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Syftet med studien är att undersöka om del fyra i läroplanen, som är tillskriven 

fritidshemmet, förtydligar fritidshemslärarens yrkesuppdrag samt hur uppfattningarna 

av yrkesrollen skiljer sig mellan olika fritidshemslärare. Studiens frågeställningar är 

följande:  

• Hur beskriver fritidshemslärare sitt uppdrag med utgångspunkt i del fyra av 

läroplanen? 

• Hur beskriver fritidshemslärare implementeringen av del fyra i läroplanen? 

För att få svar på dessa frågor genomfördes sex stycken intervjuer med fritidshemslärare 

vid olika skolor inom ett avgränsat geografiskt område. 

Genom att del fyra tillkommit som en egen del i läroplanen har uppdraget för 

fritidshemslärare förtydligats och delvis förändrat uppfattningen av densamma. Dock 

framgår det av resultatet att det fortsatt finns ett stort behov av att förtydliga 
yrkesuppdraget för andra än fritidshemlärare.  

Implementeringen av del fyra i läroplanen har till största del upplevts som positivt. 

Fritidshemslärarna själva har länge kämpat för en egen del i läroplanen och uttrycker sig 

därför positivt till detta. Dock har det framgått att implementeringsarbetet varierat 

mellan de olika skolorna som deltagit i studien.  

Då forskning inom området rörande implementering av läroplaner samt hur det berör 

fritidshemsverksamheten är detta ett område som fortsatt är i stort behov av vidare 
forskning, samt att denna forskning efterfrågas.  
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1. INLEDNING 

Vi har under vår utbildning upplevt att det finns många uppfattningar om fritidshemmets 

uppdrag. Syftet med fritidshemmet har växt fram med åren och blivit påverkad av en rad 

olika faktorer. Personal i fritidshemmet är i stor grad involverad i skolans verksamhet, 

med ett helhetsperspektiv, genom att följa elevernas fullständiga vistelse på skolan och 

har även en nära relation med elevernas hem. Miljön och situationen fritidshemsläraren 

vistas i kan på så vis variera kraftigt, vilket kan bidra till de olika uppfattningarna.  

Något som är intressant för oss är att vi som studenter inte nödvändigtvis anser att någon 

av uppfattningarna är felaktig, utan att det istället går att tolka uppdraget olika. Det går 

därför att se det som att de olika uppfattningarna om fritidshemmets uppdrag 

härstammar från en rad olika ramfaktorer som påverkar, eller påverkat, fritidshemmets 

nuvarande uppdrag. Det är inte heller ovanligt att man möter olika uppfattningar från 

utomstående personer, till exempel lärare på högskolan, lärare i fritidshem, 

ämnesundervisande lärare, rektorer, politiker eller vårdnadshavare. Däremot ser vi att 

det finns ett behov av att hitta en gemensam uppfattning av fritidshemslärarens uppdrag.  

Under vår utbildning fick fritidshemmet en egen del i läroplanen. Del fyra tillkom i 

läroplanen som ett förtydligande av fritidshemmets uppdrag vilket tidigare baserats på 

del ett och två i läroplanen, delar som även gäller skolans samtliga verksamheter. Detta 

har föranlett till syftet med denna studie där vi frågar oss om del fyra i läroplanen har 

förtydligat fritidshemmets uppdrag samt om den förändrat hur fritidshemslärare utför 

sitt uppdrag och om övriga ramfaktorer spelat in.  
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2. BAKGRUND  

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien. Detta kapitel delas därför in i följande 

delar: fritidshemmets historia, fritidshemmet som en del i skolan och tidigare forskning.  

2.1. Från arbetsstugor till fritidshem 

De första verksamheterna som kan jämställas med arbetet inom fritidshem var 

arbetsstugorna, som uppkom under 1880-talet som en konsekvens av industrialismen då 

både män och kvinnor började arbeta utanför hemmet (Johansson, 1985; Slunga, 2000). 

Tanken var att tillhandahålla omsorg för barnen och att de inte skulle lämnas att ta hand 

om sig själva efter skolans slut. Arbetsstugornas huvudsakliga syfte var att lära, 

framförallt fattiga, barn olika typer hantverk (Gummesson, 1992; Rohlin, 2001).  

Under 1930-talet fick skolan ett utökat ansvar för att ta hand om barnen under dagarna 

och slöjd- och gymnastikundervisning samt skolmåltider infördes (Johansson, 1985). 

Förändrade arbetstider inom industriarbetet medförde även att föräldrar i större 

utsträckning var hemma och att färre barn vistades på arbetsstugorna. Med detta kom 

namnet för arbetsstugorna successivt att ändras till eftermiddagshem (Johansson, 1985). 

Eftermiddagshemmen fokuserade på fri sysselsättning och rekreation för barnen genom 

bland annat utevistelse och lek. De sågs inte längre endast som en förvaring av barnen 

utan skulle vara så likt ett hem som möjligt. Personalen som arbetade på 

eftermiddagshemmen var barnträdgårdslärarinnor, föregångare till förskolelärare, 

(Hippinen, 2011) och de åt mat med barnen, hjälpte till med läxläsning och de utförde 

tillsammans med barnen andra vardagssysslor (Rohlin, 2000).  

Under 1960-talet började begreppet fritidshem att användas. Fritidsverksamheten var 

riktad till skolbarn mellan 7–10 år och hade i syfte att skapa en mer positiv inställning till 

skolan och minska skolfrånvaron. Precis som eftermiddagshemmet skulle fritidshemmet 

ha en hemlik miljö där barnen hade möjlighet att leka, få hjälp med läxläsning, måltider 

eller vila. Vid denna tidpunkt startades även den första fritidspedagogutbildningen och 

med den myntades begreppet fritidspedagog. Personalen fick nu en titel som 

fritidspedagog och var speciellt utbildade för denna typ av verksamhet. Genom läroplan 

1969 fick fritidshemmet även en större del i skolverksamheten. Skolan fick då i uppgift 

att organisera fritidsverksamhet både under och efter skoltiden (Gummesson, 1992; 

Rohlin, 2001; Ursberg, 1996).  

2.2. Fritidshemmet som en del av skolan 

Under 1990-talet initierades arbetet för att integrera fritidshemmet med 

skolverksamheten. Tillsammans med lärarutbildningsreformen under 2000-talen, som 

bidrog till att begreppet fritidspedagog byttes ut till lärare med inriktning mot fritidshem, 
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skulle detta kunna sägas vara en av de större förändringarna för fritidshemmet under 

senare år (Hippinen, 2011).   

2.2.1. Fritidshemmet i propositioner 

Arbetet för att integrera fritidshemmet med skolan startades redan genom 

budgetpropositionen 1991/92, där det föreslogs att fritidshem och skola skulle 

integreras. Syftet till detta var bland annat kostnads-, lokal- och resursbesparingar. 

Förslaget hade dock även ett pedagogiskt syfte: att underlätta barnens inlärning och 

utveckling samt att tillgodose barnens behov av kontinuitet och trygghet inom skola. 

Under 90-talet drevs utvecklingen av både skolan och fritidshemmet av ett helhetstänk – 

skolan och fritidshemmet skulle arbeta i gemensamma arbetslag och komplettera 

varandras olika roller, under samma tak. Dock har det i efterhand visat sig att detta 

fungerat mer eller mindre bra, ofta på grund av olika uppfattningar om 

fritidshemslärarens roll men också på grund av kommunikationssvårigheter mellan 

skola och fritidshem (Hippinen, 2011). Klerfelt (1999) har bland annat beskrivit 

skillnaderna mellan de olika sätten till lärande, som skulle kunna ge en viss förklaring till 

missförstånd av tolkningar, som följer:  

Undervisning inom skolan fokuserar på individens prestationer, medan lärande 

utanför skolan ofta sker tillsammans. Varje individs prestationer bedöms utifrån 

kunskapsmål i skolan, medan lärarna på fritidshemmet arbetar utifrån ett mer 

informellt lärande där barnen lär sig både individuellt och tillsammans med andra 

(Klerfelt, 1999, s 90–91).  

I proposition 2009/10:165, Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, 

föreslog regering att fritidshemmet skulle regleras i ett eget kapitel. Skälet till det menade 

man var att ett stort antal barn fanns inom fritidshemmet och att det därför var viktigt 

att även nå denna verksamhetsgrupp för att kunna erbjuda eleverna stimulerande 

utveckling och lärande. Förändringen skulle till största del innebära en lagteknisk fråga, 

då verksamhetsområdet var väldigt brett och därmed skulle komma att behöva regleras 

och skrivas om i allt för stor utsträckning om man inte skulle samla fritidshemmets 

verksamhet i en egen del. I denna proposition föreslogs även ett tydliggörande av 

fritidshemmets syfte, och därmed även fritidshemslärarens roll. Propositionen föreslog 

att fritidshemmet, liksom det varit tidigare, fortsatt skulle ha en kompletterande roll för 

de olika skolverksamheterna och att vara ett stöd för dessa, utöver den fritidsverksamhet 

som skulle erbjudas (prop. 2009/10:165, s 402 ff).  

2.2.2. Fritidshemmets uppdrag i Läroplanen 

Läroplanen för grundskolan som gäller idag kom 2011 (Lgr 11) och reviderades 2016. I 

den reviderade läroplanen fick fritidshemmet en egen del som skulle förtydliga 

uppdraget. Tidigare var fritidshemmets uppdrag baserat endast på del ett och två i 

läroplanen för grundskolan. I den reviderade läroplanen kom del fyra till, vars innehåll 
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är ett förtydligande av fritidshemmets uppdrag. De delar som berör fritidshemmet är i 

den reviderade läroplanen del ett, två samt del fyra. Det enda som inte är riktat till 

fritidshemmet är avsnitt 2.7 (Skolverket 2016, s. 18), Betyg och bedömning, som riktar sig 

mot betygsättning och kunskapskrav. Något som blivit tydligare i fritidshemmets 

beskrivningar av uppdraget är att fritidshemmet inte ska arbeta efter någon form av 

kunskapskrav. Fritidshemmets uppdrag innefattar att samverka med skolformerna, 

vilket gör det relevant för fritidshemmet att vara medvetna om det som står i alla delar 

av läroplanen. Samverkan syftar till att skapa en kontinuitet i de olika former av 

undervisningen elever tar del av, något som tydligt står med i del två, skolans uppdrag, 

som samtlig undervisning i skolan ska utgå från.  

Del fyra i läroplanen är den som nyligen tillkommit och som förtydligat syftet inom 

fritidshemmets uppdrag och vilket förhållningssätt som ska prägla undervisningen inom 

verksamheten. Bland annat uttrycks det i del fyra att eleverna ska ges möjligheten att 

utvecklas och det finns ett krav på verksamheten att erbjuda en meningsfull fritid och tid 

för rekreation.  Det framgår även att fritidshemmet ska komplettera andra verksamheter, 

så som förskoleklass och de obligatoriska skolformerna, genom att stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt ge eleverna förutsättningar att utveckla olika förmågor i 

undervisning.  

Det område som behandlas inom ramen för fritidshemmets verksamheter har 

förtydligats genom det centrala innehållet i del fyra, Lgr 11. Eftersom det är frivilligt att 

gå på fritidshem innebär det att alla elever inte kan tillgodoses all verksamhet som 

fritidshemmet erbjuder. Detta beror även på att innehållet inom verksamheten inte alltid 

är överensstämmande med de tider som eleverna vistas på fritidshemmet. De 

kunskapsområden som det centrala innehållet tar upp ska i första hand alltid ha en 

utgångspunkt i eleverna, deras behov, intressen och erfarenheter. I praktiken betyder det 

att de olika kunskapsområden som benämns inte behöver motsvara undervisningen, 

utan är ett sätt att strukturera innehållet i läroplanen. Hur man arbetar med innehållet 

ska avgöras tillsammans med eleverna. Fritidshemmet ska inspirera till nya upptäckter 

och utgå från elevernas behov, vilket eleverna inte alltid kan vara medvetna om.  

De olika verksamheterna inom skolan, och dess olikheter, beskrivs i 

kommentarmaterialet på följande vis:  

Förskoleklassen, skolan och fritidshemmet ska samverka med varandra för att 

bidra till elevernas måluppfyllelse. I de tre verksamheterna arbetar man ofta med 

samma innehållsområden, men närmar sig dem utifrån olika perspektiv och 

arbetssätt (Skolverket, 2016, s. 8). 

Fritidshemmets uppdrag är att utveckla ett intresse för livslångt lärande. Det skapas 

genom att eleverna ska få möjlighet att upptäcka och pröva på genom undervisningen. 

Utgångspunkten är från elevernas behov, intressen och erfarenheter samt ha inflytande i 
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undervisningen. Detta skapar en genomtänkt blandning av igenkänning och utmaning. En 

form av lärande som eleverna utvecklar på egen hand genom en meningsfull fritid. 

2.3. Tidigare forskning 

Forskning rörande olika läroplaners påverkan på fritidshemsverksamheten är begränsad 

och svår att finna. Även om forskning om läroplaner finns är den inte alltid ny eller 

uppdaterad och fokus ligger i första hand på skolan. Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) har vid flertalet tillfällen betonat vikten av att forskning om fritidshemmet och dess 

verksamheter behöver utvecklas (Sveriges kommuner och Landsting, 2010; Sveriges 

kommuner och Landsting, 2018). Först när vi närmar oss 1990-talet och början av 2000-

talet är det möjligt att hitta forskning om fritidshemmet, integreringen mot 

skolverksamheten och fritidshemmets uppdrag och roll. Det är också integreringen 

mellan fritidshemmet och den obligatoriska skolan som är det forskningsområde inom 

fritidshemmets verksamhet som är mest beforskat (Falkner & Ludvigsson, 2016).  

Enligt Skolinspektionens rapport Kvalitet i fritidshem (2010) framgår att fritidshemmets 

verksamhet ofta upplevs underordnat den obligatoriska skolverksamheten och att 

samverkan mellan de båda verksamheterna därför inte sker på lika villkor. I rapporten 

redovisas även att detta kan vara en konsekvens till att fritidshemslärare inte alltid orkar 

upprätthålla den pedagogiska verksamheten efter skoltid (Falkner & Ludvigsson, 2016; 

Skolinspektionen, 2010). Löfdahl, Saar och Hjalmarsson (2011) har även de gjort studier 

inom området för fritidshemmets uppdrag och yrkesroll. I studien från 2011 beskrivs 

fritidshemslärare själva att de ser sig ha dubbla kompetenser inom sitt yrkesuppdrag; de 

ska driva en pedagogisk verksamhet men ska samtidigt ha kontroll över eleverna 

(Löfdahl, Saar & Hjalmarsson, 2011, s. 49). Liksom Löfdahl, Saar och Hjalmarsson 

beskriver även Falkner och Ludvigsson (manuskript) i sin studie att fritidshemslärare ser 

på sin yrkesroll och uppdraget som en kontrollerande mekanism som ska övervaka och 

ha en överblick över verksamheten och alla elever (Falkner & Ludvigsson, manuskript).  

Rohlin (2001) påvisar att språkbruken inom olika styrdokument och ramverk kan vara 

en bidragande faktor till vilken riktning verksamheter har eller kommer att ta med tiden. 

Språkbruken som används i de olika styrdokumenten kan med all säkerhet vara en 

bidragande faktor till de oklarheter som uppkommit i fritidshemmets uppdrag och roll. 

Exempelvis har, genom både skollagen och läroplanen, begreppen barn bytts ut mot 

elever och styrdokument benämner nu fritidshemsverksamheten utifrån lärare, elev och 

utbildning vilket kan uppfattas ha en stark koppling till den obligatoriska skolans 

verksamhet (a.a.). Det kan därigenom sägas att språkbruken genom styrdokumenten 

även påverkat, och påverkar, fritidshemmets uppdrag med tiden; hur man pratar om 

verksamheten och dess innehåll påverkar alltså vilken riktning verksamheten ska ta 

(Haglund, 2017).  
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Likväl kan det ändå påstås, utifrån de rapporter som publicerats av Skolinspektionen år 

2017, 2018 samt årsrapporten från 2016, att oklarheter kring fritidshemmets uppdrag 

även är fallet idag. Innehållet i Skolinspektionens rapporter korrelerar väl med vad övrig 

forskning inom området redovisar; fritidshemmets verksamhet blir ofta osynlig i relation 

till den obligatoriska skolan, att fritidshemmets verksamhet ofta saknar ett systematiskt 

kvalitetsarbete och att personalen inom verksamheten ofta får för liten tid att diskutera 

kring de fritidspedagogiska frågorna (Andersson, 2013; Närvänen & Elvstrand, 2014). 

Skolinspektionen påvisade så sent som 2018 i rapporten Undervisning i fritidshemmet att 

detta är ett utvecklingsområde. 

2.3.1 Reformer ur ett ramfaktorsperspektiv 

Dahllöf (1971) har forskat kring läroplansreformer för att dels ta reda på dess faktiska 

funktioner i skolsystemet och dels för att se hur de når de önskade mål som finns med 

dem. För att komma fram till detta har han granskat de olika delarna och lagren i 

systemen och hur de interagerar med varandra. Forskningen baseras på modellen för 

implementering av läroplaner samt de ramfaktorer som påverkar hur processen och 

strukturen för läroplanerna ser ut. Vidare beskriver Dahllöf även att en av de största 

anledningarna till att skolsystemets läroplaner ser ut som de gör är för att de frångår det 

traditionella mönstret av standardiserade tester. Även om validiteten är hög får man inte 

reda på hur undervisningen, lärandet och den sociala interaktionen går till bakom det 

testerna visar (a.a.). Systemet med läroplaner som finns nu är baserade på att få feedback 

och förståelse för organisatoriska ramar, undervisningsmetoder för att sedan få reda på 

hur effektiva instruktionerna i läroplanerna är - kognitivt och affektivt. Dahllöf (a.a.) 

beskriver även att läroplanerna ska ses som en systematisk planering för att nå de mål 

man vill uppnå. Det finns två centrala sätt att förverkliga en förändring i läroplanen. Det 

första är att lärarna, genom att läsa läroplanen, blir direkt affektivt berörda av innehållet, 

vilken i sin tur ska inspirera dem att utföra en förändring. Det andra sättet är att se över 

de fysiska och administrativa ramar som sätter gränser i interaktionen mellan 

läroplanerna och det som sker i verksamheterna. Ramfaktorerna kan bli påverkade både 

på makronivå - av t.ex. den svenska regeringen, men också på en mikronivå - lokalt, på 

skolorna. På det här sättet kan det också vara en möjlighet till förändring av de 

påverkande ramfaktorerna när det gäller läroplanen och verksamheterna (a.a.).  

Den processorienterade läroplanen kan, enligt Dahllöfs forskning (1971), visa 

problematik av olika slag (a.a., s. 101 ff.): 

• Vad för typ av och mängd information som ges vid träning av skolledare och 

lärare 

• Avkodningen av informationen från lärare med perspektiv från olika 

ramfaktorer 

• Den faktiska tillförseln av läromedel på den lokala nivån 
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• Typen och mängden av planering av lärare och planerna de gör av metoder och 

tiden att undervisa olika områden i läroplanen 

• Mängden tid och metoder som faktiskt används i en viss klass och de problem 

som möts i undervisningen av en hel klass eller grupp elever i ett visst ämne 

• De sammanräknade effekterna av relationen mellan planering och det faktiska 

beteendet och subjektiva erfarenheterna under ett skolår 

• Jämförandet av svårigheter mellan olika ämnen eller mellan olika elevgrupper 

inom samma ämne 

• Läroplansguidesroll, läroböcker, ramfaktorer osv. för problemen listade 

ovanför  

2.3.2. Den levande läroplanen 

Dahllöf publicerade 1973 ytterligare en forskning om det svenska utvecklingssystemet 

för läroplaner. I denna senare forskningen kommenterade dåvarande trender och 

problematik i det som nämnts som komplext i det nationella systemet. Dahllöf förklarar 

systemet med läroplanerna som ett viktigt sätt att utföra förändringar i samhället. Detta 

i sin tur skapar stress på makronivå. Samtidigt beskriver han de problem som inte är lösta 

men som kan kopplas till implementerings- och uppföljningsstrategier på mikronivå. 

Nedan visas hur Dahllöf förklarar cykeln av en reform (Dahllöf, 1973):  

1. Planering 

2. Beslut om mål och struktur 

3. Introduktion och implementering 

4. Utförandet 

5. Uppföljning 

Den sista av Dahllöfs punkter, uppföljning, går att se som det sista men även det första 

stegen som utförs i en reform och som senare leder till en ny reform och mål med 

läroplanen. Genom detta arbete går det att se läroplanerna och arbetet med dem som ett 

levande arbete. På så vis går det att se läroplanerna som ett levande väsen. Dahllöf, å sin 

sida, beskriver det som det första steget mellan makro- och mikronivå för att nå målen 

med en läroplansreform. Ett andra steg för att nå målen med en läroplansreform är att 

använda informationen från uppföljningen för att strukturera de nya målen som ska 

sättas i en ny läroplan samt hur man ska gå tillväga för att implementera dem. 

Implementeringen av den nya läroplanen är sedan det steg som ska få systemet att fortgå. 

I detta steg är det viktigt att få en relation till uppföljningen som också beskriver hur 

systemet ska fortsätta. Det här är således det andra steget utifrån en makro- och 

mikronivå.  
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2.3.3. Problematik med implementering ur ett ramfaktorsperspektiv 

De ramfaktorer som kan anses vara utomstående från utbildningar är de som till största 

del begränsar både lärare och elever. Dessa faktorer är dessutom de som oftast upptäcks 

först och som är svåra att påverka. Detta beskrivs inledningsvis i Rapp, Segolsson och 

Kroksmarks artikel (2017) där de även använder sig av Lundgrens (1999) 

ramfaktorsteori och Goffmans (1974) och Perssons (2014) ramfaktorsperspektiv för att 

undersöka begränsningar med undervisning baserad på forskning. I denna 

forskningsartikel visar de att lärare ofta är ovana att hantera forskning och har svårt att 

använda sig av den i undervisningen. Detta har i sin tur resulterat i att rektorer och lärare 

säger att de inte använder sig av kunskap från forskning.  När författartrion tittat närmare 

på implementeringen av forskning har det visat sig att det inte funnits några givna 

strukturer eller någon planering för hur implementeringsarbetet av forskning och att det 

inte heller funnits någon systematisk uppföljning för densamma. Det saknas med andra 

ord en symmetrisk relation mellan makro- och mikronivån. På grund av detta blir det en 

ensidig relation där makronivån endast förmedlar information till mikronivån. Rektorer 

och lärare gör sedan en egen tolkning av informationen som förmedlas och utformar den 

till undervisningen, vilket kan resultera i att undervisningen inte blir likvärdig.  

Rapp, Segolsson och Kroksmark (2017) uttrycker att det finns ett behov av en 

hermeneutisk process som tar del av de tolkningar som görs av informationen och utgör 

den uppföljning som saknas. Resultatet av den processen ger sedan underlag för att 

utforma en struktur för planering av implementeringsarbetet. Det skulle göra symmetrin 

och relationen mellan makro- och mikronivåerna komplett samt generera en mer 

likvärdig utbildning i skolsystemet.   
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om del fyra i läroplanen förtydligat 

fritidshemslärarens yrkesuppdrag. Syftet med studien är även att undersöka hur 

uppfattningen av yrkesrollen skiljer sig mellan de olika fritidshemslärarna som varit 

aktuella för studien.  

För att kunna utreda syftet med studien har följande två frågeställningar använts: 

• Hur beskriver fritidshemslärare sitt uppdrag med utgångspunkt i del fyra av 

läroplanen? 

• Hur beskriver fritidshemslärare implementeringen av del fyra i läroplanen?  
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4. METOD 

I detta kapitel presenteras och förklaras studiens metod, vilket urval som skett vid 

intervjuer och varför. Vidare redogörs för de etiska aspekterna i studien, för att ge läsaren 

en förståelse för dess vikt. Slutligen presenteras själva genomförandet av studien, hur 

data för studien insamlats samt hur denna analyserats och bearbetats.  

4.1. Insamling av data 

Genom att använda en kvalitativ intervjumetod skapas möjligheter för att samla in 

beskrivande data baserat på en persons upplevelser och erfarenheter (Graneheim & 

Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2014).  En semi-strukturerad intervjustudie 

innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor vilka kan ställas i varierad följd, med 

följdfrågor, utifrån den riktning intervjun tar. Detta ger större möjlighet för nyanser i 

samtalet och i de svar som ges av respondenterna (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2014). Denna intervjumetod är också en som är bättre lämpad att använda för en studie 

som har fler än en intervjuare, detta för att skapa en viss jämförbarhet i intervjuerna 

(Bryman, 2011).  

Studien har således utförts genom semi-strukturerade intervjustudier. Som tidigare 

beskrivits syftar denna intervjumetod till att skapa ett öppet samtalsklimat, där 

intervjuaren kan ställa frågor utifrån ett tema och där respondenten har möjlighet att 

svara utan sökandet av ett rätt svar. Metoden innebär vidare att intervjufrågorna kan 

ställas utifrån ett fritt schema och inte nödvändigtvis behöver följas till punkt och pricka. 

Detta gör att intervjuaren ges frihet att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Frågor som då behöver en mer utförligt eller 

ytterligare förklaring kan då ges möjlighet till detta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2017).  

4.2. Urval  

Studien har genomförts genom ett bekvämlighetsurval av en kommun, utifrån den 

tidsram som getts för genomförande av studien (Bryman, 2011). Även ett målinriktat 

urval utfördes i studien utifrån skolornas geografiska områden i kommunen. Vid denna 

typ av urval kommer lärarnas förförståelse från de erfarenheter som omgivningen gett, 

vilket är relevant för urvalet i studien (a.a.; se även kap. 4.5.1). Urval genomfördes för att 

få empiri där erfarenheterna och förförståelsen för forskningsområdet varit olika 

(Bryman, 2011). Fyra skolor från olika rektorsområden valdes ut utifrån ovanstående 

urvalskriterier och sammanlagt sex fritidshemslärare, fördelat om en till två personer 

från vardera skolan, har intervjuats för studien.  
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4.3. Genomförande  

I denna studie har semi-strukturerade intervjuer genomförts utifrån en intervjuguide (se 

bilaga 2), därefter har en kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna genomförts 

(Graneheim & Lundman, 2004). Syftet är att få fram empiri som svarar våra 

forskningsfrågor genom att söka samband mellan förförståelse och erfarenhet. 

Inledningsvis skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut för respondenternas godkännande 

samt en förklaring av syftet med studien, varefter intervjutider bokades med 

respondenterna. Vidare gjordes en pilotintervju där intervjuguiden testades och 

kontrollerades (Bryman, 2011). Denna pilotintervju hade även syftet att intervjuarna 

skulle få en uppfattning om hur frågorna mottogs av respondenterna, frågornas funktion 

gentemot studiens syfte, men också för att få en uppfattning om tidsramen för intervjun. 

När denna del genomförts och justeringar av intervjufrågor gjorts genomfördes 

intervjuer utifrån intervjuguiden, vilken utgått från forskningsfrågorna för studien, vilka 

varit av både tematisk och dynamisk karaktär (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågornas 

olika karaktär syftade dels till att svara på forskningssyftet, genom tematiska 

frågeställningar, och dels till att få respondenten att känna sig bekväm i 

intervjusituationen och att denna skulle kännas med samtalslik, genom dynamiska 

frågor. Detta öppnade även upp för att frågorna skulle vara lättförståeliga och samtidigt 

ge respondenten möjlighet att beskriva och förklara sina svar med återkoppling och 

följdfrågor från intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2014; Norby, 2014).  

Inför intervjutillfällena genomfördes en rollfördelning där en av studiens författare 

antecknat och en person intervjuat. Denna indelning har varit konsekvent vid samtliga 

intervjutillfällen. Intervjuerna har genomförts på respondenternas respektive 

arbetsplats för att intervjuerna skulle kunna genomföras under arbetstid. Intervjuerna 

har sedan spelats in med hjälp av diktafon.   

Intervjuerna genomfördes på följande sätt:  

Inledningsvis tydliggjordes de etiska forskningsaspekterna för respondenten och 

information om att intervjun skulle spelas in gavs till respondenten. En av studiens 

författare höll sedan intervjun med hjälp av intervjuguiden (se bilaga 2), medan den 

andre antecknade. Respondenterna hade vid intervjutillfället möjlighet att välja om de 

ville ha en kopia av intervjuguiden framför sig eller inte. Öppna frågor med utgångspunkt 

att skapa förutsättningar för att inhämta empiri som behövdes för studien gjordes. 

Frågorna ställdes utifrån en varierad ordningsföljd för att skapa en lättsam 

samtalsstruktur med respondenternas samt för att möjliggöra kontrollfrågor på 

respondenternas svar. Avslutningsvis sammanfattades intervjun, eventuella följdfrågor 

ställdes och respondenten gavs möjlighet för tillägg.  
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4.4. Databearbetning och analys  

När intervjuerna var klara transkriberades det inspelade materialet. Detta innebär att det 

skrevs ned ordagrant och gav sedan upphov till de texter som analyserats. Bryman 

(2011) har beskrivit att det finns fördelar i att transkribera sina egna intervjuer då 

materialet kan återupplevas och ge en djupare förståelse för innehållet. Det kan även 

finnas en fördel med att transkribera materialet själv då det blir lättare att tolka och förstå 

det som sägs. Att göra detta arbete själv kan även ge förståelse och kunnande om 

materialet för att under själva lyssnandet kunna inleda tolkningsarbetet (Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist, 2017).  

De svarstendenser studien sökt i empirin är de nyförvärvade erfarenheter och förståelser 

av den förtydligade skrivningen i styrdokumenten. För att få ut relevanta data har en 

kvalitativ innehållsanalys genomförts (Bryman, 2011). Med detta menas att det 

transkriberade materialet analyserats med hjälp av en hermeneutisk teoretisk 

utgångspunkt och studiens text om del fyra i läroplanen (a.a.). Ur denna analys har sedan 

olika kategorier uppstått för att belysa de områden som den nya förståelsen av 

styrdokumenten förändrat.  

4.4.1. Hermeneutik som tolkningsmetod 

Hermeneutik, läran eller vetenskapen om tolkning av texter, kan uppfattas som olika 

regler som möjliggör tolkning av en text (Svenska akademins ordlista). Det kan alltså ses 

som tolkningsmetoder eller tolkningsläror. Bryman (2011) menar att utgångspunkten i 

hermeneutiken är viljan att förstå och hitta meningen med den information som framgår 

i en text eller samtal genom att utgå från det perspektiv författaren eller berättaren haft 

(a.a.). En person bär på kunskap, men det som lämnar personen är information som kan 

tas upp av en annan person som tolkar det via eller genom sin genuina kunskap och viljan 

till förståelse (Bryman 2011; Segolsson, 2011). Syftet med en hermeneutisk 

utgångspunkt är att genom empati sätta sig in i den förförståelse och erfarenhet 

avsändaren haft för att få en förståelse av den kunskap som avsändaren hade i avsikt att 

dela med informationen (Bryman, 2011).  

Den hermeneutiska spiralen är ett centralt begrepp i hermeneutiken och går att beskriva 

som ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet. Det är genom förförståelsen vi 

upplever verkligheten, vilken kan bestå av både kunskap och/eller fördom. Erfarenhet 

får vi i sin tur av omgivningen, som kan skapa en förbättrad förståelse av omvärlden men 

likaså ge eller skapa fördomar (Bryman, 2011).  

Genom att använda den hermeneutiska tolkningsmetoden har det funnits möjlighet att 

tydliggöra den tidigare förståelsen samt de nya erfarenheterna som givits av 

skrivningarna om fritidshemmets uppdrag i del fyra i läroplanen. Detta har gjorts för att 

kunna se om denna förståelse har förändrats.   
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4.4.2. Ramfaktorsteori  

Ramfaktorsteori innebär att studera de olika ramar som påverkar subjekt och objekt. 

Detta är relevant för att synliggöra processen från mikro- till makronivå (Dahllöf 1971). 

Studien har använt sig av ramfaktorsteorin som en förklaringsmodell för att sedan kunna 

analysera empirin, vilken har sökt att tyda en förändrad förståelse för fritidshemmets 

verksamhetsuppdrag. I det första ledet har författarna till studien därför sökt efter denna 

förändrade förståelse, för att sedan med hjälp av ramfaktorsteorin se vilka områden i 

verksamheten de nya skrivningarna förändrat (se även kap. 2.3).  

4.4. Etiska aspekter  

Studien har utgått från fyra etiska forskningsprinciper, vilka framgår av Vetenskapsrådet 

(2002). Den första principen, informationskravet, innebär att forskarna av studien 

informerar respondenterna om studiens syfte. Den andra, samtyckeskravet, innebär att 

deltagandet av studien är frivilligt och att respondenterna informeras om möjligheten att 

avbryta studien när och om de vill. Princip tre, konfidentialitetskravet, beskriver att alla 

uppgifter som kommit fram genom undersökningen, samt uppgifter om deltagande 

personer, ska hanteras på ett sådant sätt att identiteter inte kan röjas. Den fjärde och sista 

principen är nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. RESULTAT  

I detta kapitel kommer resultatet av studiens empiri att summeras. Empirin har 

kategoriserats utifrån olika områden, vilka har betydelse för studiens syfte. Kategorierna 

har delats upp enligt följande: Yrkesuppdraget i fritidshemmet, Implementering av del 

fyra i läroplanen, yrkestitel samt det kompletterande uppdraget – vilket delats in i två 

underrubriker, samverkan med skolan och samverkan med hemmet. Kapitlet avslutas 

sedan med en kort sammanfattning av resultatdelen.  

5.1. Yrkesuppdraget i fritidshemmet 

Vid intervjuerna har flertalet respondenter uppgett att yrkesuppdraget till stor del 

innebär att ge eleverna förutsättningar för att klara sig efter den obligatoriska skolan och 

ge dem verktyg för att bli goda medborgare. Vidare uppger respondenterna att deras 

uppdrag även innebär att arbeta med värdegrunden och ge eleverna kunskap för att 

kunna interagera med andra människor. Uppdraget uttrycks av två respondenter som 

följer:  

Fritidshemslärare 2: Ja. Alltså jag känner ju att jag jobbar lika mycket med 

värdegrunden vart jag än är. Alltså även om jag är i skogen på fritids eller om jag 

står på idrotten. Så jobbar man ju jättemycket med värdegrunden där med. 

Fritidshemslärare 5: Vi har just det här värdegrundsarbetet har vi ju bara på fritids 

just nu. A, det är fokus på fritidshemmen men det är klart att skolans uppdrag och 

värdegrund finns ju med i ryggen hela tiden, konflikthantering hur man är mot 

varandra, alltså det sker ju dagligen att man pratar om det […] detta måste vi jobba 

med. Så mycket sker ju naturligt i det dagliga arbetet. 

Fritidshemslärare 6 beskrev att det främst är inom det ickeformella lärandet som 

fritidshemslärarnas yrkeskompetens synliggörs. Det handlar då om att elevernas 

lärandeprocess står i fokus och inte målstyrningen. Enligt hen bidrar detta till att 

undervisningen som fritidshemslärarna utför därför oftast är situationsstyrd.  

Något som majoriteten av respondenterna betonar är det stora elevantalet som inte 

funnits i verksamheterna tidigare. Att elevgrupperna förstorats har påverkat 

respondenternas möjlighet att planera och forma aktiviteterna. Det stora elevantalet har 

även bidragit till att det blivit extra viktigt att tänka till i planeringen så att alla elever får 

utrymme att vara med.  

I frågan om aktiviteter på verksamheterna har flera respondenter även uttryckt vikten av 

att eleverna fått möjlighet till fritid under vistelsen på fritidshemmet. Detta är dock något 

som ser olika ut mellan de olika fritidshemmen. Fritidshemslärare 6 uttryckte istället att 

tiden för den fria leken har blivit mindre och i större utsträckning gått mot att bli styrd 

aktivitet eller lek. Hen menar att denna förändring skett i takt med att skolan och 

fritidshemmet blev integrerade och att skolans strukturer i allt större utsträckning 



 

15 
 

påverkar fritidshemmets verksamhet. Fritidshemslärare 1 beskrev hur det blivit skillnad 

i arbete sedan hen började som fritidshemslärare under slutet av 80-talet. Då kunde hen 

och kollegan göra spontana aktiviteter med barnen då de inte hade så många styrda eller 

planerade aktiviteter:  

alltså när vi jobbade där uppe då kunde hen som jobba ihop med, äh nä nu killar 

nu går vi ut och tvättar min bil […] så stack killar och hen så stack dom ut och tvätta 

hens bil och så var jag inne med tjejerna och sådär. så skulle man ju aldrig göra nu.  

Vidare menar Fritidshemslärare 1 att nu tänker de istället mer på planering av 

aktiviteterna medan de förut kunde lära sig saker genom de spontana aktiviteterna:   

nu försöker man ju tänka hela tiden vad man gör. […] först så syftar jag på de detta 

att det var så spontangrejer man gjorde att man hade kanske inget planerat utan 

då kom hen väl på det liksom att nu står ju min bil där och jag är skitig så nu kan vi 

gå ut och tvätta den. Men ändå så lärde dom sig någonting när dom tvättade.  

Fritidshemslärare 1 har vidare beskrivit hur viktigt det är med elevinflytande och hur det 

påverkar yrkesuppdraget. Eleverna får genom delaktighet vara med och påverka hur de 

vill arbeta, vad de tycker är bra eller mindre bra med verksamheten eller sättet att arbeta 

på och hur de vill göra istället. Samtidigt betonar hen vikten av att fritidshemmet också 

har i uppdrag att erbjuda och ge eleverna möjligheter att prova på nya aktiviteter. Att 

prova på nya aktiviteter kan exempelvis hjälpa dem att hitta något som de inte visste att 

de tyckte om och som de sedan vill fortsätta med. Fritidshemslärare 6 menar även att när 

eleverna får möjlighet att prova på nya aktiviteter vinner de nya erfarenheter, men det är 

inte alltid som de lär sig nya saker. Dock kan detta arbetssätt, med att prova olika saker, 

vara något som stimulerar till elevernas lärande och utveckling samtidigt som det ger 

eleverna en meningsfull fritid. Detta beskriver hen på följande vis:  

Fritidshemslärare 6: Kunskap som bi-produkt. Alltså processtänk. Sen lite de här 

learning by doing. Kanske inte fullt ut vad Dewey säger men ändå. Att få 

möjligheten att pröva. Pröva igen. Misslyckas. Och de bedöms inte. 

5.2. Implementering av del fyra i läroplanen 

Implementeringen av del fyra i läroplanen har skett på ett liknande sätt på samtliga 

skolor. Arbetet har skett inom rektorsenheter, vilket innefattat flera skolor, och 

har pågått i ett läsår. Detta arbete kommer även att fortsätta under kommande läsår. 

Under ett flertal tillfällen har samtliga fritidshemslärare inom en rektorsenhet träffats för 

att ta del av ett framtaget material från en lektor på högskolan. I materialet har det funnits 

uppgifter samt diskussionsmaterial som fritidshemslärarna tagit del av i olika grupper. 

Grupperna har bestått av fritidshemslärare från de olika skolorna. I 

implementeringsarbetet har även lektorn från högskolan hållit i föreläsningar som 

fritidshemslärarna tagit del av.   
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En av skolorna vi besökte som en del av studien hade upplägget att en fritidshemslärare 

från varje skola i en rektorsenhet deltog i träffen med lektorn från högskolan och tog del 

av materialet. Personen i fråga tog sedan med uppgifter och diskussionsmaterialet 

tillbaka till skolan för de övriga fritidshemslärare att ta del av. Uppgifterna har då bestått 

i att göra pedagogiska planeringar med utgångspunkt i del fyra i läroplanen, utföra dem 

på hemmaplan och sedan diskutera genomförandet av uppgifterna på träffarna.  

Majoriteten av respondenterna har vid intervjutillfällena uttryckt att de tyckt att 

implementeringen och träffarna varit bra. De fått tid att tänka på det arbete som ska göras 

och de har fått möjlighet att diskutera det genomförda arbetet och innehållet med andra.  

Dock har vissa respondenter uttryckt blandade åsikter kring de uppgifter, i form av 

pedagogiska planeringar, som implementeringsarbetet och träffarna innefattat. 

Övervägande antalet respondenter uppgav att de tyckte att de pedagogiska 

planeringarna blivit bättre i och med implementeringsarbetet. De har börjat samarbeta 

mellan verksamheterna, pratar om planeringarna och de tänker i större utsträckning än 

innan på vad de gör i planeringarna. Respondenterna uppgav även att arbetet gett dem 

en större förståelse för vad som står i läroplanen och att det bidragit till bättre 

dokumentation samt att de börjat prata mer med både föräldrar och barn om 

verksamheternas aktiviteter och mål. Fritidshemslärare 6 uttryckte dock en avvikande 

uppfattning. Hen beskrev att rektorerna på personens rektorsenhet bestämt att tid för 

implementeringsarbetet och uppgifterna inte skulle ges. Hen uttryckte dock att andra 

skolor inom rektorsenheten trots detta fått denna tid till arbetet. Fritidshemslärare 6 

själv uppgav att hen därför valt att läsa på området på sin fritid för att hen har intresset, 

men menar att detta naturligtvis skiljer sig mellan personer. Vidare uttryckte 

Fritidshemslärare 6 också att implementeringsarbetet inte syns i verksamheterna sen 

utan att ”Det blir en pappersprodukt då vi inte har hunnit jobba med det”. Till skillnad 

från Fritidshemslärare 6 så har övervägande antalet respondenter ändå uttryckt att de 

lyckats genomföra implementeringsarbetet och uppgifterna. Dock uppger de flesta att 

detta snarare berott på att de gjort planeringar för aktiviteter som de redan genomför i 

verksamheten, de har alltså inte påbörjat några nya aktiviteter.  

I fråga om tid och planering uttryckte Fritidshemslärare 6 vikten av kunskap och 

förståelse om det centrala innehållet mellan olika verksamheter, t.ex. mellan skola och 

fritidshem. Hen uttryckte att skillnaden mellan verksamheterna bland annat består av 

tiden för att genomföra det centrala innehållet. Hen beskriver att tiden för fritidshemmet 

att få in detta i verksamheten sträcker sig över sju år, från förskolan till årskurs sex, och 

att det därför kan bli otydligt hur innehållet ska och när det ska genomföras samt att det 

inte finns en förståelse från skolan angående detta. Fritidshemslärare 6 uttryckte här 

även vikten av att diskutera och ha dialog mellan olika fritidshem för att veta hur de olika 

delarna av det centrala innehållet delas upp mellan fritidshemmen. Däremot beskriver 

att denna struktur inom verksamheten inte finns idag och att tiden för detta inte heller 
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alltid finns. Ytterligare en problematik kring implementeringen av del fyra i läroplanen 

beskrivs av en Fritidshemslärare 4. Denna hen uttrycker att rektor har huvudansvaret för 

både barn och personal, men att övriga lärarkollegor inte alltid är insatta eller har 

kunskaper om del fyra i läroplanen och dess innebörd. Hen menar att det borde vara en 

självklarhet att ha kunskap om alla delar i läroplanen då både förskolans, skolans och 

fritidshemmets verksamhet möter och arbetar med samma barn, men att hen själv inte 

alltid är ordentligt påläst på de delar av läroplanen som inte berör fritidshemmet.  

Flera av respondenterna uttrycker en stark positiv inställning till implementeringen av 

del fyra i läroplanen. Bland annat uppger Fritidshemslärare 4 att de kämpat länge för att 

fritidshemmet ska bli en egen del inom läroplanen. Även Fritidshemslärare 3 uttrycker 

sig positivt om att fritidshemmet kommit in i läroplanen och menar att arbetet därigenom 

har fått en högre status. 

5.3. Yrkestitel 

Under intervjuerna fick respondenterna frågan om vilken titel de använder sig av. 

Respondenternas svar varierade. De flesta respondenter använder sig av titeln 

fritidshemslärare, men anledningarna till användningen är olika. Fritidshemslärare 3 

uttryckte att det är lättare att använda sig av titeln lärare på grund av hens uppgifter 

underskoltid, men att det finns ett syfte till att använda det även på fritids för att lyfta vad 

hen gör. Fritidshemslärare 4 och Fritidshemslärare 6 uttryckte istället tydligt att de är 

fritidshemslärare och inget annat. Flera respondenter uttryckte även frustration rörande 

yrkestiteln och menade att det inte finns en förståelse från andra. Fritidshemslärare 4 

beskrev exempelvis att det i arbetet ingår omsorgsdelar men att kallas omsorgspersonal 

skulle bli helt fel. Hen menade att yrkestiteln är viktig då den har en betydande roll även 

för det arbete som genomförs, därför menade hen att det viktigt att kalla sig 

fritidshemslärare. Andra respondenter uttryckte däremot att de trots förändringen av 

titel från fritidspedagog till fritidshemslärare fortfarande kallar sig fritidspedagog, men 

att de är medvetna om att de borde kalla sig fritidshemslärare. Fritidshemslärare 6 

menade även att det just nu cirkulerar flera olika titlar och uppgav att hen själv titulerar 

sig som fritidshemslärare eller fritidspedagog men också lärare. Enligt hen kan lärare ses 

som ett generellt samlingsbegrepp men att det då också blir skolverksamheten som blir 

normen. 

5.4. Det kompletterande uppdraget 

I intervjuerna fick respondenterna svara på frågor rörande det kompletterande 

uppdraget. Vid sammanställning av resultatet från dessa framgick dock att det 

kompletterande uppdraget kunde delas upp i två olika delar: samverkan med skolan och 

samverkan med hemmet. Nedan följer resultatet inom de olika delarna.  
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5.4.1. Samverkan med skolan 

Samtliga respondenter uttryckte att samverkan med skolan ofta innebär att vara ett stöd 

för eleverna och skolans verksamhetsmål. Flera respondenter uttryckte att samverkan 

borde baseras utifrån personalens kompetens och att fritidshemslärare har mer 

kompetens än att bara gå som resurs i en klass. Flera respondenter uttryckte t.ex. att 

fritidshemsläraren skulle kunna följa en klass och att skolans verksamhet och 

fritidshemsverksamheten skulle kunna komplettera varandra. Fritidslärare 2 uppgav 

också att rastaktiviteterna i stor utsträckning kan anses som samverkan mellan skolan 

och fritidshemmet och uppgav att hen då får möjlighet att nyttja sin fulla 

yrkeskompetens. Hen beskrev att raster kan ses som en form av utepedagogik och att hen 

gärna skulle se mer av skolan inom denna form av samverkan och att det finns 

utvecklingsmöjligheter.  

Vidare uppgav majoriteten av respondenterna att det centrala i fritidshemslärarens 

uppdrag berör det sociala samspelet i verksamheten och att fritidshemslärare själva ofta 

brinner för den sociala aspekten av uppdraget. Respondenterna uppgav att 

fritidshemsläraren kan komplettera skolverksamheten genom att hantera olika sociala 

situationer som uppstår i klassrummet, t.ex. om det uppstår konflikter eller att en elev 

inte kan eller vill sitta stilla och lär sig bättre på annat sätt. Fritidshemslärare 3 uttryckte 

att denna typ av samverkan kan skapa större förutsättningar för elevens lärande. Att 

samverka och föra dialog kring arbetet och eleverna är extra viktigt och hen menar att de 

därigenom även kan komplettera varandra, både mellan skola och fritidshemmet men 

även vise versa.  

Av intervjuerna har det framgått att det finns olika uppfattningar och förståelse för 

samverkansuppdraget mellan skolan och fritidshemmet. Flera respondenter beskrev att 

skolan ofta ser samverkan med fritidshemmet genom att fritidshemsläraren är 

resurspersonal. Respondenterna menar dock att detta kan ha en ekonomisk aspekt då 

det inte finns möjlighet att anställa en speciell assistent för det arbetet och att 

fritidshemslärarna då står närmast till hand med sin kunskap. Det här arbetssättet är 

däremot inte något som respondenterna själva anser som samverkan. Flera respondenter 

har också uttryckt en frustration för att lärarkollegor inom skolverksamheten inte har 

liknande uppfattningar om samverkansuppdraget. Fritidshemslärare 4 beskrev tydligt 

att det finns en uppfattning om att fritidshemsläraren är en allt-i-allo. Hen beskrev att 

denna uppfattning kan påverkas både av rektor och av styrdokument och att det trots allt 

är rektor som har huvudansvaret för personalen.  

I frågor rörande planeringen av verksamheterna uttryckte respondenterna sig olika. 

Fritidhemslärare 5 uttryckte t.ex. att klassläraren gör lektionsplaneringar själv och att 

hen endast går in och planerar tillsammans med klassläraren när de ska hålla någonting 

tillsammans. Detta är en uppdelning hen är nöjd med. Fritidshemslärare 3 å andra sidan 
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uttryckte att de inte alls har någon gemensam planeringstid och att hen önskar att det 

skulle funnits tid till detta. Fritidshemslärare 1 uppgav att hen har ett planeringstillfälle i 

veckan tillsammans med sina lärarkollegor men att kollegorna också har andra 

planeringstillfällen när hen inte har möjlighet att delta. Hen är därför inte med vid alla 

planeringstillfällen. Fritidshemslärare 6 uttryckte att gemensam planeringstid inte alls 

fungerar på hens skola och att planering snarare handlar om att samordna lokaler, 

ekonomi eller liknande och inte verksamheten. Slutligen uttryckte Fritidshemslärare 4 

att hen tycker att den nya läroplanen till stor del är resultatinriktad vilket gör att 

kärnämnen hamnar i större fokus än samverkansfrågan. Detta medför enligt hen att 

klasslärare inte har tid över till gemensam planering eller samverkan. Bristen på 

samverkan och gemensam planeringstid mellan skolan och fritidshemmet beskrevs av 

Fritidshemslärare 4 som att det kan bero på stress inom yrket. Hen menar att detta är 

något som uppkommit på senare år, vilket också påverkat all form av samverkan mellan 

lärare och fritidshemslärare.  

Fritidshemslärare 4: Och sen tror jag också ju mer pressad man är som person 

alltså det är ju rätt pressat att va lärare. […] Att va fritidslärare också men nu prata 

jag ut ifrån lärarna. […] Och hur mer stressad och pressad du blir. […] Dess då 

mindre ser du ju utanför ditt eget. Då blir ju ditt så viktigt. […] jag tror just att 

lärarns yrkesroll har blivit så otroligt mer pressande. […] Och då har du inte den, 

alltså du tänker inte liksom utanför. […] Klara av det du ska göra och må bra. […] 

Så orkar du inte mer. […] Och så är det ju liksom med i ett arbetslag är det stress 

är det jätte stressat så är det ju lätt liksom att man kort mot varandra. […] Nä och 

då tappar du den förmågan. […] Är allt harmoni då har du ju mycket mer liksom 

möjlighet och hjälpa andra. […] Titta ut liksom och jobba mer att det här är allas 

barn på något sätt. […] Nu är det. Nu blir det mycket mina barn min klass. 

Vidare uttryckte Fritidshemslärare 6 att fler och fler fritidshemslärare, enligt hen, 

påverkas av skolans starka strukturer och att de genom detta försöker hitta sin roll i 

skolan. Hen menar därför att undervisningen inom fritidshemmet, på grund av dessa 

starka strukturer, börjar efterlikna skolan. 

5.4.2. Samverkan med hemmet 

Samtliga respondenter uttryckte att samverkan med hemmet är en viktig del i uppdraget. 

Detta påverkar vad som utförs i fritidshemmet för att stimulera elevernas utveckling och 

lärande, men det är också viktigt för att kunna erbjuda eleverna en meningsfull fritid. 

Fritidshemslärare 5 uttryckte bland annat att möjligheten för fritidshemmet att få 

information om vad eleverna gör på sin fritid även kan skapa möjligheter för 

fritidshemslärare att utföra sitt uppdrag på ett bättre och tydligare sätt.  

Flera av respondenter uttryckte dock att samverkan med hemmen är en av de svåraste 

delarna i yrkesuppdraget och att denna samverkansform ofta ser väldigt olika ut. Med 

vissa hem finns det en god relation och de kan prata om händelser i verksamheten, medan 
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andra hem är svårare att möta. Samtidigt uttrycker flera av respondenterna att de har en 

god kontakt med hemmen samt att det är något de jobbar mycket med, men vill ha mer 

av. En problematik i frågan om samverkan med hemmen som flera respondenter uttryckt 

är tiden. Tider då vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn på fritidshemmet 

överensstämmer inte alltid med fritidshemslärarnas. Vid dessa tidpunkter menar flera 

respondenter också att vårdnadshavare ofta är stressade vilket också påverkar mötet 

mellan dem. Dock uppger respondenterna att mötet vid hämtning och lämning är viktigt 

för att förmedla händelser i verksamheten och få kontakt med vårdnadshavarna. En 

annan påverkande faktor som respondenterna beskrivit är ålder på eleverna. I de högre 

åldrarna går eleverna ofta hem själva och då försvinner viktig del av mötet med hemmet. 

Fritidshemslärare 6 har också uttryckt att fritidshemmet ofta skuldbelägger och letar 

brister i hemmen, men poängterar att det är fritidshemmen har ansvar och krav på att 

samverkan mellan hem och fritidshem ska fungera, inte tvärtom. Hen menar att det är 

lätt att leta fel, men att det är viktigt att också visa ödmjukhet i kontakten med 

vårdnadshavare. Detta kan i sin tur bidra till en bättre relation. En skillnad mellan skolans 

verksamhet och fritidshemmets verksamhet uttrycktes av Fritidshemslärare 5. Hen 

menade att skolan har en annan struktur i kommunikationen med hemmet, med tydligare 

ramar, medan fritidshemmets relation med hemmet är öppnare.  

I frågan om samverkan med hemmet tog flera respondenter även upp det stora 

elevantalet. Respondenterna uttryckte att det finns en önskan om att ha mer kontakt med 

hemmen men att det stora elevantalet ofta försvårar denna kontakt. Fritidshemslärare 4 

menade att föräldrakontakten skulle vara lättare om elevantalet skulle vara mindre, det 

skulle i praktiken medföra färre föräldrar att ha kontakt med. Nu menar hen att kontakten 

med många föräldrar sker vid hämtning eller lämning (som också beskrivits tidigare). 

Flera respondenter har uttryckt att en mer strukturerad kontakt med hemmen skulle 

bidra till bättre relationer mellan hemmen och fritidshemmet. Fritidshemslärare 4 

menade även att om det finns en god kontakt och relation med hemmet finns det också 

större möjligheter att prata om något händer barnet. Hen beskrev att detta skapar tillit 

för föräldrarna gentemot fritidshemmet.  

5.5. Sammanfattning av resultat 

Resultatet av studien presenterar olika kategorier som framkommit genom analysen av 

transkriberingarna.  

Först har yrkesuppdraget i fritidshemmet redovisats. Under denna kategori har det 

framgått att fritidshemslärarnas huvudsakliga uppdrag består av värdegrunden, något 

som även genomsyrar alla delar av verksamheten. En problematik i yrkesuppdraget som 

framgår är det stora elevantalet inom verksamheten. Vidare har det tagits upp att 

fritidshemmet mer börjar ta efter skolans starka struktur.  
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Fritidshemmets personal har genomgått kompetensutveckling i implementeringsarbetet 

av del fyra i läroplanen. Detta arbete har beskrivits som positivt men förutsättningarna 

för arbetet varit olika mellan de olika skolorna, då vissa fått tid till arbetet och andra inte. 

Dock har införandet av del fyra som en egen del i läroplanen beskrivits som positivt och 

att det är något som fritidshemslärare kämpat för.  

Kopplat till implementeringen har respondenterna även fått frågor rörande yrkestiteln. 

Av resultatet framgår att majoriteten av respondenterna använder titeln 

fritidshemslärare, men att det fortfarande cirkulerar många titlar som bidrar till 

förvirringar hos utomstående.  

Slutligen har det kompletterande uppdraget tagits upp, indelat i två kategorier. Den första 

berör samverkan med skolan. Resultatet visar att fritidshemslärare ofta används som 

resurspersonal inom skolverksamheten och att det finns lite förståelse för 

samverkansuppdraget. I många delar har respondenterna beskrivit att de inte alltid får 

utnyttja sin fulla kompetens, att de istället nyttjas som allt-i-allo. Det beskrivs således att 

det inte finns en förståelse för uppdraget och att samverkan kan utvecklas. Den andra 

kategorin har berört samverkan med hemmet. Detta har beskrivits som mycket viktigt, 

men svårt. Dock är det något som respondenterna arbetar mycket med för att bibehålla, 

men att samverkan med hemmet varierar mellan skolorna.  
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6. DISKUSSION  

Studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka om del fyra i läroplanen förtydligat 

fritidshemslärarens uppdrag. Studien har därigenom kommit att beröra och syfta till att 

jämföra hur uppfattningen av yrkesrollen skiljt sig mellan olika yrkesverksamma 

fritidshemslärare. Inledningsvis presenteras i detta kapitel en diskussion av studiens 

resultat, slutsatser som dragits av densamma kopplat till tidigare forskning på området 

och studiens bakgrund. Denna del följs av en diskussion kring studiens metod och det 

urval som gjorts. Slutligen avslutas kapitlet med några avslutande kommentarer till 

studien samt om vidare forskning på området. 

6.1. Resultatdiskussion  

Av resultatet framgår att de olika skolorna som deltagit i studien alla har fått likvärdig 

information och kompetensutveckling rörande implementeringen av del fyra i läroplanen. 

Att denna del av implementeringsarbetet gjorts lika för de olika skolorna kan sägas vara 

en förutsättning, och skapar även förutsättningar, för att arbetet inom de olika 

verksamheterna på sikt sedan ska bli likvärdig. Detta är något som vi uppfattat som lyckat 

utifrån respondenternas positiva inställning. Däremot har det framkommit att personalen 

på de olika skolorna har fått olika förutsättningar för genomförandet av det praktiska 

arbetet mellan implementeringsträffarna. Personal inom vissa rektorsenheter har fått tid 

till arbetet medan personal på andra skolor har fått förlita sig på sitt eget intresse och läsa 

på själva. Det här kan naturligtvis kritiseras. Om ett arbete ska utföras så bör 

förutsättningarna för arbetet vara samma för alla. Det här kan, som även visats i 

resultatet, skapa irritation hos deltagarna men också olikheter i det framtida arbete samt 

skillnader i förståelsen för de förändringar i läroplanen som kommit. För att skapa 

likvärdighet i kunskapen samt arbetet borde det ses som en självklarhet att ge tid för 

arbetet och prioritera denna kompetensutveckling. Om det hade skapats en starkare 

struktur för implementeringsarbetet, även mellan rektorerna, hade implementeringen, 

och på sikt även undervisningen på de olika fritidshemmen, troligtvis blivit med likvärdig. 

Detta är även något som visas i studiens resultat. Däremot kan denna metod för 

implementeringsarbetet bidra till att fritidshemslärarna blir motiverade och inspirerade 

till att lära och förändra i sin verksamhet (se kap. 2.3.1). Något som också framkommit, 

och som vi insett under resultatanalysen, är att någon form av kompetensutveckling 

rörande del fyra och implementeringsarbetet även borde ske för övriga lärare än 

fritidshemslärare. Det ligger ett ansvar på rektorerna, men borde också finnas ett intresse, 

för detta (se även 2.3.1). Detta arbete på mikronivå kan således kopplas till Rapp, 

Segolsson & Kroksmarks (2017) artikel som berör problematiken implementering av 

forskning. Även om det är en viss skillnad mellan att implementera forskning inom 

arbetet och implementeringen av en ny läroplan så finns det trots allt en likhet då det är 

rektorerna som har huvudansvaret för de strukturer som skapas för 
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implementeringsarbetet. Dock visar resultatet av studien att det finns ett behov av 

tydligare riktlinjer, för att skapa struktur i detta arbete, från staten.  

Något som resultatet visat är att implementeringsarbetet medfört en större förståelse för 

de pedagogiska planeringarna och hur de ska användas. Detta är även något som tidigare 

uttryckts vara ett utvecklingsområde, för att förbättra undervisningen inom 

fritidshemmet. Denna förändring är positiv, vilket även deltagarna i studien uttryckt, och 

det tyder på att deltagarna avkodat informationen som förmedlats under 

implementeringsarbetet på ett korrekt sätt. Genom resultatet framgår att det skett en 

tydlig förändring i förhållningssättet till yrket samt hur planeringen av undervisningen 

genomförs. Detta kan även kopplas till arbetet med en levande läroplan (se kap 2.3.2). 

Vidare har det framgått att fritidshemslärare som haft olika förförståelse efter 

implementeringsarbetet fått en mer likvärdig förståelse för uppdraget. Det går således att 

se att syftet med införandet av del fyra i läroplanen till viss del fyllt sitt syfte - att förtydliga 

uppdraget (se kap. 2.2.2). Denna förståelse är, enligt oss, inte nödvändigtvis en förbättrad 

förståelse för uppdraget som förändrats, utan snarare ett gemensamt sätt att uttrycka sig 

om uppdraget. Det här har också visat sig vara väsentligt för att minimera 

missuppfattningar från utomstående.  

Påverkande ramfaktorer (som beskrivs i kap 2.3.1 och 2.3.3) som studien visat berör den 

pressade situationen som allt oftare råder på skolorna. Det här har gjort att lärare allt mer 

ser eleverna som ”mina” eller ”dina” elever. I och med att fritidshemslärarna har den 

sociala aspekten i sitt uppdrag kan man se att de generellt är bättre på att se alla elever 

som ”sina” elever. Däremot går det att tyda en frustration bland fritidshemslärarna på 

grund av detta då samverkansarbetet lätt påverkas och därför inte går till som de önskar. 

I samverkan ses fritidshemslärarna i stället, allt som oftast, som allt-i-allo-personal. 

Genom att del fyra införts i läroplanen och att den bara berör fritidshemmets verksamhet 

skulle det på sikt kunna vara en lösning på problematiken. Därigenom har fritidshemmets 

uppdrag och fritidshemslärarnas kompetens förtydligats (se 2.2.2). Något som däremot 

är tydligt av resultatet är hur skolans starka struktur och fritidshemslärares vilja att 

använda sin fulla yrkeskompetens har bidragit till att fritidshemsverksamheten mer och 

mer börjat efterlikna skolans. Det här är något som vi, som blivande fritidshemslärare, 

kan känna frustration över då det kan tolkas som att yrkesrollerna och verksamheterna 

inte har samma status samt att fritidshemslärarna inte får nyttja sin fulla 

yrkeskompetens. Dessutom är denna utveckling inte heller i linje med fritidshemmets ofta 

situationsstyrda och processfokuserade undervisning.  

Propositionen under början av 90-talet syftade till att integrera fritidshemmets 

verksamhet med skolan (se kap. 2.2.1 om Fritidshemmet i propositioner). Frågan är dock 

om lagstiftaren hade intentionen att fritidshemsverksamheten mer börjar efterlikna 

skolan på det sätt som det blivit idag. I resultat och forskning kan vi se detta bland annat 
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genom att verksamheten blivit mer planerad och aktivitetsstyrd och att den fria leken 

därför fått mindre plats än tidigare. Här går det dock att se en konflikt i och med att det 

situationsstyrda- och processfokuserade lärandet är centralt i yrkesrollen. Dessutom har 

fritidshemmet inte några kunskapskrav utan målstyrda krav om att stimulera till lärande 

och utveckling. Att planeringen av verksamheten har blivit så central kan visas på det 

stora elevantalet, det för att undervisningen ska nå alla elever (se även 2.2.1). Av 

resultatet kan vi se att det därför finns ett behov att samplanera mellan olika fritidshem 

eller avdelningar för att skapa en kontinuerlig progression genom de sju år som eleverna 

vistas på fritidshemmet. Det här skulle även kunna precisera undervisningen samt 

undvika att samma område berörs flera gånger, eller inte alls, under dessa år.  

Behovet av samplanering finns även i frågan om samverkan med skolan och då främst 

mellan lärare och fritidshemslärare för att samverkan ska fungera. I denna fråga kan 

ekonomin också komma att vara en faktor då fritidshemslärare, vilket resultatet även 

visar, ofta får agera elevassistent eller resurspersonal i samverkan med skolan under 

skoltiden. Att få rycka in på det här sättet är också något som deltagarna i studien tagit 

upp och att de då menar att de inte fåt nyttja sin fulla yrkeskompetens. Det här tyder på 

att synen på samverkan mellan skola och fritidshem är olika. Däremot är det även tydligt 

att många fritidshemslärare tycker det är okej att arbeta som elevassistent eller resurs i 

och med att den sociala aspekten också är en central del av yrket (jfr kap. 2.2.2 om 

fritidshemmets uppdrag i läroplanen). I samverkansfrågorna är även samverkan med 

hemmet en central del i fritidshemsläraruppdraget. Dock framgår det att denna typ av 

samverkan är beroende av än fler faktorer än samverkan med skolan. I samverkan med 

hemmet blir faktorer som elevantal och därmed även antalet föräldrar att ha kontakt med 

väsentlig, likväl som tiden är en påverkande faktor (denna faktor går även att se i kap. 

2.2.2 om Fritidshemmets uppdrag i läroplanen). Tyvärr är dessa två faktorer sällan lätta 

att påverka då kravet ligger på fritidshemmet att samverka. Dock kan en god samverkan 

med hemmet påverka elevens tid på fritidshemmet positivt. Genom att ha en god relation 

till hemmet blir det lättare att prata om saker som hänt eleverna under skoldagen. Detta 

kan också medföra att vårdnadshavares tillit till fritidshemslärarna ökar och att en god 

kommunikation mellan fritidshemslärare och vårdnadshavare bibehålls. Dessutom kan 

en god samverkan bidra till att fritidshemmet får kunskap om elevernas fritidsintressen 

och verksamhet kan då formas så att eleverna får större utrymme att utvecklas och lära 

sig nya saker.  

I och med införandet av del fyra i läroplanen har även titeln förändrats för alla, oavsett 

tidigare utbildning. Dock är det tydligt att det fortfarande cirkulerar flera olika titlar, 

vilket t.ex. kan bero på att man inte vill förminska tidigare utbildningar eller titlar. Att det 

cirkulerar många olika titlar kan inte heller sägas speciellt konstigt i och med att yrket 

titulerats fritidspedagog under en lång tid och att det då tar ännu längre tid att ändra det 

i praktiken. Dessa faktorer skulle däremot kunna ses som bidragande till att 
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fritidshemslärare ofta ses som allt-i-allo-personal eller får arbeta som assistenter eller 

resurs i samverkansarbetet med skolan (jrf kap. 2.2.2 om uppdraget). Det kan tänkas att 

de olika titlarna skapar en missförståelse och missförstånd av uppdraget på grund av att 

andra faktiskt inte vet vad yrkesrollen innebär. Det kan därför vara än viktigare att titeln 

fritidshemslärare faktiskt börjar användas i praktiken, för att kunna etablera en 

gemensam förståelse för uppdraget och yrkesrollen.  

Fritidshemmets verksamhet har genomgått stora förändringar genom åren (se kap. 2) 

och den senaste förändringen, med införandet av fritidshemmet som en egen del i 

läroplanen, kommer med all säkerhet komma att bli en av de större förändringar för 

verksamheten med tiden. Att fritidshemmets verksamhet nu fått en egen del i läroplanen 

är något som verksamma fritidshemslärare kämpat länge för och vi upplever att det blivit 

en bekräftelse på vikten av fritidshemslärarnas uppdrag och roll. 

6.2. Metoddiskussion  

Studien tog sin utgångspunkt i semi-strukturerade intervjuer och kvalitativa analyser av 

intervjuerna. Denna metod valdes för att den gav en frihet under intervjutillfället och gav 

möjligheter till nyanser i samtalet (Bryman, 2011; Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Metoden har varit passande för studien då respondenterna inte kunde 

svara på intervjufrågorna uträknat från ett visst svar som söktes, utan istället ledde till 

ett lättsamt samtal mellan respondent och intervjuare.  

Inledningsvis gjordes även en pilotintervju för att avgöra om frågorna ställdes rätt och 

om de behövde omformuleras utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta 

visade sig vara ett positivt val då pilotintervjun fick oss att tänka över och ändra frågorna 

något, samt att det gjorde oss mer bekväma vid de senare intervjuerna. Denna 

pilotintervju gjorde också att vi ställde mer relevanta följdfrågor under intervjuerna och 

knöt an till respondentens svar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Det urval som gjordes för studien baserades på ett bekvämlighetsurval inom en kommun, 

men också utifrån den tidsram som givits för studien (Bryman, 2011). Vi valde även ett 

konsekvent intervjusätt där samma person intervjuade respondenterna och den andra 

tog anteckningar. Arbetssättet gjorde att intervjuaren kunde ha en förståelse för frågorna 

som ställdes och svaren som givits i de olika intervjuerna. Det här gjorde också att vi 

under intervjutillfället kunde återkoppla på det som sagts och säkerställa 

respondenternas svar. För att öka tillförlitligheten valde vi att besöka skolor från olika 

områden inom den valda kommunen, vilket medförde att respondenterna hade olika 

erfarenheter utifrån var de arbetar (Bryman, 2011). Av resultatet har vi också uppfattat 

att de svar som getts har varit ärliga och inte kopplade till någon av de andra 

deltagandeskolorna.  
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Den metod som vi använt oss av har varit hermeneutik (se kap. 4.4.1) och även 

analysmetoden ramfaktorsteorin (se kap. 2 & kap. 4.4.2). Styrkan med metodvalet har 

varit ramfaktorsteorin som skapat möjligheten att gå djupare in i den empiri som samlats 

in. Ramfaktorsteorin har även gjort det möjligt att på ett tydligare sätt koppla empirin till 

implementeringsarbetet och läroplanen vilket varit syftet med studien. En risk med 

användandet av hermeneutik är dock att resultatet av studien baseras på beskrivningar 

av de ramfaktorer som påverkar fritidshemmet, vilket inte nödvändigtvis behöver vara 

verkliga utan även kan vara fördomar eller vanskliga upplevelser av situationen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Dock har vi upplevt att denna metod har fungerat bra utifrån det syfte 

som studien hade att undersöka. Intervjuerna berörde ett brett spektrum av frågor och 

behandlade då också fritidshemslärares egna beskrivningar om förändringar av 

uppdraget samt yrket. Vid analysen har vi således försökt att avkoda informationen och 

skilja subjektiva fördomar mot relevanta fakta för studien (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

6.3. Vidare forskning  

Studien som genomförts skulle kunna ses som en form av uppföljning av 

implementeringsarbetet. Resultatet visar vilka förändringar som skett genom införandet 

av del fyra som en egen del i läroplanen men tydliggör också olika ramfaktorer som finns 

behov att ta hänsyn till i arbetet. Därutöver har studien framvisat att det behövs en 

tydligare struktur för implementeringsarbetet och det behöver göras förändringar 

rörande vilka som berörs av ny information som tas fram vid en läroplansreform.  

Något som studien visat är att det, trots införandet av del fyra i läroplanen, finns ett 

generellt behov att tydliggöra fritidshemmets uppdrag för olika målgrupper inom 

verksamheten. Målgrupper som denna studie visat som relevanta är t.ex. rektor, lärare 

och vårdnadshavare. Information genom implementeringsarbetet borde därför även nå 

dem, för att ge bästa möjliga resultat.  

I arbetet med studien upptäcktes snabbt att tidigare forskning rörande olika läroplaners 

påverkan på fritidshemsverksamheten är begränsad. Forskning om läroplaner finns men 

fokus ligger då i första hand på skolan, varpå fritidshemmet sällan benämns. Studien har 

dock visat att det skett en viss förändring under senare år, dock kan vi se att det 

fortfarande finns ett stort behov av fortsatt forskning på området. Den stora mängd 

empiri som denna studie samlat, och som berört ett brett spektrum av flera områden 

inom både fritidshemmets uppdrag, yrkesrollen men även införandet och 

implementeringen av del fyra i läroplanen, framvisar även den på att ytterligare 

forskning på området är ett behov och efterfrågat.  

Slutligen frågar vi oss om införandet och genomförandet av detta förtydligande av 

fritidshemmets uppdrag genom del fyra i läroplanen främst var ämnat för 

fritidshemslärarna själva eller om det snarare var riktat till annan personal inom skolan 
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och utomstående. Oavsett intentionen har denna studie visat på att förtydligandet främst 

varit, och är, nödvändigt för andra än fritidshemslärarna själva.   
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  
 
 
Presentationsfrågor - Dynamiska frågor 
 

➢ När började du arbeta på denna skola/verksamhet?  
➢ Vad har du jobbat tidigare inom skola?  
➢ Vad består dina arbetsuppgifter av under en vecka?  
 
  

Tematiska frågor - Implementeringen  
 

➢ Del fyra i läroplanen  
- Hur har ni arbetat med den?  
- Pågår det ett arbete med den?  

➢ Utförs en implementering av del fyra i läroplanen just nu på 
skolan/verksamheten?  

➢ Är det internt på skolan/verksamheten eller är den en annan enhet som är 
delaktig implementeringen?  

➢ Hur går implementeringen till?  
 
 
Tematiska frågor - Del fyra i Läroplanen, 2011 
 

➢ Hur tar det sig i uttryck i skolan/verksamheten?  
➢ Vilken titel använder du dig av när du adresserar andra 

lärare/elever/vårdnadshavare/rektorn/personer utanför skolan?  
➢ Vad innebär det för dig att undervisa som fritidshemslärare med utgångspunkt i 

de övergripande mål och riktlinjer i del ett och två i läroplanen?  
➢ Hur ser undervisning i fritidshemmet ut som stimulerar elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid?  
➢ Hur fungerar samverkan mellan skolan och fritidshemmet?  
➢ Vilket ansvar har fritidshemslärare att arbeta med skolans 

värdegrundsuppdrag?  
➢ Hur ska relationen mellan fritidshemmet och hemmet fungera?   
➢ Är det så du tycker att det ska vara eller finns det mer att önska?  

 
 
 Avslutning   
 

➢ Sammanfattning av det vi pratat om…  
➢ Är det något du vill tillägga?  

  
 

 


