp ögonen för olika aspekter som var framträdande i det ena 
arbetslaget och inte lika tydligt i det andra etc. Analysprocessen skedde fram till 
denna punkt på en helhetsnivå, det vill säga att de fem samtalen i vardera arbetslagen 
behandlats som ett material. Dock gjordes sammanställningen av processer i 
kronologisk ordning, för att jag skulle kunna se om några förändringar skedde över 
tid.  

För att öka transparensen i analysgenomförandet visas nedan ett exempel på hur en 
sekvens från arbetslaget F-1:s femte samtal kodats utifrån vem som gör vad: 
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Kodningen av sekvensen ger information om att barnen tycker, frågar och har sett. Det 
är också information om vad personalen gör: vi skulle ha gjort, vi behöver bli bättre på, 
man skulle kunna göra o.s.v. I sekvensen visas att talaren G också skiljer på ”vi” och 
”jag” och när hon uttrycker en lösning (”då tänker jag att”) använder hon sig av sig 
själv som utgångspunkt. På liknande sätt kodades och sammanställdes hur 
medarbetarna uttrycker vem som gör vad. 

Därefter skedde än en gång en genomläsning av de färgmarkerade transkripten, en 
slags in-zoomning på så sätt att jag nu ville se exempel på hur talarsubjekten bidrog 
till att skapa bilder av den omtalade vardagspraktiken på fritidshemmet. Det gjordes 
genom att markera sekvenser där någon initierar en diskussion (ofta med krävande 
talhandlingar - ett påstående eller en fråga) och när den diskussionen avslutas genom 
att samtalsdeltagarna byter samtalsämne eller det uppstår en längre tystnad som leder 
till byte av samtalsämne.  Med andra ord vad Norrby (2014) kallar för kommunikativa 
projekt. Sådana kommunikativa projekt där olika talarsubjekt användes, eller där det 
blev särskilt tydligt att ett visst talarsubjekt och en viss processtyp användes, 
analyserades närmare. Genom att klippa ut sekvenser från transkripten och klistra in 
i egna dokument (ett för varje samtal) kunde jag lättare se mönster i hur talarsubjekt 
och processtyper användes. Jag kunde fokusera på vilken respons yttranden med 
olika talarsubjekt och processtyper fick och hur det påverkade konkreta diskussioner 
i samtalen i fråga om vilken riktning samtalet tog och hur yttranden togs emot av 
”de andra” i samtalen.  

I den här analysfasen blev det möjligt att titta på datamaterialet ur ett nära perspektiv, 
med detaljer som talarsubjekt och val av processer i fokus samtidigt som jag kunde 
se detaljerna ur ett sekventiellt perspektiv. Det innebär att de urklippta 
kommunikativa projekten gjorde det möjligt att se återkommande sekvenser av 
vilken respons olika talhandlingar fick. Här blev till exempel synligt att påståenden 
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som gjordes i F-1:s samtal ofta bemöttes med ett nytt påstående och i 2-3:s samtal 
bemöttes påståenden ofta med en uppbackning eller en bekräftelse på det sagda.  

Analyser av positioneringar, sociala krafter och storyline har skett parallellt och med 
små steg i taget. Det blev i analysprocessen tydligt att den positioneringsteoretiska 
triadens tre aspekter är mycket ömsesidigt beroende och påverkade av varandra. 
Därför har den process där jag rört mig mellan nära detaljer och bredare 
helhetsgrepp också inneburit att när någonting nytt framträtt i hur sociala krafter 
verkar har det också gjort att min förståelse och analys av hur storylines skapas 
förändrats. Med små, men inte helt enkla, steg har på så sätt förståelsen av hur 
medarbetarna i samtalen konstruerar sig själva på samma gång som de talar om sin 
praktik. Samma exempel som ovan visar hur materialet också kan förstås ur ett 
positionerings-perspektiv, där positioneringar först uttrycks och sedan utmanas: 

 

Sekvensen visar att talaren G skiljer mellan ”vi” och ”jag” som nämns ovan och att 
det är ”jag” som har en lösning. På så sätt skiljer sig den enskilde medarbetarens 
handlingsutrymme från kollektivets, genom att kollektivet har problem och behöver 
förändras och den enskilde medarbetaren har lösningen. Genom att titta på 
interaktionen mellan talarna, exempelvis där de svarar med ett ”men”, synliggörs 
också att det finns ett visst motstånd mellan medarbetarnas olika perspektiv. På 
liknande sätt har materialet kodats och gett information om hur medarbetarna 
förhåller sig till varandra och till det som sägs om mellanmålet. Då de tre analytiska 
begreppen visar olika aspekter av vad språket som används får för funktion, används 
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samma empiriska exempel ibland flera gånger när analyserna presenteras i 
avhandlingen.  

Genom att analysera hur mönster i liknande positioneringsprocesser framträder, blir 
det möjligt att se hur olika pronomen används med olika processer, vilket 
konstruerar aktörens handlingsutrymme. Men det blir också möjligt att se hur sådant 
handlingsutrymme och även ansvar för handlingar och skeenden utmanas och 
förhandlas i samtalen. Exemplet ovan är ett exempel på hur ansvar och 
handlingsutrymme förhandlas genom att samtalsdeltagarna rör sig mellan att 
uttrycka sig med ”vi”, ”jag” och ”man”. ”Vi” ges inledningsvis ansvaret för att ha 
ett problem ”vi måste bli bättre på att göra det vi pratar om”. ”Jag” ges 
handlingsutrymme att komma fram till en lösning: ”då tänker jag att”. Men det är ett 
generellt ”man” som ska utföra lösningen, vilket också återkommer senare i 
exemplet, där ”man kan lägga undan dom”. Exemplet visar därför hur ”vi” har 
problemet, ”jag” har lösningen och ”man” ska genomföra den. 

Analys av hur interaktionen i samtalen påverkar de kollektiva berättelserna  

En utgångspunkt i studien är att meningsskapande utgörs av såväl diskursiva som 
sociala praktiker. Därför beskrivs här hur de positioneringsteoretiska analyserna 
bidrog till att också synliggöra mönster i medarbetarnas positioneringar som inte 
bara handlar om hur medarbetarna konstruerar olika saker. Positioneringar innebär 
också ett förhandlande av de relationer Bourdieu (1991:8) menar att en institution 
består av. Dessa relationer innebär positioner av makt, resurser och status för olika 
individer. I materialet framträdde ett mönster i att medarbetarna med mindre 
erfarenhet av arbete på fritidshem, positionerades på återkommande sätt av 
medarbetarna med lång erfarenhet av arbete på fritidshem. Därför markerades de 
sekvenser där de nyare medarbetarna yttrar sig och kollegorna ger någon form av 
respons. Analyser av hur och med vad nyare medarbetare bemöts, visade ett 
återkommande mönster i båda arbetslagen hur de nyare medarbetarna både utmanar 
positioneringar genom att göra tolkningar av fritidshemmets vardagspraktik, och hur 
de själva blir positionerade med mindre definitionsmakt än de mer erfarna i och 
genom den respons som ges. Återkommande mönster synliggjordes därmed i att de 
erfarna styr om samtalet på olika sätt i och med sin respons på olika yttranden.  

En annan aspekt som de positioneringsteoretiska analyserna synliggjorde var att 
medarbetarnas uppmärksamhet tycktes förändras i och med att filmerna spelades 
upp första respektive andra gången. Alla tillfällen där medarbetarna uppmärksammar 
något och hänvisar till filmen markerades i transkripten och särskilt ljus riktades åt 
att försöka se mönster i vad som blir möjligt att se och tala om utifrån filmerna. Det 
gjordes genom att se hur medarbetarna först beskriver vad som händer på filmen 
och sedan hur de beskriver samma film när den visas för andra gången. Genom 
upprepade läsningar av sådana sekvenser framträdde ett mönster av att 
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uppmärksamheten förändrades från att ha fokuserat på rutinen som filmen visat och 
hur barnen förhåller sig till den (ofta vad barnen gör fel i förhållande till vad de borde 
göra), till att fokusera på vad barnen faktiskt gör i filmen. Dessa aspekter blir också 
väsentliga för att beskriva fritidshemspersonalens meningsskapande i kollegiala 
samtal. 

5.6 Vetenskaplig transparens och trovärdighet 

I följande avsnitt diskuteras avhandlingens utförande utifrån trovärdighet. 
Avhandlingen är en kvalitativ studie och som sådan bygger den på tolkningar. Det 
är därför omöjligt att avgöra avhandlingens kvalitet utifrån kriterier av ”rätt” eller 
”fel” metoder och slutsatser. Kvalitet i kvalitativa studier kan istället avgöras genom 
olika aspekter av studiens trovärdighet, vilket avgörs bland annat genom hur 
transparent studiens genomförande beskrivs.  

Dataproduktionen planerades och genomfördes utifrån avhandlingens syfte och 
därefter valdes med omsorg positioneringsteorin som teoretiskt perspektiv. 
Teorivalet har därför inte påverkat de kollegiala samtalens utformning på något sätt. 
Inspiration till samtalens utformning hämtades från mina egna erfarenheter av arbete 
med pedagogisk dokumentation i förskolekontext och utifrån video stimulated 
reflection som forskningsmetod (jfr. Cutrim Schmid, 2011). Positioneringsteorin är 
dock det teoretiska perspektiv som löper som en röd tråd genom hela avhandlingen. 

Forskarens reflexivitet och förförståelse påverkar också studiens vetenskapliga 
trovärdighet. Min egen förförståelse av hur reflektionssamtal likt de deltagarna i 
studien gör, kommer från en annan praktik och med en särskild, filosofisk 
utgångspunkt, Reggio Emilia-filosofin (se Elfström, 2013). Inom 
förskoleverksamhet är arbetssättet med reflektionssamtal mycket mer etablerat än i 
fritidshemmets verksamhet, vilket jag var medveten om inför designen av studien. 
Jag ville ha en öppenhet med vad jag förväntade mig skulle hända i samtalen, 
samtidigt som det var viktigt att fritidshemspersonalen upplevde att det var dem till 
gagn att delta. Det inledande möte som beskrivs ovan i avsnitt 5.3, var ett sätt att 
göra reflexivitet. Jag berättade för deltagarna hur jag såg på de kommande samtalen, 
men jag poängterade tydligt att det här var deras samtal och att det skulle passa deras 
behov. Den här inledningen på projektet påverkade förmodligen studiens resultat, 
men åt ett annat håll än vad jag befarade. Min upplevelse var att deltagarna blev 
stärkta i att jag var där för att lyssna på dem, inte för att tala om för dem vad de 
skulle göra, eller att lägga ytterligare arbetsuppgifter på redan ansträngda dagar. Att 
på ett transparent sätt beskriva teoretiska perspektiv, metodval och genomförande 
synliggör för läsaren under vilka villkor studien är giltig (Larsson, 2005). 

Avhandlingen har granskats och diskuterats i olika seminarium och andra 
sammanhang under vägs gång. Granskningarna har varit en hjälp på vägen i det 
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fortsatta arbetet. De kollegiala granskningarna av analyser och resultat i olika skeden, 
har minskat risken för under- respektive övertolkning av data. Då analyserna 
utfördes parallellt mellan sociala krafter, positionering och storyline, fungerade 
analysprocessen som ett slags balansgång mellan detaljrikedom och en övergripande 
helhet, vilket möjliggjorde en reflexiv process. Om jag fastnade för mycket i detaljer, 
förlorades helhetsperspektivet. Om jag lade för mycket vikt vid sociala krafter i det 
som sades, missade jag vad den större berättelsen kunde vara, osv. Analysprocessen 
har därmed bidragit till en balans mellan del och helhet.  

För att en vetenskaplig studie ska anses trovärdig behöver det finnas en tydlig 
förankring mellan verkligheten och tolkningen av den (Larsson, 2005). I 
forskningsprojektet var det planerat att än mer involvera de deltagande 
medarbetarna genom att ge dem möjligheten att vara med i analysprocessen. Detta 
fick dock strykas då pandemiläget gjorde att medarbetarna drog tillbaka sitt 
deltagande. Syftet med ett sådant förfarande var tudelat. Jag ville att 
fritidshemspersonalen skulle få insyn i vad som hände med samtalen efter vi avslutat 
dem. Jag ville också att de skulle få upp ögonen för att analysera och prata vidare om 
det som sades under samtalen, för att väcka en lust att reflektera mera. Därutöver 
hade inslaget också inneburit en direkt värdering av huruvida mina analyser hade 
verklighetsförankring i form av att medarbetarna kände igen sig i den bild som 
erbjöds. Det hade dock krävt av mig att ta ställning hur jag skulle hantera eventuell 
dissonans mellan mina tolkningar och personalens uppfattningar. Jag hoppas att i 
framtiden få pröva en deltagarinkluderande analysprocess. För att försäkra mig om 
att studiens analyser är förankrade och kan anses rimliga utifrån ett 
fritidshemsperspektiv har presentationer av studien i olika sammanhang av 
fritidshemsforskare gjorts. Sådana presentationer har genererat diskussioner om 
studiens förankring i fritidshemmets vardagspraktik som den ser ut idag och vilken 
eventuell nytta studiens resultat kan ha för framtidens fritidshemsverksamhet. En 
avhandling i pedagogik som denna, bör vara pedagoger till gagn på något sätt. Det 
här har varit ett viktigt kriterium. Fritidshemmet är en pedagogisk praktik som 
fortfarande är relativt underforskad, även om fältet ständigt växer. Samtidigt är 
fritidshemmet i stort behov av kunskaper i hur personalen kan skapa och bibehålla 
stabilitet trots rådande utmanande förutsättningar.  

5.7 Litteratursökning 

För att öka transparensen i studiens genomförande följer här några ord om hur jag 
sökt litteratur för att göra det möjligt att sätta in studien i ett större sammanhang. 
Sökningar har skett i två olika fält eller områden: kollegiala lärarsamtal och 
fritidshemsforskning. 
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För att få grepp om forskningsfältet om kollegiala lärarsamtal användes främst 
databaserna ERIC, Google Scholar och databasen på Högskolan Västs bibliotek. 
Sökningar har gjorts på bred front, d.v.s. inte endast specifikt mot fritidshem eller 
extended education. Sökorden har varierat under avhandlingsarbetets gång, då fokus 
har skiftat successivt. Följande sökord (på svenska och engelska) har i olika 
kombinationer använts: teacher talk, teacher reflection, teacher discourse, teacher collegiality, 
teacher positioning etc. 

Forskningsfältet om fritidshem är begränsat, vilket gör att det är lättare att ha en 
överblick av det som gjorts och det som publicerats. Nätverket för 
fritidshemsforskning i Sverige sammanställer och uppdaterar en litteraturlista några 
gånger årligen. Listan innehåller avhandlingar, artiklar och magister/masteruppsatser 
med kopplingar till fritidshemsfältet. Jag har främst använt mig av denna 
litteraturlista för att kartlägga och förstå forskningsfältet. Men listan är inte vattentät 
och vissa relevanta publikationer finns inte med där. Därför har sökningar också 
gjorts i ovan nämnda databaser med följande sökord (på svenska och engelska) i 
olika kombinationer: fritidshem, school-age educare, extended education diskurser, kollegiala 
samtal, positionering, planeringstid, mellanmål, kollegialitet, utveckling etc. 

5.8 Reflektioner över studiens genomförande 

För att avsluta detta metodkapitel följer här några reflektioner över hur studien 
genomförts och vilka dilemman som uppstått i och genom studiens genomförande 
och de teoretiska utgångspunkterna. 

Relationen mellan de kollegiala samtalen i studien och fritidshemspersonalens 
vardagliga praktik kan diskuteras ytterligare. I det här kapitlets inledning förtydligas 
argumentationen för att tillföra en ny form av samtal i verksamheterna (avsnitt 5.2). 
Vad innebär det för konsekvenser att studera fritidshemspersonals 
meningsskapande i arrangerade samtal? I den här frågan är det viktigt att skilja mellan 
samtalets form och samtalandet. Jag har försökt göra val i designen och 
genomförandet av samtalen så att jag som forskare skulle ha så lite inverkan på 
samtalandet som möjligt. Det innebär att jag inte bidrog med egna funderingar eller 
tankar om det som diskuterades, utan jag lät personalens diskussioner ha företräde 
före de områden jag planerat i samtalsguiden. På så sätt har jag försökt designa för 
att personalens samtalande ska kunna vara så naturligt förekommande som möjligt, 
även om formen för samtalen inte är det. Viss påverkan har jag dock inte kunnat 
utesluta, med tanke på att studien innebär en ny form av diskussioner. Så för att inte 
medarbetarna skulle falla tillbaka i tidigare samtalsmönster, kom samtalsguiden eller 
den samtalsgång som samtalsguiden erbjöd ändå väl till pass under samtalen. 

En annan aspekt av att introducera en ny typ av samtal och studera vad de 
konstruerar måste också tas i beaktande. Det handlar om att tidigare forskning 
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5.7 Litteratursökning 

För att öka transparensen i studiens genomförande följer här några ord om hur jag 
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Sökningar har skett i två olika fält eller områden: kollegiala lärarsamtal och 
fritidshemsforskning. 
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För att få grepp om forskningsfältet om kollegiala lärarsamtal användes främst 
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har skiftat successivt. Följande sökord (på svenska och engelska) har i olika 
kombinationer använts: teacher talk, teacher reflection, teacher discourse, teacher collegiality, 
teacher positioning etc. 
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gånger årligen. Listan innehåller avhandlingar, artiklar och magister/masteruppsatser 
med kopplingar till fritidshemsfältet. Jag har främst använt mig av denna 
litteraturlista för att kartlägga och förstå forskningsfältet. Men listan är inte vattentät 
och vissa relevanta publikationer finns inte med där. Därför har sökningar också 
gjorts i ovan nämnda databaser med följande sökord (på svenska och engelska) i 
olika kombinationer: fritidshem, school-age educare, extended education diskurser, kollegiala 
samtal, positionering, planeringstid, mellanmål, kollegialitet, utveckling etc. 

5.8 Reflektioner över studiens genomförande 
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genomförandet av samtalen så att jag som forskare skulle ha så lite inverkan på 
samtalandet som möjligt. Det innebär att jag inte bidrog med egna funderingar eller 
tankar om det som diskuterades, utan jag lät personalens diskussioner ha företräde 
före de områden jag planerat i samtalsguiden. På så sätt har jag försökt designa för 
att personalens samtalande ska kunna vara så naturligt förekommande som möjligt, 
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medarbetarna skulle falla tillbaka i tidigare samtalsmönster, kom samtalsguiden eller 
den samtalsgång som samtalsguiden erbjöd ändå väl till pass under samtalen. 

En annan aspekt av att introducera en ny typ av samtal och studera vad de 
konstruerar måste också tas i beaktande. Det handlar om att tidigare forskning 
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påtalat att det kan ta lång tid för ett arbetslag att hitta samtalsrutiner som är 
produktiva och meningsfulla (Alnervik, 2013; Paredes Scribner m.fl., 2007). De 
samtal som fördes inom forskningsprojektet sträckte sig över ungefär tre månader, 
vilket i sammanhanget kan anses vara en begränsad tid för att etablera samtalsrutiner. 
I detta dilemma tror jag att samtalens design har varit en styrka. I den samtalsstruktur 
som fanns, med områden som återkom varje samtal, skapades möjligheter att få 
rutiner kring att samtala kring dessa områden. Dock var det mina förberedda 
områden, inte medarbetarnas. Men samtalen var så pass fria i sin struktur att 
medarbetarna hade möjligheten att fylla varje återkommande område med det 
innehåll som de själva fann relevant. Jag har därmed försökt att balansera mellan 
återkommande struktur och medarbetarnas möjligheter att påverka vad de samtalar 
om.  

Att använda filmer som utgångspunkt i samtalen valdes också med avseende att alla 
medarbetare oavsett tidigare erfarenheter och utbildning skulle kunna delta. 
Filmerna gör det möjligt att tolka och diskutera det som syns på filmerna och kräver 
således inte samtliga medarbetares närvaro och direkta erfarenheter av de filmade 
situationerna. Jag ville erbjuda deltagarna att samtala om det som var viktigt för dem. 
Därför var mina förberedda frågor endast områden att diskutera och inte frågor att 
besvara, i likhet med hur Cutrim Schmid (2011) menar att video stimulated reflection 
lämpar sig att användas. Det gav också ökade möjligheter att göra 
positioneringsteoretiska analyser, då medarbetarnas positioneringar fick större 
utrymme än om jag intervjuat medarbetarna utifrån de filmade sekvenserna. 
Filmerna visade sig också bli användbara för medarbetarna i samtalen, då de 
användes till att stanna tiden och att återkomma till dåtiden och på så sätt göra nya 
eller andra tolkningar av det som skett. 

De skilda förutsättningar arbetslagen har för att delta i samtalen som nämns ovan i 
avsnitt 5.2.2, bör diskuteras ytterligare utifrån hur det påverkade studiens resultat. 
Det ena arbetslaget, F-1, var inte fulltaligt vid något av de samtal som genomfördes 
och i det andra arbetslaget, 2-3, var samtliga medarbetare närvarande vid varje 
samtal. Det gav olika förutsättningar för arbetslagen att diskutera mellanmålet som 
de förväntas organisera och tillhandahålla tillsammans. Det påverkar också 
medarbetarnas möjligheter att genomföra samtalen, och därför har det också 
påverkat dataproduktionen. Men istället för att se de skilda förutsättningarna som 
en brist på trovärdighet, ser jag det som två fall som använts för att i viss mån 
kontrastera varandra och på så sätt bidragit till att få nya perspektiv på hur kollegiala 
samtal möjliggör meningsskapande (jfr. Havnes, 2009). Arbetslagens olika 
förutsättningar har påverkat dataproduktionen, men inte analysen av den. 

Två teoretiska och metodologiska dilemman uppkom under analysarbetet. Det 
första handlar om att undvika att dikotomisera de två deltagande arbetslagen. Vid 
samtalen och vid de första genomlyssningarna av inspelningarna var det lätt att få en 
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känsla av att det ena arbetslaget gjorde rätt och att det andra inte hade ett fungerande 
samarbete. Jag har verkligen arbetat med att bortse från mina egna föreställningar 
om hur samtalen ska gå till och vad som bör sägas däri och istället lyssna in vad det 
är som sägs och görs i samtalen. Jag har med andra ord försökt att distansera mig 
från personerna för att kunna se positioneringar. En bit in i analysarbetet märkte jag 
att mina initiala värderingar av arbetslagen hade ändrats och att jag nu såg styrkor 
och svagheter i båda sätten att göra samtalen. Det tyder på att jag lyckades hålla 
distansen och inte lät mina förutfattade meningar ta överhanden i analysen.  

Risken att dikotomisera ligger också inbäddad i valet av teori. Davies och Harrés 
(1990) drivkraft för att utveckla positioneringsteorin var att komma ifrån rollteorin, 
som de ansåg var alltför statisk och förutbestämd. Istället ville de förstå interaktioner 
som förhandlingar där positioneringar förändrades och var i ständig rörelse. Men 
om vi ser till hur positioneringsteorin sedan används, så blir det lätt att analyserna 
glider in på att studera man/kvinna, läkare/patient, lärare/elev osv (Davies & Harré, 
1990; Slocum-Bradley, 2009). Ett annat förekommande sätt är att definiera olika 
positioner t.ex. högpresterande och lågpresterande elever (Suh, 2020). Gränsen 
mellan position och roll blir alltså hårfin. För att undvika att falla i denna fallgrop 
har fokus riktats mot arbetslagets kollektiva konstruktioner, vilket gör att det inte i 
första hand är vem som gör vad som är intressant utan de gemensamma och 
återkommande positioneringarna. Med risken att dikotomisera i åtanke är det också 
viktigt att minnas att det som sägs och görs kan tolkas på flera olika sätt och mina 
tolkningar gör inte anspråk på en sanning utan är ett sätt att visa på hur 
fritidshemspersonal skapar mening i kollegiala samtal. I de tolkningar som jag gjort 
utifrån de positioneringsteoretiska analyserna har jag valt att lyfta upp och fokusera 
på de mönster av meningsskapande som metoden synliggjort. Att utgå från tre 
centrala analytiska begrepp innebär också att vissa saker exkluderas. En risk finns att 
de analyser som gjorts utifrån den positioneringsteoretiska triaden osynliggjort 
processer som så att säga inte ”passar in” i den (jfr. Herbel-Eisenmann m.fl., 2015). 
Men genom att förstå fritidshemmet som en institution bestående av sociala 
relationer där individer ges viss makt, resurser och status (Bourdieu, 1991:8), innebär 
kollegiala samtal också en social praktik där institutionella relationer förhandlas och 
upprätthålls. Därför fångar analyser av samtalen som social praktik också upp 
processer och saker som hamnar utanför den positioneringsteoretiska triaden. 

Det andra metodologiska dilemmat har varit positioneringsteorins begränsningar i 
form av hur den tidigare använts i analysarbete. Det visade sig snart vara mycket 
ovanligt att på ett tydligt sätt definiera de tre centrala begreppen (sociala krafter, 
positionering och storyline), och än mer ovanligt att analysera samtal utifrån alla tre 
begrepp (Herbel-Eisenmann m.fl., 2015). Begrepps föränderlighet och till synes 
oklara definitioner förklaras av positioneringsteorins ontologi och kan därför inte 
förväntas vara statiska begrepp (jfr. Herbel-Eisenmann m.fl., 2015; van Langenhove 
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& Harré, 1999). Men på något sätt måste begreppen tydliggöras för att bli 
användbara i studien. Under vägs gång har det varit utmanande då begreppen har en 
tendens att gå in i och överlappa varandra. Istället för att undvika överlappning har 
jag försökt vara transparent i beskrivningen av analysprocess och nyttjat den 
förståelse av vad samtal konstruerar, som positioneringsteorins tre centrala begrepp 
erbjuder.  

Den avhandling som nu blivit till är ett resultat av positioneringsprocesser, sociala 
krafter och storylines. Avhandlingsarbetet har drivits vidare av det jag 
uppmärksammat och det jag genom analyserna funnit intressant. Sociala krafter har 
bidragit till att jag stannat kvar vid vissa saker och gått vidare från andra i 
analysarbetet. Avhandlingsarbete är också det en social praktik som görs med ena 
foten i den praktik som studeras och den andra i den akademiska praktiken. Jag har 
således rört mig i positioneringar mellan att lyssna till medarbetarnas röster och höra 
och uppmärksamma vad som sägs och görs i samtalen och att med teorins hjälp och 
med systematiska analyser öka förståelsen om hur kollegiala samtal kan förstås. I 
avhandlingsarbetet har det varit viktigt för mig att hålla mig konstruktiv och inte 
måla fram det ena arbetslaget som bättre än det andra. I den strävan har mina egna 
positioneringsprocesser blivit särskilt märkbara och har inneburit ompositionering 
från att vara förskollärare till att vara forskare. Det innebär att jag när samtalen 
genomfördes hade en förförståelse och förväntning kring vad som skulle ske och 
vad som var en önskvärd utveckling av samtalen utifrån min förskollärarbakgrund. 
På så sätt fanns även risken att ofrivilligt göra en värdering av vad som var bra och 
mindre bra i samtalen. Men under analysarbetet kom mina värderingar och 
förutfattade meningar att ändras, genom att jag med teorins hjälp fick nya perspektiv 
på vad som sker i samtalen. På så sätt har jag ompositionerat min reflexiva 
positionering som grundade sig på mina erfarenheter som förskollärare och 
förståelsen för varför vad sägs av vem i kollegiala samtal har vidgats. 

5.9 Analysens resultat 

Analysresultaten presenteras i två delar som består av tre kapitel vardera. I den första 
delen beskrivs arbetslaget F-1:s meningsskapande och i den andra delen arbetslaget 
2-3:s meningsskapande. I avhandlingens resultatdel svarar jag på studiens 
forskningsfrågor för att möta upp syftet att analysera, tolka och förstå hur arbetslag 
i fritidshem kollektivt skapar mening i och genom kollegialt samtalande där 
mellanmålet diskuteras.  Som påminnelse följer här studiens forskningsfrågor: 

• Vilka kollektiva berättelser om mellanmålet och om arbetslaget framträder? 
• Hur positionerar sig medarbetarna till varandra och till det som sägs om 

mellanmålet? 
• Hur påverkar interaktionen i samtalen berättelserna? 
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• Vad innebär det kollektiva meningsskapandet för möjligheter och 
begränsningar för arbetslagen att planera och organisera 
fritidshemspraktiken? 

Analysen av respektive arbetslags meningsskapande presenteras i tre steg. Först 
(kapitel sex respektive nio) beskrivs vilka gemensamma berättelser, storylines, om 
mellanmålet som konstrueras i och genom samtalen. Kapitlen besvarar 
forskningsfråga ett. I detta steg ges också en överblick över vad diskussionerna i 
samtliga samtal kretsade kring. 

Därefter, i ett andra steg (kapitel sju respektive tio), går jag in på djupet och visar i 
detalj hur medarbetarna konstruerar sig själva och varandra i och genom sitt tal om 
mellanmålet. Med hjälp av de tre teoretiska begreppen (social kraft, positionering, 
storyline) framträder konstruktioner av hur den enskilde medarbetaren förhåller sig 
till arbetslaget som kollektiv. Kapitlen besvarar delvis samtliga forskningsfrågor, men 
med fokus på fråga två. 

Slutligen, i ett tredje steg (kapitel åtta respektive elva) besvaras forskningsfråga tre 
med fokus på hur interaktionen i samtalen påverkar berättelserna. Kapitlen besvarar 
också delvis forskningsfråga fyra, men den diskuteras framförallt i avhandlingens 
diskussionskapitel (kapitel tolv).  
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• Vad innebär det kollektiva meningsskapandet för möjligheter och 
begränsningar för arbetslagen att planera och organisera 
fritidshemspraktiken? 
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samtliga samtal kretsade kring. 
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detalj hur medarbetarna konstruerar sig själva och varandra i och genom sitt tal om 
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till arbetslaget som kollektiv. Kapitlen besvarar delvis samtliga forskningsfrågor, men 
med fokus på fråga två. 

Slutligen, i ett tredje steg (kapitel åtta respektive elva) besvaras forskningsfråga tre 
med fokus på hur interaktionen i samtalen påverkar berättelserna. Kapitlen besvarar 
också delvis forskningsfråga fyra, men den diskuteras framförallt i avhandlingens 
diskussionskapitel (kapitel tolv).  
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DEL I 
 

Arbetslaget F-1 - meningsskapande i ett 
flerstämmigt arbetslag 

 

Den här första delen av avhandlingens resultat handlar om arbetslaget F-1 och 
medarbetarnas meningsskapande utifrån de positioneringsteoretiska analyser som 
utförts. Medarbetarnas meningsskapande beskrivs i tre kapitel.  

Kapitel sex visar hur medarbetarna konstruerar målet med mellanmålet, det vill säga 
vad de vill att utvecklingsarbetet med mellanmålet ska resultera i. Målet med 
mellanmålet framträder i talet om vad som är önskvärt och inte under mellanmålet. 
Kapitlet syftar till att ge en inledande bild av vad det är arbetslaget strävar mot i sina 
diskussioner om eventuella förändringar av mellanmålet. Konstruktioner av målet 
med mellanmålet ger också information om vad medarbetarnas meningsskapande 
kretsar kring; vilken storyline om mellanmålet som konstrueras.  

Kapitel sju beskriver hur medarbetarna positionerar sig själva, varandra och det 
sagda. Kapitlet är strukturerat efter de tre centrala analysbegreppen: social kraft, 
positionering och storyline, och ger information om vad som sägs, vem som 
representerar det som sägs och vad det som sägs får för respons.  

I kapitel åtta presenteras analysresultatet av arbetslaget F-1:s meningsskapande 
utifrån mönster i hur medarbetarna förhandlar om mening i relation till mellanmålet. 
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6 Storyline om det önskvärda mellanmålet 

För att förstå medarbetarnas meningsskapande beskrivs i det här kapitlet hur målet 
med mellanmålet konstrueras i de kollegiala samtalen. Beskrivningen ger information 
om vad samtalet kretsar kring, vad medarbetarna strävar mot och hur de värderar 
det mellanmål de ser på de filmade sekvenserna i relation till målbilden. I analyser av 
hur medarbetarna i F-1 uttrycker mål och syften med mellanmålet, framkommer att 
målen förändras över tid. Medarbetarnas val av samtalsämnen förändras också 
mellan samtalen.  

I analysen inkluderas även svaren på den av mig initierade frågan om vad 
medarbetarna lärt sig av samtalet som rundar av varje samtal. Svaret på frågan 
analyseras som en återberättelse i syfte att förstå mer om vad medarbetarna anser är 
viktigt och relevant och vad eventuellt de tar med sig för nya insikter från samtalen. 
Samtalen presenteras i det här kapitlet i kronologisk ordning för att visa hur 
konstruktioner av målet med mellanmålet förändras över tid. En fördjupad analys 
av medarbetarnas positioneringar presenteras sedan i kapitel sju. 

6.1 Målet med mellanmålet under fem kollegiala 
samtal 

I det följande beskrivs de fem kollegiala samtal som studerats i föreliggande studie. 
Samtalen presenteras i kronologisk ordning och syftar till att ge läsaren en 
övergripande bild som ramar in vad samtalen kretsar kring och vad medarbetarna 
strävar mot i sina diskussioner om mellanmålet. 

6.1.1 Ett mellanmål med lugn och ro 

Samtalsdeltagare: Gunilla, Lisa. 

Vinjett: Samtalet utgår från en rad fotografier, som följer skeendet i hallen när 
barnen ska gå in till matsalen. På fotografierna visas barn som köar till att tvätta 
händerna på en av de två toaletter som finns i hallen. Kön går förbi ett trappräcke, 
på vilket några barn klättrar under tiden de väntar. 

I det första samtalet målas det önskvärda mellanmålet fram som en stund av lugn 
och ro, där barnen sitter stilla på sina platser i matsalen och pratar lågmält med de 
kompisar som sitter bredvid. Det uttrycks också som ett mål att personalen ska 
kunna erbjuda barnen ”pratkort” (skrivna kort med samtalsämnen på) och som i 
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kombination med att personalen ställer frågor till barnen skulle göra mellanmålet till 
en språkstimulerande aktivitet. Medarbetarna positionerar sig som viktiga aktörer för 
att organisera mellanmålets innehåll. Det uttrycks också att det finns en ”högre 
pedagogisk vinning” med mellanmålet, och att den skulle vara att barnen får ”lära 
känna fler” (S1F-1). En önskvärd strategi för att få barnen att lära känna fler 
kompisar uttrycks vara att personalen slumpar ut sittplatserna, så att barnen inte 
sitter bredvid de kompisar de leker med större delen av dagen. Lugn och ro lyfts 
särskilt fram som eftersträvansvärda mål med mellanmålet.  

I samtalet utvärderas den situation som råder under mellanmålet, medarbetarna 
uttrycker inte många förändringsförslag eller liknande. De få åtgärder som ändå 
uttrycks syftar till att lotsa barnen i de nödvändiga förflyttningar som mellanmålet 
kräver (förflyttningar mellan avdelning till matsal, från hallen utanför matsalen och 
in i den, förflyttningar mellan att hämta mat och dricka och gå till sin plats och sedan 
lämna sin disk och gå ut).  

När medarbetarna i slutet av samtalet diskuterar vad de har lärt sig av diskussionerna, 
lyfter de konkreta lösningar som nämnts: att göra tydliga led och köer, att måla upp 
gränser på golvet som visar var barnen får stå och inte, samt att tydligare visa var 
barnen ska hänga sina ytterkläder. 

6.1.2 Barnens beteende leder till oönskade situationer 

Samtalsdeltagare: Irma, Linda, Lisa. 

Vinjett: Diskussionerna utgår från fotografier som visar när barnen går in i matsalen 
och tar sin mat. Det är inte någon av samtalsdeltagarna som tagit fotografierna, 
vilket gör att en del av samtalet går till att diskutera hur bilderna kunde tagits 
annorlunda, för att fånga mer av skeendena. Därefter lämnas fotografierna och 
diskussionerna rör sig runt barnens ingång i matsalen mer generellt.  

I F-1:s andra samtal uttrycker deltagarna mål som handlar om barns beteende. Målet 
är att barn ska vara lugna och skötsamma. De ska ha ett bordsskick som är 
godtagbart enligt personalens preferenser. Barnen ska ha koll på vad som händer 
och vad som förväntas av dem. De ska också bry sig mer om sig själva och det egna 
görandet, än att titta på och kommentera andras ageranden. Stort utrymme i samtalet 
läggs på att uttrycka barns problematiska beteende och förklara konflikter eller andra 
oönskade situationer med att de inblandade barnen inte betett sig bra. 
Konstruktionen av barnet är att det bryr sig om sig självt, samtidigt som målet med 
mellanmålet uttrycks vara att lära känna fler kompisar och att prata med sådana barn 
en vanligtvis inte pratar med. Medarbetarna uttrycker framförallt dessa två mål, att 
barnen å ena sidan ska vara tysta, och å andra sidan prata med kompisar de vanligtvis 
inte pratar med. I det andra samtalet nämns inte personalens roll när 
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samtalsdeltagarna uttrycker sig om det önskvärda mellanmålet. Målet med 
mellanmålet fokuseras på barnens önskvärda och icke-önskvärda beteende. 

När medarbetarna i slutet av samtalet får frågan om vad de lärt sig, uttrycks konkreta 
och praktiska lösningar för att underlätta det upplägg som mellanmålet har vid tiden 
för samtalet. Det handlar om att skicka några barn i taget från avdelningen till 
matsalen och att låta några barn tvätta händerna på avdelningen istället för i hallen 
utanför matsalen. Det lyfts också att personalen måste arbeta för att undvika att 
barnen möts i trånga utrymmen. Utöver dessa framåtsyftande lösningsförslag så 
nämns och diskuteras även svårigheter som materiella och personella resurser i form 
av trånga utrymmen och att barnen blivit fler och personalen blivit färre under de 
senaste åren.  

6.1.3 Barnens behov och personalens uppdrag under 
mellanmålet 

Samtalsdeltagare: Gunilla, Irma. 

Vinjett: Tre olika filmsekvenser visas. En från hallen i matsalen, när de första barnen 
kommer upp. Den andra och tredje filmen visar sekvenser från mellanmålet, när 
barnen sitter och äter. 

Fortsatt är det främsta målet som uttrycks att mellanmålet ska vara en lugn och 
stillasittande stund, där barnen utför momenten enligt personalens preferenser. I 
detta samtal uttrycks också mål som handlar om vad personalen ska åstadkomma 
eller vad som är målet med deras arbete. Två olika perspektiv på personalens uppgift 
uttrycks: att ge barnen egentid, och att ge barnen struktur. Denna diskussion utgår 
ifrån vad samtalsdeltagarna uttrycker att barn behöver. Medarbetarna relaterar barns 
behov av egentid och struktur till hur mycket ork barnen har kvar till aktiviteter efter 
långa skoldagar. Medarbetarna positionerar sig i relation till det som sägs om 
fritidshemsarbete genom att uttrycka svårigheter med att balansera mellan barns 
behov och personalens uppdrag. 

När medarbetarna gör en återberättelse av samtalet väljer de att lyfta vad de kollegiala 
samtalen i sig bidrar till. Det uttrycks att samtalen påverkar arbetet på fritidshemmet, 
genom att medarbetarna nu fått nya frågeställningar och att samtalen ger tid att tänka 
på andra sätt än tidigare. I de tidigare samtalen har medarbetarna återgett de konkreta 
lösningar som uttryckts under samtalen, när de svarat på frågan om vad de lärt sig 
av diskussionerna.  

6.1.4 Ett lustfyllt men stillsamt mellanmål 

Samtalsdeltagare: Irma, Linda, Lisa, Student. 
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Vinjett: Den filmade sekvensen visar matsalen när barnen äter mellanmål. Filmen 
visar hur några barn kommer in och hämtar mat och sätter sig. Några barn sitter 
redan utspridda vid olika bord och äter.  

Även i det fjärde samtalet uttrycks det främsta målet med mellanmålet vara tystnad 
och att prata stillsamt med den som sitter bredvid. Att ha en tyst och stilla stund i 
matsalen är ett mål som återkommer i varje samtal. I det fjärde samtalet talar dock 
medarbetarna om mellanmålet som en aktivitet och en upplevelse, vilket de inte gjort 
tidigare. Det önskvärda mellanmålet talas nu om som ett erbjudande om en positiv 
upplevelse till barnen. Personalens uppgift är i det önskvärda mellanmålet att 
aktivera barnen och erbjuda barnen något som fångar deras intresse. Medarbetarna 
positionerar sig i relation till uppgiften som ansvariga för att förändra upplägget av 
mellanmålet för att förändra den upplevda problematiska situationen. Tidigare har 
barnen positionerats som ansvariga att förändra sitt beteende för att mellanmålet ska 
kunna förändras. Att mellanmålet ska vara roligt och intressant betonas mer i det 
fjärde samtalet än tidigare. Men målet att få ner ljudnivån och att få en lugn stund 
kvarstår även nu. Nu uttrycks åtgärder som är mer riktade mot personalens arbete, 
än tidigare då barnens beteende diskuterats. I samtalet uttrycks att barnen ”ska få en 
lugn start” och att det är personalens uppgift att ”få ner ljudnivån”.  

I medarbetarnas återberättelse som avslutar samtalet uttrycker de att de fått 
möjlighet att tänka till och tänka djupare och att samtalet gett tid till detta. 
Medarbetarna uttrycker också att de upplever förändring till det bättre, vilket de 
förklarar med att de lyckats få bort moment under mellanmålet som orsakat onödig 
rörlighet i matsalen.  

6.1.5 Olika röster om målet med mellanmålet 

Samtalsdeltagare: Gunilla, Irma, Linda, Student. 

Vinjett: Den filmade sekvensen är filmad i matsalen när barnen äter mellanmål. 
Under tiden barnen äter står en medarbetare, Irma, och läser gåtor för barnen. De 
flesta barnen räcker upp handen för att svara på gåtan. Några barn reser sig och går 
att hämta mer att äta. I bakgrunden syns Gunilla som rör sig ut och in i rummet. 

I det femte samtalet uttrycks olika mål med mellanmålet, men att det ska vara tyst 
och stilla framträder fortfarande som det viktigaste målet. I diskussionerna uttrycks 
två motsatta ståndpunkter: det är personalens ansvar att aktivera barnen för att 
uppnå det önskvärda mellanmålet, och: barnen behöver göra en inre förändring för 
att kunna uppnå det beteende som personalen ser som önskvärt – att vara tyst och 
stilla i matsalen. Det innebär att det också är två mål med mellanmålet som diskuteras 
i samtalet: att barnen ska få erbjudande om ”motivator” för att kunna fokusera och 
därmed bete sig på önskvärda sätt, och att barnen ska utveckla förmåga och beteende 
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att klara av samma saker även utan ”motivator”5. Åtgärder och lösningsförslag 
diskuteras inte utan det är i första hand medarbetarnas syn på vad barn klarar av och 
inte som diskuteras.  

När medarbetarna svarar på frågan vad de lärt sig av samtalet, uttrycker de specifika 
frågeställningar som uppkommit under samtalets gång: Hur kan vi hitta barnens 
motivation? Hur kan vi arbeta med det? Vad vet vi om vad som fångar barnens 
intresse? samt: Hur kan vi åstadkomma en bestående förändring hos barnen utifrån 
en positiv upplevelse? Det är i medarbetarnas återberättelse således fokus på att 
samtalet bidragit till nya frågeställningar, snarare än att nämna olika konkreta 
lösningsförslag. 

6.2 Det problematiska mellanmålet – en 
sammanfattande analys 

I det här kapitlet har ett första steg tagits för att förstå fritidshemspersonalens 
meningsskapande. Detta första steg består i en presentation av vad medarbetarna i 
arbetslaget F-1 diskuterar och hur de konstruerar mellanmålet. Analyserna 
presenteras på ett översiktligt plan, för att ge läsaren en överblick över samtalen. I 
nästa kapitel fördjupas och exemplifieras de positioneringsteoretiska analyserna.  

Medarbetarna i F-1 skapar mening i relation till mellanmålet som en institutionell 
aktivitet som de strävar mot att göra till en trevlig stund av lugn och ro i matsalen. 
Målet med mellanmålet är rekreation för såväl barn som personal efter en lång dag i 
skolan. Medarbetarna strävar också mot att barn ska sitta bredvid kompisar de 
vanligtvis inte leker med, i syfte att de ska lära känna varandra. Meningsskapandet i 
F-1:s samtal sker genom att händelser i vardagspraktiken tolkas och värderas utifrån 
målbilden med ett tyst och stilla mellanmål. 

På olika sätt positionerar sig medarbetarna i relation till det som sägs om det 
önskvärda mellanmålet. Ansvaret för att förändra mellanmålet rör sig mellan att vara 
dels personalens, dels barnens. Personalen kan ta ansvar genom organisation och 
innehåll och barnen genom att förändra sina beteenden.  

I medarbetarnas samtal konstrueras en viss dissonans mellan det önskvärda 
mellanmålet och den upplevda verkligheten. De diskursiva konstruktionerna av hur 
mellanmålet är handlar om en upplevelse av att mellanmålet är en problematisk 
aktivitet, som måste förändras. Medarbetarna konstruerar återkommande det 
önskvärda mellanmålet som tyst och stilla och skapar mening kring det som sker i 
de filmade sekvenserna genom att värdera vardagspraktiken som problematisk, 

 

5 Detta beskrivs vidare i avsnitt 7.2.2 nedan. 
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vilket synliggör en storyline om det problematiska mellanmålet. Medarbetarna gör 
många återberättelser av olika situationer som ger en bild av vad det är som är 
problematiskt. Upprepade gånger positioneras barnen och deras beteende som orsak 
till problemen.  

I det fjärde samtalet sker en förändring när medarbetarna riktar ljuset mot det egna 
agerandet och vad de själva kan göra för att förändra mellanmålet. På så sätt 
positionerar de sig själva som ansvariga över att en förändring ska komma till stånd. 
Det leder till diskussioner där grundläggande frågor om vad barnen klarar av och 
inte och vad fritidshemmet ska erbjuda.  

Mellanmålet konstrueras således i F-1:s samtal som något problematiskt och 
ohållbart, där ansvaret för problemen till en början läggs på barnen. Det gör att de 
åtgärder och lösningar som uttrycks handlar om hur medarbetarna ska få barnen att 
agera på andra sätt. I de sista samtalen läggs mer ansvar på medarbetarna och hur de 
skulle kunna agera annorlunda genom att arrangera mellanmålet på andra sätt. 

I svaren på frågan om vad de lärt sig, förändras medarbetarnas sätt att återberätta de 
kollegiala samtalen under samtalens gång. Förändringen innebär en rörelse från att 
ha uttryckt att de tar med sig konkreta lösningsförslag som de vill genomföra i 
praktiken, till att i sista samtalet uttrycka frågeställningar som de vidare behöver 
fundera på.  Förändringen utgör en ompositionering i medarbetarnas relation till 
mellanmålet, som innebär att diskussionerna som rört sig på ett praktiskt-konkret 
plan också inkluderar större pedagogiska frågor som: vad behöver ett barn? Hur 
motiverar vi barnen? Hur åstadkommer vi bestående förändring? 

Den inledande presentation av fritidhemspersonalens meningsskapande utifrån 
samtalens innehåll som presenterats i föreliggande kapitel, fördjupas och 
exemplifieras mer ingående i nästa kapitel. 
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7 Ett begränsat arbetslag med 
handlingskraftiga medarbetare 

I det här kapitlet fördjupas analyserna av arbetslaget F-1:s konstruktioner av 
mellanmålet och av sig själva som institutionella aktörer. Analysen visar hur mening 
konstrueras genom att medarbetarna positionerar sig dels i relation till varandra, dels 
i relation till sakfrågan. På så sätt framträder hur arbetslagets och de enskilda 
medarbetarnas handlingsutrymme att förändra och agera i vardagspraktiken 
konstrueras. 

Analysen visar att medarbetarna främst kommunicerar med olika påståenden. 
Påståenden innehåller erbjudanden om tolkningar av den sociala världen. Studien 
fokuserar på arbetslagets kollektiva meningsskapande, vilket gör att respons på 
påståenden avgör vilka tolkningar av den sociala världen som diskuteras. Responsen 
innebär sociala krafter som befäster eller avfärdar det som sägs. Analysen synliggör 
därmed hur relationella aspekter mellan medarbetarna i samtalen påverkar det 
kollektiva meningsskapandet. 

Nedan presenteras först analysen av hur sociala krafter verkar i samtalen och därefter 
hur medarbetarna positionerar sig. Analysen visar att medarbetarna återkommande 
positionerar sig och det sagda på liknande sätt. Mönster i positioneringar visar på 
hur meningsskapandet är avhängigt av medarbetarnas förhållningssätt till varandra i 
samtalet. Slutligen presenteras den storyline som framträder i analyser av hur 
medarbetarna konstruerar sig själva som institutionella aktörer. 

7.1 Handlingsutrymme konstrueras genom sociala 
krafter 

I följande avsnitt beskrivs sociala krafter som verkar i samtalen. Analysen nedan har 
fokus på skillnader och likheter i respons som medarbetarna ger efter att någon har 
formulerat sig i termer av ”jag” eller ”vi”. Val av pronomen indikerar talarens 
upplevda relation till ”de andra”, i det här fallet den enskilde medarbetarens relation 
till arbetslaget som kollektiv. Sociala krafter i respons på olika yttranden möjliggör 
och begränsar vilka sätt som är accepterade att uttrycka sig och agera på i de 
kollegiala samtalen. De konstruktioner som görs är också indikationer på hur 
medarbetarna kan agera i vardagspraktiken, som enskilda medarbetare och som 
kollektiv. Följande avsnitt beskriver hur medarbetarnas användning av ”jag” och 
”vi” när de talar om mellanmålet bidrar till konstruktioner av ett icke-agentiskt arbetslag 
och den enskilde medarbetaren som handlingskraftig. 
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7.1.1 Konstruktioner av ett icke-agentiskt arbetslag  

Ett mönster i F-1:s samtal är uttrycket ”vi har” följt av olika förutsättningar, till 
exempel: vi har pratiga barn/trånga lokaler/inte en samsyn/ett uppdrag att förhålla 
oss till. Att ”ha” något innebär i den funktionella grammatiken en passiv och icke-
agentisk händelse (jfr. Holmberg & Karlsson, 2006). De förutsättningar som nämns 
ovan beskrivs därmed som givna arbetslaget att förhålla sig till snarare än orsakade 
av dem själva. Mönstret i att återkommande uttrycka sig med ”vi har” bidrar därför, 
menar jag, till att konstruera arbetslaget som icke-agentiskt. Med två exempel visas 
nedan att medarbetarna använder sig av uttrycket ”vi har” för att beskriva de yttre 
förutsättningarna barnens beteenden och fritidshemmets uppdrag. 

Arbetslagets icke-agentivitet i relation till barnens beteenden 

Medarbetarna inleder sina samtal med att beskriva vad de ser på filmsekvensen. 
Personalen beskriver ofta situationer med barn som uppvisar problematiska 
beteenden (rad 1, 9, 13). Analysen av val av subjekt och process visar att 
medarbetarna konstruerar sig som icke-agentiska när de talar om barnens beteenden. 
Det innebär att barnens beteende beskrivs som något personalen inte själva orsakat 
och därför heller inte ansvarar för. I exempel 1 beskriver Gunilla den situation som 
råder vid mellanmålet, genom att uttrycka ”vi har” följt av vad hon menar att de har 
(några som är lättantändliga, barn som skulle kunna säga han slog mig etc.): 

Exempel 1

Gunilla: vi har ju några som är (.) om jag uttrycker mig så här (.) 1 
lättantändliga= 2 

 (1) 3 

Gunilla: =eh (.) och nu var inte dom på bild här i princip (.) men är 4 
det några utav dom så blir det ju lätt (1) väldigt (1) eh (.) är 5 
man (1) ja men vi har barn som skulle kunna säga (.) eh (.) 6 
han slog mig= 7 

Irma: =mm= 8 

Gunilla: = i den här röran (.) som inte är ett medvetet slag (.) det 9 
kan vara nån som kommer emot så (.) men (.) eh (1) och 10 
då har vi ju en konfliktsituation= 11 

Irma: =mm= 12 

Gunilla: =vi har ju nån som blir arg eller liksom går i affekt 13 

(S3F-1) 

 

115 
 

Uttrycket ”vi har” upprepas under flera samtalsturer, oavsett om responsen är en 
kortare tystnad (rad 3) eller kollegors hummande uppbackningar (rad 8, 12). Det är 
ett återkommande mönster att påståenden om barns problematiska eller icke-
önskvärda beteenden får uppbackande respons. På så sätt visar exemplet hur sociala 
krafter får samtalet att stanna kvar i yttranden som beskriver barns beteenden utifrån 
konstruktionen att det inte är något personalen orsakar. Jag menar att en viss 
maktlöshet inför barnens beteende konstrueras, då barns beteende upprepade 
gånger omtalas som att arbetslaget ”har” de barn som de ”har”. I och med att ”vi 
har” är ett icke-agentiskt uttryck, skapas den diskursiva konstruktionen av att 
personalen har ”hamnat” i den beskrivna situationen. Barnens beteende är således 
inte orsakade av personalen. Trots att arbetslaget inte är ansvarigt för barnens 
beteende, är det personalens uppgift att hantera konsekvenserna av dessa: ”då har vi 
en konfliktsituation” (rad 11). I förlängningen innebär det att barn som ”är” på vissa 
sätt kräver särskild uppmärksamhet av medarbetarna.  

Medarbetarnas val av ”vi” som talarsubjekt när de talar om yttre förutsättningar 
indikerar att det görs konstruktioner av något gemensamt. I yttrandet ”då har vi en 
konfliktsituation” (rad 11) sker en konstruktion av samhörighet med ”de andra”. Det 
innebär att medarbetarna tillsammans har att hantera de situationer som uppkommer 
på grund av barnens beteenden. I exempel 1 och i liknande sekvenser sker inget 
motstånd mot påståenden där ”vi” är talarsubjekt när yttre och problematiska 
förutsättningar beskrivs. De problem och svårigheter som finns med och under 
mellanmålet, konstrueras därmed som gemensamma och lika för alla medarbetare. 
De sitter alla i samma båt. 

Arbetslagets icke-agentivitet i relation till fritidshemmets uppdrag 

Även i exempel 2 framträder vid en analys att medarbetarna backar upp den som 
uttrycker sig med ”vi har”. I det här fallet handlar det inte om barns beteenden utan 
om fritidshemmets uppdrag. I exempel 2 uttrycks att fritidshemmets uppdrag bidrar 
till svårigheter, vilket i sin tur också bidrar till konstruktionen av arbetslagets icke-
agentivitet: 

Exempel 2 

Irma:  och då är det ju också det här att då har vi ju det här att vi 1 
ska utmana barnen och kan man då säga att: nej men jag 2 
vill absolut inte vara med (.) ska man säga då: nej men 3 
hoppa över den här gången då eller ska man säga: nej men 4 
nu går du dit (.) för att du ska utmanas och göra det här (.) 5 
jag (.) jag vet inte jag är lite kluven där= 6 

Gunilla: =ja nej men alltså vi har ett pedagogiskt uppdrag där vi 7 
liksom är liksom är ålagda att göra saker och hitta former 8 
för det och där måste vi ju (.) ja men vi måste ju hitta yttre 9 
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7.1.1 Konstruktioner av ett icke-agentiskt arbetslag  
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 (1) 3 
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(S3F-1) 
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Uttrycket ”vi har” upprepas under flera samtalsturer, oavsett om responsen är en 
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ramar tänker jag (.) som vi sen kan fylla med ett 10 
pedagogiskt innehåll (.) och (1) ramarna tycker jag är bra 11 
och så får vi modifiera hur mycket vi ut (.) utmanar i 12 
innehållet och (1) eh (.) och där 13 

(4) 14 

Gunilla:  och det finns (.) ja men jag håller med dig om att dom här 15 
(.) bryten är (.) det bästa vore om vi kunde ha alla 16 
mentorsgrupperna samtidigt= 17 

Irma: =mm= 18 

Gunilla =till exempel (.) vi får andra (.) förluster i det i att vi (.) för 19 
då är alla barnen borta samtidigt istället för att det blir 20 
lugnare på avdelningen medans en tredjedel är borta (.) så 21 
det är ju liksom för och nackdelar22 

(S3F-1) 

Exempel 2 visar hur medarbetarna talar om mellanmålet genom att beskriva de 
dilemman och svårigheter som de måste förhålla sig till när de organiserar 
verksamheten (rad 7-13) och i konkreta situationer som uppstår i arbetet med barnen 
(rad 1-6). Beskrivningarna av det formella uppdragets påverkan på 
fritidshemsarbetet görs med uttrycket ”vi har”, vilket innebär en positionering i 
relation till uppdraget. Det formella uppdraget orsakas inte heller det av 
medarbetarna själva. Dock är det, i likhet med barnens beteende, något som de måste 
hantera och förhålla sig till.  

Den enighet om att arbetslaget har vissa yttre förutsättningar att hantera framträder 
genom Irmas yttrande: ”vi har ju det här att vi ska utmana barnen” (rad 1-2) och 
Gunillas omformulering av samma påstående: ”men alltså vi har ju ett pedagogiskt 
uppdrag” (rad 7). Sociala krafter enar medarbetarna när problem och svårigheter 
uttrycks, vilket jag menar bidrar till att konstruera en viss maktlöshet inför yttre 
förutsättningar, likt de som beskrivs i det här avsnittet.  

När medarbetarna går vidare och diskuterar hur de ska hantera dilemman orsakade 
av de yttre förutsättningarna, skiftar talaren upprepade gånger från ett tala utifrån ett 
”vi” till ett ”jag” (t.ex. exempel 2, rad 10-11). Sådana skiften indikerar en skillnad i 
att befinna sig i yttre förutsättningar och att agera i och med sådana förutsättningar, det 
vill säga i samtalet är det ”viet” som har något, men ”jaget” som gör något. Nästa 
avsnitt beskriver vidare analysresultaten om hur den enskilde medarbetaren 
konstrueras i och genom arbetslagets kollegiala samtalande. 
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7.1.2 Den enskilde medarbetaren som handlingskraftig  

När medarbetarna återberättar olika händelser använder de ofta ”jag” som 
utgångspunkt tillsammans med materiella och mentala processer, vilka enligt den 
funktionella grammatiken uttrycker agentiska handlingar (jfr. Holmberg & Karlsson, 
2006). Agentiska handlingar betonar det egna agerandet i mellanmålets 
vardagspraktik och den enskilde medarbetaren (”jag”) konstrueras därmed som 
handlingskraftig trots de svåra förutsättningarna som ”vi har”. I arbetslagets 
meningsskapande skiljs arbetslagets och den enskilde medarbetarens 
handlingsutrymme åt, det vill säga det konstrueras olika möjligheter för kollektivet 
och för respektive individ. I det följande beskrivs hur den enskilde medarbetaren 
konstrueras genom exempel där ”jag” agerar trots yttre förutsättningar och hur ”jag” agerar 
trots arbetslagets icke-agentivitet. 

”Jag” agerar trots yttre förutsättningar 

Med exempel 3 nedan visas hur Irma i en återberättelse beskriver hur hon agerade 
trots de omgivande svåra förutsättningarna i matsalen. Irma berättar att hon under 
ett mellanmål tog ett spontant beslut och läste gåtor för barnen. Hon utgår från 
barnens beteende: ”dom började prata och dom höll på” (rad 1), när hon beskriver 
hur situationen var och hur det kom sig att hon agerade som hon gjorde. 
Användningen av ”jag” följt av ”tänkte” betonar att det var ett beslut Irma tog på 
egen hand.   

 Exempel 3: 

Irma: =men dom började prata och dom höll på och då tänkte 1 
jag: nej (1) fredag (.) det är inget roligt att sluta veckan med 2 
att stå och skälla på dom liksom (.) och då googlade jag 3 
upp lite gåtor för barn och frågade om dom ville vara med 4 
(.) och alla ville (.) ja då gäller det (.) och då var dom tysta 5 
(.) för alla ville ju höra gåtorna (.) och då hade vi ju faktiskt 6 
riktigt trevligt [därinne] 7 

Student:                       [mm]8 

(S4F-1) 

Att Irma utgår från barnens (problematiska) beteende bidrar till den diskursiva 
konstruktionen av barnen som en yttre förutsättning som personalen inte orsakar 
eller bär ansvar för, men som är personalens ansvar att hantera. Analysen av exempel 
3 visar att Irma tycks övertygad om att situationen med de pratiga barnen skulle 
kunna lösas genom att ”stå och skälla på dom”, men att det inte är ett bra sätt att 
hantera situationen. Irma återberättar att hon istället agerade genom att ”googla upp 
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lite gåtor”, en aktivitet som hon beskriver som ”faktiskt riktigt trevlig”. I 
återberättelsen skapas en diskursiv konstruktion av den enskilda medarbetaren som 
agentisk i en situation hon inte orsakar, men som hon ansvarar för att ordna upp. 
Irmas yttrande bemöts med uppbackande ”mm” av Studenten, vilket får Irma att 
fortsätta sin berättelse. ”Jag” konstrueras i exempel 3 som agentisk och 
handlingskraftig trots de omgivande yttre förutsättningarna som barnens beteende 
utgör. 

”Jag” agerar trots arbetslagets icke-agentivitet 

Även i exempel 4 beskrivs hur den enskilde medarbetaren konstrueras, men i 
exemplet handlar det om att ”jag” agerar på egen hand trots arbetslagets begränsade 
möjligheter. I F-1:s samtal görs flera påståenden som handlar om att medarbetarna 
tycker, tänker och agerar på olika sätt och att de inte delar samma syn på hur arbetet 
på fritidshemmet ska utföras. Exempel 4 visar sådana påståenden (rad 1, 3-7, 15-16). 
I exemplet visas också att påståenden om arbetslaget som oenigt också innehåller 
konstruktioner av den enskilde medarbetarens agentivitet: 

Exempel 4

Gunilla:  för att vi inte jobbar åt samma håll 1 

Sanna:  mm 2 

Gunilla:  om jag börjar skicka barn och förväntar mig att nån står 3 
där uppe eller (.) ja men (.) en typisk sak (.) men jag jobbar 4 
nog så här att jag går runt och säger så här: ((pratar med 5 
mjuk röst)) ni kan börja packa ihop här (.) för att få det här 6 
flödet som jag känner att jag är ute efter 7 

Lisa:  ja 8 

Gunilla:  så då går jag runt och säger: nu kan ni börja och packa ihop 9 
er, börja städa nu så kan ni gå till mellis sen, ja och så går 10 
jag lite runt så (1) medans nån annan säger: ((håller 11 
händerna vid munnen som en megafon)) nu är det mellis (.) 12 
det är en sån grej 13 

[…] 14 

Gunilla:  och det är, jag menar, målet är detsamma, vi ska till mellis, 15 
men vägen dit= 16 

Lisa: =jaa= 17 

Gunilla:  =är olika 18 

(S1F-1) 
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Gunilla och Lisa beskriver situationen som råder i arbetslaget och att samarbetet 
mellan kollegorna präglas av att de ”inte jobbar åt samma håll” (rad 1).  Gunilla 
utvecklar påståendet genom att beskriva vad hon själv gör i en given situation (rad 
3, 9). Analysen tolkas som att Gunilla tycks övertygad om att hon agerar på rätt sätt 
och eftersom de andra inte gör det, så jobbar medarbetarna inte åt samma håll. Dock 
uttrycker Gunilla att medarbetarna i arbetslaget har samma mål, men olika vägar att 
komma dit.  

Medarbetarna beskriver upprepade gånger hur de själva agerat i olika besvärliga 
situationer. Det mönstret synliggör spänningar mellan hur medarbetarna konstruerar 
arbetslagets möjligheter och begränsningar och ”jagets” vilja och förmåga att agera 
i fritidshemmets vardagspraktik. Medarbetarnas återberättelser bidrar med andra ord 
till att skapa en distans mellan ”jag” och ”de andra” i arbetslaget (jfr. Moghaddam, 
1999; Tirado & Gálvez, 2008). 

Förhandlingar om vardagspraktiken inleds i F-1:s kollegiala samtal ofta med 
återberättelser av en problematisk händelse i de filmade sekvenserna. Med tanke på 
att de kollegiala samtalen är nya för medarbetarna, måste det ses i ljuset av att de 
första samtalen innebär ett prövande kring hur samtalen ska gå till och vad som kan 
sägas i dem. Att fokusera på det problematiska kan tolkas vara ett sätt att inleda en 
kollegial diskussion genom att enas om något som samtliga varit överens om sker på 
ett icke-önskvärt sätt. 

7.1.3 Konstruktioner av gemensamma sanningar  

Val av talarsubjekt är i positioneringsteorin en viktig aspekt i en grupps 
positioneringsprocesser, då det indikerar relationen mellan en grupp som kollektiv 
och dess medlemmar (Davies & Harré, 1990; Moghaddam, 1999). Att uttrycka sig 
utan talarsubjekt indikerar också andra saker. Enligt den funktionella grammatiken 
tyder påståenden som inte innehåller något talarsubjekt på att det som sägs ligger 
nära vad talaren håller för sant (jfr. Holmberg & Karlsson, 2006:60). Analyser av 
sociala krafter i F-1:s samtal visar att medarbetarna uppehåller sig vid påståenden 
utan talarsubjekt. I exempel 5 återberättar Lisa och Gunilla situationen i hallen när 
barnen ska gå in i matsalen. Med höga sanningsanspråk beskrivs att ”sen är det ju 
alltid konflikter” (rad 1) och ”dom är lite triggers” (rad 9): 

 Exempel 5

Lisa:  men sen är det ju alltid konflikter (.) men just det här 1 
knuffandet och ja (.) men han knuffade mig (.) även om 2 
det inte var medvetet så händer det ju när det (1) inte finns 3 
utrymme 4 
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konstruktioner av den enskilde medarbetarens agentivitet: 

Exempel 4

Gunilla:  för att vi inte jobbar åt samma håll 1 

Sanna:  mm 2 

Gunilla:  om jag börjar skicka barn och förväntar mig att nån står 3 
där uppe eller (.) ja men (.) en typisk sak (.) men jag jobbar 4 
nog så här att jag går runt och säger så här: ((pratar med 5 
mjuk röst)) ni kan börja packa ihop här (.) för att få det här 6 
flödet som jag känner att jag är ute efter 7 

Lisa:  ja 8 

Gunilla:  så då går jag runt och säger: nu kan ni börja och packa ihop 9 
er, börja städa nu så kan ni gå till mellis sen, ja och så går 10 
jag lite runt så (1) medans nån annan säger: ((håller 11 
händerna vid munnen som en megafon)) nu är det mellis (.) 12 
det är en sån grej 13 

[…] 14 

Gunilla:  och det är, jag menar, målet är detsamma, vi ska till mellis, 15 
men vägen dit= 16 

Lisa: =jaa= 17 

Gunilla:  =är olika 18 

(S1F-1) 
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Gunilla och Lisa beskriver situationen som råder i arbetslaget och att samarbetet 
mellan kollegorna präglas av att de ”inte jobbar åt samma håll” (rad 1).  Gunilla 
utvecklar påståendet genom att beskriva vad hon själv gör i en given situation (rad 
3, 9). Analysen tolkas som att Gunilla tycks övertygad om att hon agerar på rätt sätt 
och eftersom de andra inte gör det, så jobbar medarbetarna inte åt samma håll. Dock 
uttrycker Gunilla att medarbetarna i arbetslaget har samma mål, men olika vägar att 
komma dit.  

Medarbetarna beskriver upprepade gånger hur de själva agerat i olika besvärliga 
situationer. Det mönstret synliggör spänningar mellan hur medarbetarna konstruerar 
arbetslagets möjligheter och begränsningar och ”jagets” vilja och förmåga att agera 
i fritidshemmets vardagspraktik. Medarbetarnas återberättelser bidrar med andra ord 
till att skapa en distans mellan ”jag” och ”de andra” i arbetslaget (jfr. Moghaddam, 
1999; Tirado & Gálvez, 2008). 

Förhandlingar om vardagspraktiken inleds i F-1:s kollegiala samtal ofta med 
återberättelser av en problematisk händelse i de filmade sekvenserna. Med tanke på 
att de kollegiala samtalen är nya för medarbetarna, måste det ses i ljuset av att de 
första samtalen innebär ett prövande kring hur samtalen ska gå till och vad som kan 
sägas i dem. Att fokusera på det problematiska kan tolkas vara ett sätt att inleda en 
kollegial diskussion genom att enas om något som samtliga varit överens om sker på 
ett icke-önskvärt sätt. 

7.1.3 Konstruktioner av gemensamma sanningar  

Val av talarsubjekt är i positioneringsteorin en viktig aspekt i en grupps 
positioneringsprocesser, då det indikerar relationen mellan en grupp som kollektiv 
och dess medlemmar (Davies & Harré, 1990; Moghaddam, 1999). Att uttrycka sig 
utan talarsubjekt indikerar också andra saker. Enligt den funktionella grammatiken 
tyder påståenden som inte innehåller något talarsubjekt på att det som sägs ligger 
nära vad talaren håller för sant (jfr. Holmberg & Karlsson, 2006:60). Analyser av 
sociala krafter i F-1:s samtal visar att medarbetarna uppehåller sig vid påståenden 
utan talarsubjekt. I exempel 5 återberättar Lisa och Gunilla situationen i hallen när 
barnen ska gå in i matsalen. Med höga sanningsanspråk beskrivs att ”sen är det ju 
alltid konflikter” (rad 1) och ”dom är lite triggers” (rad 9): 

 Exempel 5

Lisa:  men sen är det ju alltid konflikter (.) men just det här 1 
knuffandet och ja (.) men han knuffade mig (.) även om 2 
det inte var medvetet så händer det ju när det (1) inte finns 3 
utrymme 4 
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Gunilla:  mm (1) på en del av dom här bilderna (.) men nu såg ju 5 
dom (.) dom är inte riktigt vana vid att jag fotar heller 6 

Lisa:  ja det blir ju mycket så här 7 

Gunilla:  men flera av dom (.) kanske ettorna framförallt? Har också 8 
ett stort rörelsemönster (.) ja men dom är lite triggers (.) är 9 
på väg dit och så liksom bom bom bom, dundrar i dom 10 
andra eller liksom puuh ((gör forcerande ljud)) hamnar ner 11 
så här (.) fast jag inte menar nåt illa med det (.) men (.) det 12 
bara hände 13 

Lisa:  mm 14 

Gunilla:  jag är så yvig så nån fick en smäll för att det var så (1) trångt 15 
(1) eller jag (.) hann inte stanna riktigt (.) så jag dundrade in 16 
i nån 17 

(S1F-1) 

Analysen visar hur påståenden som uttrycks med högt sanningsanspråk 
återkommande får respons i form av bekräftande uppbackningar (rad 5, 7, 14). 
Responsens sociala kraft innebär både igenkänning och bekräftande av påståendet. 
Samtidigt får uppbackningen talaren att fortsätta göra flera påståenden på samma 
sätt. Min tolkning av analysen är att medarbetarna på det här sättet konstruerar 
gemensamma ”sanningar” om vardagspraktiken och om barnen.  

Exempel 5 beskriver hur medarbetarna genom sociala krafter som bekräftar det som 
sägs, konstruerar sanningar om barngruppen (de är triggers, de menar inget illa osv). 
Sanningar konstrueras också om enskilda barn, vilket exempel 6 visar:  

  Exempel 6 

Irma: för han är ju en som måste ha ordning på alla (.) och han 1 
måste ju vända sig om och prata 2 

(S3F-1) 

Precis som påståenden om vardagspraktiken eller om barngruppen bemöts med 
uppbackning, sker upprepade gånger detsamma när påståenden om enskilda barn 
uttrycks. Genom att påståenden om hur barnen är inte bemöts av motstånd eller 
alternativa tolkningar, framträder en diskursiv konstruktion av talarens rättighet att 
uttrycka sina sanningar om enskilda barn. Ovan beskrivna analyser ger också en bild 
av att F-1:s meningsskapande präglas av många antaganden om praktiken och om 
barnen.  
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7.1.4 Sammanfattning av sociala krafter 

Sociala krafter i arbetslagets samtal bidrar till medarbetarnas meningsskapande 
genom att dröja kvar vid och därmed också bekräfta konstruktioner av arbetslaget 
som begränsat och den enskilda medarbetaren som handlingskraftig i talet om 
mellanmålets vardagspraktik. 

Arbetslaget konstrueras som icke-agentiskt och begränsat av yttre förutsättningar 
som barnens beteenden och samhällets förväntningar i form av fritidshemmets 
pedagogiska uppdrag. Samtalsdeltagarna bidrar tillsammans till att konstruera 
arbetslaget som att de har olika yttre förutsättningar, genom att uttrycka och ge 
respons på sådana påståenden. Fritidshemmets uppdrag konstrueras som en yttre 
förutsättning som utgör ett hinder för medarbetarnas arbete i vardagspraktiken. När 
medarbetarna beskriver hur de försöker förhålla sig till de yttre omständigheterna, 
talar medarbetarna istället utifrån ett ”jag”. Medarbetarna konstruerar därmed en 
spänning mellan att arbetslaget har och att den enskilde medarbetaren gör. Det 
gemensamma för medarbetarna i F-1 tycks vara de yttre förutsättningarna de står i 
och de mål de arbetar för. Men när målen ska realiseras är det de enskilda 
medarbetarnas ageranden som beskrivs.  

Konstruerandet av den enskilde medarbetarens och arbetslagets handlingsutrymme 
sker i ömsesidig påverkan av varandra. Det innebär att det handlingskraftiga ”jaget” 
blir möjligt i relation till det icke-agentiska arbetslaget och tvärtom. Som nämns i 
kapitel fyra ovan är sociala krafter relationella och bidrar till att både reproducera 
och utmana positioneringar i och genom det som sägs i samtal.  

7.2 Positioneringar möjliggör och begränsar 
meningsskapande 

Föregående avsnitt beskriver hur sociala krafter bidrar till att skapa mening genom 
att reproducera och utmana konstruktioner av vem som ansvarar för och har 
möjligheter att agera i mellanmålets vardagspraktik. I det här avsnittet fokuseras hur 
medarbetarna positionerar sig i och genom samtalen, vilket synliggör 
handlingsutrymme i förhandlingar om mellanmålet. Positioneringar innebär 
relationer mellan ”jag” och ”de andra” som uppstår och förhandlas i sociala 
interaktioner (Moghaddam, 1999; Tirado & Gálvez, 2008). Analysen av 
positioneringar i samtalen synliggör på vilka sätt det är möjligt att tala om 
mellanmålet. 

I analyserna av arbetslaget F-1:s positioneringar framträder tre återkommande 
mönster som visar hur medarbetarna förhåller sig till varandra och det ”den andre” 
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säger: hålla sig till att formulera problem och svårigheter, svara med nya tolkningar och lägga 
ansvar på yttre förutsättningar.  

7.2.1 Hålla sig till att formulera problem och svårigheter 

Ett mönster i positioneringar som framträder i analyserna är att medarbetarna i sina 
diskussioner återkommer till det som är problematiskt eller svårt med mellanmålet. 
I exempel 7 berättar Linda om att mellanmålet tidigare varit jobbigt för barnen. 
Exemplet visar hur samtalet rör sig mellan beskrivningar av tidigare problem med 
mellanmålet, till beskrivningar av vad personalen infört för åtgärder, för att sedan 
återkomma till det problematiska: 

Exempel 7 

Linda:  nej men jag tänker (.) det är ju många barn (1) mest i 1 
förskoleklassen, (.) där föräldrar (.) ja men dom har pratat 2 
(.) det är vid gympan och sen vid mellis som det är (.) som 3 
dom tycker att det kan vara lite svårt (.) det är mer för att 4 
ettorna är med och dom är lite större (.) nu har jag inte hört 5 
så mycket men (1) i början så var det ju många barn som 6 
tyckte att det var lite jobbigt med mellis (.) det här att 7 
springa upp och (1) man fick en pärla6 och så (1) visste jag 8 
inte vem jag ska sitta bredvid 9 

Sanna:  okej (.) mm 10 

Linda:  men nu kan vi ju ta bort det eftersom nu kommer det vara 11 
bestämda platser och man har ändå några man känner 12 
bredvid sig också (.) så jag har inte hört att platsen (1) det 13 
här verkar fungera bra ((syftar på de bestämda platserna)) 14 

Irma:  men det (.) jag tycker det var ganska bra (.) fast jag tycker 15 
man kan se det, överhuvudtaget (1) på fritids (.) att dom 16 
som är ganska lugna och liksom ganska skötsamma om 17 
man ska säga så (1) trillar över på ett (.) på ett tråkigt 18 
beteende (.) så dom som vi oftast inte har några konflikter 19 
med (.) dom kommer där också så det liksom eftersom det 20 
är så många i ettan som har (.) som det är speciellt med (.) 21 

 

6 Syftar till ett ”pärlsystem”, där barn placeras ut på nya platser och bredvid nya kompisar 
varje dag. Systemet går ut på att två barn sitter vid ingången till matsalen med en påse med 
pärlor. Pärlornas färger matchar färger som finns på borden i matsalen. När barnen går in i 
matsalen drar de en pärla ur påsen och sätter sig vid det bord som matchar pärlans färg. 
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och dom, (.) säg att det är halva klassen och den andra 22 
halvan då som har liksom (1) tuffat på (.) börjar ramla över 23 
(.) på andra sidan (.) så (1) förra veckan och veckan innan 24 
[…] 25 

 (S2F-1) 

Linda berättar att barnen upplevt det jobbigt att inte veta vem de skulle sitta bredvid 
i matsalen (rad 1-9). Organisationen av ”pärlsystemet” ansvarar personalen för, 
vilket gör att Lindas återberättelse lägger ansvaret för problemet på personalen. 
Återberättelsen som sker på raderna 11-14 innebär en konstruktion av att personalen 
nu tagit sitt ansvar och gjort förändringar i organisationen för hur barnen placeras i 
matsalen. Linda avslutar yttrandet med att värdera förändringen: ”det här verkar 
fungera bra”. Exempel 7 visar så här långt hur positioneringar av personalen rör sig 
och innebär konstruktioner av att arbetslaget tagit sitt ansvar och gjort vissa 
förändringar när det behövdes. Men Irma tar över samtalsturen (rad 15) och väljer 
då att återkomma till det som var problematiskt - hur barnen är placerade i matsalen. 
Irmas berättelse positionerar barnen som problematiska och de beteenden som 
barnen uppvisar konstrueras som stor del av problemet i matsalen. Trots att Linda i 
samtalsturen innan positionerat personalen som ansvarsfulla och att de gjort en 
förändring som verkar fungera bra, väljer Irma att återkomma till problemet med 
barnens beteende.  

Genom att återkomma till det problematiska förhandlas mellanmålet och ges 
mening. Konstruktionerna av det icke-agentiska arbetslaget som beskrivs ovan 
(avsnitt 7.1) reproduceras när diskussionerna återkommer till problemen med 
mellanmålet. Det innebär, menar jag, att konstruktioner av arbetslaget som aktörer 
och konstruktioner av mellanmålet som institutionell aktivitet tycks vara 
samkonstituerande och påverkas av varandra. Lindas yttrande om att förändringar 
bidragit till en bättre situation för barnen (exempel 7 ovan, rad 11-14), är exempel 
på hur konstruktionen av det icke-agentiska arbetslaget också utmanas och att det 
sker konstruktioner om att arbetslaget också lyckas. På så sätt pågår förhandling av 
arbetslagets möjligheter att förändra mellanmålet. 

7.2.2 Svara med nya tolkningar 

Ett annat mönster som framträder i analyserna av medarbetarnas positioneringar är 
att svara på påståenden genom att ge en annan tolkning av vad som hänt. Det 
innebär att medarbetarna uttrycker olika tolkningar av vad som sker och av vad som 
orsakar olika situationer. I exempel 8 visas hur medarbetarna diskuterar varför 
barnen beter sig önskvärt i matsalen under gåtläsning, men inte gör det utan en sådan 
yttre motivator:  
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Exempel 8

Gunilla: jag kan ju bli nyfiken på (.) hur det kommer sig att m (.) jag 1 
tänker på det här att dom faktiskt klarar av att gå att hämta 2 
mer macka under tiden Irma läser (1) gåtorna (.) eh (.) helt 3 
tyst (.) och gå tillbaka till sin plats utan att prata med nån 4 
(1) när det är nånting vi har sagt och pratat om och bett 5 
dom om och tjatat om och att det inte har funkat innan (.) 6 
man har liksom inte gjort det (.) fast vi har (.) vi tycker att 7 
vi har försökt säga det (.) men nu finns det nån form av 8 
motivator liksom i det här (.) och nu gör dom de (.) hur 9 
man [liksom] 10 

Irma: [mm] 11 

Gunilla:           kan få med sig det i den (1) hela-tiden-situationen, 12 
på nåt vis= 13 

Irma: =ja, när man hittar nånting som fångar dom (1) det är väl 14 
det det handlar om?= 15 

Gunilla: =mm (.) men jag tänker att jag skulle vilja att (.) att det (.) 16 
att deras sätt att göra (.) att (.) att gå och hämta macka utan 17 
att prata en massa (.) dom får gärna prata vid bordet men 18 
(.) men det här med att peta på folk på vägen och ta en 19 
omväg och eh (1) gå och hämta grejer väldigt många gånger 20 
och så (1) eh (1) hur det kan implementeras i en vanlig 21 
mellissituation utan att man har den här (1) eh (1) 22 
extragrejen 23 

(2) 24 

Irma: det vore ju önskvärt= 25 

Gunilla: =jaa= 26 

Irma: =men jag tror att det är svårt (.) för när dom inte har det 27 
här som dom tycker är intressant och roligt då kan jag lika 28 
gärna: men du (.) vad ska vi göra [sen]29 

(S5F-1) 

Exempel 8 visar en sekvens där två olika tolkningar av den sociala världen 
framträder, en där barn konstrueras som kapabla att bete sig önskvärt även utan yttre 
motivation (rad 1-10) och en annan tolkning där barn konstrueras som att vara 
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drivna av yttre motivation (rad 14-15). Den dialog som utspelar sig visar att flera 
tolkningar av vad som sker får lov att uttryckas i F-1:s samtal. Men detta 
återkommande mönster tyder också på att medarbetarnas maktrelationer förhandlas 
i och med positioneringsprocesser, då det återkommande är samma individer som 
upprepar sina egna tolkningar. Det begränsar på vilka sätt det är möjligt att skapa 
mening i relation till mellanmålet. Att svara med ”sin” tolkning av vad som hänt är 
ett sätt för medarbetarna att göra sin berättarröst hörd och på så sätt göra anspråk 
på tolkningsföreträde.  

Positioneringarna i exempel 8 handlar om att röra sig mellan att vara nyfiken (rad 1-
10) och att ge svar (14-15). Vid talarbyte fortsätter talaren att utveckla sin tolkning 
av situationen, vilket innebär positionering – inte bara i sakfrågan utan också i 
relation till föregående talare. Det synliggör att medarbetarna genom sina uttryckta 
tolkningar av den sociala världen också positionerar sig till varandra i samtalet, 
genom att ge alternativa tolkningar till det ”den andre” påstått. När påståenden om 
vad som hänt får respons i form av den andres alternativa tolkningar, synliggörs att 
de enskilda medarbetarna utgår från olika antaganden. Min tolkning är att ett 
gemensamt meningsskapande försvåras genom att medarbetarna är inriktade på sina 
egna antaganden och att uttrycka dessa.  

I exempel 8 synliggörs också olika tolkningar av vad som egentligen är problemet 
och att personalen tycks sträva efter olika saker. Det är dock ingenting som 
medarbetarna själva diskuterar i de studerade samtalen. Gunillas tolkning av 
situationen är att barnen kan klara av att bete sig önskvärt, men hon säger samtidigt 
att de också bör klara av att bete sig på samma sätt även utan gåtläsningen. Det 
konstrueras en förväntan på barnen att inte bara bete sig enligt personalens 
preferenser, utan att de dessutom ska ha en inre motivation att göra det. Gunillas 
tolkning av situationen innebär således att barnets inre utveckling sätts i centrum. I 
Irmas tolkning av situationen är det klimatet i matsalen under mellanmålet som är i 
fokus. Problemet är dock löst om barnen beter sig önskvärt, oavsett hur och varför 
de motiveras till att göra så. 

Upprepade gånger reproduceras konstruktionen av de handlingskraftiga enskilda 
medarbetarna, genom att responsen på det som sägs återkommande är andra 
tolkningar av situationen. Samtidigt utmanas och omförhandlas konstruktioner av 
såväl arbetslaget som den enskilde medarbetaren, genom att liknande diskussioner 
uppstår, där olika tolkningar uttrycks och förhandlas. Återigen synliggörs att 
medarbetarnas positioneringar också påverkar det sätt den gemensamma frågan 
diskuteras på och vice versa. 
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situationen är att barnen kan klara av att bete sig önskvärt, men hon säger samtidigt 
att de också bör klara av att bete sig på samma sätt även utan gåtläsningen. Det 
konstrueras en förväntan på barnen att inte bara bete sig enligt personalens 
preferenser, utan att de dessutom ska ha en inre motivation att göra det. Gunillas 
tolkning av situationen innebär således att barnets inre utveckling sätts i centrum. I 
Irmas tolkning av situationen är det klimatet i matsalen under mellanmålet som är i 
fokus. Problemet är dock löst om barnen beter sig önskvärt, oavsett hur och varför 
de motiveras till att göra så. 

Upprepade gånger reproduceras konstruktionen av de handlingskraftiga enskilda 
medarbetarna, genom att responsen på det som sägs återkommande är andra 
tolkningar av situationen. Samtidigt utmanas och omförhandlas konstruktioner av 
såväl arbetslaget som den enskilde medarbetaren, genom att liknande diskussioner 
uppstår, där olika tolkningar uttrycks och förhandlas. Återigen synliggörs att 
medarbetarnas positioneringar också påverkar det sätt den gemensamma frågan 
diskuteras på och vice versa. 



 

126 
 

7.2.3 Lägga ansvar på yttre förutsättningar 

Ett tredje mönster som framträder i analyserna av medarbetarnas positioneringar 
handlar om att ansvaret för problem som uppstår läggs på yttre förutsättningar som 
personalen inte rår över. Det blir ett sätt för medarbetarna att skapa mening genom 
att placera in det som sker i en kontext av yttre, försvårande omständigheter. Denna 
form av positionering i relation till det som sägs om mellanmålet tycks stärka 
medarbetarnas konstruktion av ett ”vi”, då de alla står inför samma yttre 
förutsättningar som innebär begränsningar i hur arbetet i fritidshemmet kan göras: 

 Exempel 9:

Gunilla: och hämtar kraft liksom på eftermiddagen (.) istället för att 1 
det kommer pö om pö med lek och (1) ordnade aktiviteter 2 
så är det nästan ordnade aktiviteter hela förmiddagen och 3 
finns inte riktigt orken till (.) för det kan vi ju se (.) dom 4 
som protesterar i dom ordnade aktiviteterna som vi har på 5 
eftermiddagen (.) ja men som är tvingande inom 6 
citationstecken på nåt vis liksom (.) där vi styr (.) så är det 7 
ju dom mera som protesterar= 8 

Irma: =ja för att dom behöver mer (1) fritid eller vad man ska 9 
säga (.) egentid= 10 

Gunilla: =ja (1) sen är det ju inte [alla] 11 

Irma:                [nej] 12 

Gunilla:   förstås (.) men= 13 

Irma: =och många vill ju också ha (1) liksom (1) erbjudande så (.) 14 
och erbjudanden ska ju finnas men (.) men där kanske vi 15 
också måste ta till oss lite (.) hur mycket orkar dom här= 16 

Gunilla: =mm= 17 

Irma: =framför allt grabbarna där (.) hur mycket orkar x och x 18 
och x och x och allihopa dom här. (.) pallar dom en ordnad 19 
aktivitet efter en halvtimmes rast? eller behöver dom leka 20 
sen? och där måste ju vi också vara lite 21 

Sanna: hur (.) hur brukar ni tänka kring det här? brukar ni (1) tänka 22 
igenom det liksom (1) när ni planerar? 23 
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Irma:  jag tror att vi många gånger när vi ska försöka och dela upp 24 
dom så mycket som möjligt för att vi ska överleva själva (.) 25 
för att (.) har vi femtio barn härinne (.) det funkar ju inte 26 

 (S3F-1) 

I exempel 9 uttrycks skoldagens intensitet vara något som påverkar personalens 
handlingsutrymme att organisera för ett önskvärt mellanmål, då den begränsar 
barnens ork på eftermiddagen (rad 1-8). Barnens protester mot fritidshemmets 
styrda aktiviteter förklaras med att skoldagen tröttar ut barnen. I exemplets 
avslutande yttrande uttrycks också barngruppens storlek vara begränsande för 
personalen, vilket gör att de måste ”dela upp dom så mycket som möjligt för att vi 
ska överleva själva” (rad 25). Upprepade gånger konstrueras bilder av att 
medarbetarna i arbetslaget ”sitter i samma båt”, vilket förstärker bilden av att 
medarbetarna utgår från samma förutsättningar och problem. En samhörighet, 
menar jag, konstrueras genom att medarbetarna befinner sig i samma problem och 
svårigheter som de måste ta ställning till när de organiserar och genomför 
mellanmålet. Positioneringar sker mellan att personalen uttrycker sig vara 
begränsade av yttre förutsättningar och vad arbetslaget och de enskilda 
medarbetarna faktiskt gör i praktiken trots förutsättningarna. Det gör att arbetslagets 
agentivitet hela tiden förhandlas när yttre förutsättningar uttrycks.  

I andra sekvenser som följer samma mönster som exempel 9 konstrueras även 
bristfälliga lokaler, barns beteende, matsalspersonalens arbetstider och föräldrars 
bristande uppfostran som yttre förutsättningar som begränsar handlingsutrymmet i 
fritidshemspersonalens arbete med mellanmålet.  

7.2.4 Sammanfattning av positioneringar 

I avsnittet har olika mönster i medarbetarnas positioneringar beskrivits med tre 
exempel. Positioneringarna visar på återkommande sätt att förhandla om ansvar för 
olika problem, om olika tolkningar av vad som hänt och om personalens möjligheter 
och begränsningar i sitt arbete att organisera och genomföra fritidshemmets 
vardagspraktik. Positioneringarna är en del av arbetslagets meningsskapande och 
innebär att relationerna mellan medarbetarna i de pågående samtalen påverkar vad 
som är möjligt att säga om mellanmålet. Förhandlingar sker genom att identifiera 
och skilja ut specifika situationer i filmerna och relatera dessa till det önskvärda 
mellanmålet. Det sker på så sätt värderingar av det som sker, vilka resulterar i 
konstruktioner av ett problematiskt mellanmål i stort behov av förändring. 

Meningsskapande i relation till mellanmålet tycks begränsas av att diskussionerna 
återkommer till problem med mellanmålet. Positioneringar rör sig mellan att 
ansvaret för problemen är personalens och att ansvaret är barnens. Det implicerar 
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att möjligheterna är begränsade för medarbetarna att ta tag i problemet och 
åstadkomma förändringar. Positioneringar synliggör konstruktioner av personalens 
handlingsutrymme och hur det är möjligt att förändra organisationen av 
mellanmålet. Meningsskapande i och genom positioneringar innebär således 
konstruktioner av vad som är möjligt för medarbetarna att göra och förändra med 
mellanmålet.  

Positioneringar är också en del av att konstruera det begränsade arbetslaget och den 
handlingskraftige medarbetaren. Exempelvis reproduceras konstruktionen av det 
begränsade arbetslaget genom att medarbetarna återkommer till beskrivningar av 
problem och yttre förutsättningar, som de inte själva orsakat. Konstruktionen av den 
enskilde medarbetaren reproduceras genom att medarbetarnas personliga 
ståndpunkter och tolkningar är i fokus i förhandlingar.  

7.3 Storyline om ett flerstämmigt arbetslag  

Hittills har det här kapitlet ägnats åt att beskriva hur medarbetarna konstruerar 
arbetslagets handlingsutrymme och ansvar i mellanmålets vardagspraktik och i de 
kollegiala samtalen, i och genom sociala krafter och positioneringar. För att 
ytterligare förstå arbetslaget F-1:s meningsskapande beskrivs här den storyline om 
arbetslaget som institutionell aktör som framträder i analyserna. Storylinen ramar in 
det kollektiva meningsskapandet och utgör den större berättelse som synliggörs 
genom analyser av vad som sägs och hur samtalsdeltagarna förhåller sig till varandra 
i de pågående samtalen.  

Analysen av storyline innebär att se mönster i diskursiva konstruktioner i samtalen, 
vilket synliggör den större berättelsen som berättas om arbetslaget som institutionell 
aktör. Tidigare i det här kapitlet (avsnitt 7.1 och 7.2) beskrivs flera diskursiva 
konstruktioner av arbetslaget som institutionell aktör. Det handlar om arbetslaget 
som begränsat och den enskilde medarbetaren som handlingskraftig, och om 
positioneringar mellan att lägga ansvar för problem på personal eller hos barnen. En 
annan sådan konstruktion är att det i samtalen är möjligt att göra återberättelser på 
olika sätt, ur olika perspektiv. Den storyline som framträder i analyserna handlar om 
att arbetslaget konstruerar sig själva som ett flerstämmigt arbetslag, med många olika 
antaganden om den sociala världen som är i spel. I det här avsnittet beskrivs och 
exemplifieras hur denna storyline synliggjorts. 

Återberättelser av arbetslagets göranden färgas av antaganden som medarbetarna har 
med sig i samtalen om hur arbetet utförs och bör utföras, vad fritidshemmet är och 
bör vara. Sådana antaganden går också att benämna moraliska övertygelser och 
består av upplevda rättigheter och skyldigheter (Davies & Harré, 1990). I följande 
avsnitt presenteras vilken storyline om arbetslaget som institutionell aktör som 
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framträder i analyserna, samt vilka rättigheter och skyldigheter att agera som en 
sådan storyline erbjuder. 

7.3.1 Storylinens innehåll 

Arbete i fritidshem är organiserat som ett lagarbete, där medarbetarna förväntas 
utföra arbetet tillsammans. I analysen av F-1:s gemensamma storyline om sig själva 
som aktör, synliggörs vad det är som håller medarbetarna samman och vad som 
utgör gränserna för ett sådant samarbete. De diskursiva konstruktioner som görs av 
arbetslaget som ett ”vi”, sker när medarbetarna formulerar olika problem, eller 
uttrycker vilka yttre förutsättningar arbetslaget har att hantera och som försvårar 
arbetet på fritidshemmet. Responsen på påståenden om problem och svårigheter har 
en social kraft som tycks uppmuntra talaren till att fortsätta uttrycka fler problem 
eller utveckla problemformuleringar. Sekvenser där problem formuleras bidrar till 
att skapa en bild av ett enat arbetslag, där alla har samma svårigheter att hantera i 
arbetet med barnen under mellanmålet. Att hitta och formulera problem blir således 
ett sätt att göra det samarbetande arbetslaget. Men rättigheten att uttrycka problem 
bidrar till att reproducera de diskursiva konstruktionerna av att arbetet med 
mellanmålet är svårt och att medarbetarna i arbetslaget inte har samsyn.  

När medarbetarna börjar uttrycka lösningar, eller försöker förklara varför ett 
problem uppstår eller hur det skulle kunna hanteras, synliggörs olika positioneringar 
under den eniga ytan. Att uttrycka lösningar innebär därför ett sätt att utmana 
enigheten i arbetslaget.  

I exempel 10 visas hur Gunilla upprepade gånger för tillbaka diskussionen till den 
problemformulering som enar arbetslaget, även när ”de andra” formulerar 
förklaringar till varför ett visst barn är ”rörligt” i matsalen: 

 Exempel 10

Irma: ja men här har vi en rörlig och här har vi en rörlig ((pekar 1 
på skärmen))= 2 

Gunilla: =jaa (1) men det är liksom alla (.) om man tittar på (1) jaa 3 
(1) men dom är inte så stora 4 

(2) 5 

Irma: han har egentligen fel plats (.) han som [gärna] 6 

Linda:                              [jaa] 7 
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att möjligheterna är begränsade för medarbetarna att ta tag i problemet och 
åstadkomma förändringar. Positioneringar synliggör konstruktioner av personalens 
handlingsutrymme och hur det är möjligt att förändra organisationen av 
mellanmålet. Meningsskapande i och genom positioneringar innebär således 
konstruktioner av vad som är möjligt för medarbetarna att göra och förändra med 
mellanmålet.  

Positioneringar är också en del av att konstruera det begränsade arbetslaget och den 
handlingskraftige medarbetaren. Exempelvis reproduceras konstruktionen av det 
begränsade arbetslaget genom att medarbetarna återkommer till beskrivningar av 
problem och yttre förutsättningar, som de inte själva orsakat. Konstruktionen av den 
enskilde medarbetaren reproduceras genom att medarbetarnas personliga 
ståndpunkter och tolkningar är i fokus i förhandlingar.  

7.3 Storyline om ett flerstämmigt arbetslag  

Hittills har det här kapitlet ägnats åt att beskriva hur medarbetarna konstruerar 
arbetslagets handlingsutrymme och ansvar i mellanmålets vardagspraktik och i de 
kollegiala samtalen, i och genom sociala krafter och positioneringar. För att 
ytterligare förstå arbetslaget F-1:s meningsskapande beskrivs här den storyline om 
arbetslaget som institutionell aktör som framträder i analyserna. Storylinen ramar in 
det kollektiva meningsskapandet och utgör den större berättelse som synliggörs 
genom analyser av vad som sägs och hur samtalsdeltagarna förhåller sig till varandra 
i de pågående samtalen.  

Analysen av storyline innebär att se mönster i diskursiva konstruktioner i samtalen, 
vilket synliggör den större berättelsen som berättas om arbetslaget som institutionell 
aktör. Tidigare i det här kapitlet (avsnitt 7.1 och 7.2) beskrivs flera diskursiva 
konstruktioner av arbetslaget som institutionell aktör. Det handlar om arbetslaget 
som begränsat och den enskilde medarbetaren som handlingskraftig, och om 
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att arbetslaget konstruerar sig själva som ett flerstämmigt arbetslag, med många olika 
antaganden om den sociala världen som är i spel. I det här avsnittet beskrivs och 
exemplifieras hur denna storyline synliggjorts. 

Återberättelser av arbetslagets göranden färgas av antaganden som medarbetarna har 
med sig i samtalen om hur arbetet utförs och bör utföras, vad fritidshemmet är och 
bör vara. Sådana antaganden går också att benämna moraliska övertygelser och 
består av upplevda rättigheter och skyldigheter (Davies & Harré, 1990). I följande 
avsnitt presenteras vilken storyline om arbetslaget som institutionell aktör som 
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7.3.1 Storylinens innehåll 

Arbete i fritidshem är organiserat som ett lagarbete, där medarbetarna förväntas 
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problemformulering som enar arbetslaget, även när ”de andra” formulerar 
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Irma:                                                   vill peta 8 
på alla och= 9 

Gunilla: =ja (.) ja 10 

Irma:  för jag menar vi har inte gett honom förutsättningar där= 11 

Student: =han skulle ju sitta där nere= 12 

Irma: =ja (.) bordet längst ner 13 

(4) 14 

Student: och de börjar springa där  15 

Gunilla: ja vi skulle sätta upp farthinder där ((skratt)) 16 

Irma:  ja 17 

(18) 18 

Gunilla:  jag gick ju fram och tillbaka för vi hade ju en elev som inte 19 
kom in (.) så jag var ju inte med mycket därinne heller 20 

(S5F-1) 

Exemplet visar att identifiering av, orsaker till och lösningar på problem sker 
parallellt i den relativt korta sekvensen. Irma identifierar vilka barn det är som är 
”rörliga” (rad 1) och som därmed bidrar till den rörlighet i matsalen som personalen 
vill få bort. Gunilla svarar med att ge en orsak till att de är rörliga: ”dom är inte så 
stora” (rad 3-4). Det kan tolkas som en konstruktion av att barnens ålder eller 
mognad skulle orsaka rörligheten i matsalen. Efter en tystnad ger Irma ett nytt 
förslag på orsak till det specifika barnets rörlighet: ”han har egentligen fel plats” (rad 
6). Barnet har placerats av personalen, vilket gör att problemet då är orsakat av 
personalens organisering i matsalen. Kollegorna diskuterar vidare att barnets 
placering kan vara en lösning på problemet. Men Gunilla för tillbaka fokus på 
rörligheten och föreslår skämtsamt att de ”kan sätta upp farthinder” (rad 16). På så 
sätt negligerar hon den lösningen ”de andra” är på spåren.  

Exempel 10 är karaktäristiskt för hur medarbetarna i F-1 talar ”förbi” varandra, 
genom att vara fokuserade på sin egen tolkning av vad som hänt och vad som orsakar 
olika situationer. En förhandling sker i sekvensen av huruvida problemet är det 
specifika barnets rörlighet (d.v.s. ett beteende) eller om det är barnets bordsplacering 
(d.v.s. en organisationsfråga). Medarbetarna är eniga om att de vill minska barnens 

 

131 
 

förflyttningar och rörlighet i matsalen, men när de diskuterar det närmare blir det 
tydligt att de ser på saken på olika sätt. 

Den storyline som framträder i mönstret av de diskursiva konstruktionerna handlar 
om att gemensamma problem är det som enar arbetslaget. Storylinen innebär också 
att det inte tycks stå klart för medarbetarna vems ansvar det är att lösa problemen, 
vilket gör att positioneringar av ansvar rör sig mellan personal och barn. 
Medarbetarnas olika positioneringar av ansvar gör att respons på lösningsförslag har 
den sociala kraften att antingen bekräftas av kollegorna, eller att ifrågasättas genom 
att uttrycka nya problem som skulle kunna uppstå utifrån de förändringar som 
föreslås. Att bemöta lösningsförslag och förklaringar med att ifrågasätta eller hitta 
problem och brister i förslagen, följer även det logiken om det eniga arbetslaget, då 
arbetslaget finner enighet i att befinna sig i en problematisk situation. 

Förslag på hur problem kan lösas utmanar således arbetslagets enighet och innebär 
förhandlingar av medarbetarnas positioneringar i arbetslaget och deras 
positioneringar i relation till ansvarsfrågan.  

7.3.2 Rättigheter och skyldigheter i F-1:s storyline 

Medarbetarnas antaganden om vad de anser att de själva bör göra och ta ansvar för 
(rättigheter), och vad de anser att ”de andra” bör göra och ta ansvar för 
(skyldigheter), påverkar hur de väljer att uttrycka sig om och diskutera mellanmålet. 
Medarbetarnas egna antaganden och övertygelser påverkar således 
meningsskapandet. 

Som presenterats ovan (avsnitt 7.1.2) skapas diskursiva konstruktioner av arbetslaget 
som icke-agentiskt, genom det återkommande sättet att beskriva att ”vi har” olika 
yttre förutsättningar. Diskursiva konstruktioner av de enskilda medarbetarna som 
agentiska och handlingsberedda individer, innebär att de agerar trots yttre 
begränsande förutsättningarna. Rättigheter och skyldigheter handlar om ”jagets” 
ansvar och handlingsutrymme i relation till ”de andra”. 

En sådan sekvens där relationen mellan ”jag” och ”vi” synliggörs är följande exempel 
11, i vilket Linda påbörjar en positiv värdering av ett mellanmål, där det lästes gåtor 
som en improviserad lösning på en stökig situation: 

 Exempel 11

Linda:  jag tänkte på just i fredags= 1 

Irma: =mm= 2 

Linda: =när vi körde gåtor (.) det var ju väldigt bra 3 
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Irma:                                                   vill peta 8 
på alla och= 9 

Gunilla: =ja (.) ja 10 

Irma:  för jag menar vi har inte gett honom förutsättningar där= 11 

Student: =han skulle ju sitta där nere= 12 

Irma: =ja (.) bordet längst ner 13 

(4) 14 

Student: och de börjar springa där  15 

Gunilla: ja vi skulle sätta upp farthinder där ((skratt)) 16 

Irma:  ja 17 

(18) 18 

Gunilla:  jag gick ju fram och tillbaka för vi hade ju en elev som inte 19 
kom in (.) så jag var ju inte med mycket därinne heller 20 

(S5F-1) 

Exemplet visar att identifiering av, orsaker till och lösningar på problem sker 
parallellt i den relativt korta sekvensen. Irma identifierar vilka barn det är som är 
”rörliga” (rad 1) och som därmed bidrar till den rörlighet i matsalen som personalen 
vill få bort. Gunilla svarar med att ge en orsak till att de är rörliga: ”dom är inte så 
stora” (rad 3-4). Det kan tolkas som en konstruktion av att barnens ålder eller 
mognad skulle orsaka rörligheten i matsalen. Efter en tystnad ger Irma ett nytt 
förslag på orsak till det specifika barnets rörlighet: ”han har egentligen fel plats” (rad 
6). Barnet har placerats av personalen, vilket gör att problemet då är orsakat av 
personalens organisering i matsalen. Kollegorna diskuterar vidare att barnets 
placering kan vara en lösning på problemet. Men Gunilla för tillbaka fokus på 
rörligheten och föreslår skämtsamt att de ”kan sätta upp farthinder” (rad 16). På så 
sätt negligerar hon den lösningen ”de andra” är på spåren.  

Exempel 10 är karaktäristiskt för hur medarbetarna i F-1 talar ”förbi” varandra, 
genom att vara fokuserade på sin egen tolkning av vad som hänt och vad som orsakar 
olika situationer. En förhandling sker i sekvensen av huruvida problemet är det 
specifika barnets rörlighet (d.v.s. ett beteende) eller om det är barnets bordsplacering 
(d.v.s. en organisationsfråga). Medarbetarna är eniga om att de vill minska barnens 
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förflyttningar och rörlighet i matsalen, men när de diskuterar det närmare blir det 
tydligt att de ser på saken på olika sätt. 

Den storyline som framträder i mönstret av de diskursiva konstruktionerna handlar 
om att gemensamma problem är det som enar arbetslaget. Storylinen innebär också 
att det inte tycks stå klart för medarbetarna vems ansvar det är att lösa problemen, 
vilket gör att positioneringar av ansvar rör sig mellan personal och barn. 
Medarbetarnas olika positioneringar av ansvar gör att respons på lösningsförslag har 
den sociala kraften att antingen bekräftas av kollegorna, eller att ifrågasättas genom 
att uttrycka nya problem som skulle kunna uppstå utifrån de förändringar som 
föreslås. Att bemöta lösningsförslag och förklaringar med att ifrågasätta eller hitta 
problem och brister i förslagen, följer även det logiken om det eniga arbetslaget, då 
arbetslaget finner enighet i att befinna sig i en problematisk situation. 

Förslag på hur problem kan lösas utmanar således arbetslagets enighet och innebär 
förhandlingar av medarbetarnas positioneringar i arbetslaget och deras 
positioneringar i relation till ansvarsfrågan.  

7.3.2 Rättigheter och skyldigheter i F-1:s storyline 

Medarbetarnas antaganden om vad de anser att de själva bör göra och ta ansvar för 
(rättigheter), och vad de anser att ”de andra” bör göra och ta ansvar för 
(skyldigheter), påverkar hur de väljer att uttrycka sig om och diskutera mellanmålet. 
Medarbetarnas egna antaganden och övertygelser påverkar således 
meningsskapandet. 

Som presenterats ovan (avsnitt 7.1.2) skapas diskursiva konstruktioner av arbetslaget 
som icke-agentiskt, genom det återkommande sättet att beskriva att ”vi har” olika 
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Linda: =när vi körde gåtor (.) det var ju väldigt bra 3 
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Lisa:  mm. 4 

Sanna:  berätta (.) vad hände?= 5 

Linda: =men det var (.) det var lugnt (.) jag var ju inte med från 6 
början riktigt där= 7 

Irma: =men dom började prata och dom höll på och då tänkte 8 
jag: nej (1) fredag (.) det är inget roligt att sluta veckan med 9 
att stå och skälla på dom liksom (.) och då googlade jag 10 
upp lite gåtor för barn och frågade om dom ville vara med 11 
(.) och alla ville (.) ja då gäller det (.) och då var dom tysta 12 
(.) för alla ville ju höra gåtorna (.) och då hade vi ju faktiskt 13 
riktigt trevligt [därinne] 14 

(S4F-1) 

Linda talar utifrån ett ”vi” följt av en positiv värdering, vilket bryter av mot det 
tidigare mönstret att ”vi” endast används när problem och svårigheter formuleras. 
Men när Linda uppmanas att berätta mer om vad som hände, lämnar hon över 
berättandet till Irma, med argumentet att Linda själv inte var med under hela 
gåtläsningen. Irma ges uppdraget att fortsätta på den påbörjade återberättelsen som 
beskriver ”viets” göranden. Överlämnandet indikerar att Linda inte positionerar sig 
själv som berättigad att återberätta situationen, utan ger istället tolkningsföreträdet 
till Irma. Sekvensen är ett exempel på hur makten över narrativet förhandlas mellan 
medarbetarna. 

Det finns alltså ett mönster att sekvenser som beskriver ”jagets” ageranden föregås 
av ett klargörande av de yttre förutsättningar som ”vi” befinner oss i (som beskrivits 
i avsnitt 7.1.3). På samma sätt inleder Irma sin återberättelse med att beskriva att 
”dom började prata och dom höll på” (rad 8). Det tolkas som att, i Irmas 
återberättelse, hade arbetslaget förutsättningen ”pratande barn”, vilket tvingade fram 
ett val hos Irma – att antingen skälla på barnen eller googla upp gåtor. Irma väljer 
det senare alternativet, vilket synliggör en återberättelse om att hon själv gjort ett bra 
och lyckat val utifrån de förutsättningar arbetslaget hade i den givna situationen. 
Lindas konstruktion om att arbetslaget åstadkommit något bra transformeras i och 
med ett fokus på Irmas agerande.  

Skiftet till ”jag” som talarsubjekt och att återberättelsen skildrar Irmas eget agerande 
förändrar den återberättelse av ”viets” gemensamma förutsättningar som Linda 
påbörjade till en diskursiv konstruktion av den enskilde medarbetarens agerande. 
Sekvenser där talarsubjekt skiftar (som beskrivs i avsnitt 7.2.1) kan förstås som 
sekvenser där den enskilde medarbetaren har rättighet att agera på egen hand, trots 
att arbetslaget befinner sig i problematiska situationer. Hur den enskilde 
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medarbetaren väljer att agera i olika situationer och dilemman avgörs av individens 
omdöme och moraliska övertygelser, inte på gemensamt överenskomna värderingar 
eller ståndpunkter. 

Exempel 12 exemplifierar hur förslag på lösningar på problem innebär att utmana 
storylinen om enighet i problemformuleringar: 

 Exempel 12

Irma: […] pratsamma (.) inte över (.) så (.) men ändå pratar en 1 
del (.) men när första gänget kommer in och sen när andra 2 
gänget kommer in (.) men så fort gåtorna börjar (.) så stillar 3 
det ju ner (.) och då är det ju liksom intressant för då vill 4 
alla höra gåtorna och alla vill svara (.) och sitter man inte 5 
på sin plats då så får man inte svara [och därför] 6 

Gunilla:                [har vi sagt det?] har vi uttalat 7 
det? så att alla vet det? 8 

Irma: eh (.) ja (.) jag har ju sagt till dom när dom står vid mig och 9 
hoppar att: nej (.) gå och sätt dig (.) för du får inte svara 10 
när du [står] 11 

Gunilla:            [nej] 12 

Irma:                      det har varit så självklart 13 

Gunilla: mm= 14 

Irma: =jag kanske har sagt det (.) jag vet inte= 15 

Gunilla: =ja (.) jag [tänker] 16 

Irma:                 [ibland] säger jag saker utan att jag tänker på 17 
[det] 18 

Gunilla                  19 
[jag] tänker att det kan vara smart att säga [det] 20 

Irma:               [ja]21 

(S5F-1) 

Medarbetarna har genom samtalen fokuserat på barnens beteende som orsaker till 
problem och oönskade situationer. Men när gåtläsningen (som omnämns ovan) 



 

132 
 

Lisa:  mm. 4 

Sanna:  berätta (.) vad hände?= 5 

Linda: =men det var (.) det var lugnt (.) jag var ju inte med från 6 
början riktigt där= 7 

Irma: =men dom började prata och dom höll på och då tänkte 8 
jag: nej (1) fredag (.) det är inget roligt att sluta veckan med 9 
att stå och skälla på dom liksom (.) och då googlade jag 10 
upp lite gåtor för barn och frågade om dom ville vara med 11 
(.) och alla ville (.) ja då gäller det (.) och då var dom tysta 12 
(.) för alla ville ju höra gåtorna (.) och då hade vi ju faktiskt 13 
riktigt trevligt [därinne] 14 

(S4F-1) 

Linda talar utifrån ett ”vi” följt av en positiv värdering, vilket bryter av mot det 
tidigare mönstret att ”vi” endast används när problem och svårigheter formuleras. 
Men när Linda uppmanas att berätta mer om vad som hände, lämnar hon över 
berättandet till Irma, med argumentet att Linda själv inte var med under hela 
gåtläsningen. Irma ges uppdraget att fortsätta på den påbörjade återberättelsen som 
beskriver ”viets” göranden. Överlämnandet indikerar att Linda inte positionerar sig 
själv som berättigad att återberätta situationen, utan ger istället tolkningsföreträdet 
till Irma. Sekvensen är ett exempel på hur makten över narrativet förhandlas mellan 
medarbetarna. 

Det finns alltså ett mönster att sekvenser som beskriver ”jagets” ageranden föregås 
av ett klargörande av de yttre förutsättningar som ”vi” befinner oss i (som beskrivits 
i avsnitt 7.1.3). På samma sätt inleder Irma sin återberättelse med att beskriva att 
”dom började prata och dom höll på” (rad 8). Det tolkas som att, i Irmas 
återberättelse, hade arbetslaget förutsättningen ”pratande barn”, vilket tvingade fram 
ett val hos Irma – att antingen skälla på barnen eller googla upp gåtor. Irma väljer 
det senare alternativet, vilket synliggör en återberättelse om att hon själv gjort ett bra 
och lyckat val utifrån de förutsättningar arbetslaget hade i den givna situationen. 
Lindas konstruktion om att arbetslaget åstadkommit något bra transformeras i och 
med ett fokus på Irmas agerande.  

Skiftet till ”jag” som talarsubjekt och att återberättelsen skildrar Irmas eget agerande 
förändrar den återberättelse av ”viets” gemensamma förutsättningar som Linda 
påbörjade till en diskursiv konstruktion av den enskilde medarbetarens agerande. 
Sekvenser där talarsubjekt skiftar (som beskrivs i avsnitt 7.2.1) kan förstås som 
sekvenser där den enskilde medarbetaren har rättighet att agera på egen hand, trots 
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medarbetaren väljer att agera i olika situationer och dilemman avgörs av individens 
omdöme och moraliska övertygelser, inte på gemensamt överenskomna värderingar 
eller ståndpunkter. 

Exempel 12 exemplifierar hur förslag på lösningar på problem innebär att utmana 
storylinen om enighet i problemformuleringar: 

 Exempel 12
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gänget kommer in (.) men så fort gåtorna börjar (.) så stillar 3 
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alla höra gåtorna och alla vill svara (.) och sitter man inte 5 
på sin plats då så får man inte svara [och därför] 6 

Gunilla:                [har vi sagt det?] har vi uttalat 7 
det? så att alla vet det? 8 

Irma: eh (.) ja (.) jag har ju sagt till dom när dom står vid mig och 9 
hoppar att: nej (.) gå och sätt dig (.) för du får inte svara 10 
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Irma:                      det har varit så självklart 13 
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Irma: =jag kanske har sagt det (.) jag vet inte= 15 

Gunilla: =ja (.) jag [tänker] 16 
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(S5F-1) 

Medarbetarna har genom samtalen fokuserat på barnens beteende som orsaker till 
problem och oönskade situationer. Men när gåtläsningen (som omnämns ovan) 
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införs, förändras sättet att tala om mellanmålet (detta diskuteras än mer i kapitel åtta). 
Irmas återberättelse av att barnen beter sig på ett önskvärt sätt och att det beror på 
att barnen vill svara på gåtorna (exempel 12 ovan, rad 1-5), bemöts av ett 
ifrågasättande av personalens agerande (exempel 12 ovan, rad 8). Den sociala kraften 
i responsen får återberättelsen att fokusera på den enskilde medarbetarens sätt att 
informera barnen, vilket flyttar fokus från den lösningsinriktade återberättelsen på 
raderna 1-5. Responsen Gunilla ger förklaras av logiken att upprätthålla den 
problemfinnande positioneringen, vilket också innebär att arbetslagets enighet 
upprätthålls.  

7.3.3 Sammanfattning av storyline 

I det här kapitlet har nu ännu ett steg tagits i att förstå fritidshemspersonalens 
meningsskapande i och genom kollegialt samtalande. Den storyline som framträder 
benämns det flerstämmiga arbetslaget. Arbetslaget konstrueras som en enig aktör så länge 
medarbetarna ägnar sig åt att formulera och identifiera olika problem och 
svårigheter. Problemformulerandet uttrycks med flera röster och med olika 
tolkningar av verkligheten. Storylinen om det flerstämmiga arbetslaget innebär att 
medarbetarna behöver förhålla sig till varandra för att upprätthålla samarbetet. 
Medarbetarna återvänder upprepade gånger till det som är problematiskt, vilket gör 
att arbetslaget upprätthåller sin enighet. Det får konsekvenser för medarbetarnas 
meningsskapande då lösningar och positiva återberättelser innebär att samarbetet 
utmanas. Att ge lösningsförslag på det problematiska mellanmålet riskerar att 
meningsskiljaktigheter kommer upp till ytan som kan försvåra enigheten kring det 
problematiska. Därför antas det vara svårt för medarbetarna i arbetslaget F-1 att ta 
tag i det problematiska mellanmålet och åstadkomma någon förändring. 

Storylinen om F-1 som ett flerstämmigt arbetslag handlar i korthet om att 
gemensamma problem enar medarbetarna och att lösningsförslag innebär 
utmaningar av denna enighet. I det flerstämmiga arbetslaget får flera röster utrymme 
att höras. 

I två kapitel har nu arbetslaget F-1:s meningsskapande i de kollegiala samtalen 
beskrivits. Det återstår ett kapitel, men redan nu kan sammanfattas att storylinen det 
flerstämmiga arbetslaget ramar in meningsskapandet och betonar att arbetslagets 
förhandlingar sker med utgångspunkt i många olika röster och tolkningar av den 
sociala världen. I meningsskapandet ingår också spänningar mellan den enskilde 
medarbetarens och arbetslagets handlingsutrymme och agentivitet. Medarbetarnas 
positioneringar bidrar till att återföra diskussioner till det som upplevs problematiskt 
med mellanmålet. 
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8 Förhandlingar om mellanmålet som 
institutionell aktivitet 

Det sista kapitlet i resultatdelen om arbetslaget F-1:s meningsskapande ägnas åt att 
beskriva hur medarbetarna förhandlar om mening i relation till mellanmålet som 
institutionell aktivitet. Som redan visats i föregående kapitel sju är medarbetarnas 
positioneringar till kollegorna i samtalet i ömsesidig påverkan med hur mellanmålet 
konstrueras. Det kan också uttryckas som att det kollegiala samtalandets sociala 
praktik ömsesidigt påverkar det kollegiala samtalandet som diskursiv praktik. I 
analysen framträder den sociala praktiken i samtalandet särskilt genom att nyare 
medarbetare socialiseras in i en diskursiv praktikgemenskap. Analysen har också 
synliggjort hur medarbetarnas uppmärksamhet, när de tittar på och tolkar de filmade 
sekvenserna, påverkar vad som blir möjligt att diskutera. Det visar sig i analyserna 
att studiens design med samtal som inspirerats av video stimulated reflection (Cutrim 
Schmid, 2011) bidrar till att medarbetarna uppmärksammar olika saker, vilket gör att 
olika typer av diskussioner och förhandlingar möjliggörs. Medarbetarnas användning 
av de filmade sekvenserna och dess betydelse för förhandlingar presenteras också i 
detta kapitel. 

De gemensamma storylines medarbetarna skapar i de kollegiala samtalen handlar 
om: ett flerstämmigt arbetslag och ett mellanmål som är problematiskt och i stort 
behov av förändring. Följande avsnitt visar hur analyser synliggjort vissa 
återkommande sekvenser som får betydelse för hur medarbetarna förhandlar 
mening i det som sägs om mellanmålet. 

8.1 Rörelser i förhandlingar mellan olika samtal 

Ett mönster som framträder i de positioneringsteoretiska analyserna är att 
förhandlingar inte fortsätter mellan de olika samtalen, utan startar om på nytt. När 
arbetslagets förhandlingar och diskussioner ska beskrivas utifrån hur de förändras 
och ”rör sig” (jfr. Tirado & Gálvez, 2008), blir det tydligt att vilka medarbetare som 
närvarar i F-1:s samtal varierar. Det påverkar förhandlingsmönstret och därmed 
också vilket meningsskapande som blir möjligt:  

Exempel 13 

Linda:  jag tänkte på just i fredags= 1 
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Exempel 13 

Linda:  jag tänkte på just i fredags= 1 
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Irma: =mm= 2 

Linda: =när vi körde gåtor (.) det var ju väldigt bra 3 

(S4F-1) 

Exempel 13 visar hur Linda i det fjärde samtalet initierar en återberättelse om en 
situation som fungerade bra. Den diskussionen innebär en vändning från att 
medarbetarna tidigare främst gjort återberättelser av problematiska situationer till att 
börja förhandla om hur personalen kan agera för att förändra den upplevda 
problematiken. I det fjärde samtalet närvarar två samtalsdeltagare, som enas kring 
att gåtläsning är en möjlig lösning på problemet med mellanmålet.  

Vid nästkommande samtal har konstellationen av samtalsdeltagare återigen 
förändrats genom att två medarbetare, Gunilla och Studenten, tillkommit. Det femte 
samtalets diskussioner tar inte direkt vid föregående samtal, trots att det då skedde 
en förändring i sättet att tala om mellanmålet. Det förklaras av att det som 
diskuterades inte har nått de nya samtalsdeltagarna som därmed är ovetande om att 
arbetslaget kan vara en lösning på spåret. Exempel 14 visar hur Gunilla fortsatt ser 
på den filmade situationen utifrån att försöka hitta och definiera olika problem eller 
avvikelser, som ju varit angreppssättet i tidigare samtal. I exemplet har Gunilla precis 
berättat att hon tillsammans med några av barnen haft en drama-stund precis innan 
mellanmålet, som enligt Gunillas berättelse hade urartat och där barnen var 
uppskruvade. Gunilla berättar att hon var orolig att den uppskruvade stämningen 
skulle följa med barnen till matsalen, vilket inte blev fallet:   

 Exempel 14

Gunilla:  det blir lugnt= 1 

Linda:  =mm= 2 

Irma: =dom tycker om gåtorna= 3 

Gunilla: =jaa= 4 

Irma: =och därför koncentrerar [dom sig] 5 

Gunilla:         [jaa] precis (1) äter dom under tiden 6 
då?= 7 

Irma: =jaa= 8 

Linda: =ja= 9 
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Gunilla: =mm. 10 

(5) 11 

(S5F-1) 

Linda och Irmas respons, att lågmält göra uppbackningar för att visa Gunilla att de 
lyssnar, för att sedan ge en förklaring till varför barnen är lugna, indikerar att något 
har förändrats (rad 3). I tidigare samtal har respons till liknande samtal varit inriktad 
på att bekräfta barnens problematiska beteende i de situationer som diskuteras. Nu 
blir responsen istället att medarbetarna försöker förklara varför barnen inte tog med 
sig det problematiska beteendet in i matsalen – för att de hade något att koncentrera 
sig på (rad 5). Det tolkas som ett sätt för Irma och Linda (som närvarade även vid 
det föregående samtalet) att försöka hålla kvar i det nya, lösningsinriktade sättet att 
se på filmerna och tala om mellanmålet.  

Exempel 14 visar därför hur den gamla och den nya positioneringen möts och 
”skaver” lite. Jag tolkar att det beror på att närvaron av samtalsdeltagare varierar 
mellan varje samtal och att alla inte är uppdaterade på vad som sagts under samtalen. 
Det gör att gamla positioneringar fortsätter att utmana och försvåra etablering av 
nya positioneringar. Det kan också tolkas som en maktkamp, där medarbetare vill 
hävda sin röst och sin tolkning av vad som sker. Vid varje samtal börjar diskussionen 
om, istället för att ta vid där den slutade senast. Det visar hur arbetslagets 
gemensamma storyline ständigt utmanas, omförhandlas och återskapas i de 
interaktioner som sker.  

En konsekvens av den maktkamp som upprepade gånger tar sig uttryck mellan Irma 
och Gunilla i samtalen, är att den som varit med vid den situation som diskuteras 
också har legitimitet att uttrycka sig om den. Det blir en svårighet för arbetslagets 
gemensamma meningsskapande, då organisationen inte gör det möjligt för samtliga 
medarbetare att närvara i matsalen samtidigt. Detsamma gäller även de kollegiala 
samtalen, då arbetslaget inte är samlat vid något tillfälle. Vid flera tillfällen tonas den 
egna legitimiteten ned av talaren själv genom yttranden som ”jag var ju inte med” 
eller ”nu var det ett tag sen jag hörde något”. Jag tolkar detta som att direkta 
erfarenheter av vad som skett är viktiga för att talaren ska ges utrymme att tolka en 
situation. Upprepade gånger i F-1:s samtal förekommer det att de medarbetare med 
lång erfarenhet av fritidshemsarbete styr och orienterar förhandlingarna på ett sätt 
som socialiserar in de nyare medarbetarna i en diskursiv praktikgemenskap som 
innebär accepterade och etablerade sätt att tala om vardagspraktiken.7 Nästa avsnitt 

 

7 Fortsättningsvis görs en indelning av nyare och mer erfarna medarbetare. I F-1 räknas Lisa, 
Linda och Studenten som nyare medarbetare, så de varit på arbetsplatsen i 1-2 år. Gunilla 
och Irma räknas som mer erfarna så de varit i yrket i ca 20 år och många år på arbetsplatsen. 
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(S4F-1) 
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(5) 11 

(S5F-1) 
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beskriver mer om hur analysresultaten visat på hur de erfarna medarbetarna 
reproducerar sin definitionsmakt. 

8.2 Förhandling, socialisering och meningsskapande 

De positioneringsteoretiska analyserna har bidragit med att synliggöra hur 
arbetslaget gör en del av sin sociala praktik i och genom det kollegiala samtalandet. 
Det som framförallt blivit synligt är hur de nyare medarbetarna fostras in i den 
diskursiva praktikgemenskapen av de mer erfarna kollegorna. Det beskrivs i det här 
avsnittet genom att de erfarna positionerar sig med definitionsmakt över hur 
praktiken ska förstås, vilka sätt det är accepterat att uttrycka sig på och hur de mer 
erfarna styr samtalet genom att fördela ordet i samtalet. Socialiseringen påverkar 
också medarbetarnas meningsskapande förhandlingar, genom att vissa saker blir 
möjliga att säga och göra beroende på vilka som är närvarande i samtalet. 

8.2.1 Socialisering in i hur praktiken ska förstås 

Ett mönster som framträder i arbetslaget F-1, är att de mer erfarna tar över 
samtalsturen efter att någon av de två nyare kollegorna återberättat något och gjort 
en tolkning. Övertagandet, som i exempel 15 nedan görs av Irma (rad 10), innebär 
ofta yttranden som ger en annan tolkning av vad skeenden beror på: 

 Exempel 15 

Linda:  jag tänker det (.) när vi får bort ledet (.) eller ställa sig i kö 1 
(1) där kan ju en konflikt börja (.) den kan ju börja redan 2 
här nere på vägen upp och sen följer den med in i hela 3 
matsalen (1) men (1) genom att vi skickar några i taget så 4 
kan ju det bli lugnare (.) eller man kan se att (.) nu var det 5 
ju inte så på dom här bilderna (.) men bilder som blivit 6 
tagna innan (.) hur många dom blir (.) och liksom jag råkade 7 
putta lite här och nån råka putta mig där (.) och så är det 8 
ju, mycket är det här: men det var ju inte med meningen= 9 

Irma: =ja en del är ju väldigt känsliga att råkar man gå förbi så 10 
här (1) ((gör swishande ljud)) så här ((visar att någon 11 
reagerar direkt när någon annan går emot)) blir det ju då= 12 

Linda: =mm 13 

Irma:  och det, då kanske inte ens hon har fattat att hon har gått 14 
emot nån= 15 
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Linda: =nej= 16 

Irma: =så det kan man ju komma undan 17 

(4)18 

(S2F-1) 

I F-1:s samtal innebär övertaganden från ett yttrande av en nyare kollega till en mer 
erfaren att samtalet riktas mot förklaringar av vad skeenden beror på. De förklaringar 
som uttrycks av de mer erfarna tenderar också att rikta samtalet mot att orsaken till 
problem ligger i barnens beteenden. I exempel 15 ovan riktar Irma (som har lång 
erfarenhet av fritidshemsarbete) i och med sitt övertagande av samtalsturen samtalet 
till att handla om att barnen ”är känsliga” och det är därför konflikter uppstår i trånga 
utrymmen. Det görs inget försök av Linda att återta samtalsturen, utan 
diskussionerna avtar och avslutas med en tystnad. På liknande sätt framträder ett 
mönster i F-1-arbetslaget där de nyare kollegorna tystas genom att de erfarna tar 
över samtalsturen.  

8.2.2 Socialisering genom att fördela ordet 

I F-1:s samtal är det överhuvudtaget inte enkelt för de nyare kollegorna att ens 
komma till tals. Vid flera tillfällen ges de nyare kollegorna talutrymme genom att 
någon av de mer erfarna fördelar ordet. Relationer som sätts i spel i samtalets sociala 
praktik och som innebär att individernas makt, status och resurser förhandlas, 
synliggörs i hur ordet fördelas. I det andra samtalet utspelar sig följande: 

Exempel 16 

(3) 1 

Irma:  det man (1) nu pratar bara jag, säg nåt du ((riktar sig till 2 
Linda)) 3 

Linda:  nej men jag tänker (.) det är ju många barn (1) mest i 4 
förskoleklassen (.) där föräldrar (.) ja men dom har pratat 5 
(.) det är vid gympan och sen vid mellis som det är (.) som 6 
dom tycker att det kan vara lite svårt (.) det är mer för att 7 
ettorna är med och dom är lite större (.) nu har jag inte hört 8 
så mycket men (1) i början så var det ju många barn som 9 
tyckte att det var lite jobbigt med mellis (.) det här att 10 
springa upp och (1) man fick en pärla och så (1) visste jag 11 
inte vem jag ska sitta bredvid12 
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(S2F-1) 
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(S2F-1) 

Efter en kort tystnad i ett samtal där Irma haft det absolut största talutrymmet, 
uppmanar hon Linda att nu ”säga nåt” (rad 2). Uppmaningen synliggör ett 
maktuttryck där Irma blir den som talar om när det är accepterat för Linda att yttra 
sig. Linda accepterar också uppmaningen, vilket gör att Irmas status och makt 
reproduceras. Det kan tyckas som ett litet och obetydligt reproducerande av makt, 
men van Langenhove och Harré (1999) menar att vid varje samtalstur i ett samtal 
sker små positioneringar, som innebär bekräftelse eller motstånd till det som sägs 
och de positioneringar narrativet innehåller. Linda positionerar också sig själv med 
mindre rättighet att tolka barnens upplevelser, vilket hon uttrycker med: ”nu har jag 
inte hört så mycket men” (rad 8-9). Hon implicerar genom yttrandet att hon 
egentligen inte har ”bevis” för vad hon menar att barnen tycker. Därmed 
positionerar hon sig också med mindre legitimitet att uttala sig, samtidigt som hon 
trots det gör som hon blir uppmanad. 

I exempel 16 som visas ovan, bekräftas Irmas och Lindas relation, där Irma gör sig 
själv överordnad över Linda. Mönstret att medarbetare med mindre erfarenhet av 
arbetet och arbetsplatsen blir styrda, återkommer också mellan andra medarbetare i 
arbetslaget F-1. Det förstås som att de erfarna socialiserar in de nya genom att 
diskursivt visa på sin definitionsmakt över hur samtalen ska gå till. 

Men det finns också tillfällen då de nya medarbetarna får lov att uttrycka sig och då 
lyckas etablera sitt perspektiv, vilket tyder på att de nyare medarbetarna utmanar de 
etablerade maktrelationerna och den rådande definitionsmakten hos de mer erfarna 
medarbetarna:  

 Exempel 17 

Irma:  och det är faktiskt många det är ju barnen som ber om dom 1 
här fem tysta= 2 

Student: =ja 3 

(2) 4 

Student: och då kan man byta ut dom mot läsning eller nåt annat= 5 

Irma: =mm 6 

(3) 7 

Sanna:  skulle det ge samma effekt? 8 
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Student:  eh (.) jaa (.) eller (.) jag tänker att, i alla fall i fredags så var 9 
det så= 10 

Irma: =ja= 11 

Student: =men att man kanske får nåt som är mer än bara att vara 12 
tyst (.) att man får ut nåt annat av det också 13 

Irma:  och det behöver ju inte vara knäpptyst= 14 

Student: =nej= 15 

Irma: =som då när vi gjorde gåtorna (.) då hade vi liksom (1) roligt 16 
ihop= 17 

Student: =mm 18 

Irma: då blir det inte det här (1) tjatet utan det blir (1) positivt= 19 

Lisa: =mm= 20 

Student: =ja= 21 

(S4F-1) 

I exempel 17 är det Irma, den erfarne medarbetaren, som blir ompositionerad av 
Studenten, som ger en alternativ tolkning av hur ”fem tysta” kan ersättas med någon 
annan aktivitet. Irma har vid flertalet tillfällen under tidigare samtal uttryckt sig 
positivt kring fenomenet ”fem tysta”, med det argument som hon använder även 
här – att barnen vill ha det. Den tystnad som uppstår efter Irmas inledande påstående 
utnyttjas av Studenten för att uttrycka sin alternativa tolkning (rad 5, 9, 12). När Irma 
sedan bemöter Studenten, är det med ett bekräftande ”och det behöver ju inte vara 
knäpptyst” (rad 14), vilket skiljer sig från hur hon vanligen bemöter medarbetarna 
med mindre erfarenhet av arbetsplatsen. Det sker således ett pågående förhandlande 
av vad som får sägas och av vem i de kollegiala samtalen. 

I de kollegiala samtalen sker pågående förhandlingar om medarbetarnas 
definitionsmakt, vilket blir en del av hur de nyare medarbetarna socialiseras in i 
arbetslaget. Att socialiseras in i tillhörigheten på arbetsplatsen innebär också att 
anamma en diskursiv praktikgemenskap (jfr. Gee, 2014), d.v.s. hur samtal förs och 
hur praktiken konstrueras (jfr. Smith, 2005) vilket ovanstående exempel visar. De 
mer erfarna medarbetarna upprätthåller de institutionella relationer som den sociala 
praktiken består av, genom att diskursivt styra och leda de nyare medarbetarna i 
samtalen. Men de nya medarbetarna fortsätter att utmana, vilket gör att möjligheter 
till ompositioneringar uppstår.  
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(S2F-1) 
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I exempel 17 är det Irma, den erfarne medarbetaren, som blir ompositionerad av 
Studenten, som ger en alternativ tolkning av hur ”fem tysta” kan ersättas med någon 
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utnyttjas av Studenten för att uttrycka sin alternativa tolkning (rad 5, 9, 12). När Irma 
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med mindre erfarenhet av arbetsplatsen. Det sker således ett pågående förhandlande 
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definitionsmakt, vilket blir en del av hur de nyare medarbetarna socialiseras in i 
arbetslaget. Att socialiseras in i tillhörigheten på arbetsplatsen innebär också att 
anamma en diskursiv praktikgemenskap (jfr. Gee, 2014), d.v.s. hur samtal förs och 
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mer erfarna medarbetarna upprätthåller de institutionella relationer som den sociala 
praktiken består av, genom att diskursivt styra och leda de nyare medarbetarna i 
samtalen. Men de nya medarbetarna fortsätter att utmana, vilket gör att möjligheter 
till ompositioneringar uppstår.  
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8.3 Flerstämmighet möjliggör förhandling bortom här 
och nu 

I de första av F-1:s kollegiala samtal diskuteras mellanmålet framför allt som en 
konkret aktivitet som eventuellt skulle gå att lösa med hjälp av att sprida ut barnen 
och liknande åtgärder. Sådana förslag konstrueras som lösningar på personalens 
problem med att barnens beteende i matsalen inte är önskvärt. Den förändring i 
sättet att tala om mellanmålet som beskrivs i föregående kapitel, öppnar upp för nya 
diskussioner om vad ett barn är, hur en fångar barns intresse och vad personalen 
kan och bör förvänta sig av barnet och dess utveckling. 

I den respons som medarbetarna ger på varandras påståenden, verkar sociala krafter, 
som synliggör meningsskiljaktigheter. I exempel 18 åskådliggörs hur sociala krafter 
för diskussionen ”bortom” gåtläsningen och mellanmålspraktiken. Exemplet är en 
sekvens från en längre diskussion, där medarbetarna Irma och Gunilla diskuterar 
huruvida barnens agerande är betingat yttre eller inre motivation:  

Exempel 18

Irma:     [men] ((högt)) om du inte har nåt som fångar ditt intresse 1 
(.) då måste du göra nånting annat (.) då måste du ju kolla 2 
(.) men om du har ett intresse som du är intresserad av där 3 
(.) då kan du koncentrera dig där (.) men om du inte har 4 
det (.) då finns det ingenting som gör att du sitter= 5 

Gunilla: =nej och därför vill jag (.) jag vill liksom (1) ja då menar jag 6 
att kapaciteten finns att göra det (1) eh (.) det går lättare att 7 
göra det (.) men då får (1) att hitta andra saker som 8 
motiverar dig till att göra det (.) utan yttre saker= 9 

Irma: =mm= 10 

Gunilla: =där du har det inre drivet (1) i att (1) kunna ta det ansvaret 11 
själv (.) för vi har sett att du kan (.) det är det jag skulle vilja 12 
(.) det blir nästa växel för mig (.) nästa steg att (2) jag ser 13 
att du kan nu i det här läget (.) men hur kan du ta med dig 14 
det in i vanliga mellissituationen (.) hur kan (.) utan hjälpen 15 
av nåt som får dig att fokusera (.) att du tar det med dit.= 16 

Irma: =mm (.) jag (.) jag håller helt med dig (.) om man tar vanliga 17 
barn (.) om man säger så (.) men har du barn som är extra 18 
(.) adhd eller däråt (.) kanske inte utredda (.) men såna som 19 
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har såna drag (.) kapaciteten den (.) det är liksom väldigt 20 
väldigt [svårt då] 21 

Gunilla:   [mm] 22 

Irma:                       och det kanske 23 
krävs nånting mer (.) sen är det väl (1) ja (.) vanliga så (.) 24 
kanske du kan motivera på ett annat sätt (1) jag (.) eh (.) jag 25 
tror att det är väldigt svårt att komma dit helt och hållet (1) 26 
med dom här rörliga barnen (1) jag tror det (.) jag tror vi 27 
måste ge dom dom verktygen att dom: nu kan ni 28 
koncentrera er på det här eller (.) kan du göra det här (.) för 29 
att (.) det blir så här för dom= 30 

Gunilla: = men för mig var det en ögonöppnare hur mycket dom 31 
sitter stilla när vi gör det här och därför så tror jag att dom 32 
presterar under sin kapacitet i vanliga fall 33 

(2)34 

(S5F-1) 

I responsen som ges på rad 6 och 17 visas exempel på det mönster som uppstår i F-
1:s samtal, där påståenden bemöts med en kort uppbackning, följt av en invändning 
av något slag. Responsen är ett annat påstående utifrån talarens tolkning. Exempel 
18 visar också hur medarbetarna egentligen inte ger respons i form av att 
kommentera talarens påstående, utan istället fortsätta att utveckla de egna 
argumenten (följ Irmas argument på raderna 1, 17 och 23; Gunillas på raderna 6, 11, 
31). Den sociala kraften som framträder i exemplet tycks göra att medarbetarna 
håller fast i sina egna argument och inte försöker att enas kring en gemensam 
förståelse. På så sätt kan exempel 16 sägas vara ett exempel på att medarbetarna 
”talar förbi varandra”. Exemplet visar också den maktkamp som genomgående sker 
mellan Irma och Gunilla i fråga om vems tolkningar som är och bör vara giltiga i 
arbetslagets gemensamma berättelser om mellanmålet. Denna maktkamp påverkar 
vad som blir möjligt att säga och göra i samtalen, då det syns viktigare att hävda sin 
egen ståndpunkt än att ta till sig andras tolkningar. 

Diskussionen om gåtläsningen som lösning på det problematiska mellanmålet, blir 
också en förhandling om vad barnet på fritidshemmet är och bör vara. Det 
synliggörs att medarbetarna har olika syn på sådana frågor. Arbetslagets 
flerstämmighet har därmed möjliggjort fördjupade diskussioner om mellanmålet och 
fritidshemmet och inte endast om mellanmålet som en rutinmässig aktivitet som ska 
genomföras så problemfritt som möjligt. 
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barn (.) om man säger så (.) men har du barn som är extra 18 
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har såna drag (.) kapaciteten den (.) det är liksom väldigt 20 
väldigt [svårt då] 21 

Gunilla:   [mm] 22 

Irma:                       och det kanske 23 
krävs nånting mer (.) sen är det väl (1) ja (.) vanliga så (.) 24 
kanske du kan motivera på ett annat sätt (1) jag (.) eh (.) jag 25 
tror att det är väldigt svårt att komma dit helt och hållet (1) 26 
med dom här rörliga barnen (1) jag tror det (.) jag tror vi 27 
måste ge dom dom verktygen att dom: nu kan ni 28 
koncentrera er på det här eller (.) kan du göra det här (.) för 29 
att (.) det blir så här för dom= 30 

Gunilla: = men för mig var det en ögonöppnare hur mycket dom 31 
sitter stilla när vi gör det här och därför så tror jag att dom 32 
presterar under sin kapacitet i vanliga fall 33 

(2)34 

(S5F-1) 

I responsen som ges på rad 6 och 17 visas exempel på det mönster som uppstår i F-
1:s samtal, där påståenden bemöts med en kort uppbackning, följt av en invändning 
av något slag. Responsen är ett annat påstående utifrån talarens tolkning. Exempel 
18 visar också hur medarbetarna egentligen inte ger respons i form av att 
kommentera talarens påstående, utan istället fortsätta att utveckla de egna 
argumenten (följ Irmas argument på raderna 1, 17 och 23; Gunillas på raderna 6, 11, 
31). Den sociala kraften som framträder i exemplet tycks göra att medarbetarna 
håller fast i sina egna argument och inte försöker att enas kring en gemensam 
förståelse. På så sätt kan exempel 16 sägas vara ett exempel på att medarbetarna 
”talar förbi varandra”. Exemplet visar också den maktkamp som genomgående sker 
mellan Irma och Gunilla i fråga om vems tolkningar som är och bör vara giltiga i 
arbetslagets gemensamma berättelser om mellanmålet. Denna maktkamp påverkar 
vad som blir möjligt att säga och göra i samtalen, då det syns viktigare att hävda sin 
egen ståndpunkt än att ta till sig andras tolkningar. 

Diskussionen om gåtläsningen som lösning på det problematiska mellanmålet, blir 
också en förhandling om vad barnet på fritidshemmet är och bör vara. Det 
synliggörs att medarbetarna har olika syn på sådana frågor. Arbetslagets 
flerstämmighet har därmed möjliggjort fördjupade diskussioner om mellanmålet och 
fritidshemmet och inte endast om mellanmålet som en rutinmässig aktivitet som ska 
genomföras så problemfritt som möjligt. 
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Även om innehållet i samtalen har förändrats över tid, så består fortfarande 
rättigheten att skilja sig från kollegorna och att uttrycka sin egen åsikt. Exempel 18 
förstås ur ljuset av att det är personliga värderingar och ambitioner som driver de 
två olika positioneringarna, de uttrycks inte som fritidspedagogiska ståndpunkter av 
vad barnet är och bör vara. Det är därför inte heller gemensamma, diskursiva 
konstruktioner utan individuella övertygelser som förhandlas. Då rättigheten att 
tycka på olika sätt är så stark, försvåras F-1:s arbete med att förändra mellanmålet, 
då det är svårt att övertyga någon om sin upplevelse. Trots att diskussionerna har 
fördjupats, tycks medarbetarnas positioneringar kvarstå. Det tyder på, menar jag, att 
i arbetslaget F-1:s samtal är det ”jag”, den enskilde medarbetaren, som är 
utgångspunkten och konstanten i de förhandlingar om mellanmålet som sker. ”Jag” 
för fram och argumenterar för sina individuella övertygelser. 

8.4 Att stanna tiden – förhandlingar via filmade 
sekvenser 

Den sista aspekten av arbetslaget F-1:s meningsskapande förhandlingar som 
presenteras är hur studiens design med filmade sekvenser som stimuli i samtalen 
bidragit till det kollegiala samtalandet. Medarbetarnas förhandlingar förändras under 
samtalens gång, utifrån vad de uppmärksammar i de filmade sekvenserna. Med tre 
exempel beskrivs hur filmen erbjuder nya möjligheter att förhandla och förstå 
vardagspraktiken på sätt som har potential att förändra medarbetarnas antaganden 
om mellanmålet. De tre exempel som presenteras här beskriver: filmens relation till 
verkligheten, att stanna tiden och nutidens ögon på dåtiden. 

8.4.1 Filmens relation till det upplevda – konflikter mellan dåtid 
och nutid 

Filmvisningarna erbjuder möjligheten att retrospektivt värdera skeenden i matsalen. 
En dissonans mellan hur en situation upplevdes i stunden och hur samma situation 
tolkas i filmen framträder i båda arbetslagens kollegiala samtal, men blir särskilt 
tydligt i arbetslaget F-1. När medarbetarna tittar på filmerna tenderar de tolka 
situationerna som lugnare och mer oproblematiska än vad de var i stunden.  

 Exempel 19

Irma:  =det här ser ju väldigt lugnt [och] 1 

Lisa:       [mm] 2 

Irma:   beskedligt ut (.) det här 3 
ger ju inte rätt (.) en rättvis bild (.) för jag menar (.) här är 4 
det inga problem= 5 
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Linda: =mm (1) det är inte så [många] 6 

Lisa:         [det] är ju inte så många som här 7 
kommit här= 8 

Irma: =nej= 9 

Linda:  det [är det här som är] 10 

Irma:               [liksom (.) det (.) det] det skulle ju filmas när alla är där 11 
och det är som värst= 12 

Lisa: =mm 13 

Irma:  det här är ju liksom i början (.) hade vi det så här skulle det 14 
ju vara rena drömmen 15 

(S4F-1) 

Medarbetarna i arbetslaget F-1 motsätter sig upprepade gånger upplevelsen av det 
som sker i filmen, till förmån för en förförståelse om att mellanmålet är 
problematiskt och rörigt. Exempel 19 visar därmed hur den storyline om 
mellanmålet som presenteras i kapitel sex är i ständig förhandling och utmanas 
genom filmerna. Det problematiska mellanmålet är ingen bestämd konstruktion utan 
reproduceras och utmanas i det kollegiala samtalandet. Istället för att 
uppmärksamma att en del av mellanmålet upplevs vara lugn, uttrycker medarbetarna 
att det inte är en rättvis bild av hur mellanmålet brukar vara (rad 4).  

Irma förnekar att det verkligen var så lugnt som filmen visar: ”hade vi det så här 
((hänvisar till filmen)) skulle det ju vara rena drömmen” (rad 14-15). På så vis görs 
filmen illegitim i exemplet. Att göra filmen illegitim innebär också att de egna tidigare 
upplevelserna tillskrivs stor betydelse i förhandlingarna om mellanmålet. Det 
återkommer liknande sekvenser där filmernas giltighet och överensstämmelse med 
den upplevda verkligheten ifrågasätts. Det tyder på, menar jag, att medarbetarnas 
erfarenheter har stor betydelse i förhandlingar om mellanmålet. 

8.4.2 Att stanna tiden – bevisföring för argument  

Det återfinns också exempel som visar hur filmen bidrar med möjligheter att tolka 
vardagspraktiken på nya sätt, genom att medarbetarna uppmärksammar andra saker. 
Två sådana exempel presenteras nedan. I de senare samtalen börjar medarbetarna i 
arbetslaget F-1 att mer aktivt använda sig av filmerna på olika sätt i sina samtal. Ett 
sådant sätt är att pausa filmen och därmed stoppa tiden. Det ger medarbetarna 
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Även om innehållet i samtalen har förändrats över tid, så består fortfarande 
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exempel beskrivs hur filmen erbjuder nya möjligheter att förhandla och förstå 
vardagspraktiken på sätt som har potential att förändra medarbetarnas antaganden 
om mellanmålet. De tre exempel som presenteras här beskriver: filmens relation till 
verkligheten, att stanna tiden och nutidens ögon på dåtiden. 

8.4.1 Filmens relation till det upplevda – konflikter mellan dåtid 
och nutid 

Filmvisningarna erbjuder möjligheten att retrospektivt värdera skeenden i matsalen. 
En dissonans mellan hur en situation upplevdes i stunden och hur samma situation 
tolkas i filmen framträder i båda arbetslagens kollegiala samtal, men blir särskilt 
tydligt i arbetslaget F-1. När medarbetarna tittar på filmerna tenderar de tolka 
situationerna som lugnare och mer oproblematiska än vad de var i stunden.  

 Exempel 19

Irma:  =det här ser ju väldigt lugnt [och] 1 

Lisa:       [mm] 2 

Irma:   beskedligt ut (.) det här 3 
ger ju inte rätt (.) en rättvis bild (.) för jag menar (.) här är 4 
det inga problem= 5 
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Linda: =mm (1) det är inte så [många] 6 

Lisa:         [det] är ju inte så många som här 7 
kommit här= 8 

Irma: =nej= 9 

Linda:  det [är det här som är] 10 

Irma:               [liksom (.) det (.) det] det skulle ju filmas när alla är där 11 
och det är som värst= 12 

Lisa: =mm 13 

Irma:  det här är ju liksom i början (.) hade vi det så här skulle det 14 
ju vara rena drömmen 15 

(S4F-1) 

Medarbetarna i arbetslaget F-1 motsätter sig upprepade gånger upplevelsen av det 
som sker i filmen, till förmån för en förförståelse om att mellanmålet är 
problematiskt och rörigt. Exempel 19 visar därmed hur den storyline om 
mellanmålet som presenteras i kapitel sex är i ständig förhandling och utmanas 
genom filmerna. Det problematiska mellanmålet är ingen bestämd konstruktion utan 
reproduceras och utmanas i det kollegiala samtalandet. Istället för att 
uppmärksamma att en del av mellanmålet upplevs vara lugn, uttrycker medarbetarna 
att det inte är en rättvis bild av hur mellanmålet brukar vara (rad 4).  

Irma förnekar att det verkligen var så lugnt som filmen visar: ”hade vi det så här 
((hänvisar till filmen)) skulle det ju vara rena drömmen” (rad 14-15). På så vis görs 
filmen illegitim i exemplet. Att göra filmen illegitim innebär också att de egna tidigare 
upplevelserna tillskrivs stor betydelse i förhandlingarna om mellanmålet. Det 
återkommer liknande sekvenser där filmernas giltighet och överensstämmelse med 
den upplevda verkligheten ifrågasätts. Det tyder på, menar jag, att medarbetarnas 
erfarenheter har stor betydelse i förhandlingar om mellanmålet. 

8.4.2 Att stanna tiden – bevisföring för argument  

Det återfinns också exempel som visar hur filmen bidrar med möjligheter att tolka 
vardagspraktiken på nya sätt, genom att medarbetarna uppmärksammar andra saker. 
Två sådana exempel presenteras nedan. I de senare samtalen börjar medarbetarna i 
arbetslaget F-1 att mer aktivt använda sig av filmerna på olika sätt i sina samtal. Ett 
sådant sätt är att pausa filmen och därmed stoppa tiden. Det ger medarbetarna 



 

146 
 

möjligheter att stanna upp ett flöde som pågår och hinna uppmärksamma och tolka 
det som är svårt att få fatt på i den pågående vardagspraktiken: 

  Exempel 20 

Gunilla:  får jag pausa? nu gör jag det i alla fall […] där (1) det var 
det här vi pratade om nån gång liksom hur dom (1) dom 
här är ju inte osams på nåt vis (.) men man står och man 
hänger (.) man klänger på varandra och man (.) ibland (.) 
nu är det inte så men ibland är dom uppe och (.) på det där 
räcket och där (.) och det blir (.) och samtidigt som några 
hänger av sig (.) eh (.) i det hörnet liksom som att det blir 

(S3F-1) 

I exemplet pausar Gunilla filmen och hänvisar det som visats på filmen till en tidigare 
diskussion om situationen. Filmen erbjuder i exemplet inte bara att stanna tiden via 
filmen, utan också att återvända till en tidigare diskussion. Filmen blir på så sätt till 
argument för något som arbetslaget diskuterat. Det här sättet att stanna tiden med 
hjälp av filmerna, skulle kunna förklaras av F-1:s storyline där den enskilde 
medarbetaren är agentisk och flera röster får lov att höras. För att hävda sina egna 
antaganden och tolkningar, kan filmerna förstås som användbar bevisföring för de 
egna argumenten. Genom att filmen erbjuder bildbevis på olika skeenden kan 
argumenten stärkas. Dialogiciteten, menar jag, är viktig i F-1:s förhandlingar. 
Tidigare erfarenheter och diskussioner påverkar hur medarbetarna upplever och 
värderar de situationer som uppstår i filmerna.  

8.4.3 Nutidens ögon på dåtiden – ett aktivt återvändande 

I de studerade samtalens design ingår att återvända till filmen genom att den visas 
två gånger (se kapitel fem). Men arbetslagen tar också egna initiativ till att återvända 
till filmerna. I exempel 21 har Irma och Gunilla uppmärksammat att två barn tycks 
gå direkt till sin plats och sätta sig utan att hämta något att äta. Barnen pratar livligt 
med varandra, vilket medarbetarna också uppmärksammar och uttrycker är ett 
problematiskt beteende. Irma och Gunilla backar tillbaka filmen för att se om de kan 
få syn på något som förklarar varför barnen inte tar någon mat. Exempel 21 utspelas 
under tiden de ser på sekvensen igen: 

Exempel 21 

Irma: =men det kan ju mycket väl vara så= 1 

Gunilla: =ja= 2 
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Irma: =att han har ätit upp sin frukt och sitter där= 3 

Gunilla: =ja= 4 

Irma: =och inte alls struntat i att hämta nåt= 5 

Gunilla: nej precis= 6 

Irma: =utan det är bara vi som tror det [ganska mycket] 7 

Gunilla:       [och han är ganska] 8 
snabb på att äta sin frukt där.= 9 

Irma: =mm. 10 

(5) 11 

(S3F-1) 

Filmen bidrar till att medarbetarna får syn på att de vid första visningen sett fel. De 
uppmärksammar nu att barnen inte struntat i att ta något att äta, de har tvärtom tagit 
mat och ätit upp den. Medarbetarna omvärderar därmed barnens beteende från 
problematiskt till önskvärt (raderna 5 och 8-9). Exempel 21 visar hur det som skett 
i fritidshemmets vardagspraktik får nytt liv och ny mening när medarbetarna 
diskuterar det. Att medarbetarna dessutom har tillgång till filmerna tycks öka 
möjligheterna att få perspektiv på sina förutfattade meningar kring vad som sker i 
matsalen.  Exempel 21 är också ett exempel på hur arbetslaget F-1:s positioneringar 
och storyline alltid är i ständig förhandling och utmanas i och genom det som sägs 
och görs i samtalen, då det framträdande mönstret i analyserna av de kollegiala 
samtalen är att mellanmålet är problematiskt och att arbetslaget har en svår situation. 
Exemplet visar att det är möjligt att omvärdera arbetslagets förutsättningar, vilket 
också påverkar möjligheter till meningsskapande. 

8.5 Sammanfattning av arbetslagets förhandlingar 

Det här kapitlet är ett tredje steg i att förstå mer om fritidshemspersonalens 
meningsskapande i kollegialt samtalande. Fokus i kapitlet är aspekter och mönster 
som framträder i analyser av hur medarbetarna förhandlar om mening i de studerade 
samtalen. 

I kapitlet beskrivs hur olika aspekter påverkar meningsskapandet i arbetslaget F-1, 
t.ex. vilka medarbetare som närvarar vid samtalen, hur nya medarbetare socialiseras 
in i en diskursiv praktikgemenskap, att flerstämmigheten i arbetslaget bidrar till 
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möjligheter att stanna upp ett flöde som pågår och hinna uppmärksamma och tolka 
det som är svårt att få fatt på i den pågående vardagspraktiken: 
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hänger av sig (.) eh (.) i det hörnet liksom som att det blir 

(S3F-1) 

I exemplet pausar Gunilla filmen och hänvisar det som visats på filmen till en tidigare 
diskussion om situationen. Filmen erbjuder i exemplet inte bara att stanna tiden via 
filmen, utan också att återvända till en tidigare diskussion. Filmen blir på så sätt till 
argument för något som arbetslaget diskuterat. Det här sättet att stanna tiden med 
hjälp av filmerna, skulle kunna förklaras av F-1:s storyline där den enskilde 
medarbetaren är agentisk och flera röster får lov att höras. För att hävda sina egna 
antaganden och tolkningar, kan filmerna förstås som användbar bevisföring för de 
egna argumenten. Genom att filmen erbjuder bildbevis på olika skeenden kan 
argumenten stärkas. Dialogiciteten, menar jag, är viktig i F-1:s förhandlingar. 
Tidigare erfarenheter och diskussioner påverkar hur medarbetarna upplever och 
värderar de situationer som uppstår i filmerna.  

8.4.3 Nutidens ögon på dåtiden – ett aktivt återvändande 

I de studerade samtalens design ingår att återvända till filmen genom att den visas 
två gånger (se kapitel fem). Men arbetslagen tar också egna initiativ till att återvända 
till filmerna. I exempel 21 har Irma och Gunilla uppmärksammat att två barn tycks 
gå direkt till sin plats och sätta sig utan att hämta något att äta. Barnen pratar livligt 
med varandra, vilket medarbetarna också uppmärksammar och uttrycker är ett 
problematiskt beteende. Irma och Gunilla backar tillbaka filmen för att se om de kan 
få syn på något som förklarar varför barnen inte tar någon mat. Exempel 21 utspelas 
under tiden de ser på sekvensen igen: 
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Irma: =men det kan ju mycket väl vara så= 1 
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Irma: =att han har ätit upp sin frukt och sitter där= 3 
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Irma: =och inte alls struntat i att hämta nåt= 5 

Gunilla: nej precis= 6 

Irma: =utan det är bara vi som tror det [ganska mycket] 7 

Gunilla:       [och han är ganska] 8 
snabb på att äta sin frukt där.= 9 
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(S3F-1) 

Filmen bidrar till att medarbetarna får syn på att de vid första visningen sett fel. De 
uppmärksammar nu att barnen inte struntat i att ta något att äta, de har tvärtom tagit 
mat och ätit upp den. Medarbetarna omvärderar därmed barnens beteende från 
problematiskt till önskvärt (raderna 5 och 8-9). Exempel 21 visar hur det som skett 
i fritidshemmets vardagspraktik får nytt liv och ny mening när medarbetarna 
diskuterar det. Att medarbetarna dessutom har tillgång till filmerna tycks öka 
möjligheterna att få perspektiv på sina förutfattade meningar kring vad som sker i 
matsalen.  Exempel 21 är också ett exempel på hur arbetslaget F-1:s positioneringar 
och storyline alltid är i ständig förhandling och utmanas i och genom det som sägs 
och görs i samtalen, då det framträdande mönstret i analyserna av de kollegiala 
samtalen är att mellanmålet är problematiskt och att arbetslaget har en svår situation. 
Exemplet visar att det är möjligt att omvärdera arbetslagets förutsättningar, vilket 
också påverkar möjligheter till meningsskapande. 

8.5 Sammanfattning av arbetslagets förhandlingar 

Det här kapitlet är ett tredje steg i att förstå mer om fritidshemspersonalens 
meningsskapande i kollegialt samtalande. Fokus i kapitlet är aspekter och mönster 
som framträder i analyser av hur medarbetarna förhandlar om mening i de studerade 
samtalen. 

I kapitlet beskrivs hur olika aspekter påverkar meningsskapandet i arbetslaget F-1, 
t.ex. vilka medarbetare som närvarar vid samtalen, hur nya medarbetare socialiseras 
in i en diskursiv praktikgemenskap, att flerstämmigheten i arbetslaget bidrar till 
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möjliga vertikala förhandlingar som rör sig bortom här och nu samt hur filmen 
används för att argumentera för sin sak.  

Vilket meningsskapande som blir möjligt i arbetslaget F-1 begränsas av att 
diskussioner inte lever vidare mellan samtalen. Men meningsskapande genom 
förhandlingar av pedagogiska frågor (Vad behöver barn? Hur motiverar man barn? 
Hur uppnår man beständig förändring?) möjliggörs av att medarbetarna går in i 
diskussionerna med olika antaganden om den sociala världen. Dock bör påtalas att 
de sociala krafter som verkar för att bibehålla storylinen om det problematiska 
mellanmålet gör att förhandlingar av pedagogiska frågor tycks polarisera 
meningsskiljaktigheter snarare än att medarbetarna närmar sig varandra. I F-1:s 
meningsskapande väger tidigare erfarenheter av liknande situationer som den som 
diskuteras tungt. Direkta erfarenheter i form av att ha varit närvarande i situationen 
väger också tungt och för med sig legitimitet att tolka situationen. 

I tre steg har nu arbetslaget F-1:s meningsskapande beskrivits utifrån resultaten av 
de positioneringsteoretiska analyserna. I kapitel sex gavs en övergripande och 
inledande bild av hur medarbetarnas diskussioner om målet med mellanmålet 
konstruerar en storyline om det problematiska mellanmålet. Därefter i kapitel sju 
fördjupades analyserna av arbetslagets meningsskapande, genom nära beskrivningar 
av hur sociala krafter bidrar till att konstruera institutionella aktörer, samt hur 
medarbetarna positionerar sig själva, varandra och det sagda i de studerade samtalen. 
Analyserna som presenteras i kapitel sju underbygger analyserna av målet med 
mellanmålet. Slutligen i det här kapitlet har mönster i medarbetarnas förhandlingar 
beskrivits. 
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DEL II 
 

Arbetslaget 2-3 – meningsskapande i ett 
enstämmigt arbetslag 

 
Här inleds avhandlingens andra resultatdel, vilken riktar ljuset mot 
meningsskapandet i arbetslaget 2-3. Denna del följer samma upplägg som den förra; 
genom tre kapitel beskrivs på olika sätt hur medarbetarna i arbetslaget skapar mening 
i och genom kollegialt samtalande. 

I kapitel nio presenteras analyserna av hur medarbetarna konstruerar målet med 
mellanmålet i och genom de studerade samtalen.  Kapitlet ger i ett första steg 
information om vad det är medarbetarna strävar mot och vad de vill åstadkomma 
med utvecklingen av mellanmålet. På så sätt framträder genom analyser den storyline 
om mellanmålet som arbetslagets diskussioner kretsar kring. 

I kapitel tio fördjupas förståelsen av medarbetarnas meningsskapande i ett andra 
steg, genom att presentera resultaten av de positioneringsteoretiska analyserna. I 
kapitlet beskrivs hur medarbetarna positionerar sig själva, varandra och det sagda. 
Det ger information om hur de konstruerar sig själva och arbetslaget som 
institutionella aktörer och hur de konstruerar sitt handlingsutrymme kring vad som 
är möjligt att göra och inte i mellanmålets vardagspraktik.  

Kapitel elva är det sista steget i beskrivningen av meningsskapandet i arbetslaget 2-
3:s kollegiala samtal. I kapitlet beskrivs återkommande mönster som synliggjorts i 
analyserna av hur medarbetarna i arbetslaget förhandlar om mening i de kollegiala 
samtalen. 
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9 Storyline om det önskvärda mellanmålet 

För att få en förståelse för vad medarbetarna i 2-3 strävar efter i utvecklingsarbetet 
med mellanmålet, presenteras hur mellanmålet konstrueras i och genom samtalen, 
samt hur en storyline om det önskvärda mellanmålet framträder i analysresultaten. 
Det ger information om vad medarbetarnas förhandlingar kretsar kring och vad 
meningsskapandet relaterar till. 

Följande avsnitt utgör beskrivningar av arbetslagets samtal och de mål och syften de 
uttrycker med mellanmålet. Analysen visar att dessa mål och syften inte förändras 
särskilt mycket under samtalens gång. Konstruktionen av hur mellanmålet ska 
utföras bibehålls således i arbetslagets diskussioner. 

I analyserna av hur mellanmålet konstrueras inkluderas också medarbetarnas svar på 
den återkommande frågan om vad de lärt av det just genomförda samtalet. Denna 
fråga avslutade varje samtal, och har analyserats som återberättelse. van Langenhove 
& Harré (1999) menar att återberättelser alltid färgas av talarens moraliska 
övertygelser, vilket innebär att vad talaren väljer att lyfta i återberättelsen också visar 
vad talaren tycker är viktigt, bra, mindre bra etc. Analyserna ger information om vad 
medarbetarna konstruerar som användbart, viktigt och relevant av det som sagts 
under samtalet. Kapitlet är ett första steg i en ökad förståelse om 
fritidshemspersonalens meningsskapande. 

9.1 Målet med mellanmålet under fem kollegiala 
samtal 

De fem kollegiala samtal som arbetslaget 2-3 utfört presenteras här i kronologisk 
ordning. Det har redan nämnts att syften och mål med mellanmålet inte förändras 
så mycket under de fem samtalen. Men här ges läsaren en möjlighet att följa med i 
samtalens innehåll och riktningar i en översiktlig presentation av medarbetarnas 
diskussioner.  

9.1.1 Ett trivsamt mellanmål med tydlig struktur 

Samtalsdeltagare: Emelie, Erik, Nina, Viktor. 

Vinjett: Den filmade sekvensen visar hur barnen bryter upp från avdelningen och 
ska gå till mellanmålet. Den filmas från hallen, där några barn kommer från andra 
rum i avdelningen och klär på sig skor och ytterkläder samtidigt som några barn 
kommer utifrån och lämnar sina skolväskor innan de också ska gå till matsalen. 
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I arbetslaget 2-3:s första samtal uttrycks barnens inflytande och delaktighet som mål 
och syfte med mellanmålet. Trots att den filmade sekvensen visar hallen före 
mellanmålet, handlar samtalet i mångt och mycket om den nya rutin som införts 
några veckor innan det studerade samtalet. Då infördes vad medarbetarna kallar för 
”mentorsmellis”, vilket innebär att barngruppen delas in i fyra olika mentorsgrupper 
(mentorerna är de fyra medarbetarna i arbetslaget, som är mentor för varsin grupp). 
Varje vecka äter en mentorsgrupp mellanmål i avdelningens lokaler och resterande 
tre grupper äter som vanligt mellanmål i matsalen. På så sätt är barngruppen alltid 
decimerad med en fjärdedel inne i matsalen under mellanmålet. En stor förändring 
har således skett innan forskningsprojektet startade. 

Medarbetarna uttrycker att målet med mellanmålet är att barnen ska trivas och ha 
det bra, vilket de menar möjliggörs genom att dela upp och sprida ut barnen. Samtal 
ett och målen som uttrycks däri är främst riktade mot vad barnen ska få till sig och 
vad de ska få ut av mellanmålet.  

När medarbetarna diskuterar mellanmålet är olika klockslag och förflyttningar 
mellan olika rum viktiga aspekter för personal och barn att förhålla sig till i 
mellanmålets vardagspraktik. Varje minut och varje plats görs betydelsefull i 
samtalet. Mellanmålet konstrueras i samtalet till något tids- och platsbundet, där varje 
minut är planerad och där barnens förflyttningar mellan olika platser är en stor del i 
hur medarbetarna konstruerar mellanmålet. I samtalet talar personalen om barnens 
rättigheter till inflytande och delaktighet. Medarbetarna positionerar sig själva som 
organisatörer som ska möjliggöra barns inflytande och delaktighet genom att 
tillhandahålla en tydlig struktur för mellanmålet.  

När medarbetarna får frågan om vad de lärt sig av samtalet, uttrycker de att de är 
positiva över hur den filmade situationen gestaltar sig. De uttrycker att de är nöjda 
med det de sett, men att det går att ”fila lite till” på den filmade rutinen. En del i 
arbetslagets återberättelser är att arbetslaget tagit rätt beslut och att barnen utför 
rutinen på ett mycket bra sätt. 

9.1.2 Ett lugnt och skönt mellanmål i mindre sociala grupper 

Samtalsdeltagare: Emelie, Erik, Nina, Viktor. 

Vinjett: Den filmade sekvensen är filmad i entrén till matsalen, där barnen går in. 
När de kommit in drar de en pärla ur en påse som dagens pärlvärdar håller upp. 
Mellan pärlvärdarna och matsalsdisken samlas en klunga barn som jämför vilka 
pärlor de fick, för att se vem de får sitta bredvid. Detta görs genom en lek barnen 
själva initierar: ”sten, sax, pärla”. De håller fram pärlan i en sluten hand och på 
”pärla” visar de för kompisarna vilken färg den egna pärlan har och det avslöjas då 
samtidigt var hen ska sätta sig. 
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I det andra samtalet uttrycks målet med mellanmålet fortsatt vara att barnen ska ha 
det bra och trivas. Detta mål specificeras då det uttrycks att barnen ska ha det lugnt 
och skönt, de ska tycka att mellanmålet (och även andra aktiviteter) är kul och att 
barnen ska förberedas på vilka aktiviteter som ska ske på eftermiddagen (efter 
mellanmålet). Barnens upplevelser av mellanmålet sätts därmed i första rummet när 
arbetslaget konstruerar mellanmålet i samtalet. 

Det diskuteras ännu ett syfte med mellanmålet i det andra samtalet. Det handlar om 
att barnen ska få stöd i sina sociala relationer. Det görs under mellanmålet genom 
systemet med pärlor som slumpar ut var och bredvid vem barnen ska sitta. Stödet 
för barnens relationer sker därför på en organisatorisk nivå, genom att barnen får 
hjälp med att undvika att hamna i utsatta situationer med att inte ha någon att sitta 
med. Medarbetarna positionerar sig således som organisatörer med syfte att stödja 
sociala relationer under mellanmålet. Ett annat mål som är kopplat till barnens 
sociala relationer är att barnen ska delas upp och spridas ut i olika lokaler under 
mellanmålet. Detta mål är på ett sätt delvis redan uppfyllt i och med införandet av 
”mentorsmellis”. När medarbetarna uttrycker detta mål görs det i ett utvärderande 
syfte genom att de diskuterar hur ”mentorsmellis” fungerar.  

När samtalsdeltagarna besvarar frågan om vad de lärt sig under samtalet, uttrycker 
de att de är nöjda med den situation som filmats och som också diskuterats (hur 
barnen går in i matsalen och väljer pärla). Även i detta samtal uttrycker 
samtalsdeltagarna att de har omvärderat situationen och rutinen som de diskuterar. 
Till en början uttryckte de att barnens initierade lek ”sten, sax, pärla” var störande 
och att den hindrade andra barn från att gå in i matsalen och ta mat8. Men under 
samtalet när leken diskuteras ändras den uppfattningen till att leken och ingången i 
matsalen upplevs som ”rejält bra”. Framförallt framhävs barnens prestation i filmen: 
”de gör det här rejält bra”. Arbetslagets återberättelser innehåller därmed uttryck för 
att de har omvärderat en situation som först upplevdes störande till att i slutet av 
samtalet värderas som rejält bra. 

9.1.3 Ett mellanmål med minimerade risker att misslyckas 

Samtalsdeltagare: Emelie, Erik, Nina, Viktor. 

Vinjett: Den filmade sekvensen är filmad inne i matsalen, där en medarbetare, Erik, 
håller en kort information inför barnen. Erik står framför barnen, som sitter vid 
borden i matsalen och informerar om den aktivitet som ska ske på eftermiddagen, 

 

8 Leken ”sten, sax, pärla” och medarbetarnas förhandlingar om den analyseras vidare i kapitel 
tio. 
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8 Leken ”sten, sax, pärla” och medarbetarnas förhandlingar om den analyseras vidare i kapitel 
tio. 
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vilka mentorsgrupper som ska delta, samt vad det är för väder och vilka ytterkläder 
som rekommenderas för de barn som ska vara ute. 

De mål som uttrycks under det tredje samtalet rör den korta stunden av information 
någon ur personalen håller inför barnen i slutet av mellanmålet. Det är dagens enda 
aktivitet som kan liknas vid en traditionell samling, d.v.s. ett tillfälle där personalen 
har hela gruppens uppmärksamhet på samma gång. De mål personalen uttrycker i 
samtalet är att informationen ska vara så kort som möjligt. Att hålla stunden kort 
menar medarbetarna syftar till att minimera risken för att något barn stör eller någon 
konflikt uppstår under tiden. Det kan kopplas till de mål som uttrycks i första och 
andra samtalen, där personalens huvudmål är att barnen ska ha det lugnt och skönt 
och att de ska trivas. I samtalet diskuteras också att en organisation med så lite styrda 
moment som möjligt minskar risken för att barnen på något sätt misslyckas med att 
leva upp till personalens förväntningar. I diskussionerna om vad som förväntas av 
de olika aktörerna under informationsstunden görs vuxna och barns roller explicita: 
vuxna talar och barnen lyssnar. Att undvika långa stunder med information minskar 
risken för att hamna i konflikter där vissa barn inte klarar av att vara tysta och lyssna. 
En kort information uttrycks därför bidra till barnens trivsel och välmående på 
fritidshemmet. 

När personalen sammanfattar samtalet och vad de lärt i och genom det, upprepas 
att det är viktigt att informationsstunden är så kort som möjligt, då mellanmålet inte 
är ett forum för att prata inför barnen. Mellanmålets syfte uttrycks vara att ”äta – 
inte prata”. Genom denna återberättelse skapas en bild av att personalen anser att 
vuxna behöver informera barnen om vad som ska hända efter mellanmålet, men 
samtidigt måste denna information hållas så kort som möjligt. Återberättelsen 
konstruerar en bild av att barn har svårt att vara uppmärksamma och lyssna under 
längre stunder. Personalens övertygelser uttrycks i samband med detta vara att 
sådana krav och förväntningar därför ska undvikas, vilket gör att 
informationsstunder ska hållas korta.  

9.1.4 Ett friktionsfritt och gemensamt mellanmål 

Samtalsdeltagare: Emelie, Erik, Nina, Viktor 

Vinjett: Den filmade sekvensen är filmad i matsalen när mellanmålet avslutas och 
barnen ska gå ut. Det görs i ett moment där utsedda ”pärlvärdar” drar en pärla i 
taget, och den färg pärlan har representerar vilket bord som får gå ut. 

I detta samtal uttrycks inte så många mål och syften, men ett övergripande mål är 
ändå att barnen på egen hand ska klara av att utföra de rutiner och moment 
personalen organiserar. Det innebär att ett mål är att personalen inte ska behöva gå 
runt och förmana, tjata på eller tillrättavisa barnen. Medarbetarna i 2-3 uttrycker i 
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samtalet att de uppnått detta mål, i och med att det inte blir några stopp eller 
”proppar” i de flöden och förflyttningar barnen ska gå igenom. En bieffekt av målet 
att barnen ska klara rutiner och moment själva, är att även personalen ska kunna sitta 
ner och ha en lugn stund och hinna samtala med barnen. Arbetslaget talar i det fjärde 
samtalet om mellanmålet som färdigt och optimalt, utifrån deras egna antaganden 
om hur aktiviteten bör utföras. 

Vid frågan om vad de lärt sig är det uttryckta svaret att situationerna som visas på 
filmerna är lugnare än vad de upplevs i verkligheten. Det är genomgående 
förekommande att de efter varje uppspelad film kommenterar med: ”det här är bra”, 
”det finns inget att klaga på” etc. Medarbetarna uttrycker också att de känner sig 
färdiga med mellanmålet, eftersom de bara konstaterar att allt är bra. I de 
återberättelser som görs i slutet av samtalet, skapas en bild av ett arbetslag med 
övertygelsen att de lyckats organisera och utföra mellanmålet på det enda rätta sättet 
att göra det på. Det ges i denna bild inte något utrymme för att mellanmålet skulle 
kunna göras på något annat sätt.  

9.1.5 Bekräftande av mellanmålets utförande 

Samtalsdeltagare: Emelie, Erik, Nina, Viktor. 

Vinjett: I samtalet visas två filmer. Den ena är filmad i hallen till matsalen, när 
barnen klär på sig och går ut. Den andra filmas samtidigt, men i hallen till 
avdelningen, där några barn kommer in och hämtar ytterkläder och väskor, eller ska 
hämta något material de vill leka med utomhus. I hallen står en medarbetare, 
Emelie, och filmar. Några av de barn som kommer in frågar Emelie om olika saker. 

I det sista samtalet uttrycks inte många mål och syften med mellanmålet. Detta kan 
förklaras av diskussionerna i föregående samtal, då personalen uttryckte att de kände 
sig ”färdiga” med att ha pratat om mellanmålet. Det femte samtalet ägnas åt att 
bekräfta att många av de mål personalen har med mellanmålet, nu är uppfyllda. Ett 
övergripande mål som uttrycks är att aktiviteter inte ska trassla till det i onödan för 
barnen. I samtalet uttrycks att för att undvika att ”trassla till det” organiseras 
mellanmålet i syfte att skapa så lite konflikter som möjligt, vilket i sin tur betyder att 
så få moment och ”stopp” som möjligt i flödet i barnens förflyttningar har varit 
prioriterat när arbetslaget har utvecklat mellanmålet.   

I slutet av det sista samtalet får arbetslaget åter frågan vad de lärt sig av samtalen. 
Som svar uttrycks att ”vi ser, vi reflekterar, vi förändrar, vi ser resultat”. Som 
återberättelse visar uttrycket att arbetslaget formulerar en linjär utvecklingsprocess 
som de anser att de följt under samtalens gång. Återberättelsen uttrycks också med 
övertygelsen om att förändring har skett och att det blivit till det bättre. Ännu en 
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vilka mentorsgrupper som ska delta, samt vad det är för väder och vilka ytterkläder 
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övertygelse som blir synlig i analyserna av arbetslagets återberättelse är att arbetslaget 
gör ett mycket bra jobb och att barnen utför det de förväntas på ett ”rejält bra” sätt. 

I återberättelsen om vad medarbetarna lärt sig av samtalen uttrycks att de nu är än 
mer övertygade om att de gör ett bra jobb, eftersom de nu fått ”bildbevis” på att 
deras arbetssätt fungerar. Arbetslagets reflexiva positionering att de gör ett bra jobb 
med att organisera mellanmålet tycks därmed ha stärkts, genom att det som först 
upplevts problematiskt sedan omvärderats till att bli något positivt och önskvärt.  

9.2 Det välfungerande mellanmålet – en 
sammanfattande analys 

I det här kapitlet har medarbetarna i arbetslaget 2-3:s konstruktioner av målet med 
mellanmålet beskrivits utifrån samtalens innehåll, konstruktioner och 
positioneringar. Analyserna fördjupas i nästa kapitel.  

Kapitlet ger en inledande bild av vad det är medarbetarna skapar mening kring och 
hur de gör det genom att välja att diskutera och förhandla vissa aspekter som de 
uppmärksammar i vardagspraktiken. 

Diskursiva konstruktioner av syftet med mellanmålet handlar om att barnen ska 
uppleva en lugn och skön stund. Barnens trivsel är det som uttrycks avgöra om målet 
uppfylls eller inte. En lugn stund ges innebörden att vara en stund utan konflikter, 
där barnen vet vad de ska göra och de kan utföra aktivitetens alla moment utan att 
behöva hjälp från en vuxen. Medarbetarna uttrycker också att en medveten strategi 
är att organisera mellanmålet med så få hinder och krav som möjligt, för att undvika 
att barnen inte klarar av att leva upp till personalens förväntningar. 

En storyline om mellanmålet som välfungerande framträder i och genom de 
kollegiala samtalen. Mellanmålet görs i de kollegiala samtalen till en gemensam 
angelägenhet, där personalen ansvarar för att organisera så att barnen ges möjligheter 
att lyckas och att uppnå personalens förväntningar. Barnen positioneras som att de 
gör det bästa utifrån de situationer de befinner sig i. Barnen positioneras genom 
personalens återberättelser med rättigheter till ett lugnt och fridfullt mellanmål. Det 
är arbetslagets uppgift att iscensätta och organisera för ett sådant mellanmål. Ett 
lugnt mellanmål organiseras för att undvika att barnen misslyckas med att leva upp 
till personalens krav och förväntningar. Analyserna visar att det innebär att 
personalens krav sänks eller minimeras genom att hålla moment där barnen 
förväntas vara tysta och lyssna på en vuxen så korta som möjligt. I inledningen av 
samtalen, när medarbetarna tittat på den filmade sekvensen, positioneras barnen ofta 
som ”offer” för en dåligt planerad situation. Men efter diskussioner har sådana offer-
positioneringar istället omvärderats till att barnen gör ett mycket bra jobb, trots den 
dåliga planeringen. En storyline framträder om mellanmålet som institutionell 
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aktivitet: mellanmålet är välfungerande. En måttstock på vad som är bra och 
välfungerande är att aktiviteter inte ska trassla till det för barnen i onödan. 
Medarbetarnas gör det till sitt ansvar att organisera för att minimera risker för 
konflikter.  
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10 Ett enat arbetslag med förhandlande 
medarbetare 

I det här kapitlet fördjupas analyserna av arbetslaget 2-3:s konstruktioner av sig själva 
som institutionella aktörer och av mellanmålet. Analysresultaten visar hur mening 
skapas genom att medarbetarna positionerar sig i berättelser som görs i samtalen. 
Det synliggör medarbetarnas konstruerade handlingsutrymme, genom att 
medarbetarna positionerar sig i relation till det som sägs om mellanmålet och dess 
förändringsbehov.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur sociala krafter bidrar till konstruktioner 
av den enskilda medarbetaren och arbetslaget med olika agentivitet och 
handlingsutrymme. Därefter beskrivs på vilka sätt medarbetarna positionerar sig i 
och genom det kollegiala samtalandet och slutligen visas hur medarbetarnas 
konstruktioner synliggör en storyline om arbetslaget som en enstämmig institutionell 
aktör. 

10.1 Handlingsutrymme konstrueras genom sociala 
krafter  

Analyserna av sociala krafter har fokus på vad yttranden som uttrycks med ”vi” 
respektive ”jag” får för respons av kollegorna i samtalen. Det visar hur den enskilde 
medarbetaren förhåller sig till arbetslaget som kollektiv. Då studien fokuserar på det 
kollektiva meningsskapandet i och genom samtalen, bidrar analyser av sociala krafter 
till att se hur relationella aspekter mellan medarbetarna i pågående samtal är en del 
av arbetslagets meningsskapande. Sociala krafter bidrar till att rikta samtalet åt olika 
håll och genom att reproducera och utmana olika konstruktioner.  

När medarbetarna återberättar situationer i vardagspraktiken använder de 
återkommande ”vi” följt av materiella processer. Det, menar jag, konstruerar ett 
gemensamt agerande i de återberättelser som görs av mellanmålet. Medarbetarna 
talar återkommande utifrån ett ”jag” följt av mentala processer. Mentala processer 
är enligt den funktionella grammatiken reflekterande handlingar som handlar om att 
uppleva saker och situationer (Holmberg & Karlsson, 2006). Den enskilde 
medarbetaren agerar därmed främst i de pågående samtalen genom att värdera och 
reflektera över det som hänt. I följande avsnitt beskrivs konstruktioner av arbetslaget 
och av den enskilde medarbetaren som framträder i analyserna.  



 

159 
 

10 Ett enat arbetslag med förhandlande 
medarbetare 

I det här kapitlet fördjupas analyserna av arbetslaget 2-3:s konstruktioner av sig själva 
som institutionella aktörer och av mellanmålet. Analysresultaten visar hur mening 
skapas genom att medarbetarna positionerar sig i berättelser som görs i samtalen. 
Det synliggör medarbetarnas konstruerade handlingsutrymme, genom att 
medarbetarna positionerar sig i relation till det som sägs om mellanmålet och dess 
förändringsbehov.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur sociala krafter bidrar till konstruktioner 
av den enskilda medarbetaren och arbetslaget med olika agentivitet och 
handlingsutrymme. Därefter beskrivs på vilka sätt medarbetarna positionerar sig i 
och genom det kollegiala samtalandet och slutligen visas hur medarbetarnas 
konstruktioner synliggör en storyline om arbetslaget som en enstämmig institutionell 
aktör. 

10.1 Handlingsutrymme konstrueras genom sociala 
krafter  

Analyserna av sociala krafter har fokus på vad yttranden som uttrycks med ”vi” 
respektive ”jag” får för respons av kollegorna i samtalen. Det visar hur den enskilde 
medarbetaren förhåller sig till arbetslaget som kollektiv. Då studien fokuserar på det 
kollektiva meningsskapandet i och genom samtalen, bidrar analyser av sociala krafter 
till att se hur relationella aspekter mellan medarbetarna i pågående samtal är en del 
av arbetslagets meningsskapande. Sociala krafter bidrar till att rikta samtalet åt olika 
håll och genom att reproducera och utmana olika konstruktioner.  

När medarbetarna återberättar situationer i vardagspraktiken använder de 
återkommande ”vi” följt av materiella processer. Det, menar jag, konstruerar ett 
gemensamt agerande i de återberättelser som görs av mellanmålet. Medarbetarna 
talar återkommande utifrån ett ”jag” följt av mentala processer. Mentala processer 
är enligt den funktionella grammatiken reflekterande handlingar som handlar om att 
uppleva saker och situationer (Holmberg & Karlsson, 2006). Den enskilde 
medarbetaren agerar därmed främst i de pågående samtalen genom att värdera och 
reflektera över det som hänt. I följande avsnitt beskrivs konstruktioner av arbetslaget 
och av den enskilde medarbetaren som framträder i analyserna.  



 

160 
 

10.1.1 Konstruktioner av ett enstämmigt arbetslag 

Ett mönster är att medarbetarna använder sig av ”vi” som talarsubjekt när de 
återberättar händelser och beskriver olika göranden som sker i och under 
mellanmålets vardagspraktik. Sådana påståenden får upprepade gånger respons i 
form av bekräftelse eller att någon annan fortsätter och fyller i berättelsen.  I varje 
respons som inte innebär någon form av motstånd, sker ett reproducerande av 
diskursiva konstruktioner (Davies & Harré, 1990). När medarbetarna i arbetslaget 2-
3 återberättar mellanmålets vardagspraktik utifrån ett ”vi”, sker inte många 
ifrågasättanden. Det innebär att konstruktionen av ett ”vi” som agerar i 
vardagspraktiken reproduceras och etableras i samtalen. 

Med två exempel visas hur respons på yttranden med ”vi” följt av materiella 
processer konstruerar arbetslaget som en institutionell aktör med en röst, genom att 
medarbetarna fyller i varandras återberättelser om handlingar i mellanmålets 
vardagspraktik. Exemplen visar hur: ”vi” konstruerar ett gemensamt agerande och hur ”vi” 
generaliserar det enskilda till något gemensamt. 

”Vi” konstruerar ett gemensamt agerande 

Medarbetarna diskuterar mellanmålet utifrån sina beskrivningar av vad som sker i 
filmerna och hur det relaterar till vad personalen vill ska ske. Beskrivningar av hur 
personalen agerar i vardagspraktiken görs upprepade gånger utifrån ett ”vi”. Det 
konstrueras ett gemensamt agerande, menar jag, som innebär att alla medarbetare 
utför handlingar på samma sätt i vardagspraktiken.  

I exempel 22 diskuterar medarbetarna huruvida de pratat med barnen om vad 
personalen förväntar sig under mellanmålet och vilka regler som gäller i matsalen. 
Användningen av ”vi” konstruerar ett gemensamt agerande:  

Exempel 22

Viktor:  har vi nånsin ens lyft det här alltså? Haft en diskussion om 1 
att (.) vad vi gör (.) vad som händer (.) hela den här raddan 2 
(.) mellissituationen (.) med barnen? 3 

Erik:  njae (.) jo 4 

Viktor:  varför gör vi som vi gör? [och hur vill vi] 5 

Emelie:                  [jaa] 6 

Erik:                  [joo] 7 

Nina:  jo pärlmellis har vi ju (.) förklarat för dom varför= 8 

 

161 
 

Viktor:  =mm= 9 

Nina:  =vi gör som vi gör= 10 

Erik:  =vi hade ju nåt sånt i början i höstas= 11 

Emelie:  =och när klockan ringer 12 

Nina:  ja, precis 13 

Erik:  när vi liksom pratade (1) regler och sånt 14 

Viktor:  mm (.) ja egentligen är det så 15 

Erik:  jaa 16 

Viktor:  att dom vet om att 17 

Nina:  mm (.) mm 18 

Sanna:  och vad berättar ni då (.) eller vad diskuterar ni [eller] 19 

Emelie:                   [men] 20 

Sanna:  berättar ni? 21 

Emelie:  precis (.) jag skulle 22 

Erik:  vi har nog en diskussion tycker jag (.) vissa saker så här (.) 23 
det här är (.) den här regeln finns (.) men vad tänker ni att 24 
(1) ja vi pratade runt det (.) vad gör man så här för? 25 

Emelie:  vi pratar ju om mellis ja 26 

(S22-3) 

På rad 1 efterfrågar Viktor berättelser om vardagspraktiken, genom att undra om 
”vi” har pratat med barnen om hur personalen vill att mellanmålet ska gå till. Genom 
att använda ”vi” signalerar Viktor att han inte vänder sig till någon enskild kollega 
utan till arbetslaget som ett kollektiv. Han frågar inte: hur gör ni? eller hur gör du? 
Genom att uttrycka sig med, och efterfråga, ”viets” beskrivningar av göranden, 
suddas de individuella erfarenheterna ut till förmån för det kollektiva ”viets”. Att 
beskriva vad som händer under mellanmålet görs till ett gemensamt projekt för alla 
medarbetare. Att konstruera ett gemensamt agerande gör det således möjligt att 
diskutera hur mellanmålet utförs, utan att någon specifik medarbetare pekas ut. 
Responsen på frågan innebär sociala krafter som får medarbetarna att så att säga 
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10.1.1 Konstruktioner av ett enstämmigt arbetslag 
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mellanmålets vardagspraktik. Sådana påståenden får upprepade gånger respons i 
form av bekräftelse eller att någon annan fortsätter och fyller i berättelsen.  I varje 
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diskursiva konstruktioner (Davies & Harré, 1990). När medarbetarna i arbetslaget 2-
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”rannsaka” sina erfarenheter och tillsammans konstruera (genom att fylla i varandras 
berättelser) en bild av att det har förekommit situationer där personalen har berättat 
för barnen om vilka regler som gäller under mellanmålet. Sociala krafter får samtalet 
att stanna upp vid liknande ”vi-konstruktioner”, vilket i exempel 22 gör att flera av 
medarbetarna fortsätter bidra till att konstruera ett gemensamt agerande i 
vardagspraktiken.  

”Vi” generaliserar det enskilda till något gemensamt 

Ytterligare ett återkommande mönster är att medarbetarna generaliserar det enskilt 
upplevda till något gemensamt överenskommet. I exempel 23 visas hur Eriks känslor 
inför mellanmålet konstrueras som något hela arbetslaget delar.  Det är Erik som vid 
tidigare tillfälle beskrivit känslan inför mellanmålet med en ”dålig magkänsla”. Men 
Viktor generaliserar på rad 9 Eriks känsla till att gälla alla:  

Exempel 23 

Emelie:  ja men man har stannat upp och ser vad vi faktiskt gör (.) 1 
att man får lite (.) cred (.) nej men= 2 

Viktor: =oavsett om det kanske var (.) det kanske var bra redan 3 
innan (.) så är det bra att få ett (.) kvitto på att det är bra= 4 

Emelie: =ja precis (.) att det funkar och att vi stannar upp och: okej 5 
det är inte så jävla rörigt= 6 

Nina: =nej det är inte så skrikigt 7 

Emelie: =ja det är bra och man får uppskatta dom här grejerna= 8 

Viktor:  och vi hade ju faktiskt en ganska dålig (.) magkänslan var 9 
ju (.) du ((riktar sig till Erik)) sa ju att gå till mellis är ingen 10 
bra magkänsla= 11 

Erik: =nej (.) nej precis= 12 

Viktor:  det är inte ljummet och fint utan det är nånting som= 13 

Erik: =skaver lite 14 

Viktor:  och vi var ju inne på liksom fem tysta och liksom (.) vi var 15 
mer inne på (.) tråkigheter istället för= 16 

Nina: =ja diktaturmellis 17 
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((skrattar)) 18 

Sanna:  men den känslan är bättre nu? 19 

Erik:  mm (.) absolut 20 

Nina:  jaa (.) det tycker jag (.) men sen får vi ju kämpa med vissa 21 
elever och så är det ju (.) men det kommer alltid att vara så 22 
(.) men ja (.) det har blivit mycket bättre23 

(S52-3) 

Exempel 23 med den delade magkänslan bidrar till en diskursiv konstruktion av att 
medarbetarna som arbetslag tycker, tänker och känner på liknande sätt. Eriks 
bekräftande respons på rad 12 är ett exempel på social kraft som godkänner sådana 
generaliseringar från det individuellt upplevda till det kollektivt upplevda. Det är 
också Viktor som utvecklar vad känslan består i, trots att det från början var Eriks 
reflektion.  

Medarbetarna i 2-3:s användning av ”vi” konstruerar ett enat och likatänkande 
arbetslag som uttrycker sig med en röst. Den enade rösten framträder genom analyser 
av sociala krafter i och med responsen på påståenden med ”vi”, vilka får 
medarbetarna att fylla på talarens påstående. På så sätt skapas gemensamma 
konstruktioner av det som sker i fritidshemmets vardagspraktik; konstruktioner som 
handlar om att arbetslaget agerar på samma sätt och upplever samma saker. Det 
tyder på att det meningsskapande som blir möjligt påverkas av att medarbetarna 
konstruerar ett enat agerande i sina återberättelser. Sådana konstruktioner förhandlas 
dock av de enskilda medarbetarna i det kollegiala samtalandet, vilket nästa avsnitt 
beskriver. 

10.1.2 Konstruktioner av ett förhandlande ”jag” 

Medarbetarnas diskussioner om mellanmålet innehåller både återberättelser om vad 
som hänt i vardagspraktiken och värderingar av hur det som hänt upplevs. 
Återberättelser av vad som hänt görs upprepade gånger genom att talaren berättar 
utifrån ett ”vi”, vilket beskrivs i föregående stycke. Ett mönster visar sig i analyserna 
som handlar om att medarbetarna talar utifrån ett ”jag” när de värderar det som 
hänt. Mönstret innebär att ”jag” används följt av någon mental process. Mentala 
processer utförs samtidigt som de yttras och handlar om hur någon upplever något 
(Holmberg & Karlsson, 2006). Analyserna tolkas som att den enskilde medarbetaren 
(”jag”) är aktiv och agentisk i de pågående samtalen. Nedan används ett exempel för 
att beskriva hur ”jag” uttrycker upplevelsen av uttrycks. 
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”Jag” uttrycker upplevelsen av 

När medarbetarna diskuterar mellanmålet uttrycker de upprepade gånger olika 
känslor, tankar och reflektioner i relation till filmsekvensen. I sådana yttranden talar 
medarbetarna utifrån ett ”jag”, till skillnad från när de diskuterar vad som händer i 
vardagspraktiken. Min tolkning av analyserna är att upplevelser av vardagspraktiken 
förhandlas utifrån den enskilde medarbetarens känslor. Att förhandla om känslor 
och intryck är ett sätt att skapa mening till det som hänt. Det gör det möjligt att 
förhandla om upplevelsen och värdera det som sker i vardagspraktiken.  

Exempel 24 föregås av att arbetslaget har tittat på en filmad sekvens som visar hur 
barn kommer från avdelningen in i hallen för att gå till matsalen, samtidigt som andra 
barn kommer utifrån och in, för att hänga av sig jackan och sedan vända tillbaka ut 
och gå till matsalen.  

Exempel 24 

Viktor:  men det jag tänker på det är att när jag ser det här (.) jag 1 
tycker det är roddigt 2 

Erik: mhm 3 

Emelie:  och jag skulle ändå säga att det är en lugnare (.) för det var 4 
inte så många barn= 5 

Erik: =nej= 6 

Emelie:  =det här var kanske tio av femtio barn (.) eller vad man ska 7 
säga 8 

Erik: men det är ju för att trean är på väg in (.) det gör ju på ett 9 
sätt att det blir rörigare (.) för dom är på väg från nånting 10 
och så kommer dom in (.) jaha ska vi gå och äta mellis nu?  11 

Emelie:  precis 12 

(S12-3) 

Exempel 24 inleds med att Viktor uttrycker en tolkning där han utgår från sig själv 
och den egna upplevelsen av vad han sett på filmen. Det görs med uttrycken ”jag 
tänker på” och ”jag tycker” (rad 1-2). Emelie svarar med en annan åsikt, vilket också 
görs med ”jag” i kombination med mental process: ”jag skulle ändå säga” (rad 4). 
Både Emelie och Viktor utgår från sig själva och deras olika olika upplevelser av vad 
de sett på filmen. På så sätt konstrueras de enskilda medarbetarna med 
handlingsutrymme att förhandla om och värdera det som händer i vardagspraktiken. 
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Det blir i de kollegiala samtalen möjligt att ”tycka” och ”tänka” på olika sätt om det 
som sker, då det inte signalerar högt sanningsanspråk.  

Med högre sanningsanspråk uttrycker Erik att ”det är ju för att trean är på väg in” 
(rad 9). Det visar på ett alternativt sätt att uttrycka sig och som får konsekvenser för 
meningsskapandet genom att det görs anspråk på att representera hur verkligheten 
är. Det är svårare att förhandla om påståenden med höga sanningsanspråk än med 
de som uttrycks genom mentala processer. Höga sanningsanspråk kan tolkas vara 
mera laddade och därmed riskerar kollegorna mer när de eventuellt ifrågasätter 
sådana påståenden. Emelies respons visar att hon inte är beredd att starta en 
förhandling om hur det är. Exempel 24 visar olika sätt att uttrycka påståenden om 
mellanmålet som innebär olika sociala krafter som i sin tur möjliggör eller försvårar 
att fortsätta förhandlingen om situationen. 

10.1.3 Sammanfattning av sociala krafter 

I detta avsnitt har det beskrivits hur sociala krafter bidrar till att konstruera den 
enskilde medarbetaren och arbetslaget som institutionella aktörer. Sociala krafter är 
relationella och innebär hur det som sägs tas emot av de andra i samtalet. Respons 
på det som sägs bidrar till att reproducera och utmana diskursiva konstruktioner. 

I återberättelser används upprepade gånger ”vi” för att beskriva göranden i 
vardagspraktiken. Det synliggör konstruktioner av att arbetslaget utför handlingar 
under mellanmålet på samma sätt som en enad aktör. Dessutom får beskrivningar 
av personalens göranden ofta responsen att medarbetarna fortsätter talarens 
återberättelse, med fler påståenden som fortsätter eller utvecklar berättelsen. 
Återberättelser med ”vi” uttrycks ofta med hög grad av modalitet i 2-3:s kollegiala 
samtal, vilket indikerar vilken sanningsgrad talaren tillskriver påståendet (jfr. 
Holmberg & Karlsson, 2006). Medarbetarnas gemensamma återberättelser skapar 
därför bilder av att det finns ett sätt att göra mellanmålet på. Medarbetarna tycks 
eniga i vad det är som sker i vardagspraktiken.   

Den enskilde medarbetarens handlingsutrymme konstrueras som att gälla 
förhandlingar om upplevelsen av mellanmålets vardagspraktik, så som den tolkas i 
stunden och i de filmade sekvenser som visas under samtalen. Den enskilde 
medarbetaren har därför handlingsutrymme att tycka, känna eller tro saker om 
vardagspraktiken, men det handlingsutrymme som konstrueras för den enskilde 
medarbetaren i och under själva mellanmålet är mycket mindre. 
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10.2  Positioneringar bibehåller konstruktionen av det 
välfungerande 

I det här avsnittet fördjupas analyserna av hur medarbetarna positionerar sig själva 
och varandra och hur det får konsekvenser för vad det blir möjligt att skapa mening 
om. Positioneringar handlar om att talaren placerar in sig själv i de berättelser som 
görs och relaterar sig själv i relation till ”de andra”. I arbetslaget 2-3 blir 
positioneringar framträdande i hur olika samtalsämnen och tolkningar bemöts av 
kollegorna. Positioneringar påverkar således vad som är möjligt att säga och göra i 
de kollegiala samtalen och utgör en del av arbetslagets meningsskapande. I avsnittet 
beskrivs två återkommande mönster i hur medarbetarna positionerar sig i de 
kollegiala samtalen: avfärda det som avviker och ifrågasätta problemet med problem. 

10.2.1 Avfärda det som avviker 

Ett mönster som framträder i analyserna av hur medarbetarna positionerar sig själva 
och ”de andra”, är att avfärda eller ignorera det som avviker från kollegornas 
igenkänning. I två exempel visas hur en medarbetare, Emelie, gör två försök i ett 
och samma samtal att uttrycka vad hon menar är ”det största problemet” med 
mellanmålet (exempel 25, rad 4). Exemplen illustrerar hur en tolkning tas emot när 
den enskilde medarbetarens tolkning av den filmade situationen inte stämmer 
överens med de övriga samtalsdeltagarnas upplevelser. Exempel 25 innehåller 
arbetslagets reflektioner av en filmad sekvens som utspelar sig före mellanmålet, när 
det är dags för barnen att gå till matsalen: 

Exempel 25 

Emelie:  =ja och en grej som inte syns på filmen då det är att det är 1 
fyra grabbar som sitter i tvättstugan och har gömt sig (.) 2 
som inte vill gå och det är väl egentligen det som är det 3 
största problemet 4 

Nina:  fast det händer ju lite då och då 5 

Emelie:  mm  6 

Viktor:  jag tänker bara så här att (.) du ((Erik)) säger att det är en 7 
rutin att vi gör så 8 

Erik:  mm mm 9 

Viktor:  men eh, (1) gör vi alltid så? plingar vi alltid i klockan? 10 

(S12-3) 
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I avsnitt 10.1.2 ovan beskrivs att samtalandet rymmer möjligheter för den enskilde 
medarbetaren att tycka och uttrycka sin upplevelse om de situationer som diskuteras. 
Det innebär att de kollegiala samtalen ger utrymme för att tycka olika saker om 
fritidshemmets vardagspraktik. Men exempel 25 visar att den enskilde 
medarbetarens egna tolkningar begränsas av ”de andras” igenkänning i det som sägs. 
Emelie uttrycker att det som är det största problemet är något som inte syns på 
filmen, att barn går och gömmer sig när det är dags att gå till matsalen. Att ha 
identifierat det största problemet redan nu i det första samtalet, kan tänkas vara 
mycket positivt. Men Emelies påstående negligeras och kollegorna riktar om 
samtalet bort ifrån ”det största problemet”. Emelie får inte de andras erkännande 
och därmed erkänns inte heller barn som går och gömmer sig som ett legitimt 
problem att diskutera vidare. 

Emelie ger dock inte upp att uttrycka vad hon menar är det största problemet. Lite 
senare i samma samtal återupptar Emelie sitt försök att etablera en diskussion kring 
vad hon tycker är ett stort problem: 

 Exempel 26

Viktor:  men (.) tycker vi att det är knöligt? 1 

(1) 2 

Emelie:  men det som jag tycker är (.) när det är jobbigast är när 3 
dom går och gömmer sig 4 

Viktor:  mm 5 

Nina:  dom som= 6 

Emelie:  =för det har hänt på sista tiden 7 

Nina:  skiter i det. 8 

Emelie:  mm (.) ja (.) du ska inte säga vad jag ska göra 9 

Viktor:  men det där tycker jag med (.) men om vi säger att ingen 10 
gömmer sig då (.) alla gör ungefär det som man ska (.) är 11 
det bra då då? 12 

Nina:   ja då är det väl mycket bättre 13 

Erik:  jaa ((tveksamt)) 14 
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Viktor:  jag tänker (.) är själva upplägget bra (.) trots att alla gör 15 
ungefär det dom ska? För då kan jag tycka att det är ganska 16 
roddigt ändå17 

(S12-3) 

Vid den här initieringen uttrycker sig Emelie med ”jag” som talarsubjekt tillsammans 
med den mentala processen ”tycker är jobbigast” (rad 3, 7, 9). Problemet har 
omformulerats, från att ha gjort ett påstående med högt sanningsanspråk uttrycker 
hon sig nu utifrån de egna upplevelserna. Därmed har hon också formulerat om 
problemet från att vara uttryckt som allmängiltigt till att vara hennes problem, vilket 
kan tolkas som en ny förhandlingsstrategi av Emelie, som vid första försöket inte 
lyckades etablera vad hon då uttryckte som ”det största problemet”. Men ännu en 
gång avfärdas Emelies påstående; den här gången genom att en kollega ber de andra 
att bortse från det Emelie uttrycker (rad 10). Återigen positioneras Emelie som 
illegitim att uttrycka vad hon först uttrycker är arbetslagets stora problem, men sedan 
omformulerar till att vara hennes största problem. 

Emelies påståenden utmanar den diskursiva konstruktion av arbetslaget som handlar 
om att medarbetarna är eniga och uttrycker sig genom en röst. Då kollegorna inte 
upplever att barn som gömmer sig är det största problemet, negligeras Emelies 
upplevelse och medarbetarna går vidare i samtalet genom att istället samtala om 
själva rutinen vid mellanmålet (rad 15). Emelie positioneras som att hennes rättighet 
att uttrycka påståenden om praktiken inte är legitimerad av de andra. Mönstret i att 
avfärda det som avviker innebär därför att de maktrelationer som det enade 
arbetslaget innehåller utmanas och möjlighet till ompositionering uppstår. Dock 
innebär den möjligheten i exempel 26 och i liknande situationer nästan uteslutande 
att de reflexiva positioneringarna, d.v.s. hur medarbetarna ser på sig själva och de 
andra när de inleder samtalen, reproduceras.  

10.2.2 Ifrågasätta problemet med problem 

Ett annat mönster som framträder i analyserna av medarbetarnas upprepade 
positioneringar av sig själva och de andra är att någonting problematiskt identifieras 
i den film som visats, medarbetarna enas om vad det problematiska är, för att sedan 
ifrågasätta om problemet verkligen är problematiskt: 

Exempel 27

Viktor:  men för att svara på (.) jag vet inte (.) vad tycker ni? jag 1 
tycker att (1) ibland fungerar det (.) ibland blir det en kork 2 
(.) det blir stopp innanför dörren där (.) för att folk ska 3 
hålla på 4 
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Erik:  det är väl för att (.) men det såg vi inte på filmen? 5 

Emelie: ja dom kör ju sten sax pärla 6 

Erik:  jo (.) men jag såg ingen kork? 7 

Emelie:  nej (.) för det var så lite barn 8 

Erik:  jaha (.) då fattar jag vad du säger 9 

Viktor:  vi hör ju att X säger ju 10 

Erik: ja 11 

Emelie: ja och innan med 12 

Viktor:  ja (.) åh kör ni (.) jag vill vara med 13 

Emelie:  ja och x och x är det också 14 

Erik: ja 15 

[…] 16 

Nina: mm 17 

Viktor:  och så kommer nästa (1) är det ett problem då? 18 

(3) 19 

Erik:  om det blir korkar 20 

Emelie:  inte all (.) ja precis 21 

Viktor:  men varför är korken så jobbig 22 

Nina:  jag har inte, det är inget som jag har reflekterat över så 23 
upplever inte jag det som nåt särskilt24 

(S22-3) 

Viktor inleder diskussionen med att efterfråga vad de andra tycker om att det blir ett 
stopp på väg in i matsalen på grund av att barnen stannar till och leker en lek de 
själva hittat på (sten sax pärla). Direkt efter att han bjudit in de andra uttrycker han 
själv att han tycker det ”ibland fungerar ibland blir det en kork” (rad 2-3). På så sätt 
positionerar han sig genom att ge ett svar på sin egen fråga. Kollegorna följer med 
Viktor i hans tolkning av att det är problematiskt att det blir ett stopp i ingången till 
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matsalen. Det är ett återkommande mönster att kollegorna följer Viktor genom att 
bekräfta de tolkningar han uttrycker. Det framträder därmed en konstruktion av att 
Viktor har en rättighet att uttrycka olika tolkningar, och att kollegorna bekräftar och 
reproducerar den rättigheten. På så sätt reproduceras den maktposition det innebär 
att vara den som får definiera vad som är arbetslagets tolkning. Det visar på en 
skillnad i att Emelies rättighet att tolka begränsas i och med hur hon positioneras i 
exempel 26 ovan, samtidigt som Viktors rättighet att göra detsamma reproduceras 
genom hur han bidrar till att positionera ”de andra”. Men det intressanta är också 
att när Viktor fått med de andra i att göra samma konstruktion av att det är ett 
problem att ingången till matsalen stoppas upp, så vänder han igen genom att 
ifrågasätta om problemet med stoppet verkligen är ett problem (rad 18). 
Ifrågasättandet leder till att de andra också vänder i fråga om hur stoppet upplevts, 
vilket till exempel Nina gör på rad 23-24. Viktor använder därmed sin rättighet till 
definitionsmakt vidare, vilket de andra möjliggör genom att igen bekräfta hans 
påståenden. Positioneringsanalyserna har synliggjort maktrelationer inom 
konstruktionen om det enade arbetslaget. Det påverkar vad det är möjligt för 
medarbetarna att förhandla. 

10.2.3 Sammanfattning av positioneringar 

I detta avsnitt har mönster beskrivits som framträder i analyserna av hur 
medarbetarna positionerar sig själva och varandra i samtalen. Positioneringar 
begränsar arbetslagets meningsskapande genom att avfärda det som avviker från 
kollegornas igenkänning och genom att ett ifrågasättande av problemet med 
problem avslutar förhandlingar som pågår. På så sätt är det endast möjligt att initiera 
en förhandling om sådant som kollegorna känner igen sig i och har samma 
upplevelser av. Det, menar jag, tyder på att det kan vara svårt för medarbetarna att 
skapa mening utifrån nya perspektiv på vardagspraktiken. 

Positioneringsanalyserna har också synliggjort att maktrelationer kommer till uttryck 
och påverkar meningsskapandet i 2-3:s samtal. Det tycks viktigt vem som säger vad 
och hur de andra reagerar och känner igen sig i återberättelser som görs. 
Maktrelationerna som kommer till uttryck i exemplen med Emelie och Viktor ses i 
ljuset av konstruktionen av arbetslaget som en enad aktör som beskrivs i avsnitt 10.1. 
På så sätt problematiseras det som kan synas vara maktkamper mellan två enskilda 
medarbetare, till att tolkas vara en positioneringsprocess mellan att utmana och 
bibehålla konstruktionen om att arbetslaget tycker lika om det som sker i 
vardagspraktiken.  

De exempel som används för att illustrera arbetslaget 2-3:s positioneringar visar hur 
konstruktionen om det enade arbetslaget utmanas genom tolkningar som avviker 
från kollegornas igenkänning. Det innebär möjligheter till ompositioneringar och 
förändrade sätt att tala om vardagspraktiken. Men analyserna visar att relationer och 
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konstruktioner reproduceras snarare än att transformeras i och genom 
medarbetarnas samtalande. 

10.3  Storyline om ett enstämmigt och välmående 
arbetslag 

I det här kapitlet har det hittills beskrivits hur arbetslaget 2-3 konstruerar sig själva 
som ett likatänkande och enat arbetslag. I det här sista avsnittet beskrivs vilken större 
berättelse, storyline, som berättas om arbetslaget i och genom de studerade kollegiala 
samtalen. Storylinen ramar in och skapar förståelse för medarbetarnas 
meningsskapande förhandlingar, genom att synliggöra vad diskussionerna kretsar 
kring. Storylinen om arbetslaget visar också hur medarbetarna placerar in sig själva i 
sina återberättelser och därmed skapar mening till det egna handlingsutrymmet i 
vardagspraktiken och i de kollegiala samtalen. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av storylinens innehåll, som följs av en 
beskrivning av de rättigheter och skyldigheter som storylinen erbjuder, d.v.s. 
moraliska antaganden om vad medarbetarna och andra är ansvariga för.  

10.3.1 Storylinens innehåll 

Arbete på fritidshem är organiserat som ett lagarbete, med olika individer som 
tillsammans ska arbeta för gemensamma mål. Det går, som nämns ovan, inte att 
bortse från att arbetslaget som grupp samarbetar på ett eller annat sätt. Storylinen 
om arbetslaget som institutionell aktör inkluderar också en social praktik där 
medarbetarna samarbetar och förhåller sig till varandra som arbetslag. 

Den enskilde medarbetaren konstrueras som en aktör i det pågående samtalet och 
arbetslaget konstrueras som en kollektiv aktör i fritidshemmets vardagspraktik som 
den återberättas i samtalen. Medarbetarna i 2-3 förhåller sig till det samarbetande 
arbetslaget genom att uttrycka sig med en röst (vilket beskrivs i avsnitt 10.1.1). Det 
bidrar till diskursiva konstruktioner av att medarbetarna agerar på samma sätt, tänker 
och känner på samma sätt och upplever det som sker på samma sätt. På så sätt tycks 
medarbetarna hållas samman i arbetslaget genom igenkänning och en samhörighet 
gentemot kollegorna. Men den enade rösten utmanas när medarbetarna uttrycker att 
de upplever det som sker i vardagspraktiken på olika sätt. ”Jaget” har rättigheten att 
uttrycka tolkningar, men kollektivet avgör om påståendet är legitimt eller inte. I 
exempel 28 visas hur Emelie, den av medarbetarna i arbetslaget som inte har någon 
pedagogisk utbildning och som inte har lång erfarenhet av arbete på fritidshem, 
uttrycker ett påstående som de andra inte tycks känns igen sig i: 
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I detta avsnitt har mönster beskrivits som framträder i analyserna av hur 
medarbetarna positionerar sig själva och varandra i samtalen. Positioneringar 
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konstruktioner reproduceras snarare än att transformeras i och genom 
medarbetarnas samtalande. 
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uttrycker ett påstående som de andra inte tycks känns igen sig i: 
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Exempel 28 

Emelie =för jag kan tycka ibland att man känner sig lite (.) man 1 
ska (1) det kan vara skönt att man ska stanna kvar och torka 2 
(.) absolut (.) men det kanske blir så här att: shit jag måste 3 
ut jag kan inte vara på två ställen samtidigt (.) man blir lite 4 
stressad och så ska man plocka undan stolarna och så 5 
kommer F-1: ja på tisdagar och måndagar har vi utedag så 6 
då behöver inte ni (.) då får ni ställa upp dom här stolarna 7 
för det kan inte vi göra för då har inte vi så många barn: 8 
jag bara: va? ska vi hålla koll på det [typ?] 9 

Viktor:     [mm] 10 

Nina:  mm 11 

Emelie: nej 12 

(2) 13 

Emelie:  men det kanske är ett annat problem? alltså 14 

Nina:  nej jag tycker inte det är ett problem att torka bord (.) och 15 
då vet jag att jag har kollegor som har gått ut före så [jag] 16 

Viktor:      [nej]  17 

Nina:             upplever inte det som stress= 18 

Emelie: =[[nej]] 19 

Viktor =[[nej]] 20 

Emelie: jag tänker bara att nån gång man [känner sig lite] 21 

Viktor:                      [nej] jag 22 
[skulle] 23 

Nina: [och] F-1 har blivit bättre (.) ett tag tyckte jag dom alltid 24 
flåsade i [nacken] 25 

Viktor:  [jag ser det] mer som [att] 26 

Emelie:                                             [just det] 27 
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Viktor:                                                                       det är en 28 
ansvars[fråga] 29 

Erik:                     [jaa] 30 

Viktor:     ur barnens synpunkt31 

(S32-3) 

I den återberättelse som Emelie gör inledningsvis utgår hon från sig själv (rad 1), 
vilket bryter av från mönstret att mellanmålspraktiken återberättas utifrån ett ”vi”. 
När yttrandet endast möts av ”mm” (rad 11,12) får det den sociala kraften att Emelie 
backar från sin återberättelse och efter tystnaden som uppstår (rad 13) ifrågasätter 
hon om hennes upplevelse verkligen var berättigad att lyfta i samtalet. Hon frågar då 
de andra om hennes problem ”är ett annat problem” (rad 14). När responsen blir att 
kollegorna uttrycker att de inte känner samma stress förminskas Emelies upplevelse 
(rad 15). När Viktor sedan riktar ljuset bort från Emelies upplevelser till barnens 
perspektiv, kan det tolkas som en tillrättavisning kring att rutiner ska ske utifrån 
barnens ”synpunkt” (rad 26, 28, 31) och inte den enskilda medarbetarens 
upplevelser.  

Mönstret som framträder i analyserna av hur medarbetarna ger respons på tolkningar 
av fritidshemmets vardagspraktik synliggör en storyline som handlar om att 
arbetslaget enas i igenkänning och samarbetar genom att uttrycka sig med en röst och 
utföra mellanmålet som en kollektiv aktör. På liknande sätt som visas i exempel 28 
ovan utestängs det som avviker från de gemensamma upplevelserna av vad som sker 
i fritidshemmets vardagspraktik, vilket gör att samtalen kretsar kring det välmående 
och likatänkande arbetslaget. Jag tolkar analyserna som att storylinen innebär att det 
är svårt för arbetslaget att föra in nya perspektiv på vad som sker i och under 
mellanmålet. 

10.3.2 Rättigheter och skyldigheter i 2-3:s storyline 

Diskursiva konstruktioner skapas genom det sätt medarbetarna positionerar sig och 
det sagda i de återberättelser som görs (van Langenhove & Harré, 1999). De 
rättigheter och skyldigheter som framträder i analyserna av medarbetarnas 
återberättelser, handlar om att uttrycka personliga tolkningar och på så sätt värdera 
och förhandla om det som sägs. En skyldighet, menar jag, framträder dock genom 
att medarbetarna återkommande agerar på sätt som försöker bibehålla den eniga röst 
som konstrueras genom talarsubjektet ”vi”. Berättelsen om det eniga och 
samstämmiga arbetslaget genererar starka sociala krafter i 2-3:s samtal. De sociala 
krafterna upprätthåller enigheten genom att begränsa den enskilde medarbetarens 
rättigheter att få sina personliga tolkningar etablerade som samtalsämnen. Det blir 
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därför, trots allt, inte accepterat att uttrycka vilka tolkningar som helst. Individuellt 
uttryckta påståenden (med ”jag” som talarsubjekt”) hanteras av kollegorna utifrån 
skyldigheten att bibehålla bilden av att de alla delar samma idé om vad som är 
önskvärt och vad målet med mellanmålet är.  

Exempel 29 visar hur den enskilda medarbetaren utmanar kollektivets gemensamma 
görande, och på så sätt möjliggör en förhandling av rutinen ”fem viskminuter”, som 
går ut på att det ska vara tyst eller endast förekomma viskande i fem minuter i 
matsalen under mellanmålet: 

Exempel 29 

Viktor:  jo vi har haft fem viskminuter (.) har vi provat några gånger 1 
(.) det är ju en grej som vi bara tagit över från skolan känner 2 
jag= 3 

Nina:  =ja= 4 

Viktor:  =och personligen så känner jag att det är bara en genväg 5 
till att lösa problemet nu (.) istället [för att] 6 

Emelie:                                                        [ja] 7 

Viktor:  lära sig hur pratar man vid ett matbord? 8 

Erik:  precis (.) peta inte i näsan! då binder vi bak armarna bakom 9 
ryggen (.) då går det inte! 10 

Viktor:  det är bra (.) då har vi löst det problemet (.) fem minuter 11 
med händerna bakom ryggen (.) det är inte en [lösning] 12 

Erik:                     [håller med]13 

(S12-3) 

Exemplet inleds med en återberättelse av hur det var tidigare (rad 1-3). I den 
återberättelsen anas en övertygelse att talaren inte tycker att rutinen med ”fem 
viskminuter” är en bra idé, då det betonas att personalen bara tagit över det från 
skolan. Det görs därmed inte till personalens aktiva beslut eller ansvar att den rutinen 
förekommit i matsalen.  Responsen på det påståendet är bekräftande (rad 4), vilket 
har den sociala kraften att Viktor fortsätter med sin återberättelse, men nu med ett 
”jag” som talarsubjekt. Till skillnad från Emelies yttrande i exempel 28 ovan, mottas 
i exempel 29 Viktors personliga tolkning med bekräftande och igenkänning av 
kollegorna (rad 5 och 11), trots att det tydligt handlar om en personlig åsikt. I och 
med att de enskilda medarbetarna har rättigheten att uttrycka personliga tolkningar, 
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blir det således möjligt att förhandla mening i de rutiner som förekommer under 
mellanmålet. Som nämnts flera gånger tidigare är det dock kollegornas igenkänning 
som avgör huruvida tolkningen är legitim eller inte. Det tycks, återigen, också vara 
avgörande vem som säger vad inom storylinen om det eniga arbetslaget, vilket kan 
tolkas vara paradoxalt. Den större berättelsen som framträder i dessa processer 
benämns det enstämmiga arbetslaget, vilken ramar in och ger förståelse för hur 
arbetslaget skapar mening i och genom förhandlingar av diskursiva konstruktioner. 

10.3.3 Sammanfattning av storyline 

I detta avsnitt har beskrivits hur en storyline om det enstämmiga arbetslaget framträder 
i analyserna av arbetslaget 2-3:s kollegiala samtal. Storylinen ger en förståelse för hur 
medarbetarna skapar mening som ett kollektiv arbetslag, där medarbetarna 
förhandlar med en, reproducerande röst. Det är ett sätt att skapa mening till det som 
sker i vardagspraktiken och i de kollegiala samtalen och de möjligheter som erbjuds 
medarbetarna att agera på olika sätt.  

Det som håller medarbetarna samman som enstämmigt och likatänkande är 
kollegornas igenkänning och bekräftelse. Bilden av ett enat arbetslag reproduceras 
genom att medarbetarna tillsammans bidrar till gemensamma diskursiva 
konstruktioner av sig själva och av mellanmålet. På så sätt konstrueras en gemensam 
röst i och genom medarbetarnas positioneringar. Men det sker också möjligheter till 
(om)positioneringar i samtalen, genom yttranden som utmanar storylinen om det 
välmående arbetslaget och det välfungerande mellanmålet. Utmanande yttranden 
uttrycker avvikande eller kritiska tolkningar av mellanmålets vardagspraktik. 
Storylinen om det enstämmiga och välmående arbetslaget begränsar möjligheter till 
meningsskapande genom att det som avviker från den avfärdas eller ignoreras. På så 
sätt antas det vara svårt att föra in nya perspektiv på vad som sker under mellanmålet.  

Det här kapitlet utgör det andra steget i att förstå mer om arbetslaget 2-3:s 
meningsskapande i kollegialt samtalande. Arbetslagets storyline det enstämmiga 
arbetslaget ramar in meningsskapandet, som sker genom att medarbetarna uttrycker 
sig genom en röst när de beskriver vardagspraktiken. I meningsskapandet finns 
spänningar mellan att reproducera storylinen med bekräftelse och att utmana den 
genom yttranden som inte kollegorna känner igen sig i. I arbetslagets 
meningsskapande reproduceras det som konstrueras som välfungerande. I nästa 
kapitel beskrivs mönster i hur arbetslaget förhandlar om mellanmålet, vilket ger 
ytterligare information om vilka villkor som råder för fritidshemspersonalens 
meningsskapande. 
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(om)positioneringar i samtalen, genom yttranden som utmanar storylinen om det 
välmående arbetslaget och det välfungerande mellanmålet. Utmanande yttranden 
uttrycker avvikande eller kritiska tolkningar av mellanmålets vardagspraktik. 
Storylinen om det enstämmiga och välmående arbetslaget begränsar möjligheter till 
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Det här kapitlet utgör det andra steget i att förstå mer om arbetslaget 2-3:s 
meningsskapande i kollegialt samtalande. Arbetslagets storyline det enstämmiga 
arbetslaget ramar in meningsskapandet, som sker genom att medarbetarna uttrycker 
sig genom en röst när de beskriver vardagspraktiken. I meningsskapandet finns 
spänningar mellan att reproducera storylinen med bekräftelse och att utmana den 
genom yttranden som inte kollegorna känner igen sig i. I arbetslagets 
meningsskapande reproduceras det som konstrueras som välfungerande. I nästa 
kapitel beskrivs mönster i hur arbetslaget förhandlar om mellanmålet, vilket ger 
ytterligare information om vilka villkor som råder för fritidshemspersonalens 
meningsskapande. 
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11  Förhandlingar om mellanmålet som 
institutionell aktivitet 

I det här kapitlet beskrivs analyserna av hur medarbetarna förhandlar med varandra 
och hur det villkorar vilket meningsskapande som blir möjligt. Återkommande 
sekvenser i hur medarbetarna förhandlar beskrivs och ses i ljuset av de två storylines 
som presenteras i de två föregående kapitlen: mellanmålet som välfungerande och 
arbetslaget som ett enstämmigt och välmående arbetslag. 

I analysen av hur förhandlingar går till har det också synliggjorts att det i arbetslaget 
är svårt att införa nya tolkningar och förändra de diskursiva konstruktionerna av såväl 
sig själva som arbetslag och som mellanmålet som institutionell aktivitet. Det visar 
vilket diskursivt handlingsutrymme som finns för medarbetarnas meningsskapande, 
och att handlingsutrymmet är villkorat relationella aspekter mellan medarbetarna i 
arbetslaget. Arbetslagets sociala praktik är alltså en viktig del av meningsskapandet. 

Kapitlet beskriver olika aspekter som framträder som betydelsefulla i 
fritidshemspersonalens förhandlingar av diskursiva konstruktioner: uppmärksamma 
det som sker, diskursiva skyddsnät, förhandlingar om upplevelser av praktiken, begränsningar 
genom face-work och socialisering av nyare medarbetare. 

11.1 Uppmärksamma vad som sker  

Vad som är möjligt att förhandla om i kollegiala samtal avgörs av vad medarbetarna 
uppmärksammar och vad de skiljer ut som relevant att kommentera och diskutera. 
I de kollegiala samtalen är tolkningar i fokus, vilket innebär förhandlingar mellan den 
enskilde medarbetarens uppmärksamhet och känslighet inför vad som skiljer ut sig 
från annat i filmerna, och kollektivet där tolkningar relateras till vad som tidigare 
tolkats av de andra och vad som är rimligt att tolka.  I de positioneringsteoretiska 
analyserna framträder ett mönster i att medarbetarnas urskiljning förändras i och 
genom designen av samtalet, där arbetslaget tittar på en filmad sekvens flera gånger. 
Tolkningsprocessen i lärarsamtal är något som ofta förbises och tas för givet när 
sådana samtal studeras (van Es & Sherin, 2002).  

Ett mönster som framträder i båda arbetslagens samtal är att medarbetarna när 
filmen visas för första gången till största del uppmärksammar och beskriver den rutin 
som de förväntar sig att se. Här illustreras hur rutinen uppmärksammas i den första 
visningen av filmen i arbetslaget 2-3:s samtal: 
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Exempel 30 

Emelie: ja (.) att eh (.) en går och plingar och sen ska vi gå och äta 1 
mellis ((skratt)) eller? 2 

Erik:  rutinen är ju så här (.) ett barn eller en vuxen ringer i en 3 
klocka och då vet man att ni är det dags att städa och så 4 
går man iväg till mellis (.) och det vm.fl.la= 5 

Nina:  =mm 6 

Emelie:  och sen tar det lite tid så man får gå och säga (.) jag menar 7 
de leker ju och har kul så man får gå och säga till dom ett 8 
par gånger 9 

(S12-3) 

Exempel 30 föregås av att jag efter filmen spelats upp ber medarbetarna att beskriva 
vad de sett på filmen9. I väldigt grova drag beskriver Emelie (rad 1-2) och Erik (rad 
3-5) det som förväntas hända i den givna situationen. De uppmärksammar genom 
de yttranden som görs inte någonting i själva filmen, utan svarar med vad som borde 
hända i den filmade situationen. Emelie beskriver också att det kan ta lite tid 
eftersom barnen är upptagna med annat när det är dags att gå till mellanmålet (rad 
7-9). Men hon hänvisar inte till filmen, utan gör en allmän reflektion över hur det 
brukar vara. De yttranden som medarbetarna gör i exempel 30 hade de kunnat göra 
utan att ha sett filmen. Mönstret i hur medarbetare i de båda arbetslagen först inleder 
diskussioner efter att ha sett filmen en första gång innebär att de återger den rutin 
de förväntar sig att se. Att bara se filmen en gång begränsar därmed möjligheter till 
meningsskapande genom att medarbetarnas uppmärksamhet är riktat mot vad de 
förväntar att få se. 

Men senare i samma samtal visas samma film igen och uppmärksamheten har nu 
ändrats, då medarbetarna lägger märke till specifika händelser som sker i filmen. Det 
innebär sådant som medarbetarna inte planerat för eller som är en del av rutinens 
olika förutbestämda moment: 

 Exempel 31 

Erik: jag lade inte märke till att det kom en morfar eller nåt sånt 1 
(.) det gjorde jag inte förra gången 2 

Emelie: nä 3 

 

9 Samma fråga ställs vid samtliga samtal i båda arbetslagen. 

 

179 
 

Erik: och det kan ju också hända 4 

Sanna:  tänker du att det spelar in? på situationen? 5 

Erik: ja (.) det lägger till en grej till 6 

Nina:  att man måste lägga [fokus] 7 

Erik:          [vi måste] lägga fokus på att det 8 
kommer en vuxen 9 

Emelie: ja just det 10 

Viktor: jaa 11 

Emelie: jag kanske kan låta lite trevligare mot barnen 12 

(S12-3) 

Nu uppmärksammar Erik att en morfar kommer in i den filmade hallen för att hämta 
ett barn, vilket han inte sett vid den första visningen och som han uttrycker påverkar 
situationen. Det är exempel på hur den andra filmvisningen ger möjligheter att se 
det som verkligen sker på filmen, inte det som borde eller förväntas ske under den 
filmade rutinen. Även Emelie uppmärksammar (rad 12) nu något nytt; hennes sätt 
att tala till barnen. Hon uttrycker kritik mot sig själv och hur hon låter i filmen. Inte 
heller det är någonting som ingår i rutinens moment, utan är något som 
uppmärksammas utifrån det som visas på filmen. Det är återkommande i 
arbetslagets samtal att den andra filmvisningen, som i exempel 31, möjliggör att 
synliggöra oväntade eller oplanerade händelser som påverkar rutinen (rad 1-2), samt 
att vara självkritisk till personalens egna ageranden i rutinen (rad 12). 

Exempel 30 och 31 visar hur medarbetarnas uppmärksamhet som framträder i 
analyserna av samtalen inledningsvis utgör begränsningar i vad som blir möjligt att 
säga och göra, så att medarbetarna först endast återger vad de förväntar sig att se. 
Men vid den andra filmvisningen möjliggörs fler tolkningar och reflektioner, då 
medarbetarna i högre utsträckning uppmärksammar specifika och oplanerade 
händelser. Att utgå från filmade sekvenser skulle därför kunna innebära ökade 
möjligheter att skapa mening i relation till vardagspraktiken. 

11.2  Diskursiva skyddsnät 

Det har tidigare beskrivits att sociala krafter verkar för att stärka den gemensamma 
bilden av det välfungerande fritidshemmet och att kollegorna ska känna igen sig i 
beskrivningen. Det gör att rättigheten att uttrycka sina egna tolkningar av 
verkligheten är begränsade av kollegornas igenkänning, vilket beskrivs ovan. 
Rättigheten att uttrycka sig och skyldigheten att få de andras igenkänning är två 
faktorer som avgör vad som tas upp till förhandling i 2-3:s kollegiala samtal. Om en 
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ändrats, då medarbetarna lägger märke till specifika händelser som sker i filmen. Det 
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Erik: jag lade inte märke till att det kom en morfar eller nåt sånt 1 
(.) det gjorde jag inte förra gången 2 

Emelie: nä 3 

 

9 Samma fråga ställs vid samtliga samtal i båda arbetslagen. 
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Nu uppmärksammar Erik att en morfar kommer in i den filmade hallen för att hämta 
ett barn, vilket han inte sett vid den första visningen och som han uttrycker påverkar 
situationen. Det är exempel på hur den andra filmvisningen ger möjligheter att se 
det som verkligen sker på filmen, inte det som borde eller förväntas ske under den 
filmade rutinen. Även Emelie uppmärksammar (rad 12) nu något nytt; hennes sätt 
att tala till barnen. Hon uttrycker kritik mot sig själv och hur hon låter i filmen. Inte 
heller det är någonting som ingår i rutinens moment, utan är något som 
uppmärksammas utifrån det som visas på filmen. Det är återkommande i 
arbetslagets samtal att den andra filmvisningen, som i exempel 31, möjliggör att 
synliggöra oväntade eller oplanerade händelser som påverkar rutinen (rad 1-2), samt 
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analyserna av samtalen inledningsvis utgör begränsningar i vad som blir möjligt att 
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Det har tidigare beskrivits att sociala krafter verkar för att stärka den gemensamma 
bilden av det välfungerande fritidshemmet och att kollegorna ska känna igen sig i 
beskrivningen. Det gör att rättigheten att uttrycka sina egna tolkningar av 
verkligheten är begränsade av kollegornas igenkänning, vilket beskrivs ovan. 
Rättigheten att uttrycka sig och skyldigheten att få de andras igenkänning är två 
faktorer som avgör vad som tas upp till förhandling i 2-3:s kollegiala samtal. Om en 
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tolkning inte skulle leva upp till dessa förväntningar antingen förkastas, avfärdas eller 
ignoreras den.  

I det här avsnittet beskrivs ett förhandlingsmönster som framträder i analyserna av 
2-3:s samtal och som visar hur medarbetarna gör för att bibehålla storylinen om det 
välfungerande mellanmålet och samtidigt kunna förhandla om mening. Det är ett 
sekventiellt mönster som jag valt att benämna diskursivt skyddsnät. För att belysa detta 
återger jag ett längre exempel från ett och samma samtal, vilket bryts ner i kortare 
sekvenser:  

Exempel 32

Erik:  rutinen är ju så här (.) ett barn eller en vuxen ringer i en 1 
klocka och då vet man att nu är det dags att städa och så 2 
går man iväg till mellis (.) och det vm.fl.la 3 

Nina:  mm 4 

Emelie: och sen tar det lite tid så man får gå och säga (.) jag menar 5 
de leker ju och har kul så man får gå och säga till dom ett 6 
par gånger= 7 

Erik: [[mm]] 8 

Nina: [[mm]] 9 

Emelie:  men det är kanske inte så mycket att klaga på [egentligen] 10 

Arbetslaget har just tittat på en filmad sekvens från avdelningens hall, där andra barn 
ska gå ut, samtidigt som några barn kommer in. Exempel 32 är kännetecknande för 
hur arbetslaget tar sig an ett påstående eller inleder en diskussion efter att ha tittat 
på den filmade sekvensen. Någon av medarbetarna inleder med att värdera en 
situation som bra och där barnen agerar önskvärt (rad 1-2, 10). Det görs i exemplet 
en gemensam återberättelse av rutinen med att meddela barnen att städa och gå till 
matsalen, där hummande uppbackningar blir viktiga för att visa att berättelsen som 
görs accepteras. Medarbetarna konstruerar rutinen som oproblematisk och ”inte så 
mycket att klaga på” redan några minuter in i 2-3:s första samtal. 

Upprepade gånger inleds förhandlingar med gemensamma konstruktioner av att 
mellanmålet är bra. Det, menar jag, innebär implicita överenskommelser om att 
storylinen om det välfungerande mellanmålet och arbetslaget upprätthålls. 
Medarbetarna görs därmed överens om att den filmsekvens som visas innehåller 
acceptabla skeenden. Men som nästa del i exempel 32 ska visa innebär 
överenskommelsen att det är accepterat att problematisera skeendet. Den initiala 
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värderingen att situationen var bra, tycks ha en social kraft att möjliggöra reflektion 
genom att ”vrida och vända” på den rutin som diskuteras. Med utgångspunkt i en 
positiv värdering av situationen, behöver den gemensamma storylinen om det eniga 
arbetslaget och det välfungerande mellanmålet inte sättas på spel i förhandlingarna:  

Viktor:                     [är det] 12 
egentligen så att rutinen är att vi äter mellis klockan två (.) 13 
klockan ska ringa ungefär fem i två och kanske redan så att 14 
man rent fysiskt förvarnar vid tio i två att snart kommer 15 
det börja ringa (.) och när det ringer så kommer vi börja 16 
städa? 17 

Emelie:  ja och en grej som inte syns på filmen då det är att det är 18 
fyra grabbar som sitter i tvättstugan och har gömt sig (.) 19 
som inte vill gå och det är väl egentligen det som är det 20 
största problemet 21 

Nina:  fast det händer ju lite då och då 22 

Emelie:  mm 23 

Viktor:  jag tänker bara så här att (.) du ((Erik)) säger att det är en 24 
rutin att vi gör så 25 

Erik:  mm mm 26 

Viktor:  men eh (1) gör vi alltid så? plingar vi alltid i klockan? 27 

Nina:  vi har nog varit lite sämre på den riktiga rutinen om man 28 
säger så. 29 

Viktor:  [[jaa]] 30 

Emelie: [[att plinga]] 31 

Nina:  på sistone (1) tror jag faktiskt= 32 

Emelie:  =ja kanske33 

När den initiala överenskommelsen om att rutinen eller den situation som visas på 
filmen är bra har gjorts, positionerar sig ofta någon av medarbetarna som en slags 
rannsakare. Rannsakaren ställer problematiserande frågor till kollegorna om det som 
precis värderats som välfungerande. Fortsättningen av exempel 32 ovan, visar att 
sådana frågor till exempel kan handla om huruvida medarbetarna faktiskt utför 
rutinen på det sätt som de gemensamt har bestämt. Med relativt korta och snabba 
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som inte vill gå och det är väl egentligen det som är det 20 
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Emelie:  mm 23 

Viktor:  jag tänker bara så här att (.) du ((Erik)) säger att det är en 24 
rutin att vi gör så 25 

Erik:  mm mm 26 

Viktor:  men eh (1) gör vi alltid så? plingar vi alltid i klockan? 27 
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samtalsturer utvecklas diskussionen från att medarbetarna först har värderat 
situationen som bra och ”ingenting att klaga på”, till att de påbörjar en förhandling 
om rutinen. Positioneringen av en rannsakare, blir möjlig på grund av att arbetslaget 
gjort den initiala överenskommelsen om att rutinen är bra. Det tolkas som att 
medarbetarna först fastställer att organisationen för mellanmålet är bra (vilket 
innebär att de reproducerar storylinen om att de gör ett bra jobb). När sedan den 
konstruktionen rannsakas eller ifrågasätts, fortsätter medarbetarna att följa varandra 
med bekräftande yttranden (raderna 22, 26 och 28). Det gör att storylinen om en 
kollektiv röst upprätthålls.  

I fortsättningen av exempel 32 nedan, visas hur problematiseringen av att arbetslaget 
inte genomför rutinen på det avtalade sättet fortsätter att förhandlas. Förhandlingen 
innebär ännu en rörelse i samtalet, genom att medarbetarna börjar förklara vad de 
faktiskt gör under rutinen med att meddela barnen att det är dags att gå och städa 
och gå till matsalen:  

Nina:  ja men precis (1) men förbereda känner jag nog att jag (.) 34 
jo det försöker jag göra om man ser några som har mycket 35 
grejer framme 36 

Emelie:  jaa 37 

Nina:  i lugna rummet till exempel (1) ja bara så ni vet så är det 38 
mellis alldeles strax 39 

Emelie:  och beroende på vad vi ska göra efter mellis för att vissa 40 
grejer kan man ju spara om dom ändå ska leka efter (.) men 41 
oftast är det ju aktiviteter efter 42 

Viktor:  men det jag tänker på det är att när jag ser det här (.) jag 43 
tycker det är roddigt! 44 

Erik:  mhm 45 

Emelie:  och jag skulle ändå säga att det är en lugnare (.) för det var 46 
inte så många barn 47 

Erik: nej 48 

Emelie:  det här var kanske tio av femtio barn (.) eller vad man ska 49 
säga 50 

Erik:  men det är ju för att trean är på väg in (.) det gör ju på ett 51 
sätt att det blir rörigare (.) för dom är på väg från nånting 52 
och så kommer dom in (.) jaha ska vi gå och äta mellis nu?  53 
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 (S12-3) 

Den avslutande delen på exempel 32 ovan, visar inledningsvis hur några av 
medarbetarna förtydligar och förklarar hur de brukar göra när de utför rutinen. De 
påståenden som görs bekräftar den återberättelse som tidigare gjordes om hur 
rutinen går till. Medarbetarnas respons förstås som ett slags motstånd mot de 
rannsakande påståenden som gjorts. Kollegorna återskapar bilden av att rutinen 
genomförs som det var tänkt. Förhandlingen och rannsakandet har således lett till 
en granskning av rutinens genomförande, som resulterade i ett återskapande av 
densamma. Medarbetarna är därmed så att säga tillbaka på ruta ett, med skillnaden 
att de nu diskuterat rutinen utifrån personalens agerande. Responsen har en social 
kraft att återskapa och bibehålla konstruktionen av det välfungerande mellanmålet 
och det eniga arbetslaget. 

Trots kollegornas motstånd till att bekräfta den problematisering som görs av 
personalens agerande, fortsätter en av medarbetarna att hävda att det är någonting i 
rutinen som inte är bra (rad 33). Fokus i rannsakningen ompositioneras från 
personalens agerande till personalens organisering av rutinen i hallen före 
mellanmålet, i och med att Erik (rad 38) identifierar en organisatorisk orsak till 
upplevelsen av ”roddighet”, nämligen att treorna kommer till hallen bara för att 
vända om igen och gå till matsalen. 

Hela exempel 32 visar hur arbetslagets konstruktioner inrymmer förhandlingar av 
innehållet och organisationen av den specifika rutinen, men som till slut leder till att 
de gemensamma konstruktionerna återskapas. Diskussionen om personalens 
agerande i rutinen avslutas, vilket tolkas som att det för tillfället är färdigförhandlat. 
Medarbetarnas övergång till ett nytt potentiellt problem, tolkas innebära att de för 
tillfället har avskrivit personalens agerande som orsak till en problematisk upplevelse 
av rutinen. Övergången till nytt samtalsämne sker omedelbart, utan paus eller 
tystnad. Medarbetarna diskuterar sedan det nya uttryckta problemet, att situationen 
”känns roddig”, vilket föreslås beror på att tvåorna och treorna möts i hallen innan 
de ska gå till matsalen.   

11.3 Förhandlingar om upplevelser av praktiken 

Arbetslaget 2-3:s storyline om det välfungerande mellanmålet och om det eniga 
arbetslaget påverkar hur medarbetarna tar sig an och skapar mening i relation till 
”problemet” med att utveckla aktiviteten. Storylinen om det välfungerande 
mellanmålet, och konstruerandet av diskursiva skyddsnät, gör det möjligt för 
medarbetarna att diskutera olika potentiella problem innan de blir reella problem. 
Med andra ord tycks arbetslaget diskutera utvecklingen av mellanmålet som en 
möjlighet att undvika problem som skulle kunna uppstå, inte för att lösa problem 
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som redan uppstått. Det innebär att samtalen blir till möjligheter att ligga steget före 
genom att förhandla om frågor som de inte diskuterat tidigare. 

I kapitel 10 beskrivs hur medarbetarnas positioneringar innebär förhandlingar om 
vad problemet med de problem som uttrycks egentligen är. Att rannsaka eller 
ifrågasätta om de problem som uttrycks verkligen är problem, innebär en 
förhandling av medarbetarnas upplevelse av situationer och rutiner – inte om själva 
rutinen i sig. Det visas också i avsnitt 10.1 hur sådana förhandlingar drivs av enskilda 
medarbetare, på ett sätt som utmanar konstruktionen av det enstämmiga arbetslaget. 
Ifrågasättandet av problemens vara eller icke vara tolkas som en del i det diskursiva 
skyddsnät som bibehåller storylinen om att mellanmålet fungerar bra. Medarbetarnas 
diskussioner synliggör också att det framkommer aspekter av mellanmålet som 
arbetslaget inte har diskuterat tidigare.  

Exempel 33 visar hur medarbetarna prövar sig fram och nämner förändringar som 
de inte vet om de behövs eller inte (rad 1-5). Exempel 33 visar slutet på en diskussion 
som pågått en stund. Medarbetarna har gett förslag på hur de skulle kunna införa att 
barnen själva torkar borden i matsalen innan de går ut. De diskuterar hur det skulle 
kunna gå till och vilka problem eller risker ett införande av en sådan uppgift skulle 
kunna föra med sig. Ett sådant problem är att utökat ansvar för att torka borden 
skulle kunna göra att personalen riskerar att en välfungerande rutin, där personalen 
torkar borden när barnen går vidare till eftermiddagens aktiviteter, blir till en 
konfliktsituation som förstör det välfungerande mellanmålet. 

Exempel 33 

Emelie: men då kanske vi kan stå där och se till att (1) ((tyst)) och 1 
vakta, nej men (1) håller lite [koll] 2 

Viktor:       [men] är det ett problem?= 3 

Anneli: =nej jag [tycker inte det] 4 

Viktor:               [vi behöver ju inte] lösa nåt som inte finns= 5 

Nina: =nej 6 

Viktor: å andra sidan (.) vi har ju aldrig lyft frågan7 

(S32-3) 

Rad 3 visar hur en medarbetare rannsakar den diskussion som förts, genom att 
ifrågasätta om det finns ett problem som löses av att ändra på rutinen. Diskussionen 
och exempel 34 visar också exempel på hur storylinen om det välfungerande 
mellanmålet grundas i en önskan om så lite konfliktrisker som möjligt. Att införa 
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nya uppgifter för barnen, eller att förändra mellanmålet på annat sätt, utgör en risk 
för det välfungerande mellanmålet och barnens redan nu önskvärda agerande. 

Exempel 33 är hämtat från arbetslagets tredje samtal, där medarbetarna börjar 
uttrycka att de är ”färdiga” med diskussionerna om mellanmålet. Genom yttrandet 
att de inte ”behöver lösa något som inte finns” (rad 5) inleds två förhandlingar 
samtidigt. Den ena förhandlingen handlar om att avsluta arbetet med att utveckla 
mellanmålet och erkänna den färdig och optimal. Den andra förhandlingen handlar 
om vad de nu ska göra med och i de samtal som återstår inom ramen för 
forskningsprojektet. Förhandlingen sker genom att pröva olika möjliga förändringar 
och sedan diskutera huruvida de är lämpliga att införa eller skulle leda till problem 
som inte finns idag. 

När problemet som diskuteras i exempel 33 ifrågasätts angående huruvida det 
verkligen är ett problem i sig, synliggörs en spänning som växer fram i arbetslagens 
samtal. Det är spänningen mellan att fortsätta diskutera och lösa problem som ”inte 
finns” eller att passa på att lyfta frågor de inte diskuterat tidigare. Viktors yttrande 
(rad 7) ges mening genom den gemensamma storylinen där alla är eniga om vad som 
ska göras och hur det ska göras i rutiner och moment som genomförs på 
fritidshemmet. Men genom exempel 33 synliggörs också att frågan varför inte tycks 
ingå i arbetslagets storyline om det välfungerande mellanmålet. Arbetslagets enighet 
och berättelse om det välfungerande mellanmålet kan därför antas bygga på 
antagandet att varför rutiner och moment utförs är så förgivettagna att de inte lyfts 
upp till diskussion. Ett annat exempel på hur mellanmålet förhandlas är när 
medarbetarna tittar på en film där Erik håller en mycket kort information inför 
barnen i matsalen, samtidigt som de äter. När situationen sedan diskuteras är det 
aspekter av barnens agerande och hur lång en sådan information bör vara som lyfts. 
Varför informationen ska ges på det här sättet och hur det annars skulle kunna 
genomföras, lyfts inte. Det tycks därför finnas många antaganden om varför rutiner 
ser ut som de gör, som inte ges utrymme att förhandlas inom 2-3:s storyline. Sett i 
ljuset av arbetslagets gemensamma storylines, skulle det innebära att sätta för mycket 
på spel genom att lyfta sådana frågor, vilket får den sociala kraften att medarbetarna 
håller sig inom ramen för vad de på förhand ”vet” att de är eniga kring. Det gör att 
den gemensamma nämnaren eller konstanten i förhandlingar i arbetslaget 2-3 är ”vi”, 
att kollektivet konstrueras som enigt och att mellanmålet är välfungerande. 

11.4  Begränsningar genom face-work 

Ytterligare ett mönster som framträder i analyserna av 2-3:s samtal är hur vissa 
påståenden och samtalsämnen inte görs legitima för att förhandlas i de studerade 
samtalen. Det har tidigare beskrivits hur kollegornas igenkänning och bibehållandet 
av storylinen om det enstämmiga arbetslaget är avgörande för vad som blir möjligt 
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att förhandla. Det här avsnittet belyser hur en sådan konstruerad enstämmighet kring 
det välfungerande arbetslaget och mellanmålet får konsekvenser utifrån Goffmans 
(1955) begrepp face-work. Vedder Weiss m.fl. (2019) menar att lärares ”vi”-känsla 
till stor del handlar om ett ”face-work”. Med face menas det positiva värde en individ 
tillskriver sig själv och andra (Goffman, 1955). Att ”behålla ansiktet” och att undvika 
få andra att ”tappa ansiktet” är processer som Vedder Weiss m.fl. (2019) menar 
pågår i lärares ”face-work”.  

I arbetslaget 2-3 sätts ”viet” i centrum i de diskursiva konstruktionerna av 
mellanmålet. Då blir det istället det gemensamma ansiktet som ska behållas, i 
betydelsen att medarbetarna positionerar sig för att behålla de gemensamma 
upplevelserna. Därför begränsas de sätt fritidshemmet som institution konstrueras 
på och de faller inom ramen för medarbetarnas gemensamma upplevelser, 
förväntningar och värderingar. Det görs när medarbetarna positionerar sig genom 
att hålla sig till det som fungerar väl, svara med bekräftelse av varandra och 
praktiken, att inte stanna upp och att konstruera diskursiva skyddsnät. På så sätt 
arbetar medarbetarna för att både arbetslaget och de enskilda medarbetarna ska 
kunna behålla ansiktet. Face-work pågår i samtalen både på kollektivt och 
individuellt plan.  
 
Ett exempel från arbetslaget 2-3:s tredje samtal visar hur medarbetarna också 
försöker göra så att barnen behåller ansiktet, vilket begränsar meningsskapandet i 
och genom att vissa sätt att tala om barnen inte görs legitima i de kollegiala samtalen:  
 
 Exempel 34 
 

Viktor: han lyssnar ju han till och med x frågar ju: hur många 1 
grader är det?= 2 

Erik: =ja= 3 
Viktor: =det betyder ju att han är med i samtalet= 4 
Erik: [[ja]] 5 
Emelie: [[ja]] precis= 6 
Nina: =ja. 7 
Viktor: sen går ju han över till pingis då (.) men [det är en annan 8 

business] 9 
Emelie: [det är en annan sak] 10 
Viktor: men jag tycker det är tyst= 11 
Nina: =ja. 12 
Emelie: det är det 13 
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Nina: absolut 14 
Anneli: ja x pratar rätt ut och sen är det nån som sitter och 15 

((ohörbart))= 16 
Viktor: =jaa= 17 
Anneli: =och det tycker jag (.) ja det är [det man måste göra] 18 
 
(S32-3) 

 
Det är framförallt rad 8-9 som visar hur positioneringar också påverkar vad det är 
möjligt att säga och göra i 2-3:s samtal och som kan förstås med begreppet face-
work. ”Det är en annan business” har här betydelsen att det nämnda barnet inte 
betett sig önskvärt i den filmade situationen. Men det avfärdas och görs inte legitimt 
att prata om, i likhet med hur barn som går och gömmer sig inte accepteras som 
”det största problemet” i ett tidigare exempel. Istället fortsätter diskussionen genom 
att Viktor uttrycker att ”jag tycker det är tyst”. På så sätt bortses det helt ifrån att 
barnet inte betett sig önskvärt, trots att det är något som personalen inte planerat 
för. Att inte ta upp till diskussion det som avviker från det önskvärda, riskerar att 
stänga dörren för reflektioner kring att det händer saker i matsalen som inte är 
planerade. Sekvensen kan förstås utifrån ”face-work” och 2-3:s storyline om det 
välfungerande mellanmålet där barnen gör så gott de kan. Viktors avfärdande kan 
förstås som att låta barnet behålla ansiktet (rad 8-9), men också arbetslagets genom 
att de åstadkommer ett tyst och trivsamt mellanmål (rad 11). De andra kollegorna 
bidrar till att reproducera vad som är möjligt att säga och göra, genom att bekräfta 
Viktors värdering av det tysta mellanmålet och genom att inte vidare ta upp det som 
avviker från det planerade. 
 
Exempel 34 visar hur storylinen om det välfungerande mellanmålet inkluderar att 
barnen diskuteras från sin bästa sida, det vill säga att medarbetarna ogärna diskuterar 
barnens beteenden eller icke-önskvärda handlingar. Istället läggs fokus på hur 
mellanmålet är organiserat. På så sätt kan alla aktörer behålla ansiktet, men 
vardagspraktiken kan ändå problematiseras. 

11.5  Socialisering av nyare medarbetare 

I avhandlingens första resultatdel beskrivs arbetslaget F-1:s meningsskapande 
genom att belysa hur det kollegiala samtalandet även innebär en socialisering av de 
medarbetare som är nyare på arbetsplatsen och i yrket, genom att de fostras in i en 
diskursiv praktikgemenskap. I arbetslaget 2-3 är det endast en medarbetare, Emelie, 
som räknas till nyare medarbetare, då hon varit på arbetsplatsen i mindre än ett år. 
Övriga tre medarbetare har lång erfarenhet av såväl yrket som arbetsplatsen. I det 
här avsnittet beskrivs med hjälp av två exempel hur kollegialt samtalande också 
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att förhandla. Det här avsnittet belyser hur en sådan konstruerad enstämmighet kring 
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innebär socialisering och som framträder i analyserna av arbetslaget 2-3:s kollegiala 
samtalande. Det ena exemplet visar hur socialisering sker genom att byta samtalsämne 
och därigenom styr de mer erfarna medarbetarna vad som är accepterat att säga och 
göra i den diskursiva praktikgemenskapen. Det andra exemplet visar hur Emelie 
anammar de andras positioneringar som de erfarna medarbetarna (främst Viktor) tidigare 
använt sig av för att uttrycka sig om mellanmålet. På så sätt synliggörs hur 
medarbetarnas reflexiva positioneringar reproduceras när den som tidigare utmanat 
konstruktionerna om det enstämmiga arbetslaget också fostras in i den diskursiva 
praktikgemenskapen. Det kan därigenom också antas vara svårt för arbetslaget 2-3 
att åstadkomma förändringar i sättet att tala om och skapa mening i relation till 
vardagspraktiken. 

11.5.1 Socialisering genom att byta samtalsämne 

Socialiseringen som sker av de nyare kollegorna sker bland annat genom att någon 
av de mer erfarna kollegorna byter samtalsämne och på så sätt lämnar den nyare 
kollegans idé, tolkning eller förklaring utan respons10. För att visa hur detta kan yttra 
sig används exempel 35: 

 Exempel 35

Viktor:  men (.) för att det liksom ska vi bara ta det? jaja (.) det är 1 
som det är eller? 2 

Nina:  ja (.) men nej precis 3 

Emelie: [[för det är]] 4 

Nina: [[att vara]] tysta är ju så tråkigt 5 

Emelie: men jag tänker så här, dom har setts hela dagen och sen 6 
inte fått prata på lektionerna och sen bara prata lite på 7 
mellis när dom ändå sitter ner ihop med en ny 8 

Viktor:  men varför ska det va matro tisdag onsdag torsdag och 9 
fredag= 10 

Emelie:  =nej (.) jag vet 11 

Viktor:  men inte på måndagar? Är det inte lika viktigt då? 12 

 

10 Den här typen av socialisering sker även i arbetslaget F-1, men beskrivs här utifrån 
arbetslaget 2-3. 
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Emelie:  [[jo]] 13 

Nina: [[jo]] 14 

Viktor:  men man kanske kan påminna dom om att man får faktiskt 15 
prata på fritids (.) men just i den här situationen får vi 16 
faktiskt tänka oss 17 

Nina: skruva ner lite 18 

Viktor:  vi vet ju om det dom vet ju om det 19 

Emelie:  men det är ju så att vi har bestämt att dom ska sitta vid 20 
olika, eller när dom får pärlorna (.) och så får dom sitta 21 
med [nån helt ny] 22 

Viktor:                 [mm] 23 

Emelie:                                    som dom inte träffat på (1) tre dagar 24 
(1) som dom inte ens lagt märke till går i samma klass just 25 
förrän då typ (.) och sen (1) får dom inte prata med 26 
varann= 27 

Nina:  =alltså (.) jag bara kom på en sak (.) bland har jag upplevt 28 
att det sitter bara typ två barn eller nåt vid ett bord när vi 29 
har mentorsmellis här […]30 

(S22-3) 

Exempel 35 visar en sekvens där tre av kollegorna diskuterar att det är mer pratigt i 
matsalen på måndagar än övriga dagar. På rad 6-8 svarar Emelie på Viktors fråga om 
personalen bara ska acceptera att det är pratigt i matsalen med att uttrycka ett 
påstående om att barnen inte fått lov att prata med varandra under skoltiden. 
Emelies påstående innehåller en implikation om att organisationen av mellanmålet 
inte är helt bra, då det innebär att barnen förväntas fortsätta vara tysta även under 
mellanmålet. I tidigare resultatkapitel (kapitel nio och tio) har beskrivits hur 
arbetslaget 2-3 konstruerar sig själva som att vara enstämmiga och att mellanmålet 
är välfungerande. Emelies påstående på rad 6 utmanar den konstruktionen, vilket 
öppnar upp för ompositioneringar i konstruerandet av det välfungerande 
mellanmålet. Emelies utmanande yttrande blir också ett sätt att utmana arbetslagets 
sociala praktik, där det etablerade sättet att bemöta varandra och varandras yttranden 
är genom bekräftelse. Viktor bemöter Emelies påstående med en fråga, som delvis 
riktar samtalet åt ett annat håll. Viktors respons på Emelies påstående visar exempel 
på ett mönster i hur Emelie bemöts av de andra när hon genom påståenden kritiserar 
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matsalen på måndagar än övriga dagar. På rad 6-8 svarar Emelie på Viktors fråga om 
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påstående om att barnen inte fått lov att prata med varandra under skoltiden. 
Emelies påstående innehåller en implikation om att organisationen av mellanmålet 
inte är helt bra, då det innebär att barnen förväntas fortsätta vara tysta även under 
mellanmålet. I tidigare resultatkapitel (kapitel nio och tio) har beskrivits hur 
arbetslaget 2-3 konstruerar sig själva som att vara enstämmiga och att mellanmålet 
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eller ifrågasätter organisationen eller personalens agerande. Att svara henne med att 
byta ämne förstås som att de andra försöker socialisera in henne i den samtalskultur 
och i den enade rösten som de konstruerar och upprätthåller tillsammans. Det blir 
ett sätt att styra in samtalet på säker mark och att reproducera arbetslagets diskursiva 
praktikgemenskap. 

Samtalet går vidare och kollegorna kommer med idéer om att påminna barnen om 
att prata lite tystare i matsalen. Men trots att Emelie blivit ”tystad” genom att 
kollegorna bytt samtalsämne, så ger hon sig inte. Hon återupptar ämnet att 
problemet med pratiga barn i matsalen kan bero på organisationen av mellanmålet 
(rad 20-27). När hon återupptar ämnet lägger hon vikt vid att ”vi har bestämt”, vilket 
lägger ansvaret för de pratiga barnen på personalen själva. Även nu sker en möjlighet 
till ompositionering, där Emelie skulle kunna driva vidare att personalen behöver 
förändra sitt sätt att se på och möjliggöra att barnen får prata med varandra. Men de 
etablerade relationerna och sätten att konstruera sig själva och mellanmålet, tycks 
starkare än Emelies legitimitet Det gör att positioneringarna återigen faller tillbaka 
och reproduceras, genom att Nina (rad 28) byter samtalsämne och samtalet fortsätter 
sedan åt ett annat håll.  

Emelie har som relativt ny på arbetsplatsen en möjlighet att komma in i samtalet och 
ge nya perspektiv på mellanmålet och på arbetslagets arbete, vilket hon också gör 
vid upprepade tillfällen. Men de institutionella relationerna som förhandlas i 
samtalen, gör att definitionsmakten över vad som är legitimt att säga och göra i 
samtalet och tänka och tycka om mellanmålet, förblir hos de medarbetare som har 
lång erfarenhet av fritidshemsarbete.  

11.5.2 Socialisering genom att anamma andras positioneringar 

I arbetslaget 2-3 framträder också tillfällen då Emelie inte bara är den som blir styrd 
kring vad som är accepterat att säga i samtalen, utan det finns också tillfällen då hon 
använder sig av samma grepp själv: 

Exempel 36 

Emelie:  dom springer ju alltså ut ifrån matsalen (.) tänkte jag på nu 1 
(.) typ alla (.) ja inte alla (.) men många= 2 

Viktor: =många gör det= 3 

Nina: =mm. 4 

Viktor:  jag tänker också när man går här åt det här hållet (.) här går 5 
[dom] 6 
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[…] 7 

Viktor:  fast (.) [jag tycker att] 8 

Emelie:       [är det ett problem?] 9 

Viktor:               det är inom gränsen på nåt sätt.= 10 

Nina: =ja (.)det känns det som= 11 

(S42-3) 

Exemplet innehåller en diskussion utifrån ett filmklipp som visar när barnen går ut 
ifrån matsalen efter mellanmålet. Emelie inleder med att uppmärksamma att barnen 
springer ut, vilket startar en kortare diskussion om att barnen springer. Men på rad 
9 använder Emelie sig av samma uttryck som Viktor brukar använda och som då 
fungerar som att ifrågasätta problemet med problemet (se avsnitt 7.2.2). Exemplet 
visar att uttrycket ”är det ett problem” (rad 9) får samma respons som när Viktor 
vanligen använder det. Responsen är de andras bekräftelse, vilket i exemplet kommer 
från både Viktor (rad 10) och Nina (rad 12). Det kan förstås som att Emelie 
anammar de sätt att uttrycka sig som de mer erfarna kollegorna gör. På så sätt 
synliggörs hur tillhörighet i ett arbetslag också innebär en tillhörighet i arbetslagets 
diskursiva praktik, d.v.s. hur det är accepterat att uttrycka sig i samtal om 
fritidshemmets vardagspraktik. 

11.6  Sammanfattning av arbetslagets förhandlingar 

Det här är det tredje kapitlet om meningsskapandet i arbetslaget 2-3. Återkommande 
mönster i hur medarbetarna förhandlar om mellanmålet har synliggjort att 
meningsskapandet till stor del innebär att medarbetarna upprätthåller 
konstruktionerna av det välfungerande mellanmålet och det enstämmiga och 
välmående arbetslaget. Ett sätt att upprätthålla det välfungerande och välmående är 
att inleda diskussioner med att konstruera diskursiva skyddsnät, vilket innebär att 
någon av medarbetarna uttrycker att den situation som utspelat sig på filmen 
fungerar bra och att det egentligen inte finns något att anmärka på. Sådana 
påståenden fungerar som en implicit överenskommelse om att allt är bra, vilket 
öppnar upp för att också problematisera den aktuella situationen. Arbetslaget 
förhandlar om upplevelsen av vardagspraktiken och det som sker däri. Det innebär att 
det inte förhandlas om mellanmålets upplägg eller organisation, utan om huruvida 
medarbetarna upplever att vissa situationer är problematiska eller inte. 
Förhandlingarna om medarbetarnas upplevelser resulterar upprepade gånger i att 
arbetslaget är överens om att mellanmålet fungerar väl och att både personal och 
barn gör ett bra jobb.  
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[…] 7 

Viktor:  fast (.) [jag tycker att] 8 

Emelie:       [är det ett problem?] 9 

Viktor:               det är inom gränsen på nåt sätt.= 10 

Nina: =ja (.)det känns det som= 11 

(S42-3) 

Exemplet innehåller en diskussion utifrån ett filmklipp som visar när barnen går ut 
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mönster i hur medarbetarna förhandlar om mellanmålet har synliggjort att 
meningsskapandet till stor del innebär att medarbetarna upprätthåller 
konstruktionerna av det välfungerande mellanmålet och det enstämmiga och 
välmående arbetslaget. Ett sätt att upprätthålla det välfungerande och välmående är 
att inleda diskussioner med att konstruera diskursiva skyddsnät, vilket innebär att 
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fungerar bra och att det egentligen inte finns något att anmärka på. Sådana 
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barn gör ett bra jobb.  
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De mönster i förhandlingar som framträder i analyserna av arbetslaget 2-3:s samtal 
implicerar att det kan vara svårt för medarbetarna att diskutera vardagspraktiken på 
andra sätt än de etablerade som utgår från att allt är bra. Det blir tydligt då den nyaste 
medarbetaren flera gånger uttrycker påståenden som utmanar storylinen, men som 
ständigt blir tillbakavisad av de mer erfarna. Till slut anammar även hon den 
diskursiva praktikgemenskapen. Det förstås som en socialisering av den nyare 
medarbetaren in i den etablerade diskursiva praktikgemenskapen. 

I tre steg har nu meningsskapandet i arbetslaget 2-3:s kollegiala samtalande 
beskrivits. Analyserna i kapitel nio visade på hur målet med mellanmålet konstrueras 
och utgör en ram för de förhandlingar som sker i samtalandet. Därefter i kapitel tio 
har beskrivits hur positioneringar begränsar vad det är möjligt att skapa mening 
kring. Slutligen i det här kapitlet har förhandlingsmönster belysts, vilka visar vad det 
är som villkorar arbetslagets meningsskapande. 
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12  Diskussion 

Syftet med den här avhandlingen är att analysera, tolka och förstå hur arbetslag i 
fritidshem kollektivt skapar mening i och genom kollegialt samtalande där 
mellanmålet diskuteras. För att besvara syftet har följande forskningsfrågor använts: 

• Vilka gemensamma berättelser om mellanmålet och om arbetslaget 
framträder? 

• Hur förhåller sig medarbetarna till varandra och till det som sägs om 
mellanmålet? 

• Hur påverkar interaktionen i samtalen berättelserna? 
• Vad innebär det kollektiva meningsskapandet för möjligheter och 

begränsningar för arbetslagen att planera och organisera 
fritidshemspraktiken? 

I det här kapitlet besvaras och diskuteras studiens frågeställningar. Inledningsvis 
diskuteras hur positioneringsteorin bidragit till att förstå meningsskapande i 
kollegiala samtal, men också hur analyser av meningsskapande i kollegiala samtal har 
bidragit till att förstå positioneringsteorin. Därefter diskuteras studiens empiriska 
huvudfynd om arbetslagens kollektiva meningsskapande. Slutligen återfinns en 
diskussion som knyter samman de teoretiska och de empiriska bidragen genom att 
säga något om vilket meningsskapande som blir möjligt i och genom kollegiala 
samtal under de förutsättningar som ges i och med den här studien. Kapitlet avslutas 
med sammanfattande reflektioner.  

12.1  Reproduktion av positioneringar och storyline  

Den här studien är ett nedslag i två arbetslags pågående meningsskapande processer. 
Det som sker i de studerade samtalen påverkas av hur samtal och interaktioner i 
arbetslagen tidigare gått till (jfr. Davies & Harré, 1990; Tirado & Galvéz, 2008). 
Storylines är situerade i tid och rum och erbjuder vissa positioneringar, sätt att 
förhålla sig till ”de andra”, som i sin tur påverkar vad som är möjligt att säga och 
göra i ett specifikt samtal (jfr. Davies & Harré, 1990). Storylines är i ständig 
förhandling och reproduceras eller förändras i varje samtal och interaktion som sker. 
De storylines som framträder i analyserna uppstår därmed inte i och med de 
studerade samtalen och upphör inte heller när forskningsprojektet avslutas. 

Min utgångspunkt för att förstå kollegiala samtal är det dialektiska förhållandet 
mellan storyline (diskurser) och handlingar som utförs i den sociala världen (se även 
Fairclough, 1992; Harré, 2002), d.v.s. att storylines påverkar vad som är möjligt att 
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säga och göra och det som sägs och görs påverkar storylines. Människor i samtal är 
således begränsade i sina talhandlingar av de storylines som råder, men det är 
samtidigt människors talhandlingar i samtal som konstituerar och möjliggör 
förändringar av rådande storylines.  

I den här studien har två storylines synliggjorts, en som kännetecknas av flerstämmighet 
och en som kännetecknas av enstämmighet. Analysen visar att både den flerstämmiga 
och den enstämmiga storylinen reproduceras i och genom de kollegiala samtalen 
inom respektive arbetslag. Reproduktion innebär att diskursiva konstruktioner och 
positioneringar återskapas utan att förändras. Studiens analyser är grundade i en 
förståelse av det dialektiska förhållandet mellan storyline och positioneringar, vilket 
illustreras i figur 2:  

Figur 2 

Reproduktion av storyline 

 

Kommentar. Reproduktion av storyline i arbetslags kollegiala samtal. 

Reproduktionen av storyline är dock inte statisk eller förutbestämd; den sker i och 
genom samtalsdeltagarnas interaktioner i de specifika samtalen. I mitten av figur 2 
återfinns sociala krafter, som driver och riktar samtalet åt vissa håll. Sociala krafter 
gör således samtal dynamiska och föränderliga och kommer till uttryck i 
samtalsdeltagarnas interaktioner i samtalet. Det kan också beskrivas som att sociala 
krafter uppstår i spänningsfältet mellan storylinens erbjudna positioneringar och vad 
individerna säger och gör i samtalen. När någon säger något som tas emot av de 
andra med bekräftelse eller igenkänning, verkar sociala krafter och reproducerar 
storylinen som analyserna i studien visar. Då stämmer talhandlingen överens med 
storylinens erbjudna positioneringar. Det är dock möjligt att i samtal säga och göra 
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saker som faller utanför storylinen (Davies & Harré, 1990), vilket också kan 
möjliggöra att sociala krafter bidrar till omförhandling av storyline och/eller 
positioneringar. Sociala krafter ger därför uttryck för samtalsdeltagares kapacitet och 
vilja att antingen bibehålla eller förändra konstruktioner som görs i samtal. Sociala 
krafter kan också diskuteras i termer av samtalsdeltagarnas resurser att uttrycka och 
ta emot utmanande yttranden. Sådana resurser som kommer till uttryck i den här 
studien är exempelvis medarbetarnas tidigare erfarenheter av fritidshemspraktik, 
utbildning och andra kunskaper.  

En utgångspunkt i positioneringsteorin är dynamiken mellan begreppen social kraft, 
positionering och storyline (van Langenhove & Harré, 1999). Dynamiken innebär 
att konstruktioner som görs i samtal är i ständiga förhandlingar och formas och 
omformas hela tiden. Analyserna i den här studien visar dock att storylines 
reproduceras, trots att förhandlingar och utmanande interaktioner sker i de kollegiala 
samtalen. Den positioneringsteoretiska triangel som ofta illustrerar de centrala 
begreppen (se ovan avsnitt 4.3) har kritiserats för att inte tillräckligt visa teorins 
antagande om positioneringars föränderlighet och dynamik (Slocum-Bradley,  2009; 
Herbel-Eisenmann m.fl., 2015). Slocum-Bradley (2009) föreslår att inkludera en 
fjärde nod i figuren, vilket formar om triangeln till en ”positioning diamond”. Den 
fjärde noden består av identitet, för att visa att positionering också innebär en 
pågående konstruktion av individens identitet. Herbel-Eisenmann m.fl. (2015) 
föreslår istället att utöka storyline-begreppet i triaden till att inkludera flera lager av 
tid. De menar att storylines påverkar i korta och långa tidsspann, vilket påverkar 
sociala interaktioner på olika sätt. Jag tolkar Herbel-Eisenmann m.f.l. (2015) 
utveckling av den positioneringsteoretiska triangeln som att de inkluderar 
dialogiciteten mellan det som varit, det som är och det som ska bli på ett tydligare 
vis. Det innebär att sociala interaktioner i klassrum påverkas i ett kort tidsspann av 
det som sägs här och nu i rummet, men också att vad som sägs i rummet påverkas 
av exempelvis läroplans- och skolhistoriska perspektiv som är att betrakta som 
längre tidsspann.  

I studien har jag använt mig av alla tre centrala begrepp (social kraft, positionering 
och storyline) för att synliggöra och förstå arbetslagens meningsskapande. I 
analysarbetet blev det märkbart hur relationen mellan begreppen är avgörande för hur 
positioneringsteorin kan användas. Positioneringar och storylines tenderade i 
analysarbetet att framträda som statiska. Det är motsatsen till hur Davies och Harré 
(1990) ursprungligen menade att positioneringsteorin skulle bidra till att undvika att 
sociala interaktioner studeras som förutbestämda roller. I analysarbetet tittade jag 
också närmare på hur sociala krafter verkar i samtalet, d.v.s. hur responsen på det 
som sägs får samtalet att uppehålla sig vid vissa konstruktioner, eller att rikta samtalet 
åt andra håll. Det blev i de analyserna synligt hur det är i själva interaktionen, 
samspelet, mellan samtalsdeltagarna som storylines och positioneringar 
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reproduceras eller transformeras. Den kritik som tidigare framförts om själva 
begreppens otydlighet (Herbel-Eisenmann m.fl., 2015), bör därför också inkludera 
hur begreppen relaterar till och påverkar varandra. Mina analyser erbjuder således en 
annan förståelse för hur begreppen relaterar till varandra och hur social kraft får stor 
betydelse som ”motor” i vad som är möjligt att säga och göra i samtal med vissa 
storylines. För att analysera positioneringar kan forskaren därför inte endast söka 
efter vilka positioner som framträder i ett samtal, analyserna måste också inkludera 
hur vissa positioner förhandlas genom sociala krafter. Sociala krafter verkar i 
spänningsfältet mellan storylines och individens situerade talhandlingar och ett ökat 
fokus på sociala krafter i samtal kan möjliggöra ökade insikter om vilken förändring 
som är möjlig i sociala interaktioner. 

12.2  Berättelser om arbetslag och mellanmål 

Mot bakgrund av den teoretiska beskrivningen av studiens analysresultat som ges 
ovan, ska jag nu diskutera studiens resultat om meningsskapande i de två deltagande 
arbetslagen. De två storylines som framträder, flerstämmighet och enstämmighet, 
påverkar vad som kan berättas om mellanmålet och om arbetslaget. 
Meningsskapandet som sker påverkas av dialogicitet, d.v.s. medarbetarnas personliga 
historier som är grundade i utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter från 
fritidshem och andra arbetsplatser. De deltagande arbetslagen arbetar på samma 
fritidshem och har till synes liknande förutsättningar för att organisera och 
genomföra mellanmålspraktiken. En organisatorisk skillnad mellan de båda 
arbetslagen är dock att F-1, arbetslaget med flerstämmigt meningsskapande, arbetar 
med de yngre barnen (6-7 år) på fritidshemmet och 2-3-arbetslaget, med enstämmigt 
meningsskapande, arbetar med de äldre barnen (8-9 år).  

Meningsskapandet som framträder har återkommande likheter, men också 
väsentliga skillnader. Skillnaderna mellan de båda arbetslagen förklaras av storylinen 
om flerstämmighet och storylinen om enstämmighet. I det följande diskuteras vad 
det skapas för gemensamma berättelser när medarbetare i arbetslag, med personliga 
historier, kompetenser och bakgrunder, möts i kollegiala samtal i fritidshemskontext.  

12.2.1 Flerstämmigt meningsskapande 

Studiens analyser visar att det arbetslag med flerstämmigt meningsskapande 
konstruerar en gemensam berättelse om det problematiska mellanmålet. Berättelsen om 
’det problematiska’ innehåller konstruktioner av att arbetslaget inte är ansvarigt för 
att det uppstår problem under mellanmålet. Den gemensamma berättelsen innehåller 
därmed också arbetslagets möjligheter att planera för mellanmålet, utifrån vad de 
upplever att de kan påverka och inte. Arbetslaget konstruerar begränsningar i arbetet 
som är svåra att förändra, exempelvis att de inte har tillgång till skolans klassrum för 
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att dela upp barnen i mindre grupper, vilket är en lösning som föreslås på problemet 
att barngruppen är (alltför) stor. Konstruktioner av sådana begränsningar i arbetet 
påverkas av hur fritidshemsarbete tidigare har kommunicerats. Hjalmarsson och 
Löfdahl Hultman (2015) visar hur fritidshemspersonal konstruerar sig själva utifrån 
en ”underdog position” i sina beskrivningar av relationen mellan det egna arbetet 
och skolans verksamhet. Även i Haglund och Boströms (2022) studie blir det synligt 
att fritidshemsarbete ofta beskrivs i termer av att arbetet är underordnat skolans 
verksamhet. Den flerstämmiga storylinen kan därför förstås som färgad av ett större 
samtal om fritidshemsarbete som underordnat skolans arbete. Spår av det större 
samtalet om fritidshemsarbete visar sig i samtalen genom att medarbetarna utrycker 
vilka svårigheter som finns, men inte uttrycker några krav eller att de på något sätt 
skulle kunna påverka de begränsningar som de upplever. 

Studiens analyser synliggör diskursiva spänningar i fråga om förhandlingar om 
definitionsmakt mellan medarbetare med lång erfarenhet och medarbetare med 
kortare erfarenhet av fritidshemsarbete. I kapitel åtta visas hur tidigare erfarenheter 
av fritidshemspraktiken väger tungt i det flerstämmiga meningsskapandet. Det som 
sker i filmerna värderas utifrån tidigare erfarenheter av liknande situationer. 
Medarbetarna med lång erfarenhet har större definitionsmakt än de nyare 
medarbetarna, genom att de positioneras med makt att styra vilka tolkningar och 
samtalsämnen som är accepterade. De nyare medarbetarna utmanar dock 
definitionsmakten genom att tolka och yttra saker som inte alltid passar in i de 
erfarnas tolkningar. De mer erfarnas definitionsmakt ingår i de positioneringar 
storylinen om flerstämmighet erbjuder. När de nyare medarbetarna uttrycker 
tolkningar som inte passar in och de erfarna riktar om samtalet i linje med storylinens 
erbjudande, innebär det att storylinen reproduceras inom arbetslaget. Det sker bland 
annat genom normaliseringsprocesser, i vilka nyare medarbetare gör en tolkning av 
ett problem som de mer erfarna bemöter med att uttrycka att det är något man får 
räkna med händer i varadgspraktiken. Även Smith (2005) visar hur definitionsmakt 
förhandlas i lärarsamtal och att erfarna lärare tenderar att med sina egna historier 
försöka styra nyare kollegor till bestämda sätt att tolka undervisningspraktiken. 
Smith (2005) utgår från ett individperspektiv och menar att förhandlingsförmåga är 
en viktig kunskap för den enskilde läraren. Den här studien visar hur 
förhandlingsförmåga, i form av individernas tillgång till argument för olika 
tolkningar, påverkar arbetslagets kollektiva förhandlingar. I reproduktionen av 
flerstämmighet förekommer också styrning av nyare medarbetare, vilket gör att de 
mer erfarna får stor makt att påverka vilka beslut som tas i kollegiala samtal. 
Styrningen sker i och genom sociala krafter där samtalet riktas mot de tolkningar 
som de mer erfarna uttrycker. På så sätt reproduceras de positioneringar som 
storylinen erbjuder. 
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reproduceras eller transformeras. Den kritik som tidigare framförts om själva 
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Hur och varför storylinen om flerstämmighet konstrueras förklaras delvis av 
medarbetarnas organisatoriska förutsättningar för att bli och vara ett arbetslag. 
Arbetslaget med flerstämmigt meningsskapande består av fyra, för varandra relativt 
nya, medarbetare. Arbetslaget är således en nytillsatt grupp, som fortfarande befinner 
sig i inledningsfasen av sin grupputveckling, vilken ofta präglas av trygghets- och 
tillhörighetsskapande (Hwang & Nilsson, 2014). Det innebär att medarbetarna 
behöver lära känna varandras personliga historier och deras antaganden om vad den 
gemensamma uppgiften är och vad den innehåller. Den komplexitet Havnes (2009) 
beskriver med att försöka utveckla och planera för undervisningspraktik när 
medarbetarna har olika bakgrund och olika preferenser, visar sig också i den här 
studien. Analyserna i studien visar att arbetslaget med det flerstämmiga 
meningsskapandet ännu inte arbetat sig samman som grupp, utan diskuterar och 
skapar mening som individer. I det flerstämmiga meningsskapandet blir de 
personliga historierna och preferenserna till individernas konstanter i 
diskussionerna, d.v.s. individerna håller fast vid sina egna antaganden och det är 
ovanligt att någon omförhandlar sina uppfattningar. Arbetslagets flerstämmiga 
storyline erbjuder därmed positioneringar som utgår från en uppsättning individer, 
inte från en grupp. Det gör att den enskilde medarbetarens personliga antaganden 
blir överordnade i arbetslagets kollektiva meningsskapande praktik, på grund av att 
storylinens erbjudna positioneringar påverkas av att det inte finns någon etablerad 
grund för tillhörighet i gruppen. Arbetslaget utgår inte heller från någon gemensam 
överenskommelse av hur arbetsuppgiften ska utföras. Studiens analyser om 
flerstämmigheten som beskrivs i kapitel sju och åtta, kan sägas bekräfta att 
förutsättningar för dagens arbetslag i fritidshem riskerar att göra ett traditionellt 
arbetslagsarbete till ett individualiserat arbete på grund av avsaknad av tillhörighet 
och kompetens (Haglund, 2018; Pálsdóttir, 2014). Haglund (2018) och Pálsdóttir 
(2014) framhäver den varierade utbildningsnivån hos medarbetare i arbetslag, men 
mina analysresultat visar att även arbetslagens instabila karaktär bidrar till en 
individualisering av arbetet. Individualiseringen ingår i storylinen om flerstämmighet 
och tar sig uttryck genom att flera parallella röster förhandlar om flera tolkningar av 
vardagspraktiken i de kollegiala samtalen.  

12.2.2 Enstämmigt meningsskapande 

Studiens analysresultat visar att arbetslaget med enstämmigt meningsskapande 
berättar gemensamma berättelser som utgår från en tolkning av vardagspraktiken. 
Berättelsen handlar om det välfungerande mellanmålet. Genom att berättandet utgår från 
en enda tolkning om att vardagspraktiken är välfungerande, konstrueras ett 
antagande om att den enda tolkningen också är den rätta tolkningen. Medarbetarnas 
personliga historier och tolkningar inte ges så stort utrymme i det kollektiva 
meningsskapandet. Den enskilde medarbetarens tolkningar är således underordnade 
den kollektiva konstruktionen av att vardagspraktiken är välfungerande.  Tidigare i 
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avhandlingen har begreppet situerat använts för att beskriva att samtalen är 
kontextuella och avgörs av samtalsdeltagarnas personliga historier och preferenser 
samt hur samtal inom kontexten vanligen brukar gå till (jfr. Davies & Harré, 1990). 
Det enstämmiga meningsskapandet tycks i hög grad påverkas av hur samtal inom 
kontexten vanligen går till, d.v.s. inom storylinen om enstämmighet ingår att 
upprätthålla en berättelse om att allt fungerar väl. Storylinen erbjuder vissa specifika 
positioneringar som avgör vad som är möjligt att säga och göra i samtalen, vilket gör 
det svårt att ta in nya perspektiv på vad som sker under mellanmålet. De erbjudna 
positioneringarna reproducerar storylinen om det välfungerande. 

Även i det enstämmiga meningsskapandet har medarbetarnas erfarenhet en stor 
betydelse för vem som har definitionsmakt i arbetslaget, och i likhet med det 
flerstämmiga meningsskapandet väger erfarenheter tungt i förhandlingar om vems 
berättarröst som får utrymme. Storylinen om enstämmighet erbjuder även den 
positioneringar där erfarenheter av fritidshemspraktik används för att reproducera 
storylinen. Det dialektiska förhållandet mellan storyline och positioneringar 
begränsar dock vad som är möjligt att säga och göra för medarbetaren i arbetslaget 
utan lång erfarenhet av yrket. Nya perspektiv och alternativa tolkningar som faller 
utanför berättelsen om det välfungerande avfärdas eller ignoreras. I det enstämmiga 
meningsskapandet används medarbetarnas känslor och upplevelser som argument 
för olika tolkningar av mellanmålets utvecklingsbehov. Känslorna som uttrycks är 
ofta odefinierade, ett sådant exempel är ”magkänsla”. Trots att sådana känslor är 
odefinierade bemöts de av bekräftelse och igenkänning av kollegorna. Det indikerar 
att storylinen om enstämmighet innehåller antaganden om att fritidshemspersonalen 
delar samma känslor och samma upplevelser. Storylinen möjliggör positioneringar 
som bekräftar varandra i samtalet, snarare än problematiserar det som sägs. 
Norrström (2021) och till viss del även Smith (2005) menar att lärare tenderar att 
undvika att prata om djupare pedagogiska frågor eller känsliga ämnen och håller sig 
istället till att diskutera administrativa eller konkreta frågor och ärenden som behöver 
utföras. I samtalen som förs inom storylinen om enstämmighet diskuteras inte 
antaganden eller tolkningar som kan uppfattas motstridiga. Norrström (2021) 
förklarar undvikande av potentiellt känsliga diskussioner med en tidsbrist och en 
alltför liten möjlighet till att ha olika typer av kollegiala samtal. Bristen på varierade 
samtal gör att alla frågor måste diskuteras när arbetslaget väl får möjlighet att sitta 
ner tillsammans. Då prioriteras lätt de mest akuta och konkreta frågorna, vilket 
begränsar möjligheterna att föra diskussioner utifrån läroplanen eller andra 
pedagogiska frågor (jfr. Haglund & Boström, 2022). Mina analyser visar att 
undvikande av känsliga diskussioner också kan förklaras av arbetslagets strävan efter 
att bibehålla en gemensam konstruktion av att allt är välfungerande. På så sätt 
framhävs också betydelsen av arbetslagets förhandlings- och kollegialitetsprocesser 
i kollegiala samtal. Strävan efter att bibehålla konstruktionen av det välfungerande 
mellanmålet framträder i studiens analyser genom att tolkningar som innebär 
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potentiella meningsskiljaktigheter utestängs från diskussion. Det blir därför inte 
möjligt att diskutera frågor där medarbetarna tycker olika. Det är främst den nyare 
medarbetarens tolkningar som ignoreras eller avfärdas av de mer erfarna kollegorna. 
Analysresultaten som presenteras i kapitel elva visar hur den nyare medarbetaren 
styrs av de mer erfarna som avgör vad som är accepterat att påstå om barnen och 
om mellanmålspraktiken. På så sätt är det även i det enstämmiga meningsskapandet 
de med lång erfarenhet som har definitionsmakt. Den nyare medarbetaren utnyttjar 
storylinens positioneringar, men utmanar samtidigt storylinen, genom att uttrycka 
tolkningar som avviker från de etablerade konstruktionerna av mellanmålet.  

Storylinen om enstämmighet kan förklaras av att arbetslaget till största del består av 
individer som arbetat tillsammans länge. Storylinen innehåller därför en viss 
stabilitet, som kan förklaras av att positioneringarna som erbjuds relaterar till 
varandra i och genom många delade erfarenheter att känna igen sig i. Berättandet 
inom storylinen om enstämmighet präglas av kollegornas samstämmighet och 
bekräftande positioneringar. Arbetslaget med enstämmigt meningsskapande består 
av fyra medarbetare, varav en är relativt ny i yrket och på arbetsplatsen och tre har 
arbetat tillsammans länge och har lång erfarenhet av yrket. I det enstämmiga 
meningsskapandet finns en gemensam grund som medarbetarna strävar efter att 
bibehålla. Det finns därmed också något för den nya medarbetaren att socialiseras 
in i. Det tycks som att arbetslaget som skapar mening enstämmigt har kommit förbi 
gruppens ”lära känna”-fas och kan fokusera på den gemensamma arbetsuppgiften 
(jfr. Hwang & Nilsson, 2014). I det enstämmiga meningsskapandet blir det dock 
synligt att den gemensamma grunden arbetslaget utgår ifrån handlar om att praktiken 
och arbetslaget är välfungerande. Den gemensamma uppgiften som tycks vara 
etablerad i arbetslaget handlar om att bibehålla konstruktionen om att allt är 
välfungerande, snarare än att utveckla mellanmålet.  

12.2.3 Mönster i arbetslags gemensamma berättelser 

Diskussionen om storylinen om flerstämmighet och storylinen om enstämmighet 
ovan visar på att det finns vissa likheter, men också väsentliga skillnader i hur 
kollektivt meningsskapande tar sig uttryck i kollegiala samtal. Genom att föra 
samman beskrivningarna av arbetslagens meningsskapande blir det möjligt att se 
aspekter som återkommer, men tar sig olika uttryck i två olika storylines. Tre 
aspekter av kollektivt meningsskapande framträder i analyserna och diskuteras i det 
följande utifrån hur de relaterar till tidigare kunskaper om fritidshem och 
fritidshemsarbete: 

• Medarbetares tidigare erfarenheter legitimerar tolkningar 
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• Barns (re)aktioner används som valuta11 i förhandlingar 
• Tolkningar av händelser värderas mot egna konstruktioner av vad som är 

önskvärt 

I slutet av avsnittet diskuteras vilka konstruktioner av mellanmålet som framträder i 
arbetslagens kollegiala samtal.  

Medarbetares tidigare erfarenheter legitimerar tolkningar 

Studiens analyser visar att tidigare erfarenheter av fritidshemspraktik och olika 
händelser som kan uppstå i den, legitimerar de tolkningar som görs i förhandlingar. 
Tidigare erfarenheter kan innebära tid i fritidshemspraktik, men också teoretiska 
erfarenheter genererade i och genom utbildning. Att det medarbetarna varit med om 
tidigare legitimerar det som sägs i de pågående samtalen, visar på den dialogicitet 
mellan det som tidigare varit och det som sker i nuet, som Kaczmarczyk (2018) 
menar präglar meningsskapande i och genom social interaktion. Medarbetare som 
har mindre erfarenheter i form av tid i praktik, har begränsade möjligheter till 
talutrymme och att argumentera för alternativa tolkningar. Hur kollegorna tar emot 
det som sägs i samtal kan diskuteras utifrån kollegialiteten i arbetslaget. Little (1982) 
ger kollegialitet två definitioner, att samarbeta med varandra och att lära av varandra 
genom att använda sig av varandras kunskaper. De nyare medarbetarna i studien 
erbjuds möjligheter att lära av de mer erfarna, genom att de erfarnas definitionsmakt 
bidrar till normaliseringsprocesser (jfr. Horn & Little, 2010) i samtalen, d.v.s. till stor 
del avgör vad som är problematiskt och vad som hör till sådant som personalen får 
räkna med kommer att hända i fritidshemspraktiken. Det är dock ovanligt att de 
nyare medarbetarnas tolkningar får de mer erfarna kollegorna att vidga sina 
perspektiv och förståelser om fritidshemmets vardagspraktik. Positioneringarna 
mellan de nya och de mer erfarna medarbetarna är desamma, även om den nyare 
medarbetaren har mer utbildning än den mer erfarna. Det indikerar att erfarenhet i 
form av tid i praktik ges mer legitimitet än utbildningsnivå. Enligt studiens analyser 
blir det svårt för arbetslagen att åstadkomma en ömsesidig kollegialitet mellan nyare 
och mer erfarna medarbetare. Likvärdig utbildning har tidigare pekats ut som en 
grund för fritidshemspersonals tillhörighet och gemenskap (jfr. Haglund, 2018; 
Pálsdóttir, 2014). Utbildning och tidigare erfarenheter av fritidshemspraktik är 
resurser som påverkar medarbetarnas vilja och kapacitet att agera i samtalen. 
Avsaknaden av likvärdiga resurser i form av utbildning och därmed också liknande 

 

11 Begreppet ”valuta” syftar till engelskans ”leverage” (hävstångseffekt). Jag avser således att 
tidigare erfarenheter av barns (re)agerande används som argument eller bevis för olika 
tolkningar i förhandlingar som sker. I brist på bättre översättning använder jag begreppet 
valuta. 
 



 

200 
 

potentiella meningsskiljaktigheter utestängs från diskussion. Det blir därför inte 
möjligt att diskutera frågor där medarbetarna tycker olika. Det är främst den nyare 
medarbetarens tolkningar som ignoreras eller avfärdas av de mer erfarna kollegorna. 
Analysresultaten som presenteras i kapitel elva visar hur den nyare medarbetaren 
styrs av de mer erfarna som avgör vad som är accepterat att påstå om barnen och 
om mellanmålspraktiken. På så sätt är det även i det enstämmiga meningsskapandet 
de med lång erfarenhet som har definitionsmakt. Den nyare medarbetaren utnyttjar 
storylinens positioneringar, men utmanar samtidigt storylinen, genom att uttrycka 
tolkningar som avviker från de etablerade konstruktionerna av mellanmålet.  

Storylinen om enstämmighet kan förklaras av att arbetslaget till största del består av 
individer som arbetat tillsammans länge. Storylinen innehåller därför en viss 
stabilitet, som kan förklaras av att positioneringarna som erbjuds relaterar till 
varandra i och genom många delade erfarenheter att känna igen sig i. Berättandet 
inom storylinen om enstämmighet präglas av kollegornas samstämmighet och 
bekräftande positioneringar. Arbetslaget med enstämmigt meningsskapande består 
av fyra medarbetare, varav en är relativt ny i yrket och på arbetsplatsen och tre har 
arbetat tillsammans länge och har lång erfarenhet av yrket. I det enstämmiga 
meningsskapandet finns en gemensam grund som medarbetarna strävar efter att 
bibehålla. Det finns därmed också något för den nya medarbetaren att socialiseras 
in i. Det tycks som att arbetslaget som skapar mening enstämmigt har kommit förbi 
gruppens ”lära känna”-fas och kan fokusera på den gemensamma arbetsuppgiften 
(jfr. Hwang & Nilsson, 2014). I det enstämmiga meningsskapandet blir det dock 
synligt att den gemensamma grunden arbetslaget utgår ifrån handlar om att praktiken 
och arbetslaget är välfungerande. Den gemensamma uppgiften som tycks vara 
etablerad i arbetslaget handlar om att bibehålla konstruktionen om att allt är 
välfungerande, snarare än att utveckla mellanmålet.  

12.2.3 Mönster i arbetslags gemensamma berättelser 

Diskussionen om storylinen om flerstämmighet och storylinen om enstämmighet 
ovan visar på att det finns vissa likheter, men också väsentliga skillnader i hur 
kollektivt meningsskapande tar sig uttryck i kollegiala samtal. Genom att föra 
samman beskrivningarna av arbetslagens meningsskapande blir det möjligt att se 
aspekter som återkommer, men tar sig olika uttryck i två olika storylines. Tre 
aspekter av kollektivt meningsskapande framträder i analyserna och diskuteras i det 
följande utifrån hur de relaterar till tidigare kunskaper om fritidshem och 
fritidshemsarbete: 

• Medarbetares tidigare erfarenheter legitimerar tolkningar 

 

201 
 

• Barns (re)aktioner används som valuta11 i förhandlingar 
• Tolkningar av händelser värderas mot egna konstruktioner av vad som är 

önskvärt 

I slutet av avsnittet diskuteras vilka konstruktioner av mellanmålet som framträder i 
arbetslagens kollegiala samtal.  

Medarbetares tidigare erfarenheter legitimerar tolkningar 

Studiens analyser visar att tidigare erfarenheter av fritidshemspraktik och olika 
händelser som kan uppstå i den, legitimerar de tolkningar som görs i förhandlingar. 
Tidigare erfarenheter kan innebära tid i fritidshemspraktik, men också teoretiska 
erfarenheter genererade i och genom utbildning. Att det medarbetarna varit med om 
tidigare legitimerar det som sägs i de pågående samtalen, visar på den dialogicitet 
mellan det som tidigare varit och det som sker i nuet, som Kaczmarczyk (2018) 
menar präglar meningsskapande i och genom social interaktion. Medarbetare som 
har mindre erfarenheter i form av tid i praktik, har begränsade möjligheter till 
talutrymme och att argumentera för alternativa tolkningar. Hur kollegorna tar emot 
det som sägs i samtal kan diskuteras utifrån kollegialiteten i arbetslaget. Little (1982) 
ger kollegialitet två definitioner, att samarbeta med varandra och att lära av varandra 
genom att använda sig av varandras kunskaper. De nyare medarbetarna i studien 
erbjuds möjligheter att lära av de mer erfarna, genom att de erfarnas definitionsmakt 
bidrar till normaliseringsprocesser (jfr. Horn & Little, 2010) i samtalen, d.v.s. till stor 
del avgör vad som är problematiskt och vad som hör till sådant som personalen får 
räkna med kommer att hända i fritidshemspraktiken. Det är dock ovanligt att de 
nyare medarbetarnas tolkningar får de mer erfarna kollegorna att vidga sina 
perspektiv och förståelser om fritidshemmets vardagspraktik. Positioneringarna 
mellan de nya och de mer erfarna medarbetarna är desamma, även om den nyare 
medarbetaren har mer utbildning än den mer erfarna. Det indikerar att erfarenhet i 
form av tid i praktik ges mer legitimitet än utbildningsnivå. Enligt studiens analyser 
blir det svårt för arbetslagen att åstadkomma en ömsesidig kollegialitet mellan nyare 
och mer erfarna medarbetare. Likvärdig utbildning har tidigare pekats ut som en 
grund för fritidshemspersonals tillhörighet och gemenskap (jfr. Haglund, 2018; 
Pálsdóttir, 2014). Utbildning och tidigare erfarenheter av fritidshemspraktik är 
resurser som påverkar medarbetarnas vilja och kapacitet att agera i samtalen. 
Avsaknaden av likvärdiga resurser i form av utbildning och därmed också liknande 

 

11 Begreppet ”valuta” syftar till engelskans ”leverage” (hävstångseffekt). Jag avser således att 
tidigare erfarenheter av barns (re)agerande används som argument eller bevis för olika 
tolkningar i förhandlingar som sker. I brist på bättre översättning använder jag begreppet 
valuta. 
 



 

202 
 

kunskaper i teorier om fritidshemmets verksamhet, kan bidra till att de egna, 
personliga erfarenheterna istället ges stort utrymme och legitimerar olika tolkningar. 
Studien indikerar att låg eller varierad utbildningsnivå i arbetslaget genererar 
storylines och positioneringar med ett större fokus på det personligt upplevda. 

En skillnad som visar sig i studiens analyser handlar om tillgången till gemensamt 
upplevda erfarenheter i de båda arbetslagen. I det flerstämmiga arbetslaget delar 
medarbetarna väldigt få gemensamma tidigare erfarenheter på grund av att 
arbetslaget består av fyra medarbetare som inte har arbetat tillsammans så länge. 
Storylinen om flerstämmighet erbjuder positioneringar som relaterar medarbetarna 
till varandra som individer och inte som en grupp. I det enstämmiga arbetslaget delar 
alla medarbetare (utom en) många gemensamma tidigare upplevelser då majoriteten 
av medarbetarna arbetat tillsammans länge. De har således många gemensamma 
minnen och upplevelser att referera till och finna tillhörighet i. Storylinen om 
enstämmighet erbjuder positioneringar som relaterar till varandra genom 
igenkänning och bekräftelse. Analyserna visar hur stabiliteten i arbetslaget får 
konsekvenser för medarbetarnas möjligheter att hitta gemensamma argument för att 
planera vardagspraktiken. Det visar också hur meningsskapandet påverkas av 
dialogiciteten mellan det som tidigare varit och det som sker i de pågående samtalen. 
Instabilitet i arbetslag har tidigare påtalats påverka fritidshemsarbetet utifrån ett 
individperspektiv (Haglund, 2018). I den här studien visas hur personalomsättning i 
arbetslag får konsekvenser för vilka storylines som konstrueras och hur storylinen 
möjliggör vilka tolkningar som legitimeras och ges utrymme i det gemensamma 
berättandet. Storylinen om flerstämmighet erbjuder positioneringar som i kollegialt 
samtalande fokuserar på det som är problematiskt och som medarbetarna vill 
förändra. Storylinen om enstämmighet erbjuder positioneringar som i kollegialt 
samtalande fokuserar på tolkningar om det som är välfungerande och som 
medarbetarna vill upprätthålla.  

Skillnaderna kan delvis förklaras av att det saknas gemensam förståelse och grund 
för vad arbetslagets gemensamma uppgift är och hur uppgiften ska utföras. Den 
samtalsform som förekommer i studien kan ses som potentiella samtal för att 
bepröva de tidigare erfarenheter och kunskaper som finns i arbetslaget. För att 
erfarenheter ska bli beprövade krävs dock en större medvetenhet att göra prövandet 
systematiskt och dokumenterat, än vad som är fallet i den här studien. Att tidigare 
erfarenheter legitimerar tolkningar i det kollektiva meningsskapandet kan därför 
diskuteras utifrån att fritidshemmet ska bedrivas på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet, i likhet med övriga skolformer (SFS 2010:800). Det har tidigare 
påtalats att fritidshemspraktiken av personalen ofta beskrivs i praktiska, konkreta 
termer och att det därför kan vara svårt att förmedla vad verksamheten bidrar med 
i ett större perspektiv (Rohlin, 2017). Det finns därför en risk, menar Rohlin (2017), 
att fritidshemmets vardagspraktik riskerar att vara ordlös. Även mina analyser visar 
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på ett praktikorienterat fokus, där erfarenheter och upplevelser av praktiken 
diskuteras, men teoretiska och forskningsbaserade resonemang lyser med sin 
frånvaro. Erfarenheter och upplevelser utgör resurser för att agera i samtalen och 
som påverkar hur sociala krafter verkar för att reproducera eller utmana rådande 
storylines. 

Barns (re)aktioner används som valuta i förhandlingar 

Analysen synliggör ett yrkeskunnande som kommer till uttryck i medarbetarnas 
förhandlingar och som grundas i medarbetarnas kunskaper om hur barn (re)agerar i 
fritidshemspraktikens aktiviteter. Tidigare erfarenheter av hur barn (re)agerar i olika 
situationer används som kunskaper för att värdera de filmade situationerna. 
Kunskaper om barns (re)aktioner är en resurs för den enskilde medarbetaren att 
använda i förhandlingar om vardagspraktiken. Fritidshemspersonal har i tidigare 
studier beskrivit sitt yrkeskunnande som flexibilitet, att skapa trygghet och ett 
positivt klimat, samt att bidra till barnens självförtroende (Hjalmarsson, 2010). 
Yrkeskunnandet har tidigare studerats främst genom enkät- och intervjustudier. 
Sådana studier synliggör inte vilka kunskaper som kommer till uttryck när arbetslag 
tillsammans diskuterar och förhandlar om vardagspraktiken. Kunskaper om barns 
(re)agerande kan tolkas vara förgivettagen kunskap som inte nämns i enkät- och 
intervjustudier, men som framträder i analyser av hur medarbetarna förhandlar om 
mening i diskussioner med kollegor. Vilka resurser, i form av kunskaper om 
praktiken, som används i kollegialt samtalande är särskilt viktiga att synliggöra i en 
verksamhet som fritidshem som ska utgå från barns intressen och behov. Personalen 
i sådana verksamheter behöver ha och förhandla om kunskaper om barns intressen 
och behov för att kunna tillgodose dessa. Rohlin (2017) menar att en stor del av det 
som sker i fritidshemspraktik är ordlöst, d.v.s. har endast beskrivits utifrån ett ”här 
och nu”-perspektiv och utan teoretiska kopplingar. På så sätt sker beskrivningar av 
vardagspraktiken ofta kontextuellt, vilket kan försvåra utvecklingen av generella 
fritidspedagogiska kunskaper (jfr. Rohlin, 2017). Studiens analyser visar att i både 
storylinen om flerstämmighet och enstämmighet erbjuds positioneringar där 
kunskaper om hur barn (re)agerar i olika situationer används för att argumentera för 
eller emot vissa förändringar av mellanmålspraktiken. Kunskaperna skapas och 
förhandlas genom att medarbetarna observerar vad barnen gör och hur de reagerar 
i de filmade situationerna. Observationerna används sedan för att värdera huruvida 
en situation fungerar väl eller inte i förhandlingar med kollegorna.  

Det framträder dock skillnader i hur kunskaper om barns (re)aktioner används i 
argumentation inom storylinen om flerstämmighet och storylinen om enstämmighet. 
Inom storylinen om flerstämmighet används observationer av och kunskaper om 
barns (re)aktioner när personalen värderar olika situationer under mellanmålet. 
Kunskaperna sätter sociala krafter i spel som riktar samtalet till att avgöra 
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förändrings- och utvecklingsbehov hos barnen. Att sociala krafter riktar samtalet till 
diskussioner om förändringsbehov hos barnen kan förstås i ljuset av fritidshemmets 
kompensatoriska uppdrag, d.v.s. att fritidshemmet ska kompensera hemmet, skolan 
och barnets utveckling (jfr. Holmberg, 2018). Fokus på barns förändrings- och 
utvecklingsbehov kan även relateras till den lärandediskurs Torrance (2017) menar 
lägger ansvar på förändring och utveckling hos barnet. Storylinen om flerstämmighet 
erbjuder därmed positioneringar som innebär legitimitet att avgöra och uttrycka 
barnens behov av utveckling. Samtidigt innebär positioneringarna att medarbetarna 
inte konstruerar sig själva som orsak till utvecklings- eller förändringsbehov eller 
som att de har agens att förändra praktiken. Positioneringarna som erbjuds 
reproducerar därmed konstruktionen om att mellanmålet är problematiskt. 

I det enstämmiga meningsskapandet används istället kunskaper om barns 
(re)aktioner för att observera och granska vilka möjligheter personalen erbjuder barn 
att få lyckas och att få vara självständiga i olika situationer. Kunskaperna används i 
förhandlingar till att argumentera för om och när krav och förväntningar på barnen 
behöver sänkas för att möjliggöra att barn ska klara av att delta i aktiviteter utan tjat 
och förmaningar från vuxna. I det enstämmiga meningsskapandet används således 
kunskaper om barns (re)aktioner för att kunna anpassa verksamheten efter barnen. 
Storylinen om enstämmighet har därmed spår av den inom fritidshemskontexten 
traditionellt starka dialogpedagogiken (jfr. Andersson, 2020). De positioneringar 
som erbjuds inom storylinen möjliggör att organiseringen av vardagspraktiken sker 
i dialog med barnen. Dialogen innebär i den här studien att medarbetarna observerar 
hur barn (re)agerar i olika situationer och när personalen observerar att barn inte 
(re)agerar på önskvärt eller förväntat sätt, tas det som tecken på att mellanmålets 
utformning behöver förändras. 

Vilka sociala krafter som sätts i spel i och med att kunskaper om barns (re)agerande 
uttrycks kan förstås som en yttring av den spänning mellan en utbredd 
utbildningspedagogisk diskurs och en social- och dialogpedagogisk tradition som 
beskrivs i avhandlingens andra kapitel (Andersson, 2013; 2020; Lager, 2015). Den 
utbildningspedagogiska diskursen innefattar ett tydligare fokus på mätbar utveckling 
och förändring hos barnen (Holmberg, 2018). Diskursen riskerar också att lägga 
utvärderingar av kvaliteten i den pedagogiska verksamheten på barnens uppvisade 
kunskaper och förmågor (Torrance, 2017). Barnens (re)aktioner riskerar, utifrån 
studiens analyser, att bli hinder i vägen för planering av den önskvärda 
fritidshemsverksamheten. Studiens analyser visar samtidigt att kunskaper om barns 
(re)aktioner används för att syna de krav och förväntningar personalen har på 
barnen. Kunskaper om barns (re)aktioner ger uttryck för personalens lyhördhet för 
vad barn klarar av och inte och är därför en viktig resurs för medarbetarna i 
förhandlingar om mellanmålspraktiken. Den dialogpedagogiska diskursen har av 
tradition varit stark inom fritidshemmet som institution och innefattar att 
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verksamheten bygger på en dialog mellan vuxna och barn, där vuxna är lyhörda för 
vad barn vill och behöver (Andersson, 2020). Ett antagande i meningsskapandet som 
kommer till uttryck i studien är att alla ska få möjlighet att lyckas på egen hand i de 
rutiner och aktiviteter som erbjuds. Studiens analyser visar dock risker med att 
personalens lyhördhet för barns (re)aktioner i vardagspraktiken får konsekvensen att 
personalen sänker sina förväntningar och så att säga ”sopar banan” åt barnen. 
Resultaten om de olika sätten att använda sig av kunskaper om barns (re)aktioner 
kan delvis också förklaras av att de två deltagande arbetslagen arbetar med yngre 
respektive äldre barn (6-7 respektive 8-9 år). Arbetet med de yngre barnen tycks 
präglas av en tydligare fostrande pedagogik, där en del av arbetet är att barnen ska 
finna sin plats i den relativt nya skolkontexten. Arbetet med de äldre barnen tycks 
vara mer inriktat på att få barnen självständiga och ge dem självförtroende inför att 
de ska fasas ut ur det fritidspedagogiska utbildningssystemet.  

Tolkningar av händelser värderas mot egna konstruktioner av vad som är önskvärt 

Det har redan ovan nämnts att förhandlingar i de kollegiala samtalen inte utgår från 
teoretiska eller pedagogiska resonemang om hur mellanmålet bör utföras i någon 
vidare utsträckning. Avsaknaden av teoretiska och pedagogiska resonemang skulle 
kunna förklaras av att fritidshemmets verksamhet ofta har beskrivits med praktik- 
och vardagsnära språk och argument, vilket Rohlin (2017) menar gjort 
fritidshemmets vardagspraktik ”ordlös” i ett teoretiskt sammanhang. Tradition av 
hur samtal brukar föras i kombination med brist på yrkesspråk kan delvis förklara 
varför studiens analyser visar att meningsskapandet inkluderar egna konstruktioner 
av vad målet med mellanmålet är. En annan förklaring är att mellanmålets och 
fritidshemmets uppgift kan tolkas vara alltför vaga och otydliga, vilket gör att 
arbetslagen skapar egna mål som är praktiknära och fyller lokala syften (se nedan om 
vilken mening som skapas i relation till mellanmålet). Studiens analyser visar hur 
arbetslagen i de kollegiala samtalen konstruerar egna måttstockar och kriterier för 
vad som är önskvärt, som inte är direkt relaterade till pedagogiska teorier eller 
läroplansmål. I storylinen om flerstämmighet erbjuds positioneringar som tenderar 
att konstruera individuella kriterier för vad som är önskvärt. Inom storylinen om 
enstämmighet erbjuds positioneringar som reproducerar gemensamma kriterier för 
vad som är önskvärt. Det flerstämmiga reproducerandet sätter ord på den risk för 
att individualisera en kollektiv yrkesutövning, vilken Pálsdóttir (2014) och Haglund 
(2018) menar uppstår när utbildningsnivåerna varierar och personalomsättningen är 
alltför hög i arbetslag. 

Studiens analyser visar att flerstämmigheten respektive enstämmigheten skiljer sig åt 
vad gäller stabiliteten i de egna konstruktionerna av vad som är önskvärt. 
Flerstämmigheten präglas av en instabilitet och av många olika röster som förhandlar 
om definitionsmakt, vilket gör att de egna konstruktionerna av vad som är önskvärt 
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är i förhandling och förändras hela tiden. Därför blir konstruktionerna relativa och 
kontextbundna såtillvida att värderingar av vardagspraktiken blir känsliga för vilka 
individer som deltar i samtalen. Storylinen om flerstämmighet påverkas med andra 
ord av att medarbetarna befinner sig i inledningsfasen av sin grupputveckling (se 
även Hwang & Nilsson, 2014).  Storylinen om enstämmighet präglas istället av att 
endast en tolkning av vad som är önskvärt förhandlas, en tolkning som blir stabil i 
de kollegiala samtalen. Graden av stabilitet i de egna konstruktionerna beror delvis 
på arbetslagens olika förutsättningar att utföra samtalen. Det flerstämmiga 
arbetslaget är aldrig fulltaligt och det enstämmiga arbetslaget är fulltaligt vid samtliga 
samtal. Det förefaller som att arbetslagens instabila karaktär har stora konsekvenser 
för hur mening skapas och att konstitutionen påverkar möjligheterna för 
medarbetare att tillsammans planera och organisera fritidshemsverksamhet. 
Konsekvenserna handlar bland annat om att medarbetare i nytillsatta arbetslag själva 
söker efter och förhandlar hur arbetet ska bedrivas och hur de ska förhålla sig till de 
andra kollegorna i arbetet. För att arbetslaget ska vara stabilt behövs en tydlig och 
hållbar grund i arbetslaget och i arbetet, för de nyare anställda att anamma och 
inkluderas i. Det blir svårt att åstadkomma en hållbar grund om och när 
personalomsättningen är alltför hög. 

Mellanmålets mål och mening 

I den här sista delen av avsnittet diskuteras hur mellanmålet konstrueras utifrån 
utfallet av den diskursanalytiska diagnos som utförts. Konstruktionerna av 
mellanmålet innehåller likheter och skillnader utifrån om de görs inom storylinen 
om flerstämmighet eller storylinen om enstämmighet. Konstruktionerna av 
mellanmålet har följande gemensamma drag i båda arbetslagens samtal:  

• Mellanmålet är en logistisk uppgift, som syftar till 
• återhämtning med möjligheter till socialt samspel för barnen, där 
• personalens uppgift är att organisera för lugn och ro i rummet. 

Mellanmålet kan beskrivas som ett priming event (Corsaro & Molinari, 2000) i 
fritidspedagogisk utbildning, d.v.s. en rutiniserad aktivitet som har haft ett stort 
symboliskt och socialiserande värde. Under mellanmålet har barn traditionellt tränats 
i självständighet genom att förbereda och servera mellanmål på eftermiddagen. 
Inledningsvis i avhandlingen beskrivs att detta traditionella syfte och det priming 
event som mellanmålet utgjort, har utmanats och förändrats i och genom olika 
reformer och prioriteringar som gjorts under de senare decennierna (Andersson, 
2013). Mellanmålets möjligheter som framträder i studiens analyser, är starkt 
begränsade till tid och rum i de konstruktioner som görs i och genom de kollegiala 
samtalen. Mellanmålet genomförs i matsalen (med undantag för en utflyktsdag i 
veckan, då mellanmålet genomförs utomhus) på en viss bestämd tid och ska även 
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vara avslutat före ett visst klockslag. Att aktiviteten är knuten till en bestämd tid och 
bestämt rum får konsekvensen att mellanmålet reduceras från att ha haft en central 
och viktig funktion, enligt studiens resultat, till att bli en logistisk arbetsuppgift för 
personalen att organisera. Konstruktionen av en logistisk uppgift gör att mellanmålet 
som priming event förändras. De möjligheter fritidhemspersonal idag har för att i 
och genom mellanmålet förbereda barn för den självständighet som det innebär att 
klara sig själv på eftermiddagen, tycks således vara starkt begränsade. I berättandet 
om mellanmålet som en logistisk uppgift förhandlar personalen om vilka krav som 
är rimliga att ställa på barnen under mellanmålet och om sådana krav är möjliga att 
upprätthålla för personalen under de givna förutsättningarna. Förhållningssättet till 
mellanmålet som logistisk uppgift skiljer sig dock åt i fråga om hur sociala krafter 
riktar samtalet inom vardera storyline. Storylinen om flerstämmighet erbjuder 
positioneringar som konstruerar den logistiska uppgiften som att personalen ska 
påminna, styra och med olika medel få barnen att följa den förbestämda logistiken 
under mellanmålet. Storylinen om enstämmighet erbjuder istället positioneringar 
som konstruerar den logistiska uppgiften som att personalen ska anpassa logistiken 
under mellanmålet så att barnen ska påverkas så lite som möjligt.  

Studiens analyser visar att syftet och målet med mellanmålet främst konstrueras som 
att vara en stund av lugn och ro. Konstruktionerna av mellanmålet i både den 
flerstämmiga och enstämmiga storylinen färgas av den utbildningspedagogiska 
diskurs som nämns ovan, inom vilken fritidshemmets uppgift är att kompensera för 
skolans tillkortakommanden (jfr. Holmberg, 2018). Utifrån den 
utbildningspedagogiska diskursen kan arbetslagens konstruktioner av mellanmålet 
förstås som att syftet är att kompensera för skolans hektiska tempo. Mellanmålet blir 
då till en övergång mellan skoltid och fritidshemstid, vilket markeras med att 
personalen önskar att sänka tempot. Fortfarande finns dock ett syfte med att barnen 
ska få möjlighet att samspela och skapa kontakter med andra barn under 
mellanmålet, vilket kan förstås som ett spår av den dialog- och socialpedagogiska 
traditionen (jfr. Andersson, 2020). Barnens samspel och interaktioner utmanar dock 
målet med mellanmålet som en stund av lugn och ro och riskerar att tolkas som 
störande av ordningen i matsalen. Därför regleras barnens möjligheter till samspel 
på olika sätt, i det flerstämmiga arbetslaget med bestämda sittplatser och ”fem tysta 
minuter” och i det enstämmiga arbetslaget med sänkta krav på personalledda 
aktiviteter som kräver barnens uppmärksamhet. 

Utifrån studiens analyser är det därmed tveksamt om mellanmålet fortfarande kan 
sägas utgöra ett priming event i fritidspedagogisk utbildning. Mellanmålet, som det 
konstrueras i och genom de kollegiala samtalen, är begränsat av tids- och platsbrist, 
instabilitet och oro samt otydligt innehåll. Mellanmålets potential som priming event 
kvarstår, men med de förutsättningar personalen har är det svårt att nyttja aktiviteten 
till att medvetet förbereda barnen för självständighet i framtiden. 
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som konstruerar den logistiska uppgiften som att personalen ska anpassa logistiken 
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Studiens analyser visar att syftet och målet med mellanmålet främst konstrueras som 
att vara en stund av lugn och ro. Konstruktionerna av mellanmålet i både den 
flerstämmiga och enstämmiga storylinen färgas av den utbildningspedagogiska 
diskurs som nämns ovan, inom vilken fritidshemmets uppgift är att kompensera för 
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ska få möjlighet att samspela och skapa kontakter med andra barn under 
mellanmålet, vilket kan förstås som ett spår av den dialog- och socialpedagogiska 
traditionen (jfr. Andersson, 2020). Barnens samspel och interaktioner utmanar dock 
målet med mellanmålet som en stund av lugn och ro och riskerar att tolkas som 
störande av ordningen i matsalen. Därför regleras barnens möjligheter till samspel 
på olika sätt, i det flerstämmiga arbetslaget med bestämda sittplatser och ”fem tysta 
minuter” och i det enstämmiga arbetslaget med sänkta krav på personalledda 
aktiviteter som kräver barnens uppmärksamhet. 

Utifrån studiens analyser är det därmed tveksamt om mellanmålet fortfarande kan 
sägas utgöra ett priming event i fritidspedagogisk utbildning. Mellanmålet, som det 
konstrueras i och genom de kollegiala samtalen, är begränsat av tids- och platsbrist, 
instabilitet och oro samt otydligt innehåll. Mellanmålets potential som priming event 
kvarstår, men med de förutsättningar personalen har är det svårt att nyttja aktiviteten 
till att medvetet förbereda barnen för självständighet i framtiden. 
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12.3  Meningsskapandets reproduktiva aspekter 

Det meningsskapande som framträder i de deltagande arbetslagens kollegiala samtal 
påverkas av de storylines, flerstämmighet och enstämmighet, som kommer till uttryck. I 
det följande beskrivs och diskuteras tre olika aspekter som framträder i 
meningsskapandet och som bidrar till reproduktionen av storylines. Inledningsvis 
beskrivs närmare vad reproduktion av storylines innebär för meningsskapandet, 
därefter beskrivs och diskuteras de två aspekterna: ytlig enighet mellan medarbetarna och 
intersubjektivitet. De tre aspekterna relaterar till varandra, men visar på olika sätt hur 
de sociala krafterna i samtalet blir avgörande för vilket meningsskapande som blir 
möjligt. Aspekterna diskuteras utifrån vad de innebär för möjligheter och 
begränsningar för personalen att planera och organisera fritidshemspraktiken.  

12.3.1 Reproduktion 

Reproduktion i meningsskapande innebär att diskursiva konstruktioner lever vidare 
och återskapas utan att förändras i samtal och interaktioner (se även Davies & Harré, 
1990; Fairclough, 2010). Reproduktion har också använts för att beskriva arbetslags 
arbete som inte leder till någon förändring i praktiken (Ellström, 2010). 
Reproduktion används då i motsats till produktion eller innovation, som Ellström 
beskriver som mer kreativa arbetsprocesser som utvecklar och driver arbetet framåt. 
Även Lefstein m.fl. (2020b) använder sig av produktivitet för att benämna kollegiala 
samtal som leder till förändring i lärares undervisningspraktik. 

Studiens analyser visar att meningsskapandet till stor del är diskursivt och socialt 
reproduktivt, d.v.s. medarbetarna förändrar inte sina sätt att tala om och skapa 
mening i relation till mellanmålet, eller förhållningssätten till varandra i samtalen. 
Det exemplifieras på s. 197 ovan i diskussionen om hur medarbetarnas tidigare 
erfarenheter legitimerar tolkningar. För att förstå hur meningsskapandet kan bidra 
till förändring, är det också viktigt med kunskaper om hur meningsskapandet inte 
leder till förändring, d.v.s. reproduceras och bevarar samtalsmönster och 
positioneringar. Sådana kunskaper kan synliggöra och ligga till grund för 
förändringar i samtalsklimat etc.  Fritidshemspersonal har tidigare beskrivit att en 
viktig del av arbetet är att vara flexibel och att kunna hantera oväntade situationer 
(Hjalmarsson, 2010), vilket är ett nödvändigt yrkeskunnande för att kunna förstå och 
förhålla sig till föränderliga villkor i arbetet. Studiens analyser visar dock att 
personalens meningsskapande tenderar att gå i cirklar och reproducera de 
antaganden som medarbetarna har med sig in i samtalen, vilket i avsnitt 12.1 ovan 
förklaras i figur 3. När sådana antaganden reproduceras utan att diskuteras och 
förhandlas riskeras att personalen skapar mening utifrån normativa förståelser och 
kunskaper om hur barn (re)agerar i olika situationer. Exemplet i avsnitt 7.2.1 visar 
t.ex. hur medarbetare positionerar barnen utifrån hur de ”är” (lugna, skötsamma, har 
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ett tråkigt beteende). För att undvika normativa förgivettaganden behöver de 
kunskaper personalen har om hur barn (re)agerar uttryckas och diskuteras12.  

Det reproduktiva meningsskapandet begränsar arbetslagets möjligheter att förändra 
och förnya sätt att förstå vardagspraktiken, genom att händelser till största del 
diskuteras utifrån tidigare upplevelsebaserade erfarenheter av liknande situationer 
(se diskussionen ovan s. 196). För att göra kollegiala samtal mer produktiva behövs 
en kombination av tydligt framskrivna arbetsuppgifter, långvariga relationer i 
arbetsgruppen och ett gemensamt engagemang för en fråga (Ellström, 2010; Lefstein 
m.fl. 2020b). I diskussionen om mönster i arbetslags gemensamma berättande 
(avsnitt 12.2.3) belyses att det kollektiva meningsskapandet blir reproduktivt när den 
gemensamma uppgiften inte är tydligt formulerad, personalomsättningen är hög och 
när engagemanget för (den otydliga) arbetsuppgiften varierar.  

12.3.2 Ytlig enighet mellan medarbetarna 

Meningsskapandet präglas av en strävan mot enighet inom arbetslagen i både 
storylinen om flerstämmighet och storylinen om enstämmighet. I kapitel tre nämns 
att ett gemensamt engagemang för en fråga är en förutsättning för produktiva 
kollegiala samtal och för ett arbetsintegrerat lärande (jfr. Havnes, 2008; Lefstein 
m.fl., 2020b). Det kan därför vid första anblick tyckas finnas goda förutsättningar 
för lärande och produktivitet i och genom arbetslagens kollegiala samtal. En närmare 
analys visar dock att enigheten handlar om att finna och enas kring någonting som är 
gemensamt i arbetslaget (se diskussionen ovan s. 196). Studiens analyser visar dock 
att det inte är mellanmålets genomförande och utveckling som är det gemensamma 
för medarbetarna inom den fler- och enstämmiga storylinen, utan med stöd i 
diskussionen i avsnitt 12.2.3, visar analyserna att de storylines som framträder i de 
kollegiala samtalen erbjuder positioneringar som finner enighet i att förändra eller 
bibehålla upplevelsen av mellanmålet. I det flerstämmiga meningsskapandet utgörs 
enigheten av minsta gemensamma nämnaren för medarbetarna, vilken är att 
mellanmålet och fritidshemsarbetet är problematiskt (se avsnitt 6.2). ’Det 
problematiska’ innebär den gemensamma upplevelsen av mellanmålet som alla 
medarbetarna kan relatera till och känna igen sig i. ’Det problematiska’ är därmed 
kärnan av enighet som medarbetarna söker sig tillbaka till när meningsskiljaktigheter 
uppstår i diskussionerna. Medarbetare i pedagogisk praktik tenderar att undvika 
känsliga frågor och djupare pedagogiska diskussioner (Gustafsson, 2003; Norrström, 
2021), vilket framträder även i den här studien. Konsekvensen av att olika perspektiv 

 

12 Se även Horn & Little (2010) om normaliseringsprocesser och Suh (2020) om positionering 
av barn i lärarsamtal. 
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12 Se även Horn & Little (2010) om normaliseringsprocesser och Suh (2020) om positionering 
av barn i lärarsamtal. 
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aldrig möts i flerstämmigheten, blir att diskussionerna tenderar att föras på ett ytligt 
plan (jfr. Gustafsson, 2003). Känsliga ämnen, till exempel ämnen som riskerar att 
konflikter och meningsskiljaktigheter kommer till ytan, sätter arbetslagets samarbete 
på spel. Studiens analyser visar att genom att arbetslaget återkommer till 
konstruktioner av ’det problematiska’ upprätthålls arbetslagets sociala gemenskap, 
vilket framträder i analysresultaten som beskrivs i avsnitt 7.2.3.  

I det enstämmiga meningsskapandet gäller enigheten också upplevelsen av 
mellanmålet; men upplevelsen av att allt är välfungerande. I det enstämmiga 
meningsskapandet upprätthåller medarbetarna konstruktionen om ’det 
välfungerande’ som visas i avsnitt 9.2 ovan där arbetslagets mål med mellanmålet 
beskrivs. Medarbetarna återkommer till konstruktionen av ’det välfungerande’ när 
diskussioner riskerar att leda till meningsskiljaktigheter. Precis som i det 
flerstämmiga meningsskapandet upprätthålls arbetslagets sociala gemenskap genom 
att återvända till kärnan av enighet som alla medarbetare kan relatera till. 

Enigheten är dock ytlig i båda arbetslagen på grund av att den består av gemensamma 
upplevelser av vardagspraktiken, ’det problematiska’ och ’det välfungerande’, d.v.s. 
arbetslagen enas om upplevelsen av mellanmålet, inte mellanmålets innehåll eller syften 
(se även Gustafsson, 2003, om ytlig konsensus i arbetslag). Upplevelser bygger på 
personliga erfarenheter av mellanmålet och inte fritidspedagogiska antaganden om 
syfte och innehåll i mellanmålet som aktivitet.  Sådana fritidspedagogiska antaganden 
erhålls företrädesvis i och genom utbildning, men då arbetslagens utbildningsnivåer 
varierar finns inte en sådan gemensam grund att utgå ifrån. Enighet skapas istället 
mellan specifika individer i arbetslag och riskerar att inte leva kvar vid 
personalförändringar. När medarbetare byts behöver enigheten förhandlas om igen 
(se även Hwang & Nilsson, 2014). Personalomsättningen i arbetslagen bidrar därför 
till en ytlig enighet som är känslig för förändringar. För att som arbetslag kunna 
hantera och förstå föränderliga villkor i arbetet (jfr. Lagrosen m.fl., 2010) behöver 
en etablerad grund, som består även utan medarbetarnas personliga upplevelser, 
åstadkommas. På så sätt kan en etablerad (och till viss mån objektiv) grund 
förhandlas och diskuteras utifrån personliga upplevelser, inte bestå av sådana 
subjektiva erfarenheter13.  

 

13 Se också Sheridan (2016), som använder intersubjektivitet för att diskutera kvalitet i 
förskolan och menar att intersubjektivitet innebär att kvaliteten blir till mellan människor, 
utifrån ett antagande om att viss objektivitet i fråga om personliga erfarenheter och 
upplevelser är möjlig. Det innebär att trots att vi är olika individer i en given kontext kan vi 
enas kring vissa objektiva kvalitetskriterier. Sheridan betonar dock att sådana objektiva 
kvalitetskriterier är relationella och förändringsbara. 
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12.3.3 Intersubjektivitet 

Meningsskapandets intersubjektivitet innebär att den enskilde medarbetarens 
tolkningar ges mening i relation till ”de andras” tolkningar. Det gör att responsen 
som ges till tolkningar är avgörande för det kollektiva meningsskapandet.  En enskild 
medarbetares tolkning får därför legitimitet först när kollegorna bekräftar den, vilket 
framträder tydligt i exemplet där den nyare medarbetaren i arbetslaget 2-3 försöker 
legitimera sin tolkning om ”det största problemet” (se avsnitt 10.2.1). Om en sådan 
tolkning ignoreras eller avfärdas kommer den inte att ingå i arbetslagets 
gemensamma konstruktion av mellanmålet. En viss igenkänning eller bekräftelse 
från kollegorna är därför nödvändig när den enskilda medarbetaren tolkar 
vardagspraktiken i kollegiala samtal. Intersubjektivitet i meningsskapandet betonar 
att kollektivt meningsskapande sker mellan människor med olika personliga historier 
och preferenser.  

Att kollektivt meningsskapande är intersubjektivt ter sig kanske inte så förvånande, 
men studiens analyser visar att intersubjektivitet präglar meningsskapandet på olika 
sätt i storylinen om flerstämmighet och storylinen om enstämmighet. 
Intersubjektiviteten i det flerstämmiga meningsskapandet består i att medarbetarna 
i och genom de kollegiala samtalen har ett gemensamt engagemang för det 
problematiska mellanmålet, vilket visas i avsnitt 6.1 där innehållet i F-1:s kollegiala 
samtal beskrivs. Det gemensamma engagemanget för frågan är en grundläggande 
förutsättning som gör det möjligt för medarbetarna att relatera sina egna tolkningar 
till de andras (se även Havnes, 2008). Men studiens analyser visar att en sådan 
intersubjektivitet inte får medarbetarna att närma sig varandra eller att fördjupa sin 
gemensamma förståelse för mellanmålet. Istället bidrar intersubjektiviteten till att 
synliggöra för medarbetarna att de tycker och tänker olika (att arbetslaget är 
flerstämmigt). Konsekvensen blir att flera tolkningar av vardagspraktiken lever 
vidare parallellt i förhandlingarna, vilket diskuteras i avsnitt 12.2.1 ovan.  Paradoxalt 
nog bidrar intersubjektiviteten i det flerstämmiga meningsskapandet till att bibehålla 
de personliga historierna medarbetarna bär med sig och försvårar för medarbetarna 
att skapa gemensamma berättelser. De kollegiala samtalen innebär dock potential att 
reda ut vad det är medarbetarna tänker olika om (se avsnitt 7.2.2 för ett sådant 
exempel där olikheter synliggörs), men det förutsätter dock att samtalen fortgår, för 
att medarbetarna ska komma förbi att uttrycka svårigheter och olikheter (se även 
Suh, 2020). 

Intersubjektiviteten i det enstämmiga meningsskapandet kommer också till uttryck 
genom att medarbetarna är medvetna om att de riktar uppmärksamhet åt ett bestämt 
håll, i likhet med i det flerstämmiga meningsskapandet. Enstämmigheten innebär 
dock att det bestämda hållet inte bara är vad som uppmärksammas, utan även hur det 
ska förstås, vilket tydliggörs i avsnitt 10.2 ovan. Enstämmighetens intersubjektivitet 
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aldrig möts i flerstämmigheten, blir att diskussionerna tenderar att föras på ett ytligt 
plan (jfr. Gustafsson, 2003). Känsliga ämnen, till exempel ämnen som riskerar att 
konflikter och meningsskiljaktigheter kommer till ytan, sätter arbetslagets samarbete 
på spel. Studiens analyser visar att genom att arbetslaget återkommer till 
konstruktioner av ’det problematiska’ upprätthålls arbetslagets sociala gemenskap, 
vilket framträder i analysresultaten som beskrivs i avsnitt 7.2.3.  

I det enstämmiga meningsskapandet gäller enigheten också upplevelsen av 
mellanmålet; men upplevelsen av att allt är välfungerande. I det enstämmiga 
meningsskapandet upprätthåller medarbetarna konstruktionen om ’det 
välfungerande’ som visas i avsnitt 9.2 ovan där arbetslagets mål med mellanmålet 
beskrivs. Medarbetarna återkommer till konstruktionen av ’det välfungerande’ när 
diskussioner riskerar att leda till meningsskiljaktigheter. Precis som i det 
flerstämmiga meningsskapandet upprätthålls arbetslagets sociala gemenskap genom 
att återvända till kärnan av enighet som alla medarbetare kan relatera till. 

Enigheten är dock ytlig i båda arbetslagen på grund av att den består av gemensamma 
upplevelser av vardagspraktiken, ’det problematiska’ och ’det välfungerande’, d.v.s. 
arbetslagen enas om upplevelsen av mellanmålet, inte mellanmålets innehåll eller syften 
(se även Gustafsson, 2003, om ytlig konsensus i arbetslag). Upplevelser bygger på 
personliga erfarenheter av mellanmålet och inte fritidspedagogiska antaganden om 
syfte och innehåll i mellanmålet som aktivitet.  Sådana fritidspedagogiska antaganden 
erhålls företrädesvis i och genom utbildning, men då arbetslagens utbildningsnivåer 
varierar finns inte en sådan gemensam grund att utgå ifrån. Enighet skapas istället 
mellan specifika individer i arbetslag och riskerar att inte leva kvar vid 
personalförändringar. När medarbetare byts behöver enigheten förhandlas om igen 
(se även Hwang & Nilsson, 2014). Personalomsättningen i arbetslagen bidrar därför 
till en ytlig enighet som är känslig för förändringar. För att som arbetslag kunna 
hantera och förstå föränderliga villkor i arbetet (jfr. Lagrosen m.fl., 2010) behöver 
en etablerad grund, som består även utan medarbetarnas personliga upplevelser, 
åstadkommas. På så sätt kan en etablerad (och till viss mån objektiv) grund 
förhandlas och diskuteras utifrån personliga upplevelser, inte bestå av sådana 
subjektiva erfarenheter13.  

 

13 Se också Sheridan (2016), som använder intersubjektivitet för att diskutera kvalitet i 
förskolan och menar att intersubjektivitet innebär att kvaliteten blir till mellan människor, 
utifrån ett antagande om att viss objektivitet i fråga om personliga erfarenheter och 
upplevelser är möjlig. Det innebär att trots att vi är olika individer i en given kontext kan vi 
enas kring vissa objektiva kvalitetskriterier. Sheridan betonar dock att sådana objektiva 
kvalitetskriterier är relationella och förändringsbara. 
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12.3.3 Intersubjektivitet 

Meningsskapandets intersubjektivitet innebär att den enskilde medarbetarens 
tolkningar ges mening i relation till ”de andras” tolkningar. Det gör att responsen 
som ges till tolkningar är avgörande för det kollektiva meningsskapandet.  En enskild 
medarbetares tolkning får därför legitimitet först när kollegorna bekräftar den, vilket 
framträder tydligt i exemplet där den nyare medarbetaren i arbetslaget 2-3 försöker 
legitimera sin tolkning om ”det största problemet” (se avsnitt 10.2.1). Om en sådan 
tolkning ignoreras eller avfärdas kommer den inte att ingå i arbetslagets 
gemensamma konstruktion av mellanmålet. En viss igenkänning eller bekräftelse 
från kollegorna är därför nödvändig när den enskilda medarbetaren tolkar 
vardagspraktiken i kollegiala samtal. Intersubjektivitet i meningsskapandet betonar 
att kollektivt meningsskapande sker mellan människor med olika personliga historier 
och preferenser.  

Att kollektivt meningsskapande är intersubjektivt ter sig kanske inte så förvånande, 
men studiens analyser visar att intersubjektivitet präglar meningsskapandet på olika 
sätt i storylinen om flerstämmighet och storylinen om enstämmighet. 
Intersubjektiviteten i det flerstämmiga meningsskapandet består i att medarbetarna 
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förutsättning som gör det möjligt för medarbetarna att relatera sina egna tolkningar 
till de andras (se även Havnes, 2008). Men studiens analyser visar att en sådan 
intersubjektivitet inte får medarbetarna att närma sig varandra eller att fördjupa sin 
gemensamma förståelse för mellanmålet. Istället bidrar intersubjektiviteten till att 
synliggöra för medarbetarna att de tycker och tänker olika (att arbetslaget är 
flerstämmigt). Konsekvensen blir att flera tolkningar av vardagspraktiken lever 
vidare parallellt i förhandlingarna, vilket diskuteras i avsnitt 12.2.1 ovan.  Paradoxalt 
nog bidrar intersubjektiviteten i det flerstämmiga meningsskapandet till att bibehålla 
de personliga historierna medarbetarna bär med sig och försvårar för medarbetarna 
att skapa gemensamma berättelser. De kollegiala samtalen innebär dock potential att 
reda ut vad det är medarbetarna tänker olika om (se avsnitt 7.2.2 för ett sådant 
exempel där olikheter synliggörs), men det förutsätter dock att samtalen fortgår, för 
att medarbetarna ska komma förbi att uttrycka svårigheter och olikheter (se även 
Suh, 2020). 

Intersubjektiviteten i det enstämmiga meningsskapandet kommer också till uttryck 
genom att medarbetarna är medvetna om att de riktar uppmärksamhet åt ett bestämt 
håll, i likhet med i det flerstämmiga meningsskapandet. Enstämmigheten innebär 
dock att det bestämda hållet inte bara är vad som uppmärksammas, utan även hur det 
ska förstås, vilket tydliggörs i avsnitt 10.2 ovan. Enstämmighetens intersubjektivitet 
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bidrar till att medarbetarna upprätthåller ett bestämt sätt att se på mellanmålet. 
Intersubjektiviteten i det enstämmiga meningsskapandet bidrar därför till det 
gemensamma berättandet, men inte till att olika perspektiv fördjupar förståelsen av 
mellanmålet, vilket diskuteras i avsnitt 12.2.2 ovan.  

12.4  Sammanfattande reflektioner 

Vad som diskuteras i fritidshemspersonals kollegiala samtal påverkas av större 
berättelser om fritidshemmets mål och syften som bland annat formuleras i 
styrdokument och genom forskning. Det finns således vissa sätt som kollegiala 
samtal förväntas att ske på och vissa saker som förväntas diskuteras och förhandlas. 
Kollegiala samtal sker dock mellan en grupp individer, med individuella 
förväntningar, som tillsammans har till uppgift att bedriva fritidshemsverksamhet. 
Det innebär att kollegiala samtal präglas av spänningar mellan de formella 
förväntningarna och de förväntningar och preferenser som individerna i samtalet 
har. Kollektivt meningsskapande är avgörande för hur ett arbetslag tillsammans 
planerar, organiserar och utvärderar sin verksamhet. Relationerna och 
interaktionerna mellan medarbetare i arbetslag är en central faktor i det kollektiva 
meningsskapandet och därmed också för hur och varför vissa aspekter diskuteras 
och vissa beslut tas om hur vardagspraktiken ska planeras och genomföras. 

Avslutningsvis vill jag visa på några implikationer för avhandlingens områden 
pedagogik och arbetsintegrerat lärande. Det görs med ett antal framåtsyftande 
reflektioner om vad som krävs för att arbetslag ska åstadkomma produktiva 
kollegiala samtal. Produktiva kollegiala samtal är de som leder till någon form av 
förändring av praktik, vare sig det är den pedagogiska vardagspraktiken eller 
arbetslagets sociala och/eller diskursiva praktik.  

Vad kan då arbetslag göra för att få till stånd produktiva kollegiala samtal? Med stöd 
i studiens resultat och diskussion argumenterar jag för att produktivitet blir möjlig 
när arbetslagets kollegiala samtal präglas av flerstämmig intersubjektivitet. Kollegiala 
samtal som präglas av flerstämmig intersubjektivitet innehåller förhandlingar om 
flera olika tolkningar av vad som händer i vardagspraktiken. Produktivitet i kollegiala 
samtal handlar således inte i första hand om att kollegorna ska vara överens eller 
göra samma tolkning. Den flerstämmiga intersubjektiviteten innebär att 
medarbetarna talar med varandra, inte parallellt med varandra. Genom att 
tillsammans förhandla olika tolkningar möjliggörs en diskursiv medvetenhet, dvs en 
uttryckt, förhandlad och avvägd förståelse av vad som sker i vardagspraktiken, varför 
det sker och varför det som sker spelar roll. För att medarbetare, såväl individer som 
i arbetslag, ska uppnå diskursiv medvetenhet krävs först att kunna:  

• Urskilja och identifiera kritiska händelser som uppstår inom vardagens 
aktiviteter. Det kan vara händelser där någonting fungerar bra, något som 
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avviker, eller händelser som visar på något problem eller något icke 
önskvärt.  

• Sätta ord på varför den identifierade händelsen skiljer ut sig från det flöde 
av händelser en aktivitet innebär. Det innebär att reflektera över varför 
händelsen utmärker sig från det som förväntas hända under aktiviteten. 

De två punkterna ovan är förutsättningar för att kollegiala samtal ska bli produktiva. 
Förutsättningarna utgörs av en medvetenhet att utifrån observationer och 
upplevelser av praktiken kunna identifiera kritiska händelser. Studiens analyser visar 
dock att i instabila arbetslag där många saknar pedagogisk utbildning, stannar 
diskussionerna vid dessa två punkter. För att möjliggöra en diskursiv medvetenhet i 
arbetslaget behöver medarbetarna därutöver också: 

• Tillsammans i arbetslaget uttrycka olika möjliga tolkningar av vad den 
identifierade händelsen innebär och varför den uppstår. Det innebär att i 
arbetslaget inte stanna vid att konstatera att den identifierade händelsen är 
önskvärd eller inte, utan också föreslå flera olika tolkningar av den. 

• I dialog med varandra relatera tolkningar av händelser till frågor om vad 
som ska ske inom ramen för fritidshemmet och varför det ska ske. Det 
innebär att sätta den identifierade händelsen i perspektiv av vad arbetslaget 
(tillsammans) anser ska ske i vardagspraktiken. 

• Argumentera och gemensamt ta ställning till vilken/vilka av tolkningarna 
som är rimliga och vad de innebär för konsekvenser för hur händelsen är 
en del av fritidshemmets syften ur ett större perspektiv. Det innebär att 
arbetslaget i en diskussion lyfter hur den identifierade händelsen får för 
konsekvenser för den fritidspedagogiska utbildningen.  

Sammanfattningsvis handlar det produktiva kollektiva meningsskapandet om en 
medvetenhet för vad som sker i vardagspraktiken och varför det sker. Genom en 
sådan medvetenhet finns det möjligheter för arbetslag att kontinuerligt lära och lära 
om tack vare de händelser som uppstår och på så sätt kunna hantera de föränderliga 
villkor som präglar verksamheten. För att åstadkomma diskursiv medvetenhet krävs 
dock att arbetslag ges förutsättningar för att tillsammans integrera kollegiala 
reflekterande samtal i yrkesutövandet. Gynnsamma förutsättningar kan vara resurser 
i form av mer tid till olika former av kollegiala samtal, men även tydlig 
ansvarsfördelning, stabilitet i arbetslag och tydligt beskrivna arbetsuppgifter. Rektors 
ansvar att tillhandahålla tillräckliga resurser för arbetslag är således stort. Men det 
handlar inte endast om att bistå med det arbetslag uttrycker att de behöver; rektor 
behöver också ingå i storylinen om fritidshemmet och vara en del av det 
positionerings- och relationsarbete som kollektivt meningsskapande innebär. Först 
då kan rektor bidra med en tydlig ledning i fråga om resurs- och ansvarsfördelning, 
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bidrar till att medarbetarna upprätthåller ett bestämt sätt att se på mellanmålet. 
Intersubjektiviteten i det enstämmiga meningsskapandet bidrar därför till det 
gemensamma berättandet, men inte till att olika perspektiv fördjupar förståelsen av 
mellanmålet, vilket diskuteras i avsnitt 12.2.2 ovan.  
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styrdokument och genom forskning. Det finns således vissa sätt som kollegiala 
samtal förväntas att ske på och vissa saker som förväntas diskuteras och förhandlas. 
Kollegiala samtal sker dock mellan en grupp individer, med individuella 
förväntningar, som tillsammans har till uppgift att bedriva fritidshemsverksamhet. 
Det innebär att kollegiala samtal präglas av spänningar mellan de formella 
förväntningarna och de förväntningar och preferenser som individerna i samtalet 
har. Kollektivt meningsskapande är avgörande för hur ett arbetslag tillsammans 
planerar, organiserar och utvärderar sin verksamhet. Relationerna och 
interaktionerna mellan medarbetare i arbetslag är en central faktor i det kollektiva 
meningsskapandet och därmed också för hur och varför vissa aspekter diskuteras 
och vissa beslut tas om hur vardagspraktiken ska planeras och genomföras. 

Avslutningsvis vill jag visa på några implikationer för avhandlingens områden 
pedagogik och arbetsintegrerat lärande. Det görs med ett antal framåtsyftande 
reflektioner om vad som krävs för att arbetslag ska åstadkomma produktiva 
kollegiala samtal. Produktiva kollegiala samtal är de som leder till någon form av 
förändring av praktik, vare sig det är den pedagogiska vardagspraktiken eller 
arbetslagets sociala och/eller diskursiva praktik.  

Vad kan då arbetslag göra för att få till stånd produktiva kollegiala samtal? Med stöd 
i studiens resultat och diskussion argumenterar jag för att produktivitet blir möjlig 
när arbetslagets kollegiala samtal präglas av flerstämmig intersubjektivitet. Kollegiala 
samtal som präglas av flerstämmig intersubjektivitet innehåller förhandlingar om 
flera olika tolkningar av vad som händer i vardagspraktiken. Produktivitet i kollegiala 
samtal handlar således inte i första hand om att kollegorna ska vara överens eller 
göra samma tolkning. Den flerstämmiga intersubjektiviteten innebär att 
medarbetarna talar med varandra, inte parallellt med varandra. Genom att 
tillsammans förhandla olika tolkningar möjliggörs en diskursiv medvetenhet, dvs en 
uttryckt, förhandlad och avvägd förståelse av vad som sker i vardagspraktiken, varför 
det sker och varför det som sker spelar roll. För att medarbetare, såväl individer som 
i arbetslag, ska uppnå diskursiv medvetenhet krävs först att kunna:  
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avviker, eller händelser som visar på något problem eller något icke 
önskvärt.  

• Sätta ord på varför den identifierade händelsen skiljer ut sig från det flöde 
av händelser en aktivitet innebär. Det innebär att reflektera över varför 
händelsen utmärker sig från det som förväntas hända under aktiviteten. 

De två punkterna ovan är förutsättningar för att kollegiala samtal ska bli produktiva. 
Förutsättningarna utgörs av en medvetenhet att utifrån observationer och 
upplevelser av praktiken kunna identifiera kritiska händelser. Studiens analyser visar 
dock att i instabila arbetslag där många saknar pedagogisk utbildning, stannar 
diskussionerna vid dessa två punkter. För att möjliggöra en diskursiv medvetenhet i 
arbetslaget behöver medarbetarna därutöver också: 

• Tillsammans i arbetslaget uttrycka olika möjliga tolkningar av vad den 
identifierade händelsen innebär och varför den uppstår. Det innebär att i 
arbetslaget inte stanna vid att konstatera att den identifierade händelsen är 
önskvärd eller inte, utan också föreslå flera olika tolkningar av den. 

• I dialog med varandra relatera tolkningar av händelser till frågor om vad 
som ska ske inom ramen för fritidshemmet och varför det ska ske. Det 
innebär att sätta den identifierade händelsen i perspektiv av vad arbetslaget 
(tillsammans) anser ska ske i vardagspraktiken. 

• Argumentera och gemensamt ta ställning till vilken/vilka av tolkningarna 
som är rimliga och vad de innebär för konsekvenser för hur händelsen är 
en del av fritidshemmets syften ur ett större perspektiv. Det innebär att 
arbetslaget i en diskussion lyfter hur den identifierade händelsen får för 
konsekvenser för den fritidspedagogiska utbildningen.  

Sammanfattningsvis handlar det produktiva kollektiva meningsskapandet om en 
medvetenhet för vad som sker i vardagspraktiken och varför det sker. Genom en 
sådan medvetenhet finns det möjligheter för arbetslag att kontinuerligt lära och lära 
om tack vare de händelser som uppstår och på så sätt kunna hantera de föränderliga 
villkor som präglar verksamheten. För att åstadkomma diskursiv medvetenhet krävs 
dock att arbetslag ges förutsättningar för att tillsammans integrera kollegiala 
reflekterande samtal i yrkesutövandet. Gynnsamma förutsättningar kan vara resurser 
i form av mer tid till olika former av kollegiala samtal, men även tydlig 
ansvarsfördelning, stabilitet i arbetslag och tydligt beskrivna arbetsuppgifter. Rektors 
ansvar att tillhandahålla tillräckliga resurser för arbetslag är således stort. Men det 
handlar inte endast om att bistå med det arbetslag uttrycker att de behöver; rektor 
behöver också ingå i storylinen om fritidshemmet och vara en del av det 
positionerings- och relationsarbete som kollektivt meningsskapande innebär. Först 
då kan rektor bidra med en tydlig ledning i fråga om resurs- och ansvarsfördelning, 



 

214 
 

baserade på arbetslagets behov för att åstadkomma en diskursivt medveten 
fritidsverksamhet. 

Avhandlingen har riktat ljuset mot samtalandet i kollegiala samtal. Det har länge 
påtalats att ett yrkesspråk som teoretiserar den pedagogiska vardagspraktiken är 
nödvändig för att professionalisera lärares yrkesutövning, men att ett sådant 
yrkesspråk sällan används i arbetslag. Avhandlingen visar dock att relationer och 
positioner mellan medarbetarna är minst lika viktigt i kollegiala samtal. Därför ställer 
jag frågan om talet om yrkesspråk som en nödvändighet för läraryrkets 
professionalisering även måste inkludera en kollegial samtalskultur för att på så sätt 
dels stärka professionen, dels utveckla den pedagogiska praktiken?  
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nödvändig för att professionalisera lärares yrkesutövning, men att ett sådant 
yrkesspråk sällan används i arbetslag. Avhandlingen visar dock att relationer och 
positioner mellan medarbetarna är minst lika viktigt i kollegiala samtal. Därför ställer 
jag frågan om talet om yrkesspråk som en nödvändighet för läraryrkets 
professionalisering även måste inkludera en kollegial samtalskultur för att på så sätt 
dels stärka professionen, dels utveckla den pedagogiska praktiken?  
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Bilaga 1 – information personal 

Information om projektet Fritidslärares professionella lärande i arbete med elevers 
ansvarstagande 

Bakgrund och syfte 

Sedan hösten 2017 pågår ett projekt om fritidslärares lärande i arbetet med elevers 
ansvarstagande. Syftet med studien är att beskriva och förstå om och hur fritidslärares sätt att 
tala om ansvarstagande också påverkar de möjligheter eleverna får att ta ansvar. Studiens 
resultat kommer att bidra till kunskap om hur fritidslärare hanterar de stora elevgrupper som 
finns på många fritidshem. Syftet är inte att undersöka hur eleverna tar ansvar, utan snarare 
vilka möjligheter de ges till att ta ansvar. 

Hur går studien till 

Projektet innehåller två delar, en förstudie och ett huvudprojekt. Förstudien kommer äga rum 
fem dagar under våren 2018 och syftet med den är att för mig som forskare lära känna personal, 
miljöer och rutiner på fritidshemmet. Det innebär att jag är med i verksamheten och observerar 
och antecknar. Förstudien innehåller också en gruppintervju med fritidshemmets personal.  

Datainsamling till huvudprojektet kommer äga rum under hösten 2018. Den består av 
kontinuerliga gruppsamtal i arbetslaget kring barns ansvarstagande på fritidshemmet. 
Omfattningen av dessa samtal diskuterar vi fram, men önskvärt vore en gång i veckan under ca 
en timme. Gruppsamtalen innefattar endast de som gett samtycke till deltagande. 
Diskussionerna kommer utgå från dokumentationer (film, foto, anteckningar etc.) som ni själva 
ansvarar för att ta med. Dokumentationen kan exempelvis visa en situation där barn getts 
ansvar eller tagit ansvar på eget initiativ. Vid reflektionssamtalet diskuterar arbetslaget 
tillsammans, jag som forskare finns med och ställer frågor vid behov. Vid samtalen råder s k 
inbördes sekretess, vilket betyder att eventuellt känsliga uppgifter stannar inom gruppen. 
Sådana känsliga uppgifter kommer att hanteras med försiktighet av mig som forskare. Samtalet 
kommer att ljudinspelas för att jag senare ska kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger.  

Även deltagande observationer av planeringssamtal eller motsvarande möten där verksamheten 
diskuteras kommer att ingå som moment i datainsamlingen. Detta gäller i den form sådana 
förekommer i verksamheten och innebär inga krav på förändringar av era nuvarande rutiner. 
Om någon som inte godkänt samtycke till deltagande medverkar på sådana möten, kommer 
dennes uttalanden inte transkriberas eller användas i studien. 

Förfrågan om medverkan 

Detta brev innehåller information om projektet och en förfrågan om medverkande. Ett 
medverkande innebär att du deltar i kontinuerliga gruppsamtal under våren 2019. Ett 
medverkande innebär också att till dessa samtal bidra med dokumentationer om barns 
ansvarstagande som ska ligga till grund för samtalet. 

Vid samtycke av medverkan kommer ett informationsbrev skickas ut till föräldrar med 
information om projektet. Det är viktigt att fråga om barnens samtycke kring de 
dokumentationer som väljs ut av er samt att respektera deras eventuella ovilja att delta. Då 
dokumentationen utförs av er, för barnen kända och trygga vuxna, är min övertygelse att detta 
inte kommer påverka barnen i så stor grad. 

Risker och fördelar 
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Då dokumenterande är en vanlig del av den pedagogiska verksamheten på fritids så innebär inte 
projektet något ovanligt för eleverna. Det är ändå mycket viktigt att eleven tillfrågas vid varje 
dokumentation om det är ok att den används i projektet. Då det är ni som kända och trygga 
pedagoger som både gör dokumentationerna och som sedan diskuterar dessa, så är min 
förhoppning att eleverna inte upplever något obehag i att medverka. 

Att diskutera med kollegor är ett sätt att utveckla verksamheten och att bli mer medveten om 
vad som sker. Genom att ansvarstagande är i fokus i det här projektet kommer medvetenhet 
kring detta att öka, vilket kan leda till att möjligheterna för elever att ta och ges ansvar ökar. 

Hantering av material och sekretess 

Det material som jag samlar in kommer att användas för att analysera hur fritidslärares tal om 
ansvar eventuellt förändras och om och hur det påverkar planeringen av verksamheten. 

De ljudinspelningar och anteckningar som görs kommer bara att komma mig tillhanda. De 
sparas och lagras på krypterad extern hårddisk, inlåst i brand- och stöldsäkert utrymme. Det 
finns lagkrav som säger att insamlad data måste sparas i tio år, för att senare kunna granskas, 
och detta gäller också detta projekt. Ansvarig för personuppgifter är Högskolan Väst. I linje 
med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) kommer de uppgifter som jag får fram och använder 
att behandlas så att inte obehöriga får del av dem. Jag som forskare förhåller mig enligt 
Vetenskapsrådets (www.vr.se) forskningsetiska riktlinjer, vilka innebär krav på anonymitet, 
krav på information och samtycke samt krav på konfidentialitet. 

Information om studiens resultat  

Då detta är ett doktorandprojekt kommer resultatet att publiceras i en avhandling. Detta planeras 
att ske under 2022 och jag meddelar deltagarna när mer information om detta finns. Möjligheten 
finns också att jag på fritidshemmet håller ett uppföljningsmöte där resultaten presenteras. 

Frivillighet 

Att medverka i studien är helt frivilligt och ett medverkande kan när som helst avbrytas. Detta 
gäller både vuxna och barn. Att avbryta ett deltagande behöver inte motiveras och kommer inte 
att påverka din arbetssituation. 

Ansvarig 

Vill du veta mer om studien som inte går att läsa här, kontakta mig gärna! Då detta är ett 
doktorandprojekt kommer jag att ha kontinuerlig handledning genom hela forskningsprocessen. 
Min huvudhandledare är Marcus Samuelsson, med mailadress: marcus.samuelsson@hv.se. 
Huvudman för projektet, det vill säga ansvarig för material och personuppgifter, är Högskolan 
Väst. Företrädare för Högskolan Väst är Lena Sjöberg (lena.sjoberg@hv.se). 
Personuppgiftsombud är Margareta Åkesson (margareta.akesson@hv.se ). 

 

Stort tack! 

/Sanna Hedrén 

 sanna.hedren@hv.se   

 

 

Samtycke till deltagande i projektet Fritidslärares professionella lärande i arbete med 
elevers ansvarstagande 

Jag har fått information om studien, dess upplägg och vad ett deltagande innebär. Jag har fått 
mina frågor besvarade. Jag är medveten om att ett deltagande är frivilligt och när som helst kan 
avbrytas utan att ange orsak.  

Jag samtycker till att delta: 

Datum                                       Namn 
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Bilaga 2 - Samtalsguide 

Se på filmen. 

• Vad händer i filmen? 

• Varför har sekvensen valts ut?  

• Hur skulle du som fritidshemspersonal beskriva det som händer för någon utanför 

fritidshemmet? 

• Är filmen representativ för verksamheten? 

Se på filmen igen. 

• Vad händer i filmen som vi inte pratade om förut? 

• Hur kan vi förstå det som händer i filmen? Har vi fått ny förståelse? 

• Vad kan filmen säga oss om barnets möjlighet att ta ansvar eller att vara ansvarig? 

• Vad kan vi lära oss av filmen? 

Vid fotografi: 

• Vad hände vid situationen? 

• Varför har situationen valts ut? 

• Hur skulle du som fritidshemspersonal beskriva det som händer för någon utanför 

fritidshemmet? 

• Är situationen representativ för verksamheten? 

 

• Händer något mer i situationen som vi inte pratade om förut? 

• Hur kan vi förstå det som händer i situationen? Har vi fått ny förståelse? 

• Vad kan situationen säga oss om barnets möjlighet att ta ansvar eller att vara 

ansvarig? 

• Vad kan vi lära oss av situationen? 

  

 

 

Bilaga 3 – information barn 

Information om projektet Fritidslärares professionella lärande i arbete med elevers 

ansvarstagande 

Jag forskar om lärare på fritidshem och vad de lär sig när de arbetar. I det här projektet vill jag 

veta mer om hur elever kan ta ansvar på fritidshemmet och hur lärarna pratar om att ta ansvar. 

Jag kommer titta på när dina lärare på fritids pratar om vad eleverna gör och hur elever får ta 

ansvar. När lärarna pratar kommer de ha med sig bilder, små filmer eller anteckningar av 

något ni har gjort tillsammans, sådant som ni brukar göra på fritids. Det är för att de ska ha 

något att prata om. Jag ska lyssna efter hur de pratar, jag ska alltså inte titta så mycket på vad 

ni gör. 

Men för att dina lärare ska kunna ta med de här bilderna eller filmerna så måste du säga att det 

går bra. När någon av dina lärare tänker att de vill ha med en film, eller foto som du är med 

på, så måste de fråga dig om det är ok. Om du inte tycker att det känns bra att de pratar om en 

film som du är med på så kan du bara säga det. Du behöver inte förklara varför du inte vill att 

de ska använda filmen eller bilden där du är med.  

När lärarna pratar kommer jag att spela in vad de säger. Det är för att jag ska kunna lyssna på 

samtalet flera gånger. Jag kommer också att skriva ner det de säger. Om de säger ditt namn så 

kommer jag att ändra det och hitta på ett annat namn, så att ingen ska veta att det är dig de 

pratar om. Det är bara jag som kommer att lyssna och titta på materialet. 

Det som lärarna säger kommer jag att använda och försöka få veta mer om hur lärarna förstår 

vad elevers ansvar är och hur de jobbar med det. Det kommer sedan att bli till en bok, en 

avhandling. Det är viktigt med forskning för att vi ska veta hur det är att vara elev på fritids 

idag, så att fritidshemmen kan bli ännu bättre.  

Om du vill veta mer om projektet än vad som står i det här brevet får du gärna prata med dina 

lärare, eller maila till mig. Du kan också fråga mig när jag är hos er! 

Tack! 

/Sanna Hedrén, doktorand Högskolan Väst  

sanna.hedren@hv.se  
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Tack! 

/Sanna Hedrén, doktorand Högskolan Väst  

sanna.hedren@hv.se  
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Information om studien FFrriittiiddsslläärraarreess  kkoolllleeggiiaallaa  lläärraannddee  ii  rreefflleekkttiioonn  kkrriinngg  bbaarrnnss  aannssvvaarr

  

Bakgrund och syfte 

Med start hösten 2017 pågår ett projekt om fritidslärares lärande i reflektion kring barns ansvar. 

Syftet med studien är att beskriva och förstå om och hur fritidslärares sätt att prata om ansvar 

också påverkar de möjligheter eleverna får att ta ansvar. Studiens resultat kommer att bidra till 

kunskap om hur fritidslärare hanterar de stora elevgrupper som finns på många fritidshem. Syftet 

är inte att undersöka hur eleverna tar ansvar, utan snarare vilka möjligheter de ges till att ta 

ansvar. 

Förfrågan om deltagande 

I det här brevet informerar jag om studien eftersom jag undrar om du samtycker till att ditt barn 

medverkar. Vårdnadshavare till samtliga elever på fritidshemmet X och X tillfrågas om samtycke. 

Det är därmed inte säkert att just ditt barn kommer att förekomma på de dokumentationer som 

används i studien (se information nedan).  

Hur går studien till? 

Under vintern 2019 kommer datainsamling till projektet att pågå. Projektet fokuserar på 

fritidslärares kollegiala diskussioner och samtal och dessa kommer utgå från filmade 

dokumentationer av verksamheten. Det är fritidshemspersonalen som gör dessa 

dokumentationer, så jag som forskare kommer inte att vara i direkt kontakt med barnen. 

Projektet går ut på att fritidslärarna diskuterar filmerna utifrån hur elever tar eller ges ansvar. 

Syftet är att undersöka hur lärarna talar om och diskuterar ansvar och om och hur deras förståelse 

av det förändras.  

Personalen på fritidshemmet kommer att fråga eleverna om de samtycker till att den film de 

medverkar i används i studien. Endast de filmer där elever och vårdnadshavares samtycke har 

godkänts, kommer att användas i studien. 

Risker och fördelar 

Då dokumenterande är en vanlig del av den pedagogiska verksamheten på fritids så innebär inte 

projektet något ovanligt för eleverna. Det kan dock kännas obehagligt för eleven att veta att 

filmen eller fotot kommer att diskuteras utan att eleven är med. Därför är det mycket viktigt att 

 

 

eleven tillfrågas vid varje dokumentation om det är ok att den används i projektet. Då det är den 

kända och trygga fritidshemspersonalen som både filmar och som sedan diskuterar dem, så är 

min förhoppning att eleverna inte upplever något obehag i att medverka. 

Under projektet kommer fritidslärarna att diskutera verksamheten med ansvarstagande som 

utgångspunkt. Att diskutera med kollegor är ett sätt att utveckla verksamheten och att bli mer 

medveten om vad som sker. Genom att ansvarstagande är i fokus i det här projektet kommer 

lärarnas medvetenhet kring detta att öka, vilket kan leda till att möjligheterna för elever att ta och 

ges ansvar ökar. 

Hantering av data och sekretess 

Materialet i projektet består av inspelade samtal mellan fritidslärare där de diskuterar filmade 

sekvenser från verksamheten. Det viktiga är inte vilket barn som sa och gjorde vad, utan hur 

fritidslärarna samtalar om situationen och om ansvarstagande. De ljudinspelningar och 

anteckningar som görs kommer bara att komma mig tillhanda. De sparas och lagras på krypterad 

extern hårddisk, som förvaras i ett brand- och stöldsäkert utrymme. Det finns lagkrav som säger 

att insamlad data måste sparas i tio år, för att senare kunna granskas, och detta gäller också detta 

projekt. Ansvarig för personuppgifter är Högskolan Väst. I linje med Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) kommer de uppgifter som jag använder och får fram behandlas så att inte obehöriga 

får del av dem. Namn på personer och fritidshem kommer att avidentifieras för att skydda 

identiteten på deltagare när studien presenteras. 

Jag som forskare förhåller mig till Personuppgiftslagen, men också Vetenskapsrådets (www.vr.se) 

forskningsetiska riktlinjer, vilka innebär krav på anonymitet, krav på information och samtycke 

samt krav på konfidentialitet. 

Information om studiens resultat 

Det här är ett doktorandprojekt, vilket innebär att studiens resultat kommer att publiceras i en 

avhandling. Detta planeras att ske under 2022. I avhandlingen kommer, som beskrivs ovan, inga 

namn på barn eller fritidshem som medverkar att finnas med, om namn förekommer är de 

påhittade för att underlätta läsningen av texten. 

Frivillighet 

Eleverna kommer att tillfrågas om de vill vara med i filmerna. Ett deltagande är frivilligt och 

rätten finns att när som helst avbryta sin medverkan. Detta gäller elever, pedagoger och 
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vårdnadshavare. Att avbryta medverkan behöver inte motiveras och det kommer inte att påverka 

ditt barns situation på fritidshemmet. 

Ansvarig 

Vill du veta mer om studien som inte går att läsa här, kontakta mig gärna! Då detta är ett 

doktorandprojekt kommer jag att ha kontinuerlig handledning genom hela forskningsprocessen. 

Min huvudhandledare är Marcus Samuelsson, med mailadress: marcus.samuelsson@hv.se. 

Huvudman för projektet, det vill säga ansvarig för material och personuppgifter är Högskolan 

Väst. Företrädare för Högskolan Väst är Lena Sjöberg (lena.sjoberg@hv.se ). 

Personuppgiftsombud är Margareta Åkesson (margareta.akesson@hv.se ). 

Tack! 

/Sanna Hedrén, doktorand i pedagogik, Högskolan Väst 

sanna.hedren@hv.se  

 

Samtycke till deltagande i projektet FFrriittiiddsslläärraarreess  kkoolllleeggiiaallaa  lläärraannddee  ii  rreefflleekkttiioonn  kkrriinngg  

bbaarrnnss  aannssvvaarr 

 

Barnets namn:_____________________________________ 

 

Jag/Vi har fått information om studien och vad ett deltagande innebär för mitt barn. Jag /Vi är 

medvetna om att ett deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas utan att orsak behöver 

anges. Att avbryta studien kommer inte påverka mitt barns situation på fritidshemmet. 

 

Jag/vi har fått information om studien och dess frivillighet och mitt barn FÅR delta i studien! 

 

Vårdnadshavare 1:_______________________________________________ 

 

Vårdnadshavare 2:_______________________________________________ 

Tidigare avhandlingar – Arbetsintegrerat lärande 

 

THOMAS WINMAN Transforming information into   practical  
actions A study of professional knowledge in the use of 
electronic patient records, 2012:1. 

ANNIKA ANDERSSON In case of emergency Collaboration 
exercises at the boundaries between emergency service 
organizations, 2016:8. 

MARIE WESTERLIND Knowing at work A study of 
professional knowledge in integration work directed to newly 
arrived immigrants, 2016:9. 

SARA WILLERMARK Digital didaktisk design Att utveckla 
undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola, 
2018:13. 

MONIKA HATTINGER Co-constructing expertise  
competence development through Work-Integrated e-
learning in joint Industry-University Collaboration, 2018:14. 

LARS-OLOF JOHANSSON Engaged in digital service 
innovation, 2018:15.  

AMIR HAJ-BOLOURI Designing for adaptable learning, 
2018:17. 

CAMILLA SEITL Informellt lärande i en formell organisation. 
Om meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens i 
arbete med kommunala mål, 2018:19. 

KARIN HÖGBERG Persistent Digital Service Encounters 
Challenges of organizational use of social media in a hotel 
chain, 2018:22.  

ANNA SIGRIDUR ISLIND Platformization Co-Designing 
Digital Platforms in Practice, 2018:25  
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Den här avhandlingen belyser fritidshemspersonals meningsskapande i kollegiala sam-
tal. Arbete i fritidshem utförs som ett lagarbete, med individer med olika utbildning och 
olika antaganden om vad fritidshemmet ska erbjuda och innehålla. Kollektivt menings-
skapande är därför en förutsättning för att planera, genomföra och utvärdera verksam-
heten tillsammans. I avhandlingen studeras två arbetslags kollegiala samtal, vilka syftar 
till att utveckla mellanmålet som en särskilt central aktivitet.
Avhandlingen visar bland annat att meningsskapandet som synliggörs i arbetslagen är 
flerstämmigt eller enstämmigt. Resultatet visar på likheter och skillnader utifrån mön-
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