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1. Inledning  

Under vår utbildning här på högskolan för lärande och kommunikation har vi hela tiden blivit 

uppmanade av föreläsare och lärare att strida för vår planeringstid. Vi vet att det är någonting som 

vi har rätt till (SFS 2010:800) men vi har uppfattat att lärarna antyder till att vi kommer behöva ta 

strid för vår egen planeringstid ute i verksamheten. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

har vi fått uppfattningen bekräftad av både handledare och annan personal på de skolor som vi har 

varit på. När vi som studenter har suttit med planeringar inför en aktivitet kan kommentarer som 

”Oj, vilken fin planering. Sådant hinner vi aldrig med att göra.” och ”det där gör vi i huvudet och 

inte på papper för det hinner vi inte med.” Det finns även de lärare som uttrycker att det som 

borde göras under planeringstiden inte hinns med utan tiden går till annat. ”Det finns så mycket 

annat som också behöver göras.” Vi tycker båda att det är något som indikerar på att lärarna 

upplever sin planeringstid på olika sätt och detta finner vi intressant. 

 

I studien vill vi undersöka fritidslärares uppfattningar om planeringstiden med det uppdrag som de 

har. De ska arbeta mot målen och säkerställa att målen för verksamheten uppfylls. De ska även 

genomföra systematiskt kvalitetsarbete och utvärdera verksamheten kontinuerligt för att kunna 

utveckla och planera en verksamhet som är grundad i de nationella målen (SFS, 2010:800). 

Planeringstid kan vara en bidragande faktor till att säkerställa kvalitén i en fritidsverksamhet. Det 

är under planeringstiden fritidsläraren planerar, utvärderar och reflekterar kring den verksamhet 

som bedrivs. Fritidslärares uppdrag kräver en bra och tillräcklig planeringstid för att de ska kunna 

bedriva och planera en verksamhet som bygger på de nationella mål som finns för 

fritidsverksamheten. Med en tillräcklig planeringstid får fritidslärarna även bättre förutsättningar 

till att utvärdera och analysera den verksamhet de jobbar i för att fortsatt kunna utveckla 

verksamheten. En bra och tillräcklig planeringstid kan dock uppfattas olika av olika lärare och det 

är vad vi kommer undersöka i studien. Hur uppfattar en fritidslärare sin planeringstid? Hur 

uppfattar de förhållandet mellan planeringstid, fritidslärarens uppdrag och yrkesutövandet med 

dess mål?  
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2. Bakgrund  

I Sverige finns det 478 000 elever inskrivna i fritidsverksamheter runt om i Sverige och de senaste 

fem åren har elevantalet ökat med cirka fyra procent per år. Av de 478 000 elever som är inskrivna 

är det cirka 85 procent som är mellan 6 och 9 år gamla (Skolverket, 2017). Eleverna i 

fritidsverksamheten befinner sig i verksamheten för att vårdnadshavarnas arbetssituation ser ut på 

ett sådant sätt så eleverna behöver en fritidshemsplats vilket innebär att många elever spenderar 

sin fria tid på fritidshemmet (Dahl & Ackesjö, 2011). Fritidshemmets uppdrag är att skapa en 

meningsfull fritid för de elever som befinner sig i verksamheten. Genom att skapa en miljö som 

eleverna trivs i, uppskattar och vill befinna sig i kan fritidshemmet uppfylla målet som beskriver en 

meningsfull fritid. (Schröder & Tuisku, 2015).  

 

2.1 Begrepp 

Fritidshem avser den pedagogiska verksamhet som bedrivs utanför den obligatoriska skoldagen. 

Elever som har behov av en plats har rätt till en plats upp till 13 års ålder. Fritidshemmet ska 

komplettera den obligatoriska skolan och stödja elevens utveckling och lärande med grund i elevens 

behov och intressen (Skolverket, 2013a).  

 

Fritidslärare, de som arbetar inom fritidshemsverksamheten och har en examen som grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem eller motsvarande utbildning. Den motsvarande 

utbildningen syftar till de som fått yrkesbenämningen fritidspedagoger då de tagit examen innan 

utbildningen gjordes om år 2011 (Schröder & Tuisku, 2015). 

 

Planeringstid, tiden fritidslärarna får för planering av verksamheten. Det kan vara enskild planering, 

planering med arbetslaget för den egna avdelningen eller planering med andra fritidsavdelningar 

(Eklund, 2011).  

 

Fritidslärarens uppdrag är att arbeta mot de nationella mål som finns beskrivna för verksamheten i 

läroplanen. Fritidslärarens uppdrag är att bedriva ett arbete som för verksamheten mot målen 

(Pihlgren, 2017). 

 

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att rektor och skolenhet ska systematiskt och kontinuerligt följa 

upp, analysera och utvärdera resultat i verksamheten. För att kunna planera och utveckla 

utbildningen i verksamheten och säkerställa att de nationella målen uppfylls (SFS 2010:800).  
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2.2 Tidigare forskning  

Då det inte finns någon tidigare forskning om en fritidslärares planeringstid som är det aktuella 

ämnet för studien så kommer delen om tidigare forskning bli mer inriktad på områdets i sig med 

dess innehåll och inte hur det tidigare har beforskats och uppfattats. Avsnittet kommer beröra de 

delar som kan påverka förutsättningarna för planeringstiden. Vilket uppdrag har fritidslärare? Vad 

bör ske under planeringstiden? Det finns många olika typer av planeringstillfällen. Det kan vara 

enskild planering, planering tillsammans med de som arbetar på den egna avdelningen eller 

gemensam planering flera fritidsavdelningar. Antalet timmar som fritidslärare får för planering 

skiftar en del beroende på vilken kommun eller skola en fritidslärare jobbar i då det är rektorn som 

styr antalet timmar för planering eftersom rektorn leder och samordnar organisationen vid en 

skolenhet (SFS 2010:800). Enligt Eklund (2011) kan tiden upplevas som knapp av vissa men det 

handlar lika mycket om vad som sker under den tid som är avsatt för planering.  

 

Vid en generell anblick av hur en planering för en lektion bör läggas upp beskriver Ornstein (1997) 

att lektionsplaneringen bör innehålla sju komponenter. Komponenterna beskrivs som mål för 

lektionen, motivation för att behålla elevernas intresse genom hela lektionen, utveckling av 

lektionen, varierade metoder, varierat material för att komplettera och klargöra innehåller, slutliga 

sammanfattningar och till sist förse eleverna med uppdrag eller läxor. Alla delarna riktas främst till 

lärare som bedriver ämnesundervisning. Men alla komponenter, förutom den sjunde som beskriver 

att förse eleverna med läxor, går att koppla till den undervisning som bedrivs i fritidsverksamheten. 

En fritidslärare behöver mål för undervisningen som bedrivs, olika motivationshöjande metoder 

för att eleverna ska vilja vistas i fritidsverksamheten, utveckling av undervisningen, variation i både 

metoder och material i undervisningen och en sammanfattning av den undervisning som bedrivs.  

 

Enligt skolinspektionens rapport (2010) uppskattar eleverna en varierad verksamhet med olika 

aktiviteter men också en verksamhet med planerade aktiviteter som t.ex. utflykter. Rapporten drar 

slutsatser om att det är gynnsamt att bedriva en varierad verksamhet för att stärka elevers lärande, 

för att kunskaperna ska fördjupas och bibehållas. Enligt Pihlgren (2017) pekar forskning mot att 

en verksamhet som erbjuder olika sammanhang, miljöer och metoder för att lära ut stärker 

elevernas kunskapsinhämtning och förmågor. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en varierad 

verksamhet i form av variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.  Fritidshemmet ska 

även uppmuntra och inspirera till nya upptäckter genom utmaningar för eleverna och genom det 

stimulera utveckling och lärande för eleverna (Skolverket, 2011). Pihlgren (2017) menar även att 

forskning pekar på att en verksamhet präglad av utmaningar, nyfikenhet och äventyr är något som 
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främjar elevers lärande. En varierad och utmanande verksamhet ligger både i elevens intressen, i 

verksamhetens uppdrag och forskningen menar på att det gynnar elevernas lärande. Eftersom en 

del av fritidshemmets uppdrag även är att tillgodose elevernas intressen (Skolverket, 2011) stärker 

även det argumentet för att bedriva en varierad och välplanerad verksamhet då skolinspektionens 

rapport (2010) visar på att eleverna har ett intresse för en sådan verksamhet. Arevik och Hartzell 

(2007) beskriver att direkta och indirekta kunskaper och erfarenheter som tolkas av sinnena är det 

som driver lärandet och kunskapsutvecklingen framåt. Det går att direkt koppla samman med en 

varierad verksamhet som erbjuder nya kunskaper och erfarenheter för eleverna.  

 

Fritidslärarens uppdrag innefattas av ett ansvar att leda verksamhetens arbete mot styrdokumentens 

mål och ansvaret för de sju lärandets underverk brukar vila på fritidslärarens axlar (Pihlgren, 2017). 

De sju underverken beskrivs som de sju icke-kognitiva förmågorna och är kreativitet, empati, 

karaktär, social förmåga, självuppfattning, problemlösning och lärande. Dessa förmågor, tillskillnad 

från de kognitiva förmågorna, kan vara svåra att mäta och de kan vara svåra att definiera. De 

kognitiva förmågorna kan enklare mätas och definieras då de syftar till förmågor som läsning och 

matematiska räkningskunskaper. De icke-kognitiva kunskaperna är mer baserade på en individs 

känslor, attityder och beteende. De icke-kognitiva kunskaperna kan bland annat beröra områden 

som motivation, samarbetsförmågan och självdisciplin (Skolverket, 2013b). De förmågor som 

benämns med de sju underverken och som anses vara bäst lämpade för fritidslärarna att lära ut då 

fritidslärare har en särskild kompetens inom sociala processer, kreativitet, grupp- och 

individutveckling är; kreativitet, empati, karaktär, social förmåga, självuppfattning, problemlösning 

och lärande (Pihlgren, 2017).   

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är det fritidslärarens uppdrag att kontinuerligt bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete där utbildningen som bedrivs i verksamheten ska planeras, följas upp 

och utvecklas. Skollagen säger även att all planering, uppföljning och utvärdering som görs inom 

det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Dokumentationen av kvalitetsarbetet är viktigt 

för att kunna göra avstämningar på hur arbetet mot de nationella målen utvecklas men också för 

att kartlägga och identifiera brister som kan utvecklas i arbetet mot målen (Skolverket, 2015). 

Planeringen och förberedelserna av en pedagogisk aktivitet är viktig för att resultatet av aktiviteten 

ska leda till ett lärande och en utveckling hos eleven. Genom att analysera och utvärdera 

dokumentationen av en pedagogisk aktivitet kan lärare skapa sig en uppfattning om hur det 

fortsatta arbetet ska bedrivas utifrån de resultat som framkommit (Pihlgren, 2017).  

 



9 
 

En fritidslärares uppdrag under skoldagen kan variera mycket och det är inte helt klart vad en 

fritidslärare förväntas göra under skoldagen. Variationen kan ha sin grund i att det inte finns någon 

styrning kring området i styrdokumenten vilket leder till ökad flexibilitet i en fritidslärares uppgifter 

under skoldagen. Alltså är det ofta den enskilda skolans behov som styr vad en fritidlärare gör 

under den obligatoriska skoldagen (Hansen Orwehag, 2015). Variationen i arbetsuppgifter kan 

orsaka att många fritidslärare känner att de har två skilda roller i sitt arbete. En roll på fritidshemmet 

och en annan roll under den obligatoriska skoldagen (Hippinen Ahlgren, 2011).   

 

Haglund (2004) har genom intervjuer med fritidspedagoger beskrivit tre system som definierar och 

förklarar hur en fritidslärare kan jobba under den obligatoriska skoldagen. Det första systemet är 

det socialt inriktade systemet där fritidsläraren, i oro för att förlora sin självständighet, avgränsar sig 

från den obligatoriska skolan för de inte vill bli en hjälplärare. I systemet vill fritidsläraren hellre 

nyttja de lokaler som fritids använder för att planera upp en verksamhet som de kan bedriva under 

skoldagen. Innehållet i det arbete som fritidslärarna bedriver präglas av trygghet och social 

kompetens och kan innehålla mycket praktiska aktiviteter. Andra systemet beskriver är det 

ämnesinriktade och arbetsdisciplinerade systemet och beskriver fritidslärarens roll som ett stöd för en lärare 

eller en enskild elev i klassrummet. Arbete är mer ämnesinriktat och fritidslärarna eftersträvar att 

tillgodose förväntningar som de tror finns riktade mot dem från lärares, föräldrars och 

skolledningens håll. Tredje systemet är det traditionsintegrerande systemet. Fritidslärare och 

klassrumslärare försöker övervinna de traditioner som innan har lett till att fritidslärarnas och 

klassrumslärarnas yrkespraktiker har skiljt sig så mycket åt. De eftersträvar ett samarbete mellan de 

olika verksamheterna och de vill inte att de ska skiljas åt så mycket som de har gjort. Skoldagens 

innehåll kan variera och beröra fritidspedagogisk verksamhet likväl som mer skolinriktad 

verksamhet.  

 

2.3 Fritidslärarens uppdrag enligt styrdokumenten  

2.3.1 Läroplanen  

Fritidshemmet ska skapa möjligheter för elevernas meningsfulla fritid och kunna stimulera 

elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet ska komplettera den obligatoriska skolan genom 

den undervisning som bedrivs i fritidsverksamheten. Verksamheten ska grundas sig i elevernas 

behov, intressen och erfarenheter samt erbjuda en variation i undervisningen som kan leda till nya 

utmaningar och upptäckter. Undervisningen ska även främja elevernas förmåga att samarbeta, 

kommunicera och lära tillsammans med andra. Verksamheten ska gynna elevernas fantasi, 

nyfikenhet, problemlösningsförmåga och utmana dem i att omsätta idéer i handlingar. På så sätt 
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ska elevernas tilltro till sin egen förmåga stärkas (Skolverket, 2011).  

 

2.3.2 Skollagen  

Genom systematiskt kvalitetsarbete ska rektor tillsammans med lärare på skolenheten utvärdera, 

följa upp och analysera det arbete som bedrivs. Resultatet ska sedan vara ett underlag för den 

fortsatta undervisningen och på så sätt säkerställa att verksamheten jobbar mot läroplanens 

nationella mål och uppfyller dessa. Det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt och 

kontinuerligt för att hela tiden utveckla verksamheten och allt arbete ska dokumenteras (SFS 

2010:800).  

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt  

Studien handlar om hur en fritidslärare ser det som redan är och finns, planeringstiden, för att 

sedan beskriva hur den uppfattas av dem. Eftersom uppfattningarna grundas i erfarenheter och 

kunskaper hos individen kan ett objekt uppfattas på många olika sätt och fenomenografin avser att 

främst hitta variationer och inte likheter kring ett objekt (Dimenäs, 2007). Studien utgår därför från 

ett fenomenografiskt perspektiv och har sitt ursprung i fenomenologi, vilket kan direkt översättas 

till läran om det som uppenbarar sig. Trots att fenomenografin har sin grund i fenomenologin är 

det två helt skilda perspektiv (Brinkkjær & Høyen, 2013). Uppfattning är fenomenografins centrala 

begrepp (Kroksmark, 2011) vilket innebär att perspektivet syftar till hur någonting visar sig och 

hur någon uppfattar det som visar sig (Dimenäs, 2007). Fenomenografin syftar till att beskriva hur 

subjektet, en individ, uppfattar objektet. Alltså hur en individ uppfattar sin omvärld, det vill säga 

uppfattningen kring studiens valda ämne (Dahlgren & Johansson, 2016). Det fenomenografiska 

perspektivet syftar till att en individ beskriver omvärlden i andra ordningsperspektivet och inte 

första ordningsperspektivet. Att beskriva en omvärld som den är, är första ordningens perspektiv. 

Det kan vara att en individ beskriver ett möblerat rum med alla möbler som finns i det, var de står 

och vilken färg de har. Att däremot beskriva hur något som redan är uppfattas, är andra ordningens 

perspektiv. Då beskriver individen uppfattningarna den får av det möblerade rummet. Det kan vara 

känslor och upplevelser som kommer till uttryck hos individen.  
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3. Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppfattningar som finns om en fritidslärares 

planeringstid och hur de ser på relationen mellan planeringstid och måluppfyllelse i 

fritidsverksamheten. Samt, hur de anser att planeringstiden kan påverka den verksamhet de arbetar 

i men även vilka faktorer som kan påverka relationen mellan planeringstiden och yrkesutövandet.  
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4. Metod  

4.1 Val av metod 

Metod betyder vägen till målet (Kvale & Brinkmann, 2014) och det är vad kommande avsnitt 

beskriver. Eftersom syftet med studien är att ta reda på hur fritidslärarna uppfattar sin planeringstid 

ur ett fenomenografiskt perspektiv kommer studien även utgår från en fenomenografisk 

forskningsansats och metod då den fenomenografiska metodansatsen är lämpad för att beskriva 

och analysera tankar kring fenomen en individ ställs inför (Dahlgren & Johansson, 2016). Den 

fenomenografiska forskningsansatsen är en kvalitativ ansats (Dahlgren & Johansson, 2016), där 

syftet är att skaffa sig en annan och en djupare kunskap än när man använder sig av kvantitativa 

metoder (Patel & Davidson, 2011). I studien är därför datainsamlingsmetoden semistrukturerade 

intervjuer.  

 

4.1.1 Kvalitativa intervjuer  

Datainsamlingen kommer ske genom kvalitativa intervjuer och de kännetecknas med att vara 

öppna och ge utrymme för ett fritt samtal. Det gör att den intervjuade får utrymme till att formulera 

sina svar på helt fria sätt (Patel & Davidson, 2011). De kvalitativa intervjuerna syftas till att nå 

intervjupersonens perspektiv på den värld de lever i och ta reda på hur den uppfattas av dem utifrån 

deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). De kvalitativa intervjuerna syftar alltså till att 

undersöka uppfattningar av ett fenomen hos den intervjuade (Patel & Davidson, 2011). Eftersom 

intresset ligger i den intervjuades uppfattningar är kvalitativa intervjuer en lämplig metod för 

studien. 

 

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer  

Vi har valt att genomföra semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer är utformade på ett sätt 

som ger utrymme för flexibilitet i intervjun. Det finns inget tvång att följa det förberedda 

frågeformuläret utan och innan. Att ställa frågorna i en annan ordning eller ställa följdfrågor på de 

förberedda frågorna är förekommande när semistrukturerade intervjuer genomförs. Alltså kan det 

ställas oplanerade följdfrågor och på så vis kunna föra ett mer öppet samtal. Vi kan koppla tillbaka 

på det intervjupersonen säger och föra samtalet vidare in på spår som kanske inte var planerade 

från början (Bryman, 2011). Genom att skriva ett frågeformulär innan intervjuerna genomförs 

säkerställs att alla fritidslärare får ungefär samma frågor och att syftet för vår studie besvaras. 

Följdfrågorna i de olika intervjuerna kan skilja sig mellan vilka svar fritidslärarna ger oss på de 

förberedda frågorna.  
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4.1.3 För- och nackdelar med vald metod  

Vid intervjuer tillåts intervjuaren att tolka in kroppsspråk och tonläge vid svaren för att kunna få 

en bättre bild av känslorna som finns i svaren som ges. Intervjuer behandlar svaren på ett djupare 

plan än vad exempelvis en kvantitativ enkät gör. Tidsaspekten är en nackdel med intervjumetoden. 

Intervjuer är tidskrävande och vid mindre studier, likt vår, tillåts endast ett fåtal intervjuer i 

förhållande till den befintliga tidsrymden (Bell, 2014). För att kunna uppfylla det syfte studien har 

måste vi få en djupare och mer kvalitativ bild av lärarnas uppfattningar och det finns inte samma 

möjligheter till det vid en kvantitativ datainsamlingsmetod. Validiteten i studien ökar genom att 

formulera rätt frågor i intervjun som ger oss möjlighet att nå de fördjupade uppfattningarna som 

vi vill nå och få de svar som behövs. Vi kommer kunna undersöka och uppfylla det syfte som 

studien har (Kvale & Brinkmann, 2014).   För att kunna få svar på syftet för studien behöver vi 

noga granska de frågor som ska ställas under intervjuerna. Frågeformuleringarna kan vara 

problematiska då frågorna måste formuleras på ett klart och tydligt sätt för att kunna ge de svar 

som eftersöks (Bell, 2014).  

 

4.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med utbildade grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem eller 

utbildade fritidspedagoger. Därför att endast de har kunskapen som krävs för att kunna besvara de 

frågor studien söker svar på. Frågorna var kopplade till måluppfyllelse på fritidshemmet och till det 

uppdrag som en fritidslärare har, vilket betydde att de skulle känna till målen för fritidshemmet och 

även arbetsmetoderna för att arbeta mot målen. De fritidslärare som tillfrågades om deltagande var 

då vara valda genom ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval menas med att forskaren som 

bedriver studien väljer deltagare som är relevanta för det syfte som finns så de kan bli besvarade. 

Men eftersom vi valde en metod som faller in under icke-sannolikhetsurval kunde vi inte 

generalisera studiens resultat till en population (Bryman, 2011).  

 

För att hitta deltagare till studien kontaktades anställda på olika skolor för att se om det fanns ett 

intresse för att delta i studien. Vid intresse angavs vilka dagar som var aktuella för att genomföra 

intervju och sedan fick deltagaren själv välja vilken dag och tid som passade personen bäst. 

Genomförandet av intervjuerna skedde under en veckas tid och intervjuerna hölls ute på 

deltagarens arbetsplats.  

 

För att få en bra intervju som resulterar i bra information och ett rättvist tolkande av de svar som 

informanterna ger, är det en fördel att det finns ett samspel mellan forskare och de som ska delta i 
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studien och bli intervjuade (Dalen, 2015). Därför kontaktades fritidslärare på skolor där vi har 

genomfört praktiker under den verksamhetsförlagda undervisningen. Det underlättar samspelet 

under intervjuerna då det redan finns en liten relation mellan informanten och den som genomför 

intervjun.  

 

4.3 Genomförande 

Innan intervjun började fick den som skulle delta i intervju skriva på en tillståndsblankett (se bilaga 

1) som förtydligar den deltagandes rättigheter i studien. Vid genomförandet intervjuades 

informanterna en och en. En av oss studenter höll i intervju och ställde frågor från intervjuguiden 

(se bilaga 2) och ställde även följdfrågor som matchade de svar som informanten gav. Den andra 

studenten satt bredvid för att skriva anteckningar och flika in med extra följdfrågor vid behov. På 

så vis minskade riskerna för otillräckliga svar och för tunn information från informanten.   

 

Intervjuerna spelades in för att kunna användas till transkribering av intervjuerna vid ett senare 

tillfälle. Vi spelade in på två mobiltelefoner för att säkra upp med dubbla inspelningar ifall tekniska 

problem skulle uppstå med en av enheterna. Inspelningarna underlättade transkriberingen av 

intervjuerna då metoden ger möjligheter till att spela upp intervjuerna flera gånger och 

ljudupptagningen visar även på tonfall och pauser som kan vara avgörande vid tolkning av känslor 

kring ämnet som diskuteras (Kvale & Brinkmann, 2014). Det avsattes en timma för varje intervju 

för att inte behöva stressa innan, under eller efter intervjun. I genomsnitt tog varje intervju ca 20 

minuter och det genomfördes 6 stycken intervjuer. När alla intervjuer var genomförda 

transkriberades dem och skrevs ut för att kunna analyseras, tolkas och ligga till grund studiens 

resultat. Vid transkriberingarna var det innehållet, vad som hade sagts, som var det intressanta. 

Därför gjordes något som Norrby (2014) benämner som en skriftspråkskonversation. 

Användandet av transkriberingsmetoden syftar till att innehållet är viktigare och att tolka in pauser, 

betoningar och andra aspekter utöver det som sägs inte behövs för att få fram ett resultat i studien. 

Transkriberingsmetoden är en grov form av transkribering som är lämpad för studien då 

innehållsaspekten stämmer överens med det som vi vill få ut av intervjuerna.  I nästa del förklaras 

den metod som användes vid analysen och tolkningen av det material som vi fick fram av 

intervjuerna som sedan kommer mynna ut i studiens resultat.  

 

4.4 Databearbetning och analys 

En fenomenografisk analys kan delas in i olika steg. Dessa steg samspelar med varandra genom 

hela bearbetnings- och analysprocessen. Processens kan kort sammanfattas med att textmaterialet 
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från de genomförda intervjuerna läses in och forskaren försöker hitta delar i intervjuerna som är 

betydelsefulla för syftet eller forskningsfrågorna (Dahlgren & Johansson, 2016). 

 

4.4.1 Bearbetnings- och analysprocess steg för steg  

Dahlgren och Johansson (2016) delar upp bearbetnings- och analysprocessen i sju olika steg. Stegen 

beskriver enklare och närmre hur processen genomförs och vi har valt att använda oss av den 

metod som Dahlgren och Johansson presenterar i vår bearbetnings- och analysprocess.  

 

Steg ett – lära känna materialet  

De transkriberade intervjuerna, som utgör det material som ska analyseras i studien, lästes flera 

gånger om av oss båda för att lära känna materialet väl.  

 

Steg två – hitta betydelsefulla och viktiga uttalanden  

Efter inläsningen av intervjuerna valdes delar som ansågs vara extra viktiga och betydelsefulla för 

studiens resultat. Syftet med de utvalda delarna var att de kort men rättvist skulle spegla hela 

intervjuns innehåll. En informants svar kunde präglas av en uppfattning om att planeringstiden var 

stressig och informanten förklarade det väldigt utförligt. Då eftersöktes en del av intervjun som 

kunde sammanfatta det utförliga och långa svaret på ett kort och rättvist sätt.  

 

Steg tre – finna skillnader och likheter i de utvalda delarna  

Utifrån det material som valdes ut i steg två eftersöktes likheter och skillnader i de utvalda delarna. 

Genom en mer djupgående analys av de enskilda delarna upptäcktes likheter som vid första anblick 

kunde ses som skillnader. Användandet av olika synonymer och förklaringar för att beskriva en 

gemensam uppfattning av ett fenomen kunde tolkas som skillnader innan det gjordes en djupare 

analys för att på så vis hitta likheter.  

 

Steg fyra – gruppering av likheterna och skillnaderna  

I steg fyra bildades grupper av de olika utvalda delarna från intervjuerna genom att vi ställde likheter 

och skillnader mot varandra för att kunna relatera dem till varandra. Grupperingarna som bildades 

kunde alltså bestå av både likheter och skillnader från steg tre men delarna berörde ett gemensamt 

ämne vilket gjorde att de grupperades ihop.  

 

Steg fem – tydligt uttrycka och formulera kategorier  

Nu hade det bildats grupper med gemensamma ämnen men delarnas innehåll kunde både vara lika 
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men också innehålla skillnader.  I steg fem lades det fokus på vad alla dessa delar hade för likheter 

för att hitta en gemensam punkt och en kärna för de aktuella delarna. Kärnan var sedan det som 

utgjorde en kategori där delarnas likheter skulle övervägas dess skillnader. Det var upp till oss att 

avgöra hur stor variation det kunde vara mellan de olika delarna i en och samma kategori. Blev 

skillnaderna för stora inom en kategori gjordes ett övervägande om att blida en ny kategori istället 

för att ha för stor variation inom en kategori. Det övervägandet uppstod när det fanns indikationer 

på att rektor och ledning på skolan påverkar relationen mellan planeringstid och yrkesutövandet i 

flera av de befintliga kategorierna. Då gjordes ett övervägande att kategorisera alla 

rektorsindikationer under samma kategori istället för att ha dessa delar utspridda i olika kategorier.  

 

Steg sex – namnge varje kategori  

När kategorierna var klara och innehållet upplevdes rätt skulle delarna namnges och bilda en 

beskrivningskategori. Formuleringen av namnet på en beskrivningskategori skulle vara kort och 

uttrycka den känslan som uppfattningarna har kring ett fenomen i den aktuella kategorin. 

Utmaningen var alltså, genom en namnformulering, återge det som var mest utmärkande för en 

beskrivningskategori.  

 

Steg sju – granska och jämföra alla delar och kategorier  

I slutskedet av bearbetnings- och analysprocessen granskades alla delar för att se om delarna passa 

in under den beskrivningskategorin de var insorterade i eller om de möjligtvis skulle kunna passa 

in under fler beskrivningskategorier. Meningen med beskrivningskategorierna är att de ska vara 

unika och de delar som är insorterade i en kategori ska enbart passa in där. Det avslutande skedet 

kan leda till att beskrivningskategorierna blir färre till antalet då forskaren kan välja att föra samman 

vissa kategorier och bilda en ny och större beskrivningskategori. Det problemet uppstod inte i 

arbetet med studien och kategorierna som hade arbetats fram bibehölls. De slutgiltiga 

beskrivningskategorierna för en del av syftet bildade sedan ett så kallat utfallrum. Utfallsrummet är 

en benämning på resultatet i en studie med en fenomenografisk forskningsansats. Då studien 

innehåller ett syfte som är uppdelat i två delar fick studien två utfallsrum som bildade resultatet. 

(Dahlgren & Johansson, 2016)  

 

4.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) skriver om tillförlitlighet och ett sätt att förstå tillförlitlighet är genom trovärdighet. 

Trovärdigheten förklaras vid att resultatet speglar den uppfattning som deltagarna i studien faktiskt 

har, vilket säkerställs genom att delge deltagarna resultatet av studien. För att säkerställa att vi tolkar 
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deltagarnas uppfattningar rätt vid intervjuer och på så vis kunna framställa ett rättvist resultat väljer 

vi att delta, båda två, vid samtliga intervjuer. Genom att samla in data genom ljudupptagning vid 

intervjun och anteckningar som berör känslor, reaktion och kroppsspråk ger det oss en mer 

fullständig och rättvis tolkning av den intervjuades uppfattningar (Patel & Davidson, 2011) En av 

oss studenter kommer alltså leda intervju och en kommer föra anteckningar undertiden som 

intervju fortgår. Genom inspelningar kommer det även ges möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

en intervju vid fler tillfällen vilket minskar riskerna för att misstolka och missa viktig information 

vid intervjuerna. Risken för misstolkning minskar även genom att båda har deltagit vid samtliga 

intervjuer, läst transkriberingarna och tolkat in delarna i olika beskrivningskategorier i resultatet. 

Genom att båda läser och tolkar samma textmaterial ökar tillförlitligheten (Patel & Davidson, 

2011).   

 

Ett bra sampel mellan den som intervjuar och informanten är en fördel för att intervjun ska bli så 

givande som möjligt. Samspelet gynnar tolkningarna av det informanten säger och minskar risken 

för misstolkning. Det har även en positiv inverkan på mängden information som informanten ger 

vid en intervju (Dalen, 2015). Därför har vi valt att enbart intervjua fritidslärare på skolor vi varit 

verksamma i genom den verksamhetsförlagda undervisningen eftersom det redan finns ett samspel 

och en relation mellan oss och fritidslärarna på de skolorna.  

 

Bryman (2011) berör även pålitlighet som en del av tillförlitligheten i sin bok. Pålitlighet syftar till 

att hela forskningsprocessen är komplett och att det finns en redogörelse för alla delar av den. 

Redogörelsen av forskningsprocessen sker genom rapporten, som delger alla delar av studien.  

 

Tillsammans med tillförlitlighetskriterierna tar Bryman (2011) även upp äkthetskriterier. Dessa 

kriterier syftar till deltagarnas vinning av studiens resultat. Ger resultatet en rättvis bild av de 

uppfattningar som faktiskt finns om det studerade fenomenet hos deltagarna? Kan resultatet bidra 

till en ökad förståelse hos deltagarna kring det fenomen som beforskats? Kan resultatet bidra till 

en möjlighet för deltagarna att förända eller påverka det fenomen som studerats?  

 

4.6 Etiska aspekter 

Vid genomförande av studien måste individskyddskravet balanseras gentemot forskningskravet. 

Det vill säga att individen som deltar ska skyddas från skada och kränkning när de deltar i den 

studie som ska bedriva. Vissa forskningsstudier kan komma att leda till en mindre obetydlig skada 

och finns det risk för det måste dessa två, individskyddskravet och forskningskravet, vägas mot 
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varandra. Är det värt att det uppstår en liten och ganska obetydlig skada i utbyte mot att vi får ny 

och viktig kunskapen genom den forskning som bedrivs? (Vetenskapsrådet, 2011) För att skydda 

de som ska delta i studien har vi valt att genomföra enskilda intervjuer. Eftersom det då enbart är 

vi som genomför studien och den som har valt att delta i den som närvarar vid intervjun. Det 

resulterar i att enbart vi som genomför studien som kommer veta vem som har sagt vad och då 

kunna skydda individer som deltar på ett bättre sätt.  

 

Det finns även ett samtyckeskrav som alla deltagare ska veta om. Kravet syftar till att ge deltagarna 

så mycket information om studien så att de ska kunna ge ett godkännande eller ett nekande till att 

delta i en studie. Under tiden som studien bedrivs har deltagarna rätt att avbryta och dra sig ur 

studien (Bryman, 2011). Genom att informera deltagarna om studiens syfte uppfylls även 

informationskravet då det innefattar att deltagarna ska få information om forskningsstudiens syfte 

(Dimenäs, 2007).  

 

Konfidentialitetsaspekten innebär att all information som publiceras i ett resultat inte ska kunna 

leda till att någon av deltagarna i studien kan identifieras (Bryman, 2011) och att all data som kan 

identifiera en deltagare i en studie inte får yppas för andra utanför studien (Kvale & Brinkmann, 

2014). Det innebär också att under studiens gång lagras all information så att obehöriga inte kan få 

tillgång till den (Bryman, 2011). Datan, som berör enskilda deltagare, ska endast användas för 

studiens och forskningens ändamål för att kunna uppfylla nyttjandekravet (Dimenäs, 2007).  
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5. Resultat 

I kommande avsnitt presenteras resultatet av den data som har samlats in för att bearbetas och 

analyseras. Syftet för studien kommer uppfyllas och svaren för syftet presenteras genom 

beskrivningskategorier med tillhörande citat. Syftet som kommer uppfyllas är: Vilka uppfattningar 

som finns om en fritidslärares planeringstid och hur de ser på relationen mellan planeringstid och 

måluppfyllelse i fritidsverksamheten. Dessutom, hur de anser att planeringstiden kan påverka den 

verksamhet de arbetar i men även vilka faktorer som kan påverka relationen mellan planeringstiden 

och yrkesutövandet. Syftet kommer delas upp i två delar och varje del kommer genom 

beskrivningskategorier få ett utfallsrum utgör resultatet.  

 

5.1 Hur uppfattar fritidslärarna sin planeringstid? 

Den första delen av syftet som uppfylls är vilka uppfattningar som finns om en fritidslärares 

planeringstid. Resultatet av studien visar att delen besvaras genom fem olika uppfattningar vilket 

resulterar i fem olika beskrivningskategorier i utfallsrummet till första delen av syftet.   

 

5.1.1 Planeringstiden uppfattas som stressig 

Genom intervjuerna med fritidslärarna framkom det att många av dem uppfattade sin planeringstid 

som stressig. Många av fritidslärarna uttryckte att det var mycket att göra på lite tid vilket gjorde 

att de kände sig stressade och uppfattade planeringstiden som stressig. Här presenteras utvalda 

delar i form av citat från intervjuerna som styrker ovanstående text.  

 

… så vi har ju mycket som ska ingå i planeringen men det hinns aldrig med alltihopa. Så det 

känns oftast ganska stressigt. (Person 5)  

 

Informanten visar genom sitt uttalande på att planeringstiden är för knapp i förhållande till vad 

som ska göras under planeringstiden vilket leder till att den uppfattas som stressig. Nästa informant 

uppfattar planeringstiden som stressig för det är för lite tid och för mycket att göra.  

 

Jag känner mig stressad när jag hör det ordet. Jag, man har oftast en timma och ibland bara 

en halvtimma på sig. Och då ska man få in all typ av planering där. (Person 1) 

 

Utsagan informanten ger menar på att den befintliga planeringstiden inte räcker till för all typ av 

planerings som personen ska hinna med. Vilket leder till att planeringstiden uppfattas som stressig. 

Nästkommande citat beskriver planeringstiden som stressig och mycket att göra men viktig.  
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Jag är glad att jag har för jag vet att det finns dem som har mindre.[…] Den är ofta väldigt 

stressig. Det är mycket man ska göra, även om det inte låter mycket så tar det tid.[…] Så att, 

stressig fast viktig. (Person 3)   

 

Informanten menar att det som ska göras under planeringstiden tar mycket tid. Informanten är 

glad över den tid som finns tillgänglig för planering för det finns andra som inte har lika mycket 

tid. Men informanten uppfattar sin planeringstid som stressig ändå.  

 

5.1.2 Planeringstiden uppfattas som otillräcklig ur tidsaspekt   

Fritidslärarna uppfattade att tiden de fick till planering var otillräcklig. Många av fritidslärarna tyckte 

inte att de hann med det som de ska hinna med. Under planeringstiden ska de hinna med att 

planera, utvärdera, reflektera och utveckla den verksamhet som de arbetar i. Men många av 

fritidslärarna menade på att de inte hinner utvärdera, reflektera och utveckla verksamheten för de 

måste prioritera att planera den istället när tiden inte räcker till för alla delar. Vissa känner även att 

de måste prioritera det viktigaste för stunden då de enbart hinner med vissa delar under 

planeringstiden. Här presenteras citat från intervjuerna som styrker ovanstående text.  

 

Det finns inte tid för reflektion eftersom jag ska planera upp veckan och kanske helst en vecka 

till och så ska jag utvärdera det som varit. Du hinner inte det på en timme, så att… (Person 

2)  

 

Informanten menar att en timmes planeringstid inte räcker till för alla delar som planeringstiden 

ska innehålla. Tiden för reflektion faller bort när planeringstiden behövs för att planera en till två 

veckor framåt och utvärdera föregående vecka. Informanten nedan menar att planeringstiden är 

otillräcklig för de endast hinner planera det viktigaste.  

 

Just nu får jag planera hela veckan på en timma och då får jag typ dela upp lite vad jag tycker 

är viktigast. (Person 1)  

 

Eftersom informanten behöver planera upp en hel vecka under en timma måste informanten dela 

upp innehållet och beröra det viktigaste. Nästa citat beskriver otillräckligheten genom att 

utvärderingen inte hinns med och att planeringen av verksamheten ibland sker hemma.  

 

Det räcker inte. Jag hinner planera, oftast. Jag hinner genomföra. Sen är det inte alltid jag 

hinner planera på den tiden jag har utan man får göra hemma. Men utvärdera… ah, eventuellt 
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att det gick bra eller det gick inte bra. Men det här djupare, med vad vi hade kunnat göra 

annorlunda hinner man ju nästan aldrig. […] För man har tid, oftast har man tid att planera 

för veckan. Men jag har inte tid att utvärdera föregående (Person 3)  

 

Informantens visar genom sin utsaga att planeringstiden är otillräcklig tidsmässigt då allt inte hinns 

med som ska hinnas med. Vid behov planerar informanten även hemma, utanför arbetet. 

Informanten uppfattar även att utvärderingen inte hinns med.  

 

5.1.3 Planeringstiden uppfattas som oprioriterad   

Fritidslärarna uppfattade att en fritidslärares planeringstid inte är något som prioriteras och de har 

uppfattningar om att förlorad planeringstid inte kan tas igen vid annat tillfälle. Det var ur ett 

ledningsperspektiv då fritidslärarna uppfattade att ledningen inte prioriterar planeringstiden genom 

att den inte existerar. Men också genom att fritidslärarna blir i fråntagna sin planeringstid och blir 

beordrade att hjälpa till i klassrummen. De uppfattade även att förlorad planeringstid inte kan och 

får tas igen. Här presenteras de utvalda citat som styrker ovanstående text.  

  

Väldigt stressig och inte så prioriterad. […] (fråga) Ser du att det behövs förändringar kring 

fritidslärarens planeringstid…? (respondent svarar) Jaa. Jag tycker att det borde sättas lite mer 

värde i det. (Person 1)   

 

Informanten menar att planeringstiden inte är prioriterad och tycker att det ska sättas mer värde i 

en fritidslärares planeringstid. Nästa informant uppfattar planeringstiden som oprioriterad 

eftersom den inte existerar på arbetsplatsen.  

 

Jag har ingen enskild planering på det här bygget. Så dåligt är det här… (Person 6) 

 

Genom uttalandet ställer sig informanten negativt till att en enskild planeringstid inte förekommer. 

Följande citat beskriver hur planeringstiden inte är prioriterad genom att andra uppgifter utförs på 

planeringstiden och att förlorad planeringstid inte kan tas igen.  

 

Men vi får alltid strunta i vår planeringstid och vad vi gör och gå in i klassrummet istället. […] 

Om vi säger då att jag har tio timmars planingeringstid på en månad i snitt då till exempel. 

Det är minst hälften som går bort för att jag måste hjälpa till i skolan. Och det är ju inte så att 

jag får tillbaka den tiden. Det får man ju bara hoppas att det löser sig. (Person 1)   

 

Informanten berättar att planeringstiden faller bort för att istället hjälpa till i klassrummet. Den 
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tiden som faller bort går inte heller att ta igen utan informanten säger att det är bara att hoppas på 

att det löser sig ändå.  

 

5.1.4 Innehållet avgör värdet i planeringstiden  

Fritidslärarna nämner flera innehållsmässiga faktorer som kan påverka om de uppfattar 

planeringstiden som värdefull eller inte värdefull. De uppfattar planeringstiden som värdefull när 

de får sitta ner tillsammans och skapa en samsyn kring den verksamheten de arbetar i. De menar 

även på att värdefull planeringstid är när de kan utvärdera och när de hinner med alla punkter på 

olika typer av dagordningar som enligt dem höjer kvalitén på planeringen. Fritidslärarna säger även 

att den tiden de får tillsammans då de kan diskutera elever och elevgrupper är värdefull. När 

planeringstiden uppfattas som mindre värdefull är den ostrukturerad och innehåller onödiga 

samtalsämnen som berör organisationen kring verksamheten som t.ex. personal. De följande 

utvalda citaten styrker ovanstående text.  

 

För det händer inte så mycket så den planeringstiden då. Man tar bara såna släcka bränder 

grejer och det är ingen kvalité. Vad behöver vi prata om? Vem ska vara ledig? Vem kan ta min 

stängning? Det kan man ta en annan gång. (Person 6)  

 

Informanten menar på att kvalitén på planeringstiden sänks när de pratar om frågor som kan tas 

upp vid andra tillfällen än på planeringstiden. Informanten nedan uppfattar planeringstiden som 

värdefull vid samsynsskapande.  

 

Men det är ju just det att man skapar samsyn, att man tänker likadant, att man hinner sitta och 

prata om sånt som är jätteviktigt kring barnen, för det är ju det som är det viktigaste. (Person 

4) 

 

Genom uttalandet menar informanten att planeringstiden är viktig när de skapar en samsyn och 

när de kan prata om saker kring barnen i verksamheten. Nästa informant beskriver att 

planeringstiden uppfattas som värdefull när utvärdering och gemensamma samtal hinns med.  

 

Asså dels tänker jag att den gemensamma är jättevärdefull. För även om vi kanske inte hinner 

få ner det i skriftlig och allt det här så ses man ändå. Det är sällan man hinner sitta ner och 

samtala. Så den är jättevärdefull. […] Och sen som sagt det lilla jag hinner utvärdera är också 

rätt värdefullt. För då kan jag ändå se någonting. (Person 3)  

 

Enligt informanten är den gemensamma planeringstiden värdefull för då hinner de sitta ner och 
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samtala. Informanten menar även att det lilla som hinns utvärdera är värdefullt. Nästa citat 

beskriver att dagordningar ger kvalité till planeringstiden.  

 

Eller vi har en dagordning varje fredag vad vi ska ta upp. Så att det blir lite kvalité på 

planeringstiden. (Person 1)  

 

Med en dagordning där allt som ska tas upp finns med höjs kvalitén på planeringstiden enligt 

informanten.  

 

5.1.5 Planeringstiden påverkas av kapitel fyra i läroplanen 

I beskrivningskategorin skiljer sig uppfattningarna om hur kapitel fyra, som är fritidhemsdelen i 

läroplanen, har påverkat känslan kring planeringstiden. En del fritidslärare uppfattar känslan som 

mer positivt efter införandet av kapitel fyra och en del uppfattar den som mer negativ. De utvalda 

citaten nedan är indelade i positiv och negativ bemärkelse av hur kapitel fyra har påverkat 

planeringstiden.  

 

5.1.5.1 Positiv bemärkelse – planeringstiden gynnas av kapitel fyra  

De fritidslärare som uttryckte sig positivt kring införandet av kapitlet anser att det har medfört en 

bättre struktur. Strukturen underlättar arbetet med målen för verksamheten på så sätt att det är 

enklare att se vad de har jobbat med och vilka delar de behöver arbeta vidare med. 

 

Jag kan väl känna att kapitel fyra ändå, nu har jag ju jobbat med det så, men för mig är det 

ganska tydligt vad man behöver jobba med. […]… man kan gå tillbaka till och hitta 

inspiration. När det har blivit så konkret så har det ju blivit mycket lättare och liksom kunna 

checka vad vi faktiskt jobbat med. Så jag tycker det är bra. (Person 3)  

 

Informanten säger att kapitel fyra gör det mer tydligt vad de behöver jobba med och att det har 

blivit lättare att kontrollera vad de redan har jobbat med. Nästkommande informant uppfattar 

planeringstiden som enklare då det finns mer att gå på i och med kapitel fyra.  

 

Jag tycker att planeringstiden har blivit lättare, asså planeringen i sig har blivit lättare med 

kapitel fyra för jag har mer att gå på. […] Så jag tycker det är jätteskönt att den har kommit. 

(Person 2)  

 

Genom kapitel fyra blir planeringstiden enklare enligt informanten. Då de har någonting att gå på 
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under planeringen. Följande citat beskriver att kapitel fyra har underlättat för planeringen genom 

avstämningar av målen.  

 

Det är lätt att kolla och checka av vad jag har jobbat med. Oj, det här har vi inte alls gjort då 

får vi lägga kraft på det. (Person 3)  

 

Informanten menar att kapitel fyra gör det enklare att kontrollera vad de har jobbat med och vad 

de inte har jobbat med.  

 

5.1.5.2 Negativ bemärkelse – planeringstiden gynnas inte av kapitel fyra  

De fritidslärare som istället har en negativ känsla kring kapitel fyras påverkan på planeringstiden 

menar att kapitel har medfört mer arbete som inte hinns med och en känsla av okunskap. 

 

Man har inte ens förstått att den, det här nya, att det blir lite blurrigt för att det inte är så 

prioriterat. (Person 1)  

 

Informanten säger att kapitel fyra inte har varit prioriterat och gör planeringen mer otydlig och 

blurrig för att de inte har förstått den delen helt. Nästa informant menar att okunskapen kring 

målen kan leda till en ineffektiv planeringstid.  

 

Jag vet hur jag ska lägga upp det. Men jag vet att det är vissa som inte riktigt vet hur man ska 

göra och då blir det att man sitter. Och då blir den inte effektiv ändå. (Person 3)  

 

Genom uttalandet säger informanten att planeringstiden inte blir effektiv för de som inte vet hur 

kapitel fyra ska användas i planeringen. Nästkommande informant beskriver att införandet av 

kapitel fyra har resulterat i mer att göra och mer krav.  

 

Jag tror jag pratar för alla fritidspedagoger på denna skola när jag säger att vi tycker att vi har 

för lite planeringstid utefter vad som har tillkommit. För det är ganska mycket mer som ska 

göras, det är väldigt mycket mer krav som ställs på en när man är fritidspedagog. (Person 4) 

 

Genom att kapitel fyra har kommit menar informanten att en fritidslärare har fått mer att göra 

under sin planeringstid men inte fått mer planering för detta. Det ställs mer krav på en fritidsärare 

nu än innan kapitel fyra enligt informanten.  
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5.2 Relationen mellan planeringstid, måluppfyllelse och yrkesutövandet  

Andra delen av syftet som kommer uppfyllas är hur fritidslärarna ser på relationen mellan 

planeringstid och måluppfyllelse i fritidsverksamheten. Samt hur de anser att planeringstiden kan 

påverka den verksamhet de arbetar i men även vilka faktorer som kan på verka relationen mellan 

planeringstiden och yrkesutövningen. Resultatet av studien visar att svaren från intervjuerna som 

grundas i andra delen av syftet uppfylls genom fyra olika uppfattningar vilket resulterar i fyra olika 

beskrivningskategorier i utfallsrummet.   

 

5.2.1 Relationen mellan planeringstid och yrkesutövandet  

Genom att många uttryckte att fritidslärarnas kompetens används fel eller inte alls under skoldagen 

kunde vi se att de tyckte att relationen planeringstid och yrkesutövandet inte prioriterades. 

Fritidslärarna menade att den tiden som de används som resurs kan användas till att planera 

fritidsverksamheten istället. Fritidslärarna uttryckte även att det finns andra relevanta uppgifter för 

en fritidslärare under skoldagen som t.ex. rastverksamhet eller värdegrundsarbete. Här nedan finns 

tre utvalda citat som styrker uppfattningen hos fritidslärarna.  

 

Det är resurs mot klass som vi är här. Och det brotts vi ju mycket med här och pratar mycket 

om det. Att vi vill att våra kompetenser ska komma fram. På vårt gamla jobb jobbade vi 

mycket med värdegrund och likabehandling, fritidspersonalen, under skoltid. Genom att ha 

rastaktiviteter med olika funktioner som gynnade hela skolan. Och där, tänker jag att man 

måste få jobba som fritidslärare om man vill och man tycker att det är de man brinner för. 

[…] Så att man tar till på den kunskap som finns, för att jag är 44 år och jag har inte lust att 

stå som en praktikant längst bak i klassrummet och inte ha koll på någonting. Då finns det 

andra saker som jag skulle kunna göra som jag är bra på, och som gynnar barnen. Så man tar 

tillvara på den kompetens som finns. (Person 5).  

 

Informantens utsaga beskriver att arbeta som resurs i ett klassrum som fritidslärare inte är att ta 

vara på en fritidslärarses kompetens. Uttalandet beskriver även att informanten menar att tiden kan 

användas bättre och att det även skulle gynna barnen och inte bara tillvaratagandet av kompetenser 

hos fritidslärarna. Nästa citat beskriver att relationen uppfattas som oprioriterad då det finns tid till 

att planera fritidsverksamheten men den nyttjas till annat. 

 

Hela skoldagen används fel för fritidspedagogerna här, tycker jag. Asså man, eftersom man 

har mellan 8 och 13 som fritidspedagogerna skulle kunna planera eller använda den som 

rastverksamhet eller sånt. Så ska man inte använda oss som resurs, vilket man gör här. Står i 

ett klassrum och lyssnar på högläsning ungefär. Det är ganska slöseri med tid. […] … väldigt 
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mycket tid som jag bara sitter av. Som jag skulle kunna göra så mycket mer av. (Person 6) 

 

Uttalandet av informanten beskriver att resursuppgiften för en fritidslärare är slöseri med tid och 

att tiden skulle kunna användas för planering eller t.ex. rastverksamhet. Det är tid som skulle kunna 

användas på ett bättre sätt menar informanten.  

 

5.2.2 En fungerande relation ger förutsättningar för kvalité  

Flera av fritidslärarna uttrycker att en fungerande relation mellan planeringstid och yrkesutövandet 

med dess mål är en förutsättning för kvalitéskapande. De anser att tiden för planering måste finnas 

för att de ska kunna arbeta mot de mål som finns för verksamheten men även för att kunna 

utvärdera och utveckla verksamheten. De uttrycker att det är en förutsättning för att kunna bedriva 

en verksamhet med kvalité. De menar att det ska finnas tillräckligt med planeringstid för att kunna 

planera och bedriva en verksamhet som har sin grund i de mål som läroplanen innehåller. De 

utvalda citaten nedan indikerar på att ovanstående text kan kopplas till den uppfattning som 

fritidslärarna har.  

 

Asså det är ju hur viktigt det är att man får tid till reflektion. Asså det är ju a och o. Att du får 

tid till att utvärdera, […] Och får man inte tid till att utvärdera så har du ingen grund till 

utveckling. Du har den i huvudet med du har det inte på papper. Och har du det inte på 

papper, så finns det ju inte. […] Men vi hade kunnat ha den mycket bättre verksamhet om vi 

kanske hade fått en timme till med planeringstid. Det hade inte behövts jätte, jättemycket. 

Men en timma till kanske. (Person 2).  

 

Tid till reflektion och utvärdering är viktigt för att få en grund till utveckling säger informanten. 

Informanten beskriver även att lite mer planeringstid hade mynnat ut i en bättre verksamhet. 

Informanten nedan uppfattar att mer planeringstid skulle ge fritidsverksamheten bättre kvalité.  

 

Och det, vi har ju inte fått mer planeringstid för att vi ska känna att vi kan hinna med alla 

delarna som finns på fritids och göra det fullt ut och göra det bra. Så kvalitén skulle ju kunna 

bli mycket, mycket bättre om man fick möjlighet och planera mer, mer planeringstid. (Person 

5).  

 

För att hinna med alla delar och göra det fullt ut behövs mer planeringstid. Vilket i sin tur skulle 

leda till att kvalitén blir bättre, beskriver informanten. Nästa citat beskriver planeringstiden som en 

viktig del i utveckling och kvalitetshöjning av verksamheten.  
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Att kunna förbereda, förebygga, förekomma saker. Prata barn. Förhållningssätt med dom man 

jobbar med. Kvalitetshöjande så man kan komma någonstans. Utveckla. För det går ju inte 

utan planering. […] Och det går inte ha en planerad verksamhet om man inte har tid. (Person 

6)  

 

Informanten beskriver vad som behövs beröras under planeringstiden för att en kvalitetshöjning. 

Men informanten menar även att det inte går om tiden för planering inte finns.  

 

5.2.3 Rektor och skolledningens roll i relationen  

Många fritidslärare uppfattar att rektorn har en betydande roll för att relationen mellan 

planeringstid och yrkesutövandet ska fungera. Fritidslärarna menar på att rektor och ledning bör 

höja fokus, få en större förståelse och inblick i fritidsverksamheten för att kunna prioritera 

fritidsverksamheten mer. De anser att ett höjt fokus och en högre prioritet av 

fritidshemsverksamheten från rektor skulle kunna gynna relationen. Här nedan är de utvalda citat 

som styrker uppfattningen hos fritidslärarna.  

 

Asså som det är nu så är egentligen, asså den med skolledningen är ju värdefull. […] Jag hade 

nästan önskat att dom skulle vara med lite mer. För att få en större förståelse för vad vi gör 

på fritids. Hur vi fungerar på fritids. (Person 2)  

 

Informanten beskriver en önskan om att skolledningen ska vara med mer för att få en förståelse 

för vad de gör på fritids och hur de fungerar på fritids. Nästa informant uppfattar att mer stöd från 

skolledningen skulle gynna verksamheten.  

 

Jag tycker att ledningen ska gå in och… Inte gå in och bestämma vad jag ska göra på min 

planeringstid men styra det på ett annat sätt. Jag tycker att dom ska följa upp på ett annat sätt. 

[…] Hur går det för er och vad behöver ni? Kan vi hjälpa till med något? Vad behöver ni 

jobba med och vad har ni för tankar? […] Så man får stödet också. För dom är ju inte här om 

vi inte ringer om det har hänt något. (Person 3) 

 

Utsagan beskriver att informanten vill att ledningen ska följa upp verksamheten på ett annat sätt. 

Informanten vill att ledningen ska göra avstämningar i verksamheten och ge stöd på det sättet. 

Nedan beskriver informanten rektorn synsätt som avgörande för tiden som ges till planering av 

verksamheten.  

 

Sen beror det ju på vad du har för rektor som ger dig tid, som om, om jag kan berätta, stå och 
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förklara varför jag behöver det så kanske vissa rektorer tycker det är viktigt. Det beror på vad 

man tycker, hur viktigt fritids är och hur man ser på fritids roll, tänker jag. Som rektor och det 

kan jag ju skilja inom (aktuella kommunen) också, just här, är det väldigt låst med två och en 

halv timme, det är vad det står i avtal med det räcker ju inte till. (Person 5)  

 

Informanten beskriver hur en rektors syn på fritids kan påverka den tid du får till planering. Tiden 

som ges till planering kan variera beroende på rektorns syn på fritids menar informanten.  

 

5.2.4 Tillgängliga lokaler gynnar yrkesutövandet     

Fritidslärarna anser att tillgängliga verkshetslokaler under planeringstiden kan vara positivt för 

yrkesutövandet och då gynna relationen planering och yrkesutövandet. De menar att tillgängliga 

lokaler under planeringen öppnar upp för att utveckla lekmiljöer som är positiv utveckling för 

verksamheten. De menar även att det underlättar för dem själva genom att de kan inventera vad 

det finns för material och vilka inköp som kan behövas göra för att kunna höja kvalitén på 

fritidshemmet. Citaten nedan visar på de fördelar som fritidslärarna uppfattar att tillgängliga lokaler 

under planeringstiden kan medföra till yrkesutövandet.  

 

Som jag säger som våra lokaler, har vi ju inte tillgång till under vår planering och då blir det 

svårt. För vi vill ju att, vi vill ju hänga med ungarna i det dom är nyfikna på och i det som dom 

vill göra och utveckla lekmiljöer och som ni säger med variationer och allt det här. Men vissa 

saker stoppar det till viss del. […] Jag skulle ju önska att vi hann med våra lokaler mer och 

arbeta där. (Person 5) 

 

För att kunna hänga med eleverna i områden som de är nyfikna och utveckla lokaler och miljöer i 

takt med eleverna hade informanten önskat att de fick tillgång till lokalerna under planeringen för 

att kunna arbeta mer med dem. Följande citat beskriver hur otillgängliga lokaler kan sänka kvalitén 

på planeringstiden.  

 

Och sen är det ju så att vi får inte tillgång till vår lokal när vi planerar för det är enskild 

undervisning på dagen här. Vad behöver vi köpa? Kan vi städa och fixa iordning något rum? 

Kan vi göra det? Det finns ingen tid för vi får inte vara här inne på planeringen utan vi sitter 

i ett datarum. Och det sänker kvalitén ganska mycket. (Person 6)  

 

Eftersom lokalerna inte är tillgängliga under planeringstiden finns det inga möjligheter att fixa 

iordning rum och kontrollera inköpsbehov menar informanten. Det även kvalitén beskriver 

informanten.   
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6. Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar fritidslärare hade kring sin planeringstid 

och hur de uppfattade relationen mellan planeringstiden och yrkesutövandet, samt vilka faktorer 

som fritidslärarna uppfattade kunde påverka relationen. Resultatet presenterades i två utfallsrum 

med beskrivningskategorier. Utifrån bearbetning och analys av det material som intervjuerna med 

fritidslärarna gav oss kunde vi framställa utfallsrummen.  

 

- Hur uppfattar fritidslärarna sin planeringstid?  

Planeringstiden uppfattas som stressig, otillräcklig utifrån en tidsaspekt och oprioriterad. 

Fritidslärarna menar även att värdet i planeringstiden avgörs av innehåller och att kapitel fyra har 

påverkat planeringstiden både positivt och negativt.  

 

- Relationen mellan planeringstid, måluppfyllelse och yrkesutövandet  
 
Fritidslärarna uppfattar att planeringstiden kan påverka yrkesutövandet. En fungerande relation 

och tillgängliga lokaler under planeringstiden öppnar upp för kvalitetsförbättringar i 

yrkesutövandet.  Fritidslärarna uppfattar även att rektor och skolledning har en roll relationen.  

 

Nedan kommer resultat och metod för studien att diskuteras. Dessutom avslutas 

diskussionsavsnittet med exempel på vidare forskning inom området som studien berör.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Som lärare i fritidshem har du ett uppdrag att bedriva en verksamhet som grundas i 

styrdokumentens mål (Pihlgren, 2017). Du ska även planera, utvärdera och utveckla allt som sker i 

verksamheten (SFS 2010:800). I styrdokumenten står det att fritidshemmet ska ta tillvara på och 

tillgodose elevernas intressen (Skolverket, 2011). Vilket, enligt forskning, är en verksamhet präglad 

av planerade aktiviteter som till exempel utflykter och andra aktiviteter som uppmuntrar till äventyr 

och utmaningar (Skolinspektionen, 2010).  

 

Ställs ovanstående i relation till studiens resultat finner vi att det är en stor utmaning att kunna 

bedriva den verksamhet som ska bedrivas. Fritidslärarna uttrycker uppfattningar som beskriver 

tidspress, stress och känslan av att vara en oprioriterad verksamhet inom skolväsendet. Utifrån 

studiens resultat uppfattar lärarna inom fritidsverksamheten att planeringstiden är otillräcklig för 

att kunna utföra det uppdrag som de har. Fritidslärarna beskriver att uppdragets alla delar inte ryms 
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inom den tidsram som en fritidslärare får för att planera fritidsverksamheten. Studiens resultat tyder 

på att delar som till exempel utvärdering ofta försvinner med anledning av den tidsbrist som råder. 

Vi anser att avsaknaden av utvärdering av verksamheten bör tas på allvar. Utvärderingen är en 

viktig del i uppdraget då den ska ligga till grund för verksamhetens utveckling. Utvärderingen och 

analysen av den fritidsverksamhet som bedrivs möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete som grundas 

i det resultat som framkommit av utvärderingen (Pihlgren, 2017). Avstämningar på arbetet mot de 

nationella målen och identifikationen av brister i verksamheten blir synliga vid analyserna av 

utvärderingar (Skolverket, 2015).  

 

Relationen mellan fritidslärarnas planeringstid och yrkesutövandet är någonting som rektorer och 

skolledning kan påverka uppfattar fritidslärarna. De har en viktig roll i hur relationen är och hur 

den kommer att fungera.  De intervjuade fritidslärarnas utsagor kan tolkas till att rektorer och 

ledning på de aktuella skolorna inte har tillräckligt med insyn och förståelse för fritidsverksamheten. 

En del av fritidslärarna önskar att rektorer och ledning involveras mer i arbetet och organisationen 

kring fritidshemmet för att på så sätt kanske få en ökad förståelse för verksamheten och de som 

jobbar i den. Vi är benägna att hålla med i de tolkningar vi gjort av fritidslärarnas uppfattningar. 

För att fritidslärarna ska få möjligheter och förutsättningar för att bedriva en fritidsverksamhet med 

kvalité är en skolledning med insyn i och förståelse för fritidsverksamheten en fördel, anser vi. 

Skolledningen beslutar om riktlinjer för planeringstiden vilket är en av många förutsättningar för 

att kunna bedriva en verksamhet med kvalité. Hur ska en fritidslärare kunna motivera utökad 

planeringstid om de som beslutar kring planeringstiden inte förstår varför det är viktigt?  

 

Enligt resultatet för studien uppfattar fritidslärarna även relationen mellan planeringstid och 

yrkesutövandet som oprioriterad. Oprioriterad för att tiden som kunde användas till planering som 

sedan gynnar verksamheten istället används till att till exempel vara resurs i ett klassrum. Yttrandena 

i intervjuerna tyder på att fritidslärarna efterfrågar ett mer effektivt användande av tid och 

kompetens. Tiden som nu används till att vara resurser i ett klassrum skulle kunna användas till 

planering för den verksamhet de är utbildade för att arbeta i. Vi menar också att fritidslärarnas tid 

och kompetenser skulle kunna nyttjas bättre än vad studien har synliggjort. De deltagande 

fritidslärarna säger att de används som resurser i ett klassrum under dagarna när de istället skulle 

kunna planera inför fritidsverksamheten vilket vi är benägna att hålla med om.  

 

Studiens resultat pekar även på lokaltillgänglighet. En del fritidslärare uppfattar lokalerna som en 

förutsättning för en god relation mellan planering och yrkesutövandet. Lokaler som finns 
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tillgängliga under planeringstiden kan gynna den verksamhet de arbetar i. Det öppnar möjligheter 

för att utveckla miljöer vilket kan leda till utmaningar och upptäckter som forskningen visar gynnar 

elevernas lärande (Skolinspektionen, 2010). Fritidslärarna får möjligheter att planera de miljöer som 

eleverna vistas i under fritidstiden och utforma miljöerna utifrån elevernas behov och intressen 

(Skolverket, 2011). En del av fritidslärarna uttrycker att avsaknaden av lokaler under 

planeringstiden leder till att variationen av och utvecklandet av miljöer sänker kvalitén i 

verksamheten.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom syftet i studien var att undersöka fritidslärarnas uppfattningar om ett fenomen passade 

det fenomenografiska perspektivet vår studie väl. Det fenomenografiska perspektivet syftar till att 

undersöka hur ett subjekt uppfattar och väljer att beskriva ett objekt (Dimenäs, 2007). Med det 

fenomenografiska perspektivet följer även en fenomenografisk forskningsansats då den lämpar sig 

väl för att beskriva tankar hos individer kring ett fenomen vilket är vad vi vill uppnå med studien 

(Dahlgren & Johansson, 2016). Eftersom vi efterfrågade djupgående tankar och uppfattningar 

kring ett fenomen passade den fenomenografiska ansatsen vår studie då det är en kvalitativ ansats 

som innefattar en kvalitativ metod (Dahlgren & Johansson, 2016). De kvalitativa metoderna har 

till syfte att införskaffa en djupare kunskap än vad användandet av kvantitativa metoder ger (Patel 

& Davidsson, 2011). Vi anser att kvalitativa metoder ger en djupare och mer kvalitativ bild av de 

uppfattningar som finns kring vår studies valda ämne och att en kvantitativ metod inte hade gett 

oss rättvisa och tillräckliga svar på vårt syfte.  

 

Svårigheter som kan uppstå vid användandet av en fenomenografisk forskningsansats är 

inblandningen av egna tolkningar av det material som bearbetas. Enligt Kroksmark (2011) skiljer 

sig individers uppfattningar åt på grund av tidigare erfarenheter hos individen. Människan lever i 

sin egen värld med sina egna erfarenheter och det är när människans personliga värld möter den 

värld vi lever i som det sker ett fenomen som kan uppfattas på något vis. Fortsatt menar Kroksmark 

att uppfattningen som blidas vid mötet mellan människan och världen människan lever i präglas 

av de erfarenheter som individen bär på. Därför ser vi det som en viktig del i bearbetningen av 

materialet, att inte blanda in väga egna tolkningar i det som informanterna säger. För 

informanternas uppfattningar som de delar med sig av är personliga uppfattningar som grundas i 

deras erfarenheter. Därför anser vi att materialet kan få en annan innebörd om vi väger in våra 

erfarenheter och tolkar materialet med dessa. Vid utformningen av resultatet och vid processen 

som ledde fram till resultatet i studien har vi vägt in vikten av att inte tolka materialet på ett sådant 
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sätt så att det ändrar innebörd. Vid vissa tillfällen behövde vi tolka ord och använda synonymer för 

att kunna bilda beskrivningskategorier i resultatet. Det kan vara, och har varit svårt att inte tolka 

materialet för mycket och låta informanternas ord tala för sig själva.  

 

Den kvalitativa metod som vi valde att använda i vår studie var intervjuer. Med en fenomenografisk 

forskningsansats i bakgrunden blev syftet med den kvalitativa intervjun att samla in de 

uppfattningar som fritidslärarna hade kring studiens huvudämne, planeringstid. Eftersom den 

kvalitativa intervjun avser att nå den intervjuades synvinklar och perspektiv (Bryman, 2011) på den 

värld de lever i och hur världen uppfattas utifrån de efterenheten en individ bär med sig (Kvale & 

Brinkmann, 2014) passade metoden vår studie väl. Genom användandet av kvalitativa intervjuer 

fick vi fram det material som behövdes för att kunna besvara studiens syfte.  

 

6.3 Vidare forskning 

Vi har genom resultatet av vår studie blivit nyfikna på rektorns och skolledningens engagemang 

inom fritidsverksamheten. Ett intressant forskningsområde hade varit att forska vidare kring det 

området för att får se hur mycket kunskap och insyn rektorer och skolledning har i 

fritidsverksamheten.  

 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska fritidshemmet komplettera den obligatoriska skoldagen. 

Ordet komplettera definieras vid att tillföra saknade delar eller egenskaper för att bilda en helhet 

(NE, 2018). Frågan vi ställer är då om fritidslärarnas sätt att nu komplettera skolan är ett sätt som 

gör att deras kompetenser verkligen kommer fram och nyttjas väl för att tillföra väsentliga delar 

som fattas i den helhet som ska bildas? Men studiens resultat i bakgrunden är svaret nej. En 

fritidslärares kompetens kan brukas bättre än som resurs för en klass och en del av de intervjuade 

fritidslärarna har bra exempel på vad som skulle kunna göra den tiden mer effektiv. Planera 

fritidsverksamheten, arbeta med rastverksamhet eller bedriva arbete inom värdegrund och 

likabehandling. Sätt som även vi tycker är mer tids- och kompetenseffektiva. Därför menar vi att 

en studie som undersöker hur fritidslärarnas kompetens kommer fram under den obligatoriska 

skoldagen skulle vara intressant.  
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8. Bilagor  
 

8.1 Tillståndsblankett 

 

Vi är två studenter som utbildar oss till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid 

Jönköpings University. Vi är nu i slutskedet av vår utbildning och ska nu skriva vårt examensarbete.  

Syftet med vår studie är att samtala med grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem/fritidspedagoger hur de uppfattar sin planeringstid i relation till det uppdrag en fritidslärare 

har och hur de ser på förhållandet mellan planeringstiden och måluppfyllelse i fritidsverksamheten. 

Alltså hur du anser att planeringstiden kan påverka verksamheten du jobbar i.  

Om du väljer att delta kommer du ha en garanterad konfidentialitet vilket innebär att den information 

du ger oss kommer inte kunna identifieras av utomstående. Vi kommer att spela in intervjuerna för att 

senare kunna transkribera dem men du som kommer vara med kommer inte att nämnas vid namn eller 

på något sätt inte kunna identifieras i undersökningen. Deltagandet är frivilligt, vilket betyder att du har 

rättigheten att fram till arbetet ska publiceras eller när som helst välja att avbryta ditt deltagande i 

intervjun. När arbetet är godkänt kommer det läggas upp på en publiceringsdatabas för 

studentuppsatser vid namn DiVA.  

Vad vi behöver från dig är att du skriver under denna tillståndsblankett och lämnar till oss vid 

intervjutillfället. Kryssa i den ruta som gäller för din del.  

         Ja, jag vill delta i undersökningen. 

 

         Nej, jag vill inte delta i undersökningen 

 

Datum:_________________________________ 

 

Underskrift:______________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________ 

        Vid ytterligare frågor så kontakta oss gärna vid dessa mailadresser.             

    Emma Bergman. beem15l5@student.ju.se 

    Sofie Claesson. Clso1594@student.ju.se  

   Handledare: Helena Anderström. andhel@ju.se  
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8.2 Intervjuguide  

 

Forskningsfrågorna: Hur uppfattar fritidslärare sin planeringstid i relation till det uppdrag 

fritidslärare har? 

- Hur länge har du jobbat inom verksamheten? 

- Hur många timmars planering har du i veckan? 

- Hur många timmar är enskilda planeringstimmar? 

- Hur många timmar är gemensamma planeringstimmar, tillsammans med avdelningen och med 

arbetslaget? 

- Hur många timmar är gemensamt med alla avdelningar på fritids? 

- Hur många timmar i veckan är du i fritidsverksamheten? 

- Vad tänker du på när jag säger planeringstid? Vilka tankar dyker upp?  

- Hur uppfattar du ditt uppdrag som fritidslärare? Och hur visar sig ditt uppdrag i 

planeringsinnehållet? Vad gör du för att uppfylla uppdraget?  

- Vad gör du på din enskilda planeringstid?  

- Vad gör ni på den gemensamma planeringstiden?  

- Vad anser du att tiden ska användas till?  

- Vilka delar av planeringstiden anser du vara värdefulla, vad är det du planerar då?  

- Vilka delar är mindre värdefulla och hur kommer det sig? 

 

Hur uppfattar fritidslärarna relationen mellan planeringstid och verksamhetsbedrivandet 

med dess mål? 

- Uppfattar du att känslan kring planeringstiden (tillräcklig, stressig, knapp, bra, dålig) har 

förändrats i och med att kapitel 4 skrevs in i läroplanen? 

- Uppfattar du att det har blivit någon skillnad på/i innehållet av planeringstiden i och med att 

kapitel 4 skrevs in i läroplanen? 

- Uppfattar du att verksamhetsbedrivandet har förändrats/ändrat fokus i och med att kapitel 4 

skrevs in i läroplanen? 

- Ser du att det behövs förändringar kring fritidslärarens planeringstid i och med att kapitel 4 

skrevs in i läroplanen?  

- Forskning säger att en varierad verksamhet som erbjuder olika miljöer, metoder och 

sammanhang tillsammans med utmaningar och äventyr främjar elevens lärande och förmågor. 

Det står även i målen för verksamheten att vi ska erbjuda en varierad verksamhet och 

uppmuntra och inspirera till nya upptäckter genom utmaningar. Uppfattar du att du ges en 

möjlighet till att verkligen bedriva denna form av verksamhet i relation till den planeringstiden 

som du har? 


