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Abstract
The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of how leisure-time
pedagogues´ professional identity is changed as a consequence of altered governance and
resulting new tasks. More specifically the study is oriented towards understanding how external
demands for quality accounts, assessments and documentation in leisure-time centers and
schools, affect leisure-time pedagogues´ practice of their profession and professional identity,
and how the leisure-time pedagogues relate to these demands. The empirical data are generated
through interviews with 23 leisure-time pedagogues, 8 school leaders, document analyses, and a
survey among 105 leisure-time pedagogues. The analysis draws on profession theories
perspective and concepts like knowledge base, jurisdiction and discretion to understand what is
central in the leisure-time pedagogues’ profession and in what direction the profession is
developing:

de-professionalization,

professionalization

or

re-configuration.

Bourdieu´s

sociological theories with concepts of field, capital and habitus are also used for understanding
of the leisure-time pedagogues´ positions, actions, and explicit relations to other professional
groups.
The results indicate dilemmas that the leisure-time pedagogues face related to far-going
decentralisation, introduction of new public management, reduced resources, and closer links
between leisure-time centres and schools. Working with traditional methods creates problems
and it becomes hard to balance the work between leisure-time centre and school. Leisure-time
pedagogues’ different ways of handling new tasks and changes of conditions are related to the
local organisation, the governance, and the signals from the headmasters. In addition, the
professional group’s collective base and strength in the schools are also of importance. The
thesis shows that leisure-time pedagogues constantly conduct independent individual
assessments that are mainly hidden. This has not been pointed out before but is linked to the
leisure-time pedagogues´ professional identity. Assessment as an accounting task has on the
other hand been added in connection with the transfer to the educational sector and altered
forms of governance. Leisure-time pedagogues are both ambivalent and critical to these
demands for transparency and accountability. Even though the leisure-time pedagogues are
subjected to increased control and expected to work more with assessments in different forms,
and are forced to reduce their professional work in leisure-time centres, we cannot entirely talk
about de-professionalization. Also features of professionalization and signs of reconfiguration of
the profession are visible. The thesis illustrates that the profession of leisure-time pedagogue is
being reshaped and that the leisure-time pedagogues’ professional identity can be understood in
different ways. The thesis also illustrates how a core of traditional knowledge base stands out as
central for most of the professionals in the various professional identities that are found. The
differences that are found are related to the local governance of schools’ organisation; to what
extent the leisure-time pedagogues’ work is placed in the compulsory school day; and how
strong the leisure-time pedagogues’ collective base is in the school unit.
Keywords: leisure-time pedagogue, teacher in leisure-time centre, after-school activities,
professional identity, informal assessment, accountability, new forms of governance.
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Förord
Fritidspedagogyrket som avhandlingen handlar om har under hela mitt vuxna liv intresserat och
engagerat mig. Tack vare en satsning av dåvarande fakultetsnämnd för lärarutbildningen fick
jag möjlighet att fördjupa mig i området.

Det har varit värdefullt, lärorikt och väldigt

stimulerande. Tack för den möjligheten. När jag nu sätter punkt och skriver de allra sista
raderna i avhandlingen sker det med blandade känslor, men framför allt med tacksamhet som
riktas åt många håll.
Främst riktas ett stort och innerligt tack till mina kompetenta handledare Signild Lemar och
Lisbeth Lundahl. Ett särskilt tack till Signild, min huvudhandledare, för inspirationen till att
anta utmaningen att utbilda mig till forskare. Tack också för det enorma stöd och engagemang
du villkorslöst gett mig under hela avhandlingsarbetet. Till min biträdande handledare Lisbeth
riktar jag ett särskilt tack för att du så generöst bidragit med ditt kunnande och att du med skarp
och kritisk blick läst och kommenterat mina texter. Era bådas insatser som dessutom präglats av
omtanke och tillit, har starkt bidragit till att jag nu når målsnöret.
Till Gun-Britt Wärvik, Göteborgs universitet, vill jag rikta ett stort tack för en omfattande
och utmärkta granskning av mitt manus vid slutseminariet. Synpunkterna har varit värdefulla
för färdigställandet av avhandlingen.
Ett stort tack riktas också till alla kollegor och ledning på Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap och f d BUSV som på olika sätt visat sitt stöd och sin uppmuntran, samt
inte minst förståelse för att kursplaneskrivande och undervisningsfrågor inte haft högsta
prioritet under några år. Jag vill också tacka alla doktorandkollegor och seniora forskare jag haft
förmånen att få dela kurser, texter och seminarier med. Tack för berikande stunder. Tack också
för att ni läst, diskuterat och lämnat värdefulla synpunkter. Ett alldeles särskilt tack riktas till
mina närmaste doktorandkamrater Carina och Karin för att ni hela tiden funnits där att dela
doktorandlivets såväl glädjeämnen som vedermödor med. Tack för att ni förstått oavsett om det
gällt relevansen av en teori eller svårigheten att hinna med livet i övrigt.
Det är med vemod men också med viss lättnad jag lämnar manus till tryckning. Vemod,
därför att en alldeles speciell tid, tiden som doktorand, tar slut. Lättnad, därför att jag ser
möjligheterna att krypa ur den kokong jag funnits inom, och det ensidiga intresset jag levt med
senaste tiden. Nu kommer tid för också andra engagemang.
En jättekram och många tack till Lo och Jens för att ni tillsammans med era kära skapat och
förgyllt behövliga pauser och stöttat mig på olika sätt. Och till alla vänner: tack för att ni funnits
där under doktorandtiden och försökt påminna mig om livets alla dimensioner. Sist men inte
minst: tack Krister för allt - speciellt alla underbara middagar med havet framför oss. Jag ser
fram emot många fler.
Avhandlingen tillägnas mamma Eva.
Åheden 30 januari 2013
Birgit Andersson
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1. Inledning
Fritidspedagoger har under senare år också kommit att kallas fritidslärare,
hjälplärare, lärare med inriktning mot fritidshem och grundlärare i fritidshem - en begreppsflora som indikerar en pågående omvandling av fritidspedagogyrket. Denna avhandling handlar om hur fritidspedagogernas yrkesidentitet påverkas när de involveras i en skolverksamhet präglad av måluppfyllelse och prestationer, bedömningar och kvalitetsredovisning.
Fritidshem, där flertalet fritidspedagoger har sin huvudsakliga
tjänstgöring, är en för barnen frivillig pedagogisk gruppverksamhet som
kommunerna är skyldiga att tillhandahålla. Verksamheten ska dels bidra till
goda uppväxtvillkor genom stöd och stimulans och erbjuda meningsfull fritid
för skolbarn och dels göra det möjligt för föräldrar att förena förvärvsarbete
med föräldraskap (Skolverket, 2007). Sedan 1998 ingår fritidshemsverksamheten i utbildningssektorn och har i hög grad förlagts till skolan. Fritidshemmets uppgift att komplettera skolan har blivit alltmer central. Det har
medfört att flertalet fritidspedagoger i Sverige numera tjänstgör inom
skolan. Det sker dels med att förverkliga fritidshemmets uppgifter enligt
skollagen (SFS 1985:1100; SFS 2010:8001) och dels med skiftande
åtaganden under den obligatoriska skoldagen. Det senare kan till exempel
vara undervisning i idrott, värdegrundsrelaterade inslag såsom livskunskap,
och assistentarbete för barn i behov av särskilt stöd. Fritidspedagogernas
arbetsuppgifter är mångsidiga och kan också upplevas som motsägelsefulla
eftersom de både arbetar i en för barnen frivillig verksamhet och samtidigt
verkar i en organisation som är obligatorisk med inslag av sortering och
tvång (Beach, 2005; Dovemark, 2004). Att som fritidspedagog arbeta inom
skolans ramar och kultur skulle enligt Carlgren kunna betraktas som
problematiskt då det så att säga går rakt emot fritidspedagogens själ
(Carlgren, 2001, s.22).
Fritidspedagogernas villkor har förändrats i takt med de senaste decenniernas decentralisering och förändrade styrning av skolan som kommit att
ställa andra krav än tidigare på enskilda pedagoger och på arbetslag. Mer
övergripande medförde decentraliseringsprocessen, som skedde runt om i
västvärlden, stora förändringar av sättet att styra den offentliga sektorn
under 1980- och 90-talet (Lundahl, 2002; Pierre, 2010). Decentraliseringen
syftade till att stärka kontakterna på lokal nivå mellan medborgare och

1 Enligt gällande skollag (SFS 1985:1100, 2a kap 3§ ) vid studiens genomförande var fritidshemmets uppgift
att i pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn meningsfull fritid och stöd i utveckling samt
ombesörja barns behov av omsorg. I nu gällande skollag (SFS 2010:800, 14 kap 2§ ) sägs: Fritidshemmet
kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskolan (---) som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga
kontakter och social gemenskap.
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förvaltning (Pierre, 2010). Ett argument för decentraliseringen inom
utbildningssektorn var just ökad demokrati och skapandet av självstyrande
aktörer i ett snabbare föränderligt samhälle där staten inte längre kunde
detaljstyra (Lindensjö & Lundgren, 2000; Lundahl, 2003). Traditionellt har
skolan befunnit sig i ett spänningsfält mellan politikens och professionens
normsystem (Pierre, 2007, s.15). Decentraliseringen, som del av den
förändrade styrningen, bidrar till en ökad komplexitet eftersom skolan
därigenom formas av politiska och professionella aktörer på både nationell
och lokal nivå (Pierre, 2007).
Omstruktureringen av skolväsendet i Sverige under de senaste 25 åren har
genomförts under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringsperioder. Mål- och resultatstyrning och en styrning med marknad och företag som
förebild, så kallad New Public Management (NPM), har införts (Lundahl,
2002). NPM, som syftar till höjd produktivitet och kostnadseffektivitet,
innefattar konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och indirekta kontrollmekanismer (Almqvist, 2004; Svensson, 2008). Prestationer och
resultat ska kunna mätas, bedömas och jämföras för att kunderna ska kunna
välja sin skola, vårdcentral etc. Kunden blir därmed en del av styrsystemet
och politikerna har främst ansvaret för att sätta upp mål och kontrollera
måluppfyllelse. Samtidigt hamnar politikerna på så vis längre bort från
organisationerna, vilket medför att ansvarsutkrävande i större utsträckning
riktas mot organisationerna och de professionella (Andersson m fl, 2003;
Pierre & Peters, 2000). NPM kan ses som en internationell rörelse (Beach
2010; Lindblad m fl, 2007), ett marknadsbaserat sätt att hantera statsfinansiella problem likväl som ett sätt att inkorporera normer och värden i
samhället (Pierre, 2010; Pierre & Peters, 2000).
Beach (2010) beskriver hur nyliberala värden och tilltro till marknadsbaserade lösningar inom offentlig sektor i varierande grad har brett ut sig i
olika typer av välfärdsstater. Stater med extrem nyliberalism (a.a., s.552) har
stora och växande inkomstklyftor bland sina medborgare samt låga ambitioner vad gäller allmän välfärd och jämlikhet. Andra stater, dit de nordiska
länderna hör, har under de senaste decennierna också, om än aningen
motvilligt, anammat nyliberalismen. Dessa länder kännetecknas bland annat
av jämnare inkomstfördelning, influenser från socialdemokratiska
värderingar och en stark fackföreningsrörelse (Beach, 2010). NPM och
andra utslag av nyliberalism är påtagliga i Sverige; de är numera vardag för
anställda inom offentlig sektor.
Styrningens tidigare fokusering på mål, organisation och processer har
kompletterats med ett alltmer utbyggt kontrollsystem. Uppföljning, utvärdering och
inspektion är nu i förgrunden och mängden kontrollaktiviteter på alla nivåer i
systemet har ökat. (Forsberg & Lindberg , 2010, s.33-34)
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Nittiotalets utbildningsreformer, bland annat beslutet om en förändrad
ansvarsfördelning i skolan som innebar en decentralisering till den lokala
nivån (Prop. 1990/91:18; prop. 1992/93:220) och nya läroplaner
(Prop.1997/98:94) ledde till att krav restes på ökad professionell kompetens
hos de yrkesverksamma i skolan (Lindensjö & Lundgren, 2000; Lundahl,
2002, 2004). Begrepp som professionell, reflektion och reflekterande
praktiker blev alltmer frekventa i skolans retorik och användes flitigt i
många utredningar, till exempel Att lära och leda, en lärarutbildning för
samverkan och utveckling (SOU 1999:63), och i en rad forskningsrapporter
om skola och utbildning som presenterades under sent 1980- och tidigt
1990-tal (Alexandersson, 2006; Lemar, 2001). Andemeningen var att lärare
och andra yrkesgrupper i skolan enskilt och kollektivt skulle vara aktiva i sitt
eget kunskapande och också driva skolutveckling med utgångspunkt i en
professionell tolkningsbas (Alexandersson, 2006; Berg & Scherp, 2003;
Carlgren, 2006; Lemar, 2001). Denna reflektionsdiskurs utgick från högt
ställda krav på de yrkesverksamma att ta ansvar för sina uppdrag. Man kan
alltså å ena sidan tala om en professionalisering genom större inflytande och
ansvar på skolnivå över innehåll, metoder och måluppfyllelse (Carlgren &
Marton, 2002). Å andra sidan hävdar många bedömare att lärarkåren (det är
främst denna yrkesgrupp som beforskats) avprofessionaliserats, då lärarna
inte givits möjligheter att påverka förutsättningarna för yrkesutövningen.
Till exempel har arbetsgivarna, som nu befinner sig närmare skolorna än
tidigare, fått ökad möjlighet att styra lärares arbetsvillkor och arbetstid
(Falkner, 1996; Persson, 2007; Stenlås, 2009). Mer övergripande menar
Beach (2010) att privatisering, marknadsstyrning och resultatstyrning
innebär att den offentliga sektorns yrkesutövare ifrågasätts och förtroendet
för dem försvagas. Slutligen kan man tala om en omkonfigurering av yrkena
under de förändrade förhållandena (Goodson & Lindblad, 2011). Resonemanget om professionalisering, avprofessionalisering och omkonfigurering
är applicerbart även på fritidspedagogyrket, och jag återkommer till detta i
kapitel 3.
Parallellt med omstruktureringen av utbildningssektorn växte också en
förändrad syn på barn och barndom fram, från att se barn som objekt och
becomings som ska utvecklas och bli fulländade som vuxna, till att istället
mer se dem som beings, det vill säga aktörer i sitt eget subjektsskapande
med rätt till inflytande i de verksamheter de är del av (Bjervås, 2011;
Halldén, 2003). I Sverige, liksom i andra nordiska länder, har
välfärdssamhället axlat både ett pedagogiskt och socialt ansvar för barn.
Barns uppväxttid har blivit alltmer institutionaliserad, om än en
individfokusering dominerar i förskolan och skolan liksom i samhället i
övrigt sedan några decennier tillbaka. Kraven ökar på att barnen tidigt ska
vara kompetenta, delaktiga och ansvarsfulla medborgare och bland annat ta
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ansvar för sitt eget lärande och vara delaktiga i uppföljning och bedömning
av sitt lärande.
Ball (2003) hävdar att den bedömnings- och prestationskultur som råder
inom skolan, med ett ökat individperspektiv också på yrkesutövarna, inte
bara förändrar deras arbete utan också formandet av deras identitet. Detta är
också en central utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen. Förändringen av skolans uppdrag påverkar starkt fritidshemmens verksamhet och
de däri yrkesverksamma fritidspedagogerna. Det är mot ovanstående
bakgrund som avhandlingens syfte och forskningsfrågor ska ses.

Syfte och forskningsfrågor
Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är att belysa och ge
kunskap om hur fritidspedagogers yrkesidentitet kan förstås i skenet av
förändrad styrning och nya arbetsuppgifter till följd därav. Mer specifikt
inriktas studien på att förstå hur externa krav på redovisning av kvalitet och
bedömning i fritidshem och skola påverkar fritidspedagogernas
yrkesutövning och yrkesidentitet, samt hur fritidspedagogerna förhåller sig
till dessa krav.
Följande forskningsfrågor är centrala att belysa och besvara:
- Hur beskriver fritidspedagoger sin yrkesutövning relaterat till
förändrade villkor och i vilken mån ger de uttryck för konflikter mellan äldre
och nyare arbetsuppgifter?
- Vilka olika bedömningar gör fritidspedagoger och vilka krav på
bedömningar, dokumentation och kvalitetsredovisningar erfar de i sin
yrkesutövning?
- Hur ser fritidspedagoger på och agerar i förhållande till sådana krav? Ses
kraven primärt som hot eller möjligheter i ett professionaliseringsperspektiv,
och hur kan man förstå detta?

Centrala termer och avgränsningar
I det följande preciserar jag ett antal termer som är centrala för att ringa in
mitt studieobjekt: fritidshem, fritidspedagog, bedömning och kvalitet. Jag
tar upp hur jag använder dessa i avhandlingen samt preciserar viktigare
avgränsningar. Avslutningsvis ringar jag in mitt kunskapsobjekt genom att
begreppet yrkesidentitet avgränsas. Jag beskriver också det sätt på vilket
begreppet används i studien.
Fritidshem
Fritidshemsverksamhet är alltsedan den startades på 1960-talet en frivillig
gruppinriktad pedagogisk verksamhet under den skolfria tiden av dagen för
skolbarn och sedan 1990-talet även för barn i förskoleklass.
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Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års
ålder där barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som helt fristående
verksamhet men är oftast i varierad grad integrerad med förskoleklassen och den
obligatoriska skolan. (Skolverket, 2007, s.10)

Skolbarnsomsorg fungerade fram till den nya skollagens införande 2011 som
ett samlingsnamn för olika former av omsorg för skolbarn till och med tolv
års ålder såsom fritidshem (fristående eller integrerade i skolan), fritidsklubb, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. 2 När det i avhandlingstexten förekommer citat ur den skollag som gällde fram till 30 juni 2011
och det talas om skolbarnsomsorg, är det fritidshem som åsyftas. I den nya
skollag som trädde i kraft 1 juli 2011 (SFS 2010:800) används begreppet utbildning i stället för som tidigare pedagogisk verksamhet om fritidshemmets verksamhet. Barn i fritidshem betecknas i den nya skollagen som elever. I föreliggande avhandling används begreppen pedagogisk verksamhet
och barn eftersom det vid studiens genomförande var gängse beteckningar.
Fritidspedagog
Fritidspedagoger tjänstgör i fritidshem och numera också i relativt stor utsträckning i skolverksamhet. Även om yrkesbeteckningen fritidspedagog
fortfarande används för att beskriva yrkesgruppen så förekommer alltmer
nya beteckningar som fritidslärare, lärare mot fritidshem, lärare i fritidspedagogik och grundlärare med inriktning mot fritidshem. Utbildnings- och
examensbenämningar har också ändrats ett antal gånger. Under 1990-talet
hette det barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot fritidspedagog. Under och efter sekelskiftet erhöll de studerande en lärarexamen
med inriktning till exempel mot lägre åldrar eller mot fritidshem, och efter
2011 års lärarutbildningsreform erhåller studerande en grundlärarexamen
med inriktning mot fritidshem. Vid annonsering av tjänster används
fortfarande oftast beteckningen fritidspedagog även om lärare mot
fritidshem också förekommer. Fritidspedagog används genom hela
avhandlingen om inte den specifika kontexten eller citering kräver att andra
beteckningar används.
Bedömning
En för avhandlingen central forskningsfråga handlar om hur fritidspedagogers inställning och agerande uttrycks i förhållande till bedömningar.
Bedömning kan betyda att någon eller några personer eller en verksamhet
granskas, värderas, skattas, utvärderas eller betygsätts (Vallberg Roth,
2009). Forsberg och Lindberg (2010) har kartlagt svensk forskning om be2 Skolbarnsomsorg används i skollagen som en samlande beteckning på olika former av pedagogisk
verksamhet som under den skolfria delen av dagen och under lov riktar sig till både inskrivna och icke
inskrivna skolbarn till och med tolv års ålder. (Skolverket, 2007, s.10)
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dömning och visar på ett diversifierat kunskapsfält under ständig förändring.
Bedömningar kan göras på struktur-, grupp- och individnivå. De kan också
göras för olika syften såsom summerande eller mer framåtsyftande och de
kan göras informellt och formellt. Bedömningar har länge förekommit i syfte
att stödja och särskilja barn och unga, både inom skolan, till exempel vid
stadieövergångar, och vid övergångar till vidare utbildning eller yrkeslivet
(Forsberg & Lindberg, 2010). Under de senaste decennierna har formativ
bedömning i syfte att främja elevers lärande blivit allt vanligare, bredvid den
summativa som avser att kontrollera elevers kunskaper (Black & William
2001; Lindström, 2005; Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010).
Individuella utvecklingsplaner (IUP) är en form av bedömningar som är
betydelsefulla i min avhandling eftersom fritidspedagoger alltmer engageras
i arbetet med dem. IUP utgör en del av skolans kvalitetsarbete, är
obligatoriska och kan sägas enligt Vallberg Roth vara impregnerade av
bedömningar av olika slag (2009, s.197). Bedömningarna i samband med
IUP är inriktade på såväl kunskap, fostran och omsorg. Individuella
utvecklingsplaner ger uttryck för den ökade fokuseringen på individen, som
också kännetecknas av att utvärdering av organisationer alltmer bygger på
individdata (Forsberg & Lindberg, 2010).
Med bedömning avses i denna studie att värdera och formulera sig
värderande om en verksamhet eller företeelse, om enskilda individer eller
grupper. Bedömning i form av att sätta betyg är dock inte centralt i den här
studien eftersom betyg inte används för bedömning av yngre skolbarns kunskaper, och betygsättning inte kan ingå i fritidspedagogens arbetsuppgifter.
Tiden före och under studiens datainsamling fick inte heller betygsliknande
omdömen användas i skolan för de yngre barnen, något som dock är tillåtet
numera.
Kvalitet
Kvalitetsarbete och kvalitetsredovisningar har blivit centrala på skolans
område från slutet av 1990-talet och sammanhänger bland annat med decentraliseringen och införandet av mål- och resultatstyrning vid 1990-talets
början (Lundahl, 2004).
Ordet kvalitet kommer från latinets ”qua litas” som kan översättas med
beskaffenhet och egenskap. Det användes länge företrädesvis inom tillverkningsindustrin, men har efter hand fått en vidgad innebörd och brett användningsområde, och är centralt inom New Public Management (se kapitel
2). Exempelvis menar Bergman och Klefsjö (2007) att kvalitet ska definieras
som en produkts förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas
behov och förväntningar (a.a., s.25). Men vem är kund inom fritidshemmets
värld? Det skulle kunna vara samhället i stort som önskar demokratiskt och
socialt kompetenta medborgare, barnen som ska erbjudas meningsfull fritid
eller deras föräldrar som får hjälp med omsorg och fostran. Kundtillfreds-
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ställelse och/eller måluppfyllelse är idag de dominerande sätten att mäta
kvalitet inom offentlig sektor (Scherp, 2005). Scherp påpekar att användning
av kvalitetsindikatorer endast säger något om delar av en helhet vilket leder
till en fragmentiserad bild. Likväl används kvalitetsbegreppet numera
frekvent inom skolan och övriga delar av offentlig sektor, och kvalitetsarbete
och redovisning av kvalitet föreskrivs (Karlsson, 1997; Nytell, 2006).
För fritidshemmens del anges i Skolverkets anvisningar att det är
väsentligt att föräldrars och barns synpunkter kommer fram liksom att
ledningen för fritidshemmet ser till att det finns system och rutiner för att
följa upp och utvärdera hur fritidshemmet arbetar i relation till skollagen
och läroplaner (Skolverket, 2007, s.16). Det kan ses som en kombination av
de två ovan nämnda synsätten.
I samband med Skolverkets lägesbedömningar av fritidshemmets kvalitet
nämns barngruppens storlek och personalens utbildning och kompetens
vara viktiga kvalitetsfaktorer som grund för fritidshemmets arbete att nå
målen med verksamheten (Skolverket, 2007). Dessa faktorer är exempel på
strukturkvalitet det vill säga yttre förutsättningar, organisation och resurser
som kan beaktas då man uttalar sig om verksamhetens kvalitet. Kärrby m fl
(2003) betonar att det pedagogiska perspektivet också måste lyftas genom
att sätta den pedagogiska processen i centrum för bedömning av kvalitet och
inte endast hur väl man når övergripande mål (resultat) inom förskola och
skola. Det kan kallas processkvalitet och syftar till det inre pedagogiska
arbetet, till personalens förhållningssätt, till kvaliteten i relationer mellan
inblandade aktörer med mera (a.a.).
I den här avhandlingen används termen kvalitet i samband med studier av
hur de externa kraven om redovisning av kvalitet i skola och fritidshem
kommer till uttryck och hur fritidspedagogerna förhåller sig till detta krav
om bedömningar i och av verksamheten.
Yrkesidentitet
Begreppet yrkesidentitet är centralt i studien. I vardaglig användning ligger
det nära termer som yrkesroll, yrkesfunktion och professionell identitet. Jag
tar inledningsvis upp andra forskares definitioner av yrkesidentitet och
beskriver därefter hur jag använder begreppet i min studie.
Healy (2009) definierar yrkesidentitet som en uppsättning värden, attribut och erfarenheter som är relativt bestående och som yrkesutövaren kan
relatera till i sin yrkesroll. Hon menar vidare att yrkesidentiteten inom de
flesta yrken framstår som något som ger stöd och tillhörighet till en grupp.
Medan Johansson (1984) anlägger ett rollteoretiskt perspektiv på fritidspedagogyrket, frångår Hansen (1999) rollbegreppet i sin avhandling om
fritidspedagoger, eftersom en roll underförstått är något utifrån påtvingat
eller tilldelat. Istället använder hon yrkesidentitet för att beteckna individens
egen påverkan och tolkning av yrket och yrkeskulturen såväl som yrkes-
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gemensamma innebörder och symboler (Hansen, 1999, s.32). Hon avgränsar dock begreppet yrkesidentitet till den del av individens självuppfattning som kan relateras till yrkesgruppstillhörigheten med de
värderingar och den känslomässiga betydelse denna tillhörighet har
(Hansen, 1999). Hansens definition liknar i mångt och mycket den som
Healy använder.
Alexandersson (2006) betonar också gruppens betydelse i skapandet av
lärares yrkesidentitet och lägger till betydelsen av den andre för att förstå
hur en yrkesidentitet skapas och förändras.
Lärares yrkesidentitet kan (…) ses som en social identitet som skapas, upprätthålls
och förändras genom individers och gruppers identifiering av sig själva i relation till
hur de blir kategoriserade av andra. (Alexandersson, 2006, s.357)

Också Gustafsson (2010) anser att lärares yrkesidentitet skapas genom aktivt
deltagande i grupper och gemenskaper. I arbete tillsammans med andra
utvecklas tankemönster i och om yrkesutövningen och om den yrkesidentitet
som där förhandlas och omförhandlas. Gemensamma tankemönster om
yrket kan jämföras med det som Lindblad (2010) beskriver som
professionell habitus. Det används för att beskriva den mängd varaktiga
handlingsdispositioner som lärare genom idéströmningar och möjligheter
att agera utifrån rådande resurser, införlivar i sitt yrkesliv och därmed
tänker och agerar utifrån (a.a.).
Calander (1999, 2001) skiljer i sin forskning om fritidspedagoger mellan
yrkesposition, yrkesfunktion och yrkesidentitet, där yrkesidentitet betecknar
en personlig upplevelse av identiteten som yrkesutövare (1999, s.43).
Yrkespositionen avser ramarna för yrket på den strukturella nivån och
yrkesfunktionen betecknar de varierade funktioner som individer förmår
skapa inom yrkespositionen. Beroende på samspelet mellan position och
funktion erbjuds yrkesutövarna olika möjligheter för identitetsutveckling
(Calander, 2001, s.4). Calander (1999, 2001) hävdar dock att de tre
begreppen ska betraktas som analytiska då de knappast går att särskilja i
verkliga livet. Också Kreijsler (2005) menar att grundläggande förhållanden
i samhället måste beaktas när man vill förstå yrkesidentiteter, i synnerhet då
man studerar välfärdsyrken. Med yrkesidentitet avser han dels tillhörigheten
till en yrkesgrupp och dels individens personliga kompetens och stil. Det
senare liknar Kreijsler vid en inre kompass som will give direction to her/his
quest as she/he relates to the diversity of changes and developments within
her/his professional field (a.a., s.348). Han menar att de som lyckas
integrera en personlig stil med det som krävs för professionell identitet på
kollektiv nivå förmodligen når fördelaktiga positioner (Kreijsler, 2005).
I likhet med Kreijsler (2005) använder jag begreppet yrkesidentitet på
både grupp- och individnivå. På gruppnivå avser jag det kollektiva särdraget
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och vill fånga och förstå fritidspedagogers yrkesidentitet påverkade av
strukturer och styrning på såväl nationell som lokal nivå. Här ryms också
fritidspedagogers gemensamma tankemönster, deras professionella habitus.
På individnivå avser jag det personliga särdraget och vill fånga betydelsen av
enskilda fritidspedagogers habitus (Bourdieu, 1994) och deras förmåga att
utveckla den inre kompassen (Kreijsler, 2005). Yrkesidentiteten ser jag som
rörlig och under stark inverkan av strukturella faktorer.

Avhandlingens disposition
Avhandlingens första kapitel har introducerat tematik, syfte, forskningsfrågor och vissa centrala begrepp. I kapitel 2 ges en bakgrund till studien om
fritidshemsverksamhetens och fritidspedagogyrkets framväxt och utveckling
samt nya krav på att medverka i kvalitetsredovisningar och bedömningar av
barn. Kapitel 3 behandlar studiens teoretiska ramverk, främst
professionsteoretiska perspektiv samt Bourdieus sociologiska teori och
begrepp. Kapitel 4 ger en översikt av tidigare forskning om fritidshem och
fritidspedagogyrket samt närbesläktade professionsstudier om lärare och
förskollärare. Forskning om mötet mellan välfärdsyrken och rådande styrformer (NPM) behandlas kortfattat. I kapitel 5 beskrivs mitt urval av
informanter, förfaringssätt och etiska överväganden. Därefter följer de
empiriska kapitlen. Kapitel 6 bygger på en enkätundersökning om fritidspedagogers bedömningar, framför allt rörande barn. Kapitel 7 beskriver de
kontexter i vilka intervjustudiens rektorer och fritidspedagoger verkar.
Kapitel 8 belyser de förändringar av sitt arbete som de intervjuade upplevt.
Kapitel 9, 10, 11 avser olika bedömningar som de intervjuade gör och inleds
med verksamhetsbedömningar i kapitel 9 för att följas av bedömningar av
barn i kapitel 10 och bedömning av egna yrkesinsatser i kapitel 11. Kapitel 12
handlar om fritidspedagogernas kompetens och kunskapsbas. I kapitel 13,
slutligen, sammanfattas och diskuteras avhandlingens resultat och
slutsatser.
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2. Fritidshemmets och
fritidspedagogyrkets utveckling
Då det svenska fritidshemmet med sin kombination av pedagogisk verksamhet och omsorg till stora delar skiljer sig från andra länders offentliga
barnomsorg för skolbarn skrivs bakgrunden huvudsakligen fram ur ett
svenskt perspektiv. Eftersom området är sparsamt belyst och problematiserat i tidigare vetenskapliga texter beskrivs framväxten av de svenska
fritidshemmen och dess styrning samt fritidspedagogyrkets framväxt. Därefter presenteras krav på kvalitetsredovisningar och andra bedömningsprocesser för fritidshem. Inledningsvis presenteras dock en kort internationell översikt av verksamheter motsvarande fritidshem.

”Fritidshem” utanför Sverige
Fritidshemsverksamhet med pedagogiskt utbildad personal är förhållandevis
unikt för de nordiska länderna, främst Danmark och Sverige som har
högskoleutbildade pedagoger anställda. Norge har i likhet med Danmark en
skolfritidsförordning (SFO), men ingen högskoleutbildning för de yrkesverksamma. I Finland har omsorgen för skolbarn ombesörjts av föreningar, kyrkan med mera även om kommunen är ansvarig (Torstenson-Ed &
Johansson, 2000). Också på Island finns en form av skolbarnsomsorg
(Pålsdottir, 2010).
Merparten av verksamheterna utanför Norden har endast haft karaktären
av tillsyn, och personalen har ingen eller endast kortare utbildning (Meivogel
& Petrie, 1996). Meivogels och Petries kartläggning av verksamheter för
skolbarn i Europa låg sedermera till grund för en analys av framtida
utbildningsbehov i England (Petrie, 2005a). Kompletterande utbildningar på
högskolenivå för playworkers finns numera i England.
I USA sker en snabb och intensiv utveckling av before- and after-school
programs (Miller, 2001) som dock är ganska väsensskilda från den svenska
modellen. After-school programs är ofta belägna i anslutning till skolan men
drivs av andra huvudmän och sponsras av olika intressenter (Haglund,
2009). I Australien sker likaså en snabb utveckling av fritidsverksamheter
men utan specialutbildad personal (Cartmel, 2007). Från och med 2012 ska
mål- och riktlinjer för skolbarnsomsorg, My Time, Our Place – Framework
for School Age Care in Australia, implementeras (Cartmel, 2011).

Fritidshemmets framväxt och styrning i Sverige
Ett ökat samhälleligt ansvar för barns socialisation har präglat hela förra
seklet (Persson & Tallberg Broman, 2002). Under dess senare hälft har den
institutionella omsorgen och tillsynen av yngre skolbarn i fritidshem expanderat kraftigt till att numera omfatta nästan alla sex- till nioåriga barn
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(Skolverket, 2009b). Kommunernas skyldighet att tillhandahålla fritidshem
avser också tio- till tolvåriga barn, men där är andelen inskrivna barn betydligt lägre.
Fritidshemmets framväxt har arbetsmarknadspolitiska, social- och familjepolitiska samt utbildningspolitiska grunder. Fritidshemmets rötter finns i
arbetsstugan från slutet av 1800-talet vars huvudsakliga uppgift var att
ombesörja tillsyn och att fostra arbetarklassens barn till dygd och redlighet.
Barn utan tillsyn och unga ”på glid” i samhället följde i industrialiseringens
fotspår, vilket sågs som ett moraliskt problem och ett hot mot
etablissemanget (Rohlin, 1995). Arbetstanken dominerade i arbetsstugan
och barn lärde sig enklare hantverkssysslor samt hygien och arbetets värde
(Johansson, 1984; Rohlin, 1995). Grundaren av den första arbetsstugan,
Anna Hjerta-Retzius, var tillsammans med sin samarbetspartner Fridtjuv
Berg en ivrig förespråkare för alla barns reella tillgång till skola. De såg både
sociala och pedagogiska motiv till arbetsstugan där dess innehåll indirekt
också främjade skolarbetet (Rohlin, 1995). Flera forskare menar dock att de
dominerande motiven var av social karaktär (Torstenson-Ed & Johansson,
2000). Andan av filantropi präglade arbetsstugan liksom stora delar av övrig
social omvårdnad vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Uppfattningen att fattigdom var självförvållad och demoraliserande var förhärskande. De allra fattigaste barnen valdes därför ut av lärarna för plats i
arbetsstugan på eftermiddagarna där också unga kvinnor från förmögna
grupper i samhället fick tillfällen att utföra välgörenhetsinsatser (Henschen,
1979).
Välgörenhetsstämpeln och inslagen av barnarbete kom dock att kritiseras
efterhand, inte minst från socialdemokratiskt håll, och under 1930- och 40talet ersattes arbetsstugorna av eftermiddagshemmen. Särskiljandet mellan
arbete och fritid blev viktigt i Sverige och en fritidssektor började etableras.
Inriktningen på verksamheten i eftermiddagshemmen förändrades mot rekreation och utvecklandet av fritidssysselsättningar i psykologiskt och socialt
utvecklande syfte. Eftermiddagshemmen kopplades samtidigt bort från
skolan och lades under barnavårdsnämnderna. Men skolunderstödd verksamhet i form av läxläsning med särskilda läxläsningsfröknar erbjöds i
eftermiddagshemmet då utbildning tillmättes stor betydelse i uppbyggnaden
av det goda samhället (Rohlin, 1995). Eftermiddaghemmen utgjorde dock
aldrig någon omfattande verksamhet. När bristen på arbetskraft under 1950och 60-talet ledde till att alltfler kvinnor trädde in på arbetsmarknaden
ökade efterfrågan på offentlig barnomsorg och det moderna fritidshemmet,
som erbjöd tillsyn också på morgonen före skoldagen, etablerades från 1960talet och framåt.
Fritidshemmen organiserades på olika sätt, som en del av barnstugan eller
som fristående verksamheter i lägenheter eller andra lokaler. Socialstyrelsen
reglerade dock bland annat storleken på lokalerna och barngrupperna. Anta-
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let barn som hade en plats på fritidshem ökade från cirka 2000 under 1960talet till cirka 25000 1975 (Flising & Johansson, 1982). Socialstyrelsen angav
inga explicita mål för verksamhetens innehåll utan dessa fick till en början
uttolkas ur de utredningsbetänkanden och andra dokument där fritidshemsverksamheten diskuterades (Johansson, 1984). Barnstugeutredningens betänkande Barns fritid, fritidsverksamheter för 7-12 åringar (SOU 1974:42)
och betänkandet från utredningen om skolans inre arbete (SIA), Skolans
arbetsmiljö (SOU 1974:53) beskrev fritidshemmet som den verksamhet som
skulle erbjuda och samordna barns fritid (Svensson, 1981). Man föreskrev
också samarbete med skolan, men det skulle ta flera år innan det blev en
realitet.
Inriktningen i fritidshem liknade andra vardagliga sociala sammanhang
av mer informell karaktär, men samtidigt var fritidshemmet en formellt
skapad organisation, dock fortfarande utan officiellt fastslagna mål. Detta
bidrog till att oklara förväntningar ställdes på arbetet och verksamhetens
innehåll (Johansson, 1984). Det som upptog intresset hos lokala politiker
och tjänstemän var frågor om platsantal, personaltäthet, bidragsmöjligheter,
lokaler, anställningsförhållanden för personalen och ansvarsfördelningen
mellan förvaltningarna. Det statliga bidragssystemet spelade en viktig roll
för de satsningar och prioriteringar som gjordes (Svensson, 1981).
Pedagogiska frågor, till exempel dialogpedagogiken som skrevs fram i den
statliga Barnstugeutredningen3, fick en mer undanskymd plats än de kvantitativa aspekterna av verksamheten (Svensson, 1981).
1980- och 1990- talen
Fritidshemsverksamheten växte snabbt under 1980-talet, och formerna och
kommunernas ambitionsnivåer för verksamheten varierade kraftigt. Efter en
tids försöksverksamhet med fritidshem integrerade i skolan tillsatte
skolminister Göran Persson en kommitté för att utreda integrering mellan
skola och fritidshem och påskynda och stimulera utvecklingen i riktning
mot en god heldagsomsorg av hög kvalitet i en ekonomiskt rationell organisation (SOU 1991:54, s.23). Betydelsen av en helhetssyn4 på barns lärande
och utveckling framhölls från olika håll (Rohlin, 2001). Det var också vid den
här tiden som kursändringen mot decentralisering, avreglering, privatisering, individualisering och marknadisering påbörjades i Sverige liksom i flera
europeiska välfärdsstater (Ball, 2007; Beach, 2005; Foss m fl, 2005).
Decentraliseringen och den nya styrningen fick stort genomslag i all
pedagogisk verksamhet, inklusive fritidshemmen, under 1990-talet. Ett
3 Barnstugeutredningen, inklusive tilläggsutredningen om barns fritidsverksamheter, arbetades fram mellan
1968 – 1974 och har haft stor inverkan på den svenska barnomsorgen. Dialogpedagogiken som förenklat
uttryckt bygger på samtalandet med barn (inte som tidigare till barn) sågs som en ny ideologisk grundval för
den offentliga socialisationen och som ett nytt värdesystem enligt flera forskare (Svensson, 1981).
4 se Rohlin (2001) för hur talet om helhetssyn tar gestaltat i statliga dokument och den roll det kommit att
spela i och för talet om fritidshem.
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decentraliserat system innebär en frihet att tolka nationellt uppsatta mål på
ett sätt som svarar mot lokala behov. Som en följd kan prioriteringarna
variera åtskilligt lokalt, vilket också blev synligt i fritidsverksamheten. Vidare
drabbade lågkonjunkturen i början av 1990-talet fritidshemmen hårt. Trots
den så kallade kvalitetsparagrafen, som infördes i socialtjänstlagen år 1995
för att klargöra fritidshemmets mål och uppgifter, försämrades förutsättningarna påtagligt på grund av krympande ekonomiska ramar (Andersson &
Claeson-Söderström, 2002; Calander, 1999; Johansson & Ljusberg, 2004).
Personaltätheten halverades och barngruppsstorlekarna fördubblades.
Skolverket påtalade följdriktigt att fritidshemmets verksamhet under senare
delen av 1990-talet inte uppnådde tillräcklig kvalitet (Skolverket, 2000). Den
pågående samordningen mellan skola och fritidshem fortsatte och 1998
övertog Skolverket tillsynsansvaret från Socialstyrelsen. De fritidshem som
ännu inte integrerats lokalmässigt i skolan flyttade in i skollokaler och för
alltfler påbörjades också integrering av verksamheterna. Fritidshemmets
personal började delvis tjänstgöra inom den obligatoriska skoldagen. Efter
utbildningssektorns övertagande av fritidshemmen fick dess personal tre
centrala dokument att förhålla sig till. Det var skollagen som reglerade
fritidshemmets uppgifter, det var läroplanen för grundskolan som 1998
anpassades för att också gälla fritidshemmet och det var Skolverkets
allmänna råd för fritidshemmet (Skolverket, 1999). I förarbeten till läroplanen framhölls fritidspersonalens ansvar att utforma en lämplig helhet för
fritidshemmets uppdrag i samverkan med förskoleklass och skola (Prop.
1997/98:94 s.18).
Efter millenniumskiftet
I sin lägesbedömning 2006 pekade Skolverket på att fritidshemmens utveckling fortfarande var eftersatt (Skolverket, 2006). Verksamheten skulle därför
fortsättningsvis ingå i skolors kvalitetsredovisningar. Skolverket utarbetade
nu nya allmänna råd, Kvalitet i fritidshem, som underströk kvalitetsgranskning och de kopplingar till nationella mål och riktlinjer i skollag och
läroplan som var viktiga för att nå god kvalitet i fritidshemmet (Skolverket,
2007).
Urholkningen av resurserna för fritidshemsverksamheten bestod under
2000-talets första decennium. Kommunerna prioriterade i regel inte
resurser till fritidshemmen och på skolnivå skulle rektor fördela medel ur en
gemensam ram för skola och fritidshem, vilket hittills, enligt Skolverket
(2009a), ofta missgynnat fritidshemmen. Personaltätheten, som enligt
Skolverket är en viktig kvalitetsfaktor, fortsatte att minska i cirka 70% av
landets kommuner. År 2008 gick det i genomsnitt 20,5 barn per årsarbetare
(Skolverket, 2009b) mot 7,5 barn per årsarbetare under 1970-talet. Det
genomsnittliga barnantalet i en fritidshemsgrupp var 35 vilket kan jämföras
med maxantalet 15 barn under 1970-talet. Trots Skolverkets återkommande
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påpekanden under en tioårsperiod förelåg det en diskrepans mellan
nationella mål och ambitioner för verksamheten och förhållandena på lokal
nivå (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2009b).

Fritidspedagogyrkets framväxt
Fritidspedagogyrket tillkom under 1960-talets första del som en följd av att
alltfler kvinnor förvärvsarbetade och det uppstod ett behov av barntillsyn
såväl före som efter skoldagens slut. I slutet av 1960-talet fanns drygt 200
fritidspedagoger i landet (Carlgren, 2001). Att samla och organisera den nya
fritidspedagogkåren var ett viktigt led i etableringen av yrket, och 1966
grundades Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF.
Fritidspedagoger hade till uppgift, ofta tillsammans med barnskötare, att
realisera verksamheten i det allt större antalet fritidshem. Ännu saknades
till stor del statliga5 mål för fritidshemmen (Johansson, 1984). Fritidspedagogerna tolkade enligt Calander (2001) sin yrkesfunktion som ett led i
välfärdsstatens ökade ansvar för medborgarnas väl och ve i allmänhet och
barnens i synnerhet (a.a., s.16).
I början av 1980-talet hade kåren vuxit och hade knappt 7500 fackligt
organiserade fritidspedagoger. Motsvarande antal förskollärare var 34000
vid samma tid. Fritidspedagogernas yrkesroll framstod som diffus, vilket
blev särskilt påtagligt vid jämförelse med förskollärare och lärare
(Johansson, 1984). Fritidspedagogerna försökte genom ett eget program
(SFF, 1982) att definiera sitt yrkesområde (Johansson, 1984). Men då de
varken kunde hävda unik egenproducerad kunskap eller specifika metoder
för sitt arbete kvarstod svårigheterna att utveckla en professionell profil.
De fritidspedagoger som uttalade sig i Johanssons (1984) studie från
början av 1980-talet upplevde den svaga styrningen från huvudmannen som
problematisk. Yrkeskårens korta tradition och de yrkesverksammas ringa
antal bidrog till att det blev relativt lätt att påverka och förändra deras
arbetsuppgifter, vilket också skedde under 1990-talet. Etableringen av
samlad skoldag medförde att fritidspedagoger också fick medverka i skolans
arbete för att erhålla heltidstjänster. Ökad individualisering i skolan bidrog
till att behovet av hjälplärare i klassrummet ökade och fritidspedagogerna
framstod i detta läge som en tillgänglig yrkesgrupp med lämplig kompetens
(Calander, 1999). Fritidspedagogyrket breddades i och med detta.

5 De samhälleliga målsättningarna för verksamheten som fanns formulerade i socialtjänstlagen (SFS
1980:620) var så allmänna till sin karaktär att de inte utgjorde någon explicit vägledning. §1 beskrev de
övergripande ideologiska samhällsmålen och i § 12 fanns särskilda mål gällande omsorger om barn och unga:
Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, i nära
samarbete med hemmen främja en allsidig utveckling hos barn och ungdom. § 15 angav att kommunen hade
ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd och därför skulle anvisa plats i fritidshem med förtur för
dessa barn.
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Från yrkesskola till lärarexamen
De förskollärare som arbetade i eftermiddagshemmen under 1950- och
1960-talet stred för skapandet av en ändamålsenlig utbildning då de menade
att deras förskollärarutbildning inte var helt relevant för arbetet med
skolbarn. En försöksutbildning för utbildning av fritidspedagoger startades
1964 vid förskollärarseminariet i Norrköping på initiativ av Skolöverstyrelsen. Av ekonomiska, arbetsmarknadspolitiska och skolpolitiska skäl
förlades den reguljära utbildningen, som startade 1965, till yrkesskolan
(Hansen, 1999). I samband med gymnasiereformen 1971 blev fritidspedagogutbildningen en tvåårig postgymnasial specialkurs inom gymnasieskolan
fram till 1976 då den förlades till högskolan.
År 1993 förlängdes utbildningen till att omfatta tre år. Med 2001 års
lärarutbildningsreform (Prop. 1999/2000:135) kom ytterligare en förändring; reformen innebar att en lärarexamen inrättades som omfattade alla
lärarkategorier. Här inrymdes också förskollärare och fritidspedagoger.
Fritidspedagogutbildningen kom att omfatta tre och halvt år. Blivande
fritidspedagoger, eller som de nu kom att kallas, lärare med inriktning mot
fritidshem, fick därigenom en lika lång utbildning som till innehållet i mångt
och mycket var identisk med utbildningen till lärare för de tidiga skolåren.
En till stora delar gemensam lärarutbildning avsågs bidra till gemensamma kunskaper och synsätt för fritidspedagoger och lärare vilket skulle
gagna samarbetet i de sedan 1990-talet integrerade verksamheterna. En
gemensam kunskapsbas skulle också kunna bidra till mer flexibelt användbara fritidspedagoger, förskollärare och lärare. Lindblad m fl (2005)
fann dock att lärarutbildningsreformen medförde att det blev svårt att få
grepp om vilka yrkesidentiteter som genererades för blivande lärare med
olika inriktningar vid de svenska högskolorna.
År 2009 presenterades betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU
2008:109) och beslut fattades återigen om en ny lärarutbildning som
startade hösten 2011. Enligt propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (Prop. 2009/10:89) skulle gränserna mellan olika lärarkategorier
förtydligas. I stället för en lärarexamen infördes fyra lärarexamina. En av
dessa var grundlärarexamen med tre olika inriktningar varav en mot fritidshem. Reformen medförde att utbildningen för lärare med inriktning mot
fritidshem förkortades med en termin och därmed blev den näst kortaste
lärarutbildningen efter yrkeslärarutbildningen.
Fackliga strävanden inom fritidspedagogområdet
Svenska Facklärarförbundet (SFL) organiserade under 1970- och 80-talen
fritidspedagogerna inom en egen förening, Sveriges Fritidspedagogers Förening (SFF) för i huvudsak arbete med pedagogiskt inriktade frågor. SFL
hävdade, i enlighet med SFF, i olika sammanhang att det skulle ställas ett
lagstadgat krav på pedagogisk högskoleutbildning för arbete i fritidshem.
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Ännu idag är detta ingen realitet, även om andelen barnskötare och outbildade minskat i många kommuner. Detta gäller i synnerhet i de kommuner
som beslutat att endast anställa pedagogiskt högskoleutbildad personal i
skola och fritidshem. För att stärka fritidspedagogers, förskollärares och
övningslärares yrkesmässiga status, byggdes fackliga allianser med andra
lärargrupper under lång tid före lärarutbildningsreformen 2001. År 1991 blev
sammanslagningen mellan SFL och Sveriges Lärarförbund (SL) till Lärarförbundet ett faktum. Då upphörde också SFF som organisation och fritidshemmet och fritidspedagogiska frågor behandlades inom en gemensam skolformsnämnd för förskoleklass, grundskola och fritidshem inom Lärarförbundet. Det var frågor som var högst aktuella eftersom 1990-talet innefattade många reformer som påverkade fritidspedagogerna, i synnerhet
integreringen av fritidshemmen i skolans lokaler och det organisatoriska
inlemmandet i utbildningssektorn 1998. Ute i skolorna fick fritidspedagogerna, vilket tidigare nämnts, svårt att hävda sitt verksamhetsområde och sin
yrkesroll (se Calander, 1999; Fyhr, 2001; Hansen, 1999), och inom den fackliga organisationen var det likadant. Fokusering på läraryrket och att alla
skulle ses som ”lärare” dominerade inom Lärarförbundet. När det gäller
fritidspedagogyrket kan paralleller till förskolläraryrket göras. Studier visar
att förskolan liksom förskollärarna osynliggjordes i alla satsningar som
Lärarförbundet vidtog under det första decenniet. Nybergs (2008) konstaterande är därför tillämpligt även på fritidspedagogerna: Alliansstrategin
visade sig med andra ord vara ett tveeggat verktyg i förskollärarnas professionssträvanden (a.a., s.83).

Förändringar i fritidspedagogernas arbete
Fritidspedagogers arbete och ansvarsområden har genomgått stora
förändringar under yrkets korta tillvaro. Integreringen av fritidshemmen i
skolan har påverkat fritidspedagogernas yrkesutövning i hög grad. De
senaste decenniernas utveckling med ökade krav på uppföljning, bedömning
och dokumentation av verksamhet och barns lärande och utveckling är
andra förändringar, och de som står i fokus för denna studie. Nedan
presenteras bakgrunden till dessa förändringar efter ett kort avsnitt om
effekterna av fritidshemmens inlemmande i skolan.
Fritidshemmets införlivande i skolan
När fritidshemsverksamheten skulle integreras i skolan var det till en början
svårt för fritidspedagoger att hävda sin kompetens och sitt bidrag till skolan
(Fyhr, 2001). Det påverkade deras självständighet i den vardagliga yrkesutövningen och yrkesidentiteten försvagades (Andersson & ClaesonSöderström, 2002; Fyhr, 2001; Munkhammar, 2001). Gränserna mot lärare
och förskollärare framstod också som oklara och svåra att upprätthålla. De
tidigare självständiga fritidspedagogerna i fritidshemmen placerades nu i en
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assistentposition till en annan yrkesgrupp (Calander, 1999; Fyhr, 2001). För
barnen var dock fritidspedagogernas arbetsinsatser under skoldagen värdefulla ur flera synvinklar; de innebar större personaltäthet i skolan, mindre
undervisningsgrupper, ökad vuxennärvaro på raster och fler vuxna att vända
sig till (Calander, 1999). Men för fritidspedagogerna blev arbetsuppgifterna i
de integrerade arbetslagen otydliga och deras handlingsutrymme var mindre
än lärarnas (a.a.). Fritidspedagogernas anställningsavtal skilde sig även
fortsättningsvis från lärarnas vilket innebar en uppenbar obalans, och
fritidspedagogerna fick eller intog underordnande positioner (Haglund,
2004; Hjelte, 2005). Eller med Perssons (2008) ord:
Fritidspedagogens förändrade roll och funktion, från fritidens lärare till hjälplärare,
blir ett av de tydligaste uttrycken för de makt- och statusförhållanden som råder i
utbildningssystemet. (a.a., s.105)

Från utvärdering mot kvalitetssäkring
Under det moderna fritidshemmets första decennier, på 1960–70-talen,
följdes inte fritidshemmets pedagogiska och innehållsmässiga frågor upp
varken på politisk eller förvaltningsnivå i kommunerna. Istället låg fokus för
uppföljningen på ekonomiska och organisatoriska frågor (Svensson, 1981).
Under slutet av 1980-talet preciserades mål, riktlinjer och statsbidrag för
fritidshem (jfr Prop. 1986/87:117). Socialstyrelsen utarbetade nu också ett
pedagogiskt program som vägledning för kommunens lednings- och
utvecklingsarbete samt för personalens planering, utvärdering och utveckling av den egna verksamheten (Socialstyrelsen, 1988). Kommunerna var
enligt Socialtjänstlagen ansvariga för fritidshemsverksamhetens utbyggnad
och kvalitet. Studier visar dock att kraven på planering, uppföljning och
utvärdering vanligen inte implementerades på kommunal nivå och inte
heller av ledning och personal i fritidshemmet (Torstenson-Ed & Johansson,
2000).
Från att inledningsvis mest handlat om kvantitativa mätningar och tester
av skilda slag har utvärdering inom offentlig sektor generellt utvecklats till
att omfatta bedömningar av komplexa verksamheter och förhållanden ur
olika perspektiv (Karlsson, 1997). Det förefaller ändå som att beslutsfattare
främst efterfrågar utvärderingar som ger kvantitativa mått på verksamheten.
Man tycks snabbt vilja skaffa sig en överblick för att kunna kontrollera
verksamheten (Liedman, 2007).
Det breda perspektivet vid utvärderingar kom att reduceras i samband
med omdefinieringen av decentraliseringens syfte i slutet av 1980-talet.
Fokus flyttades från ökad närdemokrati mot ökad effektivitet genom organisationsförändringar inom både förvaltningar och verksamheter (Karlsson,
1997). Det innebar att intresset försköts från relationen politiker medborgare, det vill säga granskning av politikens utformning och verksamheternas
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villkor, till att istället blicka inåt i organisationen. Därmed blev relationen
mellan förvaltning och yrkesutövare i verksamheterna central, liksom förvaltningens förmåga att kontrollera sig själv vid utvärdering och uppföljning
(Forsberg & Wallin, 2006; Karlsson, 1997). Först ålades kommuner och skolor att upprätta planer som de själva skulle utvärdera men sedermera infördes krav på att varje skola ska lämna kvalitetsredovisningar för granskning
av Skolverket/Skolinspektionen. Det kan ses som ett uttryck för en centralisering bakvägen (Andersson, 2006, s.112). Utvärderingar som tidigare legat till grund för planerings- och beslutsprocesser fick under 1990-talet en
mer styrande funktion inom utbildningssektorn (Forsberg & Wallin, 2006)
och själva utvärderingsbegreppet hamnade i skymundan till förmån för det
flitigt använda begreppen kvalitet. Utvärdering tenderar att omdefinieras
till kvalitetssäkring (Karlsson, 1997, s.119).
Kvalitet i fritidshem
I samband med att fritidshemmen under senare delen av 1990-talet
inordnades i utbildningssektorn fick Skolverket i uppdrag av regeringen att
utvärdera kvaliteten i fritidshemmen. I den nationella utvecklingsplanen
(Skr. 1998/99:121) efterfrågades nämligen kunskaper om vilken betydelse
integreringen mellan skola och fritidshem samt minskade resurser haft för
kvaliteten i fritidshem. Utvärderingen ledde, som tidigare nämnts, till
allvarlig kritik (Skolverket, 2000). Fortsättningsvis skulle kvaliteten i
skolbarnsomsorgen redovisas i kommunernas kvalitetsredovisningar enligt
förordningen om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702). Endast en tredjedel
av de kvalitetsredovisningar som Skolverket granskade från 2005 innehöll
emellertid redovisningar av kommunens fritidshemsverksamhet (Skolverket,
2006). I några av de kommuner som Skolverket inspekterade 2005 saknades
specifika mål för fritidshemmen på central kommunal nivå. I de kommuner
som hade utformade mål utvärderades dessa inte systematiskt och
dokumentationen av måluppfyllelsen saknades därmed i flera kommuner
(Skolverket, 2006, s.43). Det vill säga att även om mål fanns för fritidshemsverksamheten i kommunen så lades ingen vikt vid dem.
Kraven på redovisning av kvaliteten skärptes. Enligt förordningen om
ändring i förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skulle
lärare, övrig personal och elever medverka vid utarbetningen av kvalitetsredovisningar av såväl skola som fritidshem (SFS 2005:609). Även
fortsättningsvis redovisades skolbarnsomsorgen måluppfyllelse mycket
sällan, och då oftast bara i form av nyckeltal, till exempel för barngruppsstorlek. Skolverket påtalade därför att utvärdering och bedömning av
måluppfyllelsen i skolbarnsomsorgen borde utvecklas (Skolverket, 2006). I
det skedet omarbetades de allmänna råden för fritidshem för att bättre svara
mot förordningstexterna och understryka bland annat kraven på
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kvalitetsarbete och redovisning av detsamma, både på kommunal och
verksamhetsnivå (Skolverket, 2007).
Varje kommunalt fritidshem skall upprätta en kvalitetsredovisning på verksamhetsnivå. (---). För fritidshem anges exempelvis att kvalitetsredovisningen på
kommunal nivå bör redovisa övergripande uppgifter om viktiga förutsättningar för
verksamheterna och på verksamhetsnivå redovisa måluppfyllelse genom att bedöma
hur väl fritidshemmet har arbetat i riktning mot målen i skollag respektive i
läroplanen. (Skolverket, 2007, s.12)

Utbildningssystemet har under de två senaste decennierna blivit föremål
för ett gradvis skärpt uppföljnings- och redovisningssystem med krav på
kvalitetsredovisningar. Uppföljningarna ska också omfatta fritidhemsverksamheten, vilket medfört att fritidspedagoger numera avkrävs att bedöma
och redovisa kvalitet.
Hur kvalitet kan bedömas och uttryckas inom fritidshemsverksamhet är
en komplex fråga. Som framgått av kapitel 1 finns det ett antal olika sätt att
bedöma och utvärdera kvalitet. Struktur, process och resultat kan sättas i
relation till varandra (Kärrby m fl, 2003; Sheridan & Pramling Samuelsson,
2009) och barn och föräldrar ska också få uttrycka sin syn på verksamheten
(SFS 2010:800). Vidare kan kvaliteten ses som avhängig situation, tid och
sammanhang, vilket kan göra bedömningen än mer komplex. Fritidshemmet
ska till exempel utgöra stöd för barns utveckling och frågan man då kan
ställa sig är om en bedömning av fritidshemmets kvalitet i detta avseende
kan göras utan att också se till det enskilda barnets behov, lärande och
utveckling. Innebär det då att fritidspedagoger därigenom också ska bedöma
barn i fritidshemmet? Följande avsnitt behandlar denna fråga.
Individuella utvecklingsplaner (IUP) och bedömningar av barn
Fritidspedagoger har sedan 1970-talet arbetat i arbetslag, med i huvudsak
pedagogiska och sociala verksamheter för barn, där individuella prestationer
varken bedömts eller tillmätts stor betydelse. De har tidigare inte heller
lämnat skriftliga omdömen om barn. Däremot har ett nära samarbete med
barnens föräldrar utgjort en viktig grund för arbetet, och samtal med barn
och föräldrar kan ha handlat om hur väl verksamheten svarar mot de behov
som enskilda barn har. Att skaffa sig bilder av enskilda barns behov genom
observationer, med en grund i utvecklingspsykologisk teoribildning, har en
lång tradition i synnerhet inom förskolan (Wehner-Godée, 2005) som också
spridits över till fritidshemmet. Vidare gjordes bedömningar av den aktuella
barngruppens behov för att kunna utforma verksamheten så att den gav stöd
för alla barns allsidiga utveckling med visst fokus på identitets- och
kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 1988).
Under 1970-talet introducerades så kallade kvartssamtal i grundskolan i
syfte att informera föräldrar om elevers skolsituation. Liknande samtals-
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former infördes i fritidshemmet utan att det var reglerat i dåvarande
styrdokument6. Sedan 1994 är utvecklingssamtal obligatoriska inslag i
grundskolan. Det har visat sig att de innefattar utvärdering av elevers
skolarbete, men att de till övervägande del fokuserar på elevsociala frågor
och utvärdering av eleven som social person (se Bartholdsson, 2007).
Utvecklingssamtalen har sedermera vidareutvecklats till att även omfatta
individuella utvecklingsplaner. Krav och anvisningar om obligatoriskt
upprättande av IUP i grundskolan har tillkommit från 2006 (SFS 2005:179).
Skolverket poängterar i sin kommentartext att alla lärare som är i kontakt
med eleven ska medverka i arbetet med IUP.
För att kunna ge en allsidig bild av elevens lärande behöver elevens samtliga lärare
involveras i utvärderingen och bedömningen av elevens resultat och de insatser som
gjorts för att eleven ska nå uppsatta mål. (Skolverket, 2005, s.11)

Lärarutbildningsreformen år 2001 innebar, som tidigare nämnts, att studenter som utbildade sig för arbete i fritidshem erhöll lärarexamen.
Uttrycket ”samtliga lärare” som citerats ovan kan alltså tolkas som att
fritidspedagoger eller lärare i fritidshem också skulle delta i arbetet med IUP
och utvecklingssamtalen.
Hösten 2008 fattades beslut om att de individuella utvecklingsplanerna
årligen också skulle innehålla skriftliga omdömen i varje ämne (Skolverket,
2008). Numera är information av betygskaraktär tillåten och rektor ska
besluta om utformningen av dessa omdömen liksom huruvida de förutom
elevens kunskapsutveckling också ska gälla till exempel barnens sociala
utveckling. Innehållet i utvecklingssamtalet skall dock visa hur elevens
sociala utveckling bäst kan stödjas. Skolverkets reviderade allmänna råd för
individuella utvecklingsplaner, vänder sig till skolledare, lärare och annan
personal i skolan med samma uttryck som tidigare att elevens alla lärare
behöver involveras vid bedömningen (Skolverket, 2008). Frågan huruvida
fritidspedagogen räknas till lärare och/eller om fritidspedagogen ska ses
som annan personal lämnas för tolkning på lokal nivå.
I Skolverkets anvisningar om hur fritidshemmets uppgift bör tolkas
framgår vikten av att barn kan utöva inflytande i verksamheten genom att
delta i utvärderingar av den (Skolverket, 2007). Vidare poängteras att
verksamheten ska utgå från barnens behov. Samtidigt står det inte utskrivet
att enskilda barn på något sätt ska bedömas, vare sig deras behov eller
prestationer. Fritidshemmet har av tradition varit en frizon där barn inte
uttalat bedöms för sina prestationer, en plats där de inte behöver prestera
annat än det som kan kopplas till barnets socialisation, ett ställe där ett
6 I Socialstyrelsens pedagogiska program för fritidshem (Socialstyrelsen, 1988) skrevs det endast fram att
personalen bar ansvaret för att utveckla kontakten med alla barns föräldrar och tillgodose föräldrarnas rätt till
information om verksamheten och rätt att påverka.
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socialt accepterat beteende lärs och utvecklas och en zon där ett positivt
samspel med andra barn och vuxna främjas. Personalen ska kunna föra samtal om barnets trivsel, lärande och utveckling med vårdnadshavarna. Det kan
med fördel göras gemensamt med personal i förskoleklass respektive skola
där fritidshemmets personal arbetar tillsammans i arbetslag (Skolverket,
2007).
Det finns en tvetydighet då det förefaller svårt att undgå att göra bedömningar av vad som är barnens behov när man ska planera verksamheten.
Eftersom barns behov och intressen ska sättas främst i planering och
utvärdering av verksamheten kan enligt min mening en bedömning av
verksamheten inte särskiljas från barnen. Men att bedöma det enskilda
barnets väg mot mål uttryckta i läroplanen är inte ett uttalat krav på
fritidshemsverksamheten.
Rörande barn i behov av särskilt stöd säger Skolverkets råd att
det är viktigt att personalen (---) samarbetar med förskoleklass och skola så att olika
kompetenser gemensamt bidrar till en bild av hur barnet fungerar i olika sammanhang, något som bör utgöra underlag för adekvata stödinsatser(---). (Skolverket,
2007, s.30, min understrykning)

Vad det innebär att skapa en bild av hur barnet fungerar är oklart och
reser frågan om skapandet av en bild kan frikopplas från en bedömning. I
kommentartexten anges vidare att bedömning av vilka stödinsatser som är
lämpliga skall göras av ledning och personal (Skolverket, 2007, s.31).
Dessutom poängteras att alla barn behöver stöd för sin utveckling. Samarbete mellan fritidshemmet och skola, förskoleklass och hem betonas i
läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998). Med detta involveras
fritidshemmets personal i utvecklingssamtalen och i arbetet med de
individuella utvecklingsplanerna, vilket också är exempel på där samarbete
sker. Den bedömningskultur som råder inom skolan spiller därmed över i
fritidshemmet och på fritidspedagogernas arbete.
Sammantaget har fritidspedagogers uppgifter och villkor omdefinierats
genom bland annat ökade externa krav på kvalitetsredovisning och andra
bedömningar. Dessutom kan fritidspedagoger och andra anställda enligt
gällande arbetslagstiftning åläggas att värdera sina egna insatser och bedöma sina egna behov av kompetensutveckling och fortbildning i samband med
medarbetar- och lönesamtal med rektor. I denna studie är det centralt att
undersöka hur bedömningar och kvalitetsarbete, som uttryck för en förändrad ledning och styrning (New Public Management), ingår i fritidspedagogernas arbete och inverkar på deras yrkesidentitet.
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3. Teoretiskt ramverk
Avhandlingens teoretiska ramverk utgår från ett kombinerat aktörs- och
strukturellt perspektiv eftersom studien rör hur aktörerna, fritidspedagogerna, beskriver sitt arbete i förhållande till skolans styrning och de
strukturella villkor som där inkluderas. I detta kapitel ringar jag in hur
professionsteoretiska perspektiv och begrepp kan användas för analys av
fritidspedagogers förändrade arbetsvillkor, arbetsuppgifter och yrkesutveckling. De professionsteoretiska begreppen kompletteras med begrepp som
habitus, fält och kapital hämtade från Bourdieus sociologiska teorier.
Slutligen diskuteras några könsperspektiv på avhandlingens tema.

Professionsteori - begrepp och perspektiv
De teoretiska begreppen profession och professionalisering är besläktade
med, men bör skiljas från, det mångtydiga begreppet professionell som ofta
förekommer i tal om skola och fritidshem. Att vara professionell kan syfta på
en yrkesgrupp med dess kollektiva kunskap, t ex lärarna som ”de
professionella” (Carlgren, 1994). Det kan också vara en hänvisning till
någons sätt att utföra sitt uppdrag: att genomföra ett professionellt arbete i
motsats till amatörmässigt, och professionalism syftar då i vardagligt språk
ofta på kvaliteten i yrkesutövningen (Carlgren, 1994; Molander & Terum,
2008). Begreppet profession betecknar inom den klassiska sociologin
exklusivitet och en specifik yrkesstatus som vissa yrkesgrupper skaffar och
upprätthåller, däribland advokater och läkare. Olika försök att särskilja och
definiera denna exklusivitet har präglat professionsforskningen. Processen
när en yrkesgrupp strävar efter att på olika sätt erövra större kontroll och
makt över sitt yrkesområde och därigenom nå fram till att kunna betecknas
som en profession benämns med begreppet professionalisering. Enligt
forskare som t ex Torstendahl (2005) och Fauske (2008) skulle det vara
värdefullt och underlätta förståelsen och kommunikationen inom
forskningen om det gick att utveckla gemensamma kriterier för att studera
yrken och professioner och definiera begreppet profession liktydigt, oavsett
språkliga konnotationer. Det skulle också försvara samt stärka
professionsforskningen som ett eget forskningsfält påpekar Fauske (2008) i
sin avslutning på en omfattande genomgång av professionsforskningens
olika faser, motsättningar och försök till definitioner. Men det har visat sig
svårt. Nedan följer en kort översikt av olika perspektiv inom professionsforskning.
Övergripande professionsteoretiska perspektiv: en tillbakablick
Fram till 1990-talet dominerades professionsforskningen av två
övergripande perspektiv. Det första mellan ungefär 1930- 70-talet, benämns
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ofta som traditionell eller klassisk sociologisk professionsteori och handlar
om professioners egenskaper och funktion. Det innebar ett sätt att definiera
en profession där olika kännetecken utgör markörer på om ett yrke kunde
särskiljas som en profession eller ej (Evetts 2006b; Kreijsler 2005; Lind,
2000; Selander 1989). Yrkesgrupper som t ex lärare som inte till fullo hade
alla kännetecken som exempelvis stor autonomi och en kunskapsbas baserad
på lång akademisk utbildning och kontroll över densamma, kom att kallas
semi-professioner (Dahle, 2008; Kreijsler 2005; Selander, 1989). Grenwood
angav också den samhälleliga sanktionen som ett viktigt karaktärsdrag
(Haglund 2004; Selander 1989). Det är ett klassiskt kännetecken och
likställs med att staten utfärdat legitimation eller auktorisation vilket idag
blivit aktuellt för flertalet lärargrupper, dock ej fritidspedagoger.
Tidiga professionsforskare som Parsons anlade också ett strukturfunktionalistiskt perspektiv med fokus på professioners funktion att legitimera
och reproducera normer och etiska värden i samhället (Evetts, 2009a;
Selander, 1989).
Det andra övergripande professionsteoretiska perspektivet, konfliktperspektivet, växte fram under 1970- och 1980-talen som en kritik mot tidigare
professionsteori (se t ex Sarfatti Larsson, 1977). Konfliktperspektivets framväxt sammanföll med övergången från en stark tillväxtekonomi till en
försvagad ekonomi åtföljd av åtstramningar. Professionaliseringsfenomenet
kom nu att ses som uttryck för kamp och konflikter om begränsade resurser i
samhället (Kreijsler, 2005) och om yrkesgruppers kamp att skaffa sig makt
och status med hjälp av olika strategier för att inhägna ett yrkesområde och
stänga andra utanför (Evetts 2006b; Selander 1989).
Framväxt av alternativa professionsteoretiska perspektiv
På slutet av 1980-talet framstod de övergripande perspektiv som beskrivits
ovan, med å ena sidan betoning på harmoni och å andra sidan konflikt, inte
fullt ut användbara för förståelsen av professionerna i det moderna
samhället. Forskare skapade därför alternativa perspektiv dock med
utgångspunkt i samma begreppsapparat som tidigare perspektiv (Lind,
2000; Torstendahl, 1989).
Torstendahl (1989) förordar i likhet med Kreijsler (2005) ett professionsteoretiskt perspektiv som är mer öppet till sin karaktär och menar att
de traditionella kännetecknen, istället för definitionsmarkörer, borde
användas som undersökningsvariabler och att olika strategier för att ingärda
sitt yrkesområde borde ses som val mellan olika möjligheter. Större hänsyn
måste också tas till yttre och föränderliga villkor och yrkesgruppers karaktär
och tillvägagångssätt för att kunna förstå hur de förbättrar sina positioner.
Selander (1989) ifrågasätter hur meningsfulla eller effektiva stängningsstrategier kunde vara för en yrkeskår som fortfarande befann sig i en
underordnad eller mellanposition och ville stärka sin ställning och nå status.
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Han identifierar därför ytterligare en strategi, en alliansstrategi, som inte
byggde på konflikt utan istället på mobilisering av resurser. Det är en
öppningsstrategi som en yrkesgrupp kan använda för att i samarbete och
genom andra grupper höja sin status. Då lärargruppers yrkesområden har
varit och är under kraftig förvandling menar Kreijsler (2005, s.267) att fler
begrepp och teorier måste användas och utvecklas för att lärare ska kunna
förstå och nå insikter om sin yrkessituation och sin kollektiva förmåga att
reagera på nya krav i omgivningen.
Professionsteoretiska begrepp för analys
Eftersom jag söker kunskap om fritidspedagogyrkets utveckling relaterat till
styrning och strukturella förändringar ansluter jag mig till ovan nämnda
öppna professionsteoretiska perspektiv och använder centrala kännetecken
som kunskapsbas och autonomi som undersökningsvariabler. För att göra
det allomfattande autonomibegreppet mer funktionellt och hanterbart för
min analys tar jag hjälp av två andra närliggande begrepp. Dessa är
discretion i betydelsen handlingsutrymme (Ellström, 1996; Parding, 2010)
och jurisdiction i betydelsen ansvarsområde (Abbott, 1988). Abbott
markerar kontextens betydelse för om en yrkeskår förmår hävda ett
ansvarsområde och sträva efter professionalisering (a.a.). Det förefaller
också fruktbart för förståelsen av yrkesutvecklingen att beakta fenomenet
allianstrategi vid analysen även om mina studier bygger på ett antal
individers utsagor och inte kollektivets agerande som helhet. Nämnda
teoretiska begrepp; kunskapsbas, autonomi, ansvarsområde, handlingsutrymme och alliansstrategi presenteras nedan.
Kunskapsbas och kunskapsutveckling
En yrkesgrupps kunskapsbas ses inom ovan nämnda öppna
professionsteoretiska perspektiv särdeles betydelsefullt för möjligheterna att
hävda sig både som en profession och inom en profession (Torstendahl,
1989; se Berntsson, 2006).
Förvaltandet av vetenskaplig kunskap har setts som centralt när man
skiljer ut professioner från andra yrken som bygger på praktisk kunskap.
Abbott (1988) understryker att en yrkesgrupps formellt rationella och
abstrakta kunskaper har avgörande betydelse för att nå professionsstatus
och ha makt och ensamrätt till arbetet. Professioners kunskapsbaser skiljer
sig dock oftast från vetenskapliga discipliner och är i regel mer sammansatta
och rymmer även praktiska dimensioner. Brante (1989) påpekar att i
kampen om kunskapsmonopol (och i förlängningen yrkesmonopol) för ett
område, så har andra gruppers föreställningar och förtroende för
professionens kompetens och kunskap betydelse. Kunskapens abstrakta
karaktär och problemlösande förmåga ses som viktig. Samtidigt tonar Brante
ner den formella akademiska utbildningen något och understryker att
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förvärvandet av yrkeskunskap, oskriven know-how eller tacit knowledge, i
hög utsträckning sker efter den formella utbildningen genom själva
praktiken (a.a., s.45).
För yrkesgrupper inom skolan talas om fortsatt kunskapsutveckling, vilket
den i inledningen nämnda reflektionsdiskurs kan ses som ett uttryck för. I
reflektionsrörelsen och beteckningen läraren som reflekterande praktiker
menar Zeichner (1996) att det också kommer fram en respekt för lärares
kunskaper i handling. Många, såväl debattörer som forskare, förespråkar
reflektion för att lärare kan bli professionella i meningen självständiga
kunskapsbildare inom ett yrkesområde (Brusling & Strömqvist, 1996, s.5).
Fortsatt kunskapsutveckling kan vidare innebära att man även är beroende
av input från andra experter, vilket skiljer ut dessa yrkesgrupper från sådana
som hävdar unik kunskap och erhåller explicit yrkesmonopol (Lundström,
2007). Stort värde har allt eftersom också tillerkänts den yrkesunika, tidigare
nämnda, tysta kunskapen som i stor utsträckning är verksamhetsspecifik och
lärargenererad (Brante, 1989; Ringarp, 2011). Den har oftast varit osynlig
inom såväl forskning som fortbildningssammanhang (Zeichner, 1996). Rolf
(1991) nyanserar begreppet tyst kunskap, genom att beskriva det som
personlig kunskap som till vissa delar är tyst.
Den för fritidspedagoger och lärare gemensamma kärnkompetensen
omfattar till viss del tyst kunskap eftersom det ofta handlar om att
pedagogen måste hantera och förhålla sig till värdefrågor som bland annat
bygger på relation och social förmåga.
Begreppet kunskapsbas, som det har utvecklats och diskuterats ovan, är
användbart i analysen av fritidspedagogers arbete och det som förefaller
centralt i yrket.
Autonomi
Autonomi avser yrkesgruppers oberoende och självbestämmande. En
yrkeskårs autonomi kan studeras i förhållande till stat och organisationer
likväl som den enskilde yrkesutövarens autonomi kan studeras i förhållande
till kolleger, klienter och andra yrkesgrupper. Centralt är dock rätten och
friheten att på individnivå göra bedömningar av en situation, ett problems
art och hur man sedan agerar (Aili, 2002). Lundström (2007) påpekar att
aktörens kapacitet att agera är beroende av den frihet strukturerna i
organisationen medger. Om en aktör har mer kapacitet men begränsad
strukturell frihet kan graden av professionell autonomi upplevas bli
densamma som för aktören som verkar under mer frihet men har mindre
kapacitet att agera (Lundström, 2007). Professionell autonomi kan tjäna
som ett skydd mot påtvingade inskränkningar då den ofta fungerar som en
form av garanti för att arbetet utförs på ett sätt som kan hävdas och ses som
professionellt (Lindblad, 2010).
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Alexandersson (1999) framhåller att autonomi också kan definieras lokalt
och handla om det kollektiva självbestämmande inom skolan. Men
åtskillnaden mellan individuell och lokal autonomi saknas ofta när statens
krav på lärare kontra lärares krav på autonomi diskuteras av såväl forskare
som politiker menar Alexandersson.
Autonomibegreppet kan tolkas relationellt och innebär då att man är
suverän i förhållande till någon eller några (se Aili, 2002). Basen för den
suveräniteten är den specifika kunskapsbas man har. För den enskilde
fritidspedagogen betyder det att han/hon skulle kunna betraktas som mer
eller mindre autonom i förhållande till olika kollegor, till barnens föräldrar,
till rektorer och andra överordnade, medan fritidspedagogkåren skulle vara
mer eller mindre suverän i förhållande till andra yrkeskårer, kommun och
stat.
I denna studie används autonomibegreppet främst i termer av individuell
eller kollektiv självständighet där graden av frihet i och över yrkesutövningen ses som central. Jag väljer att främst att arbeta med begreppen
ansvarsområde och handlingsutrymme för att erhålla större precision än om
jag enbart skulle använda begreppet autonomi, som jag tolkar som bredare.
Ansvarsområde, jurisdiction
Forskningen om professioner har visat på hur yrkeskårer skapar ansvarsområden och kopplar kunskapsbas och arbetsfält, dels för att kontrollera och
organisera sitt arbete, skapa autonomi, och dels för att upprätthålla men
också förflytta gränser gentemot andra yrkeskårer (Aili, 2002). Abbott
(1988) kallar dessa länkar mellan yrkeskåren och dess arbetsfält/ansvarsområden, för jurisdiktion och betecknar det som ett centralt fenomen
i det professionella livet. Det är ett sätt att också skapa legitimitet för
yrkesutövningen i samhället. För att analysera hur professioner utvecklas
och förhåller sig till varandra lyfter Abbott fram kontextens/arbetsplatsens
betydelse för yrkesföreträdares möjligheter att hävda sina anspråk på
yrkesfältet.
Enligt Abbott utvecklas yrken då det bedrivs en tävlan – en kamp –
mellan olika yrkeskårer om ansvarsområden. Anspråken på jurisdiktion kan
göras på flera arenor, dels på en formell eller legal nivå där regler formuleras, dels på en nivå där medborgarna, the related arena of public opinion,
förstår behovet av och kräver expertis av yrkeskåren samt slutligen på
arbetsplatsnivå, där man genom sitt agerande upprätthåller gränser till
andra yrkesgrupper och har kontrollen över arbetsuppgifterna (Abbott 1988,
s.59ff). Aili (2002) invänder mot att jurisdiktion både kan vara länkarna
mellan ett verksamhetsområde och yrkeskår samtidigt som det också kan
utgöra själva verksamhetsområdet liktydigt med ansvarsområde. Men detta
förefaller enligt Aili (2002) ändå vara det vanligaste sättet att använda
jurisdiktionsbegreppet på.
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Jag ser Abbotts teoretiska begrepp jurisdiktion som länken till och också
ansvarsområdet i sig, och ansluter mig också till Ailis (2002) uppfattning att
yrkesutövaren kan underutnyttja respektive överskrida gränser för sitt
ansvarsområde.
Frågor som rör vilken rättighet till vilka ansvarsområden fritidspedagoger
förefaller ha och hur dessa områden skapas och upprätthålls blir angelägna
att ställa vid mitt analysarbete.
Handlingsutrymme, discretion
Olika forskare ger ordet discretion i viss mån olika innebörder. Grimen och
Molander (2008) använder det norska begreppet skjønn som i regel
översätts med omdöme7. De påtalar hur lite begreppet omnämns i professionslitteraturen, och om så sker oftast utan att analyseras, trots dess
betydelse för idealmodeller av professionalism. De ger begreppet två
huvudbetydelser. Dels betecknar det en kognitiv aktivitet; resonemanget
fram till att ett omdöme formas under osäkra betingelser, och dels betecknar
begreppet en begränsad frihet att välja mellan olika tillåtna handlingsalternativ utifrån vad aktören finner lämpligt (Grimen & Molander, 2008).
Ellström (1996) beskriver handlingsutrymme som frihetsgrader som
individen har vad gäller val och tolkning av uppgifter/mål; metoder för att
lösa dessa; samt värdering av de resultat som uppnås (a.a., s.152). I likhet
med Grimen och Molander (2008) betonar Ellström att individen måste lita
till sitt omdöme och sin auktoritet och genom eget handlande kan han/hon
också påverka omgivningen i syfte att lösa vissa uppgifter eller uppnå vissa
mål.
Parding (2010) är i sin beskrivning av begreppet inne på samma linje som
övriga men betonar handlingsutrymmets strukturella dimension. Hon menar
att handlingsutrymme skapas mellan olika aktörer vars relationer är
asymmetriska och handlar om yrkesutövarens kunskaper, omdöme och
förmåga att handla och agera på olika sätt utifrån vad situationen medger
och kräver. Handlingsutrymme är alltså beroende av kontexten och det som
reglerar området.
Handlingsutrymme förstås ofta som något positivt både för yrkesutövaren
själv men också för organisationen liksom dess kunder och klienter. Det
subjektiva handlingsutrymmet är inte alltid liktydigt med det
objektiva/faktiska (Ellström, 1996; Parding, 2010). Parding pekar på att det
finns en relation dem emellan vilket innebär att aktören med hjälp av sina
handlingar kan ändra det faktiska handlingsutrymmet. Ellström beskriver
det objektiva handlingsutrymmet i arbetsorganisatoriska termer som

7 Det översätts också med andra synonymer men omdöme är det gemensamma för flera källor
(www.tradusa.se 2012-08-31) (Bokmålsordboka:
http://www.nobordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=skj%F8nn&bokmaal=+&ordbok=nynorsk 2012-08-31)

28

utrymme i tid och rum, medan det subjektiva handlingsutrymmet relateras
till individens kunskaper och kompetens.
Parding (2010) skriver fram en distinktion mellan handlingsutrymme
över arbetet där den som yrkesutövare bestämmer vilka uppgifter som ska
utföras och handlingsutrymmet inom arbetet där han/hon istället väljer hur
uppgifterna ska utföras. Ett stort handlingsutrymme innebär att det är
yrkesutövarens kompetens och omdöme som avgör både vilka uppgifter som
ska utföras samt också hur det ska göras. (Ellström, 1996; Parding, 2007).
Fritidspedagogers handlingsutrymme bör analyseras med avseende både
på arbetet över och inom fritidshemmet liksom över och inom arbetet under
skoldagen. Fritidspedagogers handlingsutrymme kan relateras till de
positioner och funktioner som fritidspedagogerna får och tar (Calander,
1999).
Alliansstrategi
Alliansstrategin innebär att en yrkesgrupp kan samarbeta med mer
inflytelserika grupper för att stärka den egna gruppens ställning och position
innan man förmår omgärda och åstadkomma ett eget yrkesområde
alternativt ansvarsområde (Selander, 1989). Också i fackliga sammanhang
kan allianser skapas för att erhålla högre status. I denna studie undersöks
inte fritidspedagogkårens fackliga strävanden. Däremot är det av intresse för
min analys att se om gemensamma strävanden mellan yrkesgrupper på en
skola eller kommun kan skönjas.
Som tidigare nämnts är professionalism ett mångtydigt och vanligt förekommande begrepp i till exempel samtal om skolan. Men i följande avsnitt
om nya sätt att hävda professionalism knyts begreppet nära professionsteori
och bör uppfattas som liktydigt med de professionella det vill säga en
yrkesgrupp med sin kollektiva kunskapsbas (Carlgren, 1994). Åberopandet
av de professionella och professionalism i skolan har dock under senaste
decennierna gjorts i stor utsträckning av andra än lärarna själva.
Nya sätt att hävda professionalism
De omvälvande förändringarna inom offentlig sektor såsom avreglering,
decentralisering, privatisering och marknadsanpassning har medfört
ändrade villkor för de yrkesverksamma och nya sätt att se och tolka
professionalism (Evetts, 2003; Svensson, 2006). Tidigare uppfattades
professionalism i relation till de professionella yrkesutövarna (Svensson,
2006). Idag talar Evetts (2003, 2006a) om en ny förståelse av
professionalism och dess användning som social kontroll och för
förändringar av arbetsvillkor. Strävanden efter professionalism kommer dels
inifrån: man ser denna som ett sätt att konstruera sin yrkesidentitet för att
höja anseendet och förtroendet hos klienter och kunna ställa krav gentemot
staten. Men idag är det ofta politiker och andra externa aktörer, snarare än
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yrkesutövarna och deras sammanslutningar, som sätter upp mål, utövar
kontroll och appellerar till den yrkesetiska dimensionen för att individerna
ska göra sitt yttersta (Evetts, 2003). En ny professionalismdiskurs
framträder som kontrasterar mot och befinner sig i en sorts kamp med den
historiska, speciellt inom utbildnings- och hälsosektorn som är influerade av
NPM (Evetts 2006a).
Evetts (2009 a, b) skiljer mellan två idealtyper, organisationsprofessionalism respektive yrkeskårsmässig professionalism, inom kunskapsbaserade
yrken. Den förra har en diskurs präglad av kontrollutövning från ledningens
sida, lagstadgad myndighetsutövning och mål- och resultatstyrning. Man
utkräver ansvar av de professionella och använder standardiserade former
av utvärdering. Den yrkeskårsmässiga professionalismen däremot har en
diskurs som konstruerats av de professionella, ett kollegialt bemyndigande,
och bygger på professionellt omdöme. Yrkesutövarna besitter hög grad av
autonomi och förtroende hos klienter och chefer, och det finns en yrkesetik
som förvaltas av yrkeskåren. Evetts ser ovan faktorer användbara för analys
på makro- och mesonivå. På mikronivå blir analysen mer komplex, eftersom
yrkesutövare själva också operationaliserar/hävdar yrkesprofessionalism
gentemot sina klienter, även om de arbetar inom en sektor där
organisationsprofessionalism dominerar (2009b). Yrkesverksamma blir där
svagare i sin yrkesmässiga professionalism hävdar Evetts (2009b).
Sammantaget om professionsteoretiska begrepp
Medveten om att professionsteoretiska begrepp framför allt används för
studier på yrkeskårsnivå ser jag dem användbara vid analys också för studier
av en mindre grupp yrkesverksamma fritidspedagoger.
Principiellt och analytiskt kan man tänka sig att den förändrade
styrningen och ledningen av offentlig verksamhet och den tätare kopplingen
mellan skola och fritidshem resulterar huvudsakligen i en av tre följande
utvecklingsinriktningar för fritidspedagogyrket (Lindblad & Goodson, 2011).
Dessa får i sin tur konsekvenser för yrkesidentiteterna.
Scenario 1, avprofessionalisering. Fritidspedagogernas handlingsutrymme
minskar när de, liksom andra yrkesutövare i skolan, blir föremål för ökad kontroll och
utvärdering och betydligt mer än tidigare förväntas syssla med bedömning och
redovisning av verksamhet och barn, i skolan och i fritidshemmet.
Fritidspedagogernas traditionella kompetens och kunskapsbas – kunskaper om barns
sociala och emotionella lärande och utveckling, relationell kompetens,
fritidspedagogisk metodik – uttunnas när de delvis tvingas överge sitt eget
ansvarsområde och gå in och stötta i arbete som traditionellt hört till skolan. De
hamnar i en underordnad position som hjälplärare och allmän inhoppare i
skolarbetet, och i fritidshemmet försämras villkoren för en professionell
yrkesutövning. Fritidspedagogernas yrkesetik utmanas när de förväntas bedöma och
dokumentera barn på sätt som de menar riskerar inkräkta på barnets integritet. Man
kan antas finna en yrkesidentitet som baseras på en uppfattad underordning och
försvagning.
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Scenario 2, professionalisering. Fritidspedagogernas handlingsutrymme ökar
eftersom den statliga detaljstyrningen av fritidshems- och skolverksamheten ersatts av
en mål- och resultatstyrning som ger större frihet att lokalt utforma verksamheten.
Medverkan i skolarbetet synliggör fritidspedagogernas unika kompetens och
kunskapsbas – kunskaper om barns sociala och emotionella lärande och utveckling,
relationell kompetens och fritidspedagogisk metodik. Dessa kunskaper ses som viktiga
också i skolan, för att tillförsäkra en helhetssyn på barnet och att skolan uppnår sina
mål.
Scenario 3, omkonfigurering. Fritidspedagogyrket omskapas, genom förändrade
yttre villkor och eventuellt med hjälp av allianser med lärarkåren, till delvis ett nytt
yrke. Handlingsutrymmet utvidgas när fritidspedagogerna nu kan agera på två arenor,
skolans och fritidshemmets. Yrket vilar på en delvis ny kunskapsbas som kombinerar
fritidspedagogens traditionella expertis med ämnes- och andra lärarkunskaper och om
bedömning av social och emotionell utveckling. Nya ansvarsområden för de
yrkesverksamma tillskapas.

Bourdieus teoretiska begrepp för analys
För analys av fritidspedagogers agerande och uttryckta relationer till andra
yrkesgrupper, samt deras upplevelse av sin position och funktion, kompletteras de professionsteoretiska begreppen med begreppen fält, kapital och
habitus från Bourdieus sociologiska teorier. I likhet med Kreijsler (2005) ser
jag det som ändamålsenligt att också använda Bourdieus begreppsapparat
vid analysen av professionaliseringens villkor. Ett verksamhetsområde kan
ses som ett socialt fält där den dominerande professionen befäster det
symboliska kapitalet, som är av betydelse för fältet, i en ständigt pågående
kamp (Kreijsler, 2005).
Ett fält är ett system av relationer som förbinder positioner (Broady,
1998, s.267) mellan dem som dominerar och dem som domineras, varvid
tillgångar i form av olika kapital knutna till positionerna spelar roll liksom
individers respektive gruppers habitus. Ett fält uppstår då symboliska eller
materiella tillgångar som är gemensamma för individer eller grupper finns
att strida om. Kapitalbegreppet kan förstås som resurser, tillgångar eller
värden. Det kan vara reella men likaså, och nog så ofta, symboliska värden
(Broady, 1998). Symboliskt kapital är ett relationellt begrepp och används
för att fånga förhållandet att t ex vissa människor, titlar eller konstverk ses
som aktningsvärda, men det krävs att det finns en marknad som tillskriver
dem värdet. Bourdieu har i studier av fenomen som är mer avgränsade
använt olika specifika arter av symboliskt kapital som till exempel
utbildningskapital och kulturellt kapital varvid det senaste ses som mest
väsentligt och finns på en annan nivå än det symboliska kapitalet som kan
finnas överallt (Broady, 1998). Det kulturella kapitalet behandlas då
dominansförhållanden studeras som förefaller gälla samhället i sin helhet.
En annan kapitalform, det sociala, har något av en särställning i Bourdieus
teori då det skiljer sig från övriga kapital genom att det inte kan lagras i
materiella resurser. Begreppet socialt kapitalet kan användas för att
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undersöka individers och gruppers tillgångar, till exempel yrkesgruppers
kåranda, som alla kan dra nytta av då det är oupplösligt förankrat i banden
som binder samman gruppen (Broady, 1998).
Bourdieus begrepp habitus hör nära samman med kapitalbegreppet. Alla
människor har ett habitus men allas habitus fungerar inte som kapital i alla
sammanhang. Habitus är ett system av strukturerande strukturer i
människors sätt att tänka och uppfatta saker och ting som skapats genom
livserfarenheter och som styr individernas sätt att tänka. Det kan också
beskrivas som ett seglivat system av dispositioner som är förkroppsligat hos
individen och styr individers praktik (Broady, 2008, s.184). Det gör att den
sociala världen reproduceras, men det kan också innebära att den förändras
om överensstämmelsen mellan den sociala världen och människors habitus
försvagas. Habitus bärs av individen och formas i bestämda sociala fält.
Habitus tillhör samhällsbilden och gör att samhället reproduceras och dess
inneboende relationer återskapas genom också individers agerande
(Bourdieu, 1994). Habitus kan också tillskrivas grupper som t ex en yrkeskår
(Broady, 1991).
Det övergripande syftet med denna studie är att söka kunskap om hur
fritidspedagogers yrkesidentitet kan förstås och beskrivas i relation till
förändringar och rådande styrning som tar form genom fritidspedagogerna.
Om fritidspedagoger kan hävda sin yrkesutövning är beroende av deras
position i kraftfältets struktur. Med kraftfältets struktur avses dels hur det
lokala fritidshemmet och skolan är relaterade till varandra, men också
fritidshemmets position i utbildningssystemet totalt sett. Hur
fritidspedagogerna relaterar sig till varandra och till övriga yrkeskategorier
blir beroende av hur de ser på sig själva, på fritidshemmets symboliska
kapital och hur det sociala fältet konstruerats. Fritidspedagogerna, som
enskilda individer och som grupp, har tankemönster, habitus, som påverkas
av de sociala mönster som finns i skola/fritidshem. Men habitus påverkar
också hur deras tolkningar av sina upplevelser av styrning, villkor och
samspel i skola/fritidshem är och blir.

Profession och kön
Kritik har riktats mot bristen på könsperspektiv i de tidiga professionsteorierna (Berntsson 2006; Dahle, 2008; Hellberg 1989).
Den
egenskapsinriktade professionsteorin utgick från mansdominerande yrken
och medverkade därigenom till att definiera kvinnoyrken som ickeprofessioner (Aili 2002; Dahle, 2008). Dahle (2008) menar att professionsteorin varit könsblind. Med hänvisning till forskning inom främst sjukvården
visar hon hur professionsteorier härigenom oavsiktligt bidragit till att
konservera ideologiska föreställningar om kvinnor. Ett exempel är det till
synes könsneutrala begreppet semiprofession som tillkom senare men likväl
används normativt utan problematisering av kön. Professionsteorier bidrar
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också till att vidmakthålla statusskillnad mellan teoretisk abstrakt kunskap
och erfarenhetsbaserad praktisk kunskap till det senares nackdel (Dahle,
2008).
Hellberg (1999) beskriver den könssegregering som funnits och finns på
arbetsmarknaden som dels horisontell och dels vertikal. Den horisontella
uppdelningen innebär att yrken som företrädesvis arbetar med levande
varelser (L-professioner), oftast inom offentlig sektor, värderas och betalas
lägre än yrken som företrädesvis arbetar med ekonomiska/tekniska ting (Tprofessioner), oftast inom privat sektor. Den vertikala könssegregeringen
avser att kvinnor oftast innehar de lägre positionerna och återfinns inom de
områden inom yrkesutövningen som har lägre status. Kvinnors andel har
ökat och dominerar inom flera välfärdsstatliga så kallade semiprofessioner
som till exempel förskollärar- och lärarprofessionerna påpekar Berntsson
(2006). Det har bland annat inneburit att lärarlöner hållits nere. Män
återfinns i högre utsträckning inom mer beslutfattande och statusfyllda
tjänster inom utbildningssektorn.
Strukturers inverkan är svår att bryta då enligt Bourdieu ett fälts, i detta
fall utbildningssektorns, framtid är inskrivet i fältets struktur. Ingående
agenter i det sociala fältet formar sin egen framtid samtidigt som de bidrar
till fältets framtid. Men det görs utifrån de möjligheter som finns och är
inskrivna i fältet samt förhållandena mellan dessa och agenternas förmågor.
Att bjuda motstånd mot etablerade maktförhållanden kräver individer som
är tillräckligt fria för att kunna urskilja den potential av förändring som finns
och tycker att förändring är angelägen.
Den sociala världen är inte bara strukturerad utan också hierarkisk och
Bourdieus verktyg kan användas för att undersöka många olika varianter av
dominans som dessutom är invävda i varandra. Däri avses också mäns
dominans över kvinnor. Bourdieu (1999) beskriver hur den manliga dominansen fortlever genom det symboliska våldet som han ser främst utövas
kommunikativt och hur svårt det är för en förändring eftersom könsuppdelningens gamla strukturer fortfarande råder. Bourdieu menar att oavsett
vilka positioner kvinnor har i det sociala rummet så har de det gemensamt
att de är skilda från männen genom en negativ symbolisk koefficient
(Bourdieu, 1999, s.109). Förändringar i kvinnors villkor följer indelningen i
traditionellt manligt och kvinnligt (a.a.) Detta kan liknas vid ansvars- och
omsorgsrationalitetens betydelse för kvinnodominerande yrken och den
tekniska rationalitetens vikt inom yrken dominerande av män (se t ex
Hellberg, 1999). Männen fortsätter att behärska maktens fält (produktion
och ekonomi) och kvinnor fortsätter att behärska det privata rummet med
olika slag av utvidgningar som till exempel utbildning och vård kan utgöra.
Min analys kompletteras med att jag i det följande tar upp de fall då det
tycks vara skillnader mellan de kvinnliga och manliga fritidspedagogerna.
Både skola för yngre åldrar och fritidshem kan ses som utvidgningar av det
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privata rummet enligt ovan varvid fritidspedagogyrkets omsorgsrationella
karaktär uppmärksammas för att bidra till förståelsen av fritidspedagogyrkets identitet.
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4. Forskningsöversikt
Mitt eget studieobjekt, utbildade fritidspedagoger verksamma i fritidshem
och skola, är inte bara kontextuellt betingat – det är också ett unikt nordiskt
och då främst svenskt och danskt fenomen som inte återfinns i andra länder,
även om verksamheter för skolbarn finns och erbjuds. På internationella
konferenser rörande organiserad omsorg om skolbarn under 1990-talet har
jag sålunda upplevt hur de svenska begreppen fritidshem och fritidspedagog
använts på grund av svårigheter att finna relevanta översättningar till
engelska8. Vid sökningar i databaser med hjälp av Skolverkets engelska
uttryck9 har också resultaten ofta varit obefintliga.
Mot denna bakgrund ligger tyngdpunkten i forskningsöversikten på
svensk forskning samt statliga utvärderingar och rapporter rörande fritidshemsverksamhet och fritidspedagoger. Därutöver behandlar jag forskning
om mötet mellan kvinnodominerande välfärdsyrken och marknadsmässiga
styrningsformer (New public management, NPM) i form av krav på redovisning, resultat och självvärderingar. Jag ser också anledning att knyta an till
läraryrkets och förskolläraryrkets förändringar och i viss mån deras
professionsutveckling eftersom de är närliggande och organiseras av samma
fackliga förbund i Sverige. Här är förskolläraryrket särskilt intressant då
detta och fritidspedagogyrket under lång tid haft gemensamma pedagogiska
principer för sina uppdrag inklusive en betoning på verksamhetsbedömning
till skillnad mot bedömning av barns prestationer som däremot är mer
centralt inom läraryrket. Läraryrket är intressant eftersom lärare för yngre
åldrar och fritidspedagoger alltid arbetat med samma barn. Numera
återfinns oftast fritidspedagoger i arbetslag och samverkar med både lärare
och förskollärare.
Kapitlet inleds med en presentation av merparten av den forskning som
rör fritidspedagogyrket och fritidshemsverksamhet i Sverige, och några
internationella utblickar görs. Därefter följer ett avsnitt om forskning om
mötet mellan NPM och välfärdsyrken och i synnerhet inverkan på lärargruppers professionsutveckling. Forskningsöversikten avslutas med två avsnitt
med ett mindre urval av studier om lärar- respektive förskolläraryrket i
professionsperspektiv och förskolläraryrkets involvering i bedömning av
barn.

8 Professor Pat Petrie från London, som studerat den svenska modellen av fritidshem, använder sig av de
svenska benämningarna.
9 Skolverket har bytt sin engelska term för fritidspedagog under de senaste femton åren, från recreational
instructor till leisure-time pedagogue. Utbildningsdepartementets och Skolverkets översättningar av
fritidshem på sina hemsidor skiljer sig också åt, out-of-school centres respektive leisure-time centres
(december 2012).
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Fritidspedagogyrket och fritidshemmet
Översikter av skolforskning visar med all tydlighet att forskning som rör
fritidshemsområdet är mycket ringa (Klerfelt, 2002; Persson, 2008). Totalt
sett handlar det om ett drygt dussintal licentiat- och doktorsavhandlingar
främst om integreringen av fritidshemmet i skolan och dess konsekvenser
för verksamhet och yrkesverksamma. Två kunskapsöversikter om fritidshem,
framtagna på uppdrag av Skolverket, inkluderar förutom avhandlingar också
utvärderingsforskning och smärre rapporter. De speglar samma bild och
utmynnar i slutsatsen att behoven av fortsatt forskning är stora då brister i
kunskapsläget syns uppenbara (Skolverket, 2012; Torstensson-Ed &
Johansson, 2000).
Fritidspedagogyrket - identiteter och professionalisering
Skolverkets lägesrapporter visar på betydande förändringar av villkoren för
utövandet av fritidspedagogyrket (jfr kapitel 2). Statistik över barngruppsstorlekar, personaltäthet samt personalens utbildning i alla kommunernas
fritidshem beskriver en försämring av förutsättningarna att utöva fritidspedagogyrket i fritidshem (Skolverket, 2009a,b).
Forskningen som direkt rör fritidspedagogyrket består av en handfull
avhandlingar och enstaka forskningsrapporter. Calander (2001) behandlar
tänkbara möjligheter att som fritidspedagog utveckla olika yrkesidentiteter
och analyserar de yrkesmässiga identitetserbjudanden som fritidspedagoger
under åren 1969- 1979 mötte i medlemsutskick från Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF. Han fann att det under etableringsfasen av yrket,
främst under 1970-talet, fanns en stark förankring i arbete med barns fritid.
Det tedde sig därför motsägelsefullt att som yrkeskår relatera sig till den
strukturella lärarpositionens arenor genom valet av facklig organisationstillhörighet tillsammans med förskollärare och facklärare inom Svenska
Facklärarförbundet. Professionaliseringsstrategierna drog åt olika håll och
gick inte att förena. Strukturellt arbetade föreningen SFF för att yrket skulle
ligga nära lärarpositionen, långt från barnskötar- och fritidsledarpositioner,
medan yrket funktionellt främst framstod som förvaltare av barns fritid, på
distans från skolan och lärarpositionens arenor. I de texter som skickades ut
från SFF framkom fyra yrkesidentiteter som kunde uttolkas som erbjudanden för fritidspedagoger. Dessa var medborgarfostraren, fritidsadministratören, barnavårdaren och kompanjonläraren. Medborgarfostraren
framskrevs i dokumenten under dessa år som viktigast och hade, enligt
Calander (2001), en samhällskritisk, emancipatorisk och socialpedagogisk
utgångspunkt. Fritidsadministratören kunde knytas tätt till medborgarfostraren men skilde sig gentemot denne genom att utgångspunkten framför allt
var formulerad av aktörer utanför SFF, som till exempel Kommunförbundet
och statliga utredare, och hade en mer administrativ inriktning.
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Fritidspedagogerna tog avstånd från identitetserbjudandet som
fritidsadministratör då den yrkesfunktionen, att fungera som länk mellan en
basal omsorgsfunktion och barns fritidsaktiviteter utanför fritidshemmet,
mer sammanföll med en fritidsledarfunktion. Den tredje yrkesidentiteten,
barnavårdaren, låg nära medborgarfostraren men tog sin utgångspunkt i
barnets behov baserat på utvecklingspsykologin medan medborgarfostran
snarare tog utgångspunkt i samhällets behov av demokratiska medborgare.
SIA-utredningen som arbetade under denna period spelade en stor roll för
den koppling till skolan som skrevs fram som den fjärde erbjudna
yrkesidentiteten nämligen kompanjonläraren, eftersom den gjorde
gränserna mellan undervisning och fritid mer osynliga.
Problemen för fritidspedagoger att profilera sin yrkesidentitet ser
Calander som ett resultat av den fackliga strategin och den institutionella
åtskillnaden mellan skola och fritidshem som förelåg under 1970-talet. Men
fortfarande vid millenniumskiftet kvarstod, trots fritidshemmens inflyttning
till skolan, differensen mellan lärarnas och fritidspedagogernas positioner
hävdar Calander (2001). Den fackliga strategin att alliera sig med lärarkåren
och därigenom uppnå jämlika positioner byggde på att fritidshemmet skulle
utvecklas till en pedagogisk arena lika viktig för barns lärande och fostran
som skolan. En väsentlig förutsättning för att detta skulle lyckas var att
välfärdssamhället med samhälleligt ansvar för medborgares väl och ve i
offentlig regi fortsättningsvis skulle expandera. Men de tidigare beskrivna
globala förändringarna innefattande marknadsanpassning och NPM
inleddes samtidigt som fritidspedagogyrket växte fram. Dessa förändringar
accelererade och medförde menar Calander (2001) att fritidspedagogernas
professionaliseringssträvanden blev alltmer orealistiska mot 1980-talets slut
och yrket föreföll alltmer otidsenligt.
Fritidspedagogyrket i den nedmonterade (eller omstrukturerade) välfärdsstaten är i
mångt och mycket en anakronism. Den historiska epok yrket var ett resultat av och
beroende av för att utvecklas finns inte längre. (Calander, 2001, s.31)

Medan Calanders analys visar på tänkbara yrkesidentiteter under 1970talet var Johanssons (1984) avhandling den första som explicit undersökte
fritidspedagogens yrkesroll. Fritidspedagogerna i studien uppfattade omsorgsarbetet som grundläggande men hade svårt att explicit uttrycka vad
som innefattades i detta. De kunde endast peka på indirekta resultat av sitt
arbete som till exempel förändringar i barnens sätt att samspela och det var
svårt för utomstående att se klara linjer i verksamheten. Johansson förklarar
detta med att yrket karaktäriseras av en ansvars-/omsorgsrationalitet som
innebär att arbetet i hög grad bygger på nära relationer med framför allt
barnen men även med föräldrar och kollegor. Fritidspedagogerna uppfattade
sig ha en klart annorlunda funktion än lärarna, även om de betonade de
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pedagogiska aspekterna av sitt arbete. Calander (1999) har uttryckt det som
att det enda som förenade fritidspedagoger och lärare i början av 1980-talet
var att de arbetade med samma barn. Arbetsmetoder och former skilde
liksom syftet med arbetet. Fritidspedagogerna upplevde mer samhörighet
med förskollärarna även om yrkesrollerna skilde sig åt (Johansson, 1984).
Johansson visar att fritidspedagogyrket präglades av låg grad av
professionalitet, enligt traditionell professionsteori, utan egen specialiserad
kunskapsmassa, utan etiska regler, och utan samhällelig legitimering.
Fritidspedagogerna i studien lyfte fram de psykologiska och
personlighetsutvecklande effekter som utbildningen gett dem och att de
därmed kunnat hantera och lösa arbetsuppgifterna i fritidshemmet.
Johansson (1984) drog slutsatsen att fritidspedagogerna inte hade
professionaliserats i samma utsträckning som förskollärare och lärare. Han
såg dock en möjlighet att yrket skulle komma att professionaliseras genom
förstärkning och tydliggörande av pedagogiken i yrket och i kommande
styrdokument. På grund av yrkeskunskapernas och arbetsuppgifternas
karaktär bedömde han dock monopolisering av såväl kunskaper som yrke
vara omöjlig (Johansson, 1984).
De få övriga forskningsstudier av fritidspedagogyrket som gjorts domineras av vad som sker i möten mellan olika yrkesgrupper inom förskola,
skola och fritidshem och hur dessa möten påverkar verksamhet och
respektive yrkesidentiteter. Dessa studier visar att både föreställningar om
yrkena, traditionella synsätt på det egna yrket, samt ojämlika relationer beroende på statusskillnader och olika samhällsuppdrag försvårade dessa
möten (Calander, 1999; Fredriksson, 1993; Hansen, 1999; Munkhammar,
2001). Synen på relationen som grund för det pedagogiska arbetet var dock
gemensam, och Hjelte (2005) visar betydelsen av kommunikation yrkesgrupperna emellan. Hjelte (2005) drar slutsatsen att relationerna mellan
fritidspedagoger och lärare är asymmetriska; lärarna sätter ramarna. Även
Haglund (2004) finner i sin kvalitativa studie av fritidspedagogers samlingar
under skoldagen att fritidspedagogen får underordnande positioner. Han
visar likaså att fritidspedagogers arbetssituation ter sig väldigt splittrad
(a.a.).
Calander (1999) förutspådde i sin avhandling att fritidspedagogers yrkesidentitet skulle komma att utvecklas mot det han kallar för den skolpedagogiska polen, det vill säga att fritidspedagoger alltmer skulle anpassa sig till
skolan. Behovet för fritidspedagogerna att markera revir skulle försvinna ju
mer de kom att samverka med skolan. Utifrån ett yrkesperspektiv menar
Calander att fritidspedagoger och lärare borde separera och bli särbos för
barnens skull, om fritidshemmets tidigare diskurs med fritid i fokus för
barnen skulle kunna fortleva. Hansen (1999) drog andra slutsatser i sin
studie vid samma tid. Fritidspedagogerna måste istället tydliggöra sin

38

funktion och betona de relationsinriktade delarna i sin kompetens för att bli
lärare i social kompetens (a.a., s.358) inom skolans domän.
Ackesjö (2011) analyserar och diskuterar i en fallstudie fritidspedagogens
yrkesroll utifrån hur barn uppfattar den. Barn uppmanades teckna bilder av
fritidspedagogen under skoldagen och fritidspedagogen i fritidshemmet.
Barnen fick också förtydliga bilderna muntligt varvid dessa kommentarer
skrevs ned. Ackesjö kommer fram till att när fritidspedagoger inte har egen
monopoliserad kunskapsbas och ingen tydlig professionell profil så
konstrueras och utvecklas fritidspedagogers roller efter behov och krav från
barn och lärare (a.a., s. 201).
I en analys av fritidspedagogutbildningen visar Gran (1996) hur utbildningen försattes i ett dilemma då den till stora delar tagit sin utgångspunkt i
förskollärarutbildningen men också påverkats av den kommunala
verkligheten där fritidspedagoger alltmer övertog arbete inom den reguljära
skolverksamheten, vilket gjorde yrkesrollen oklar. Gran förordade därför i
sin rapport en tydligare fritidspedagogprofil som komplement till skolans
verksamhet. Under det senaste decenniet har närmandet till läraryrket ökat
också genom att fritidspedagogutbildningen från 2001 blivit en del av
lärarutbildningen.
Hjalmarsson (2010) gör utifrån en större nationell enkätundersökning om
jämställdhet i skolan 10, som i huvudsakligen besvarats av lärare, en analys av
hur 60 medverkande fritidspedagoger skattar sin yrkeskompetens. De
faktorer som mätts är 1) social kompetens, 2) jämställdhet och mångfald, 3)
arbetssätt och metoder samt 4) ämneskunskap och bedömning. Hjalmarsson drar slutsatsen att fritidspedagogerna skattar sin yrkeskompetens som
god och allra högst avseende social kompetens, som till exempel att kunna
skapa gruppkänsla och trygghet samt positiva relationer. Hon menar också
att resultatet nyanserar slutsatser från tidigare forskning där
fritidspedagoger framstått mer osäkra och haft svårigheter att i
skolkontexten hävda sin professionella kompetens (Hjalmarsson, 2010).
Undersökningens resultat bör betraktas utifrån att antalet deltagande
fritidspedagoger är begränsat och att resultatet grundar sig på få
enkätpåståenden främst rörande de tre sista faktorerna. Det är också oklart
om fritidspedagogerna relaterat sig till sina uppgifter till arbete i
förskoleklassen/skolan eller i fritidshemmet eller bådadera.
Utifrån samma nationella enkätundersökning har Hjalmarsson (2011)
också analyserat hur fritidspedagoger ser på aspekter av genus och

10 Enkäten är besvarad av drygt 1700 olika lärare inom förskola, förskoleklass och grundskolans år 1-9, varav
60 fritidspedagoger. Enkäten ingår i forskningsprojektet Förändrade köns / genusordningar i skola och
utbildning. Policy, perspektiv och praktik.
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jämställdhet i yrket. Hennes resultat visar på en genusordning där män och
”det manliga” värderas högt (Hjalmarsson, 2011, s.237).11
Sammantaget kan sägas att varken någon entydig yrkesidentitet eller
uppenbar professionaliseringsprocess framkommer i tidigare forskning om
fritidspedagogyrket. En social och relationell dimension av yrket kan dock
sägas framträda i flera studier. Några av forskarna uttrycker önskemål om en
tydligare yrkesidentitet och anger också tänkbara riktningar för utveckling av
densamma. Föreliggande studie avser bidra med kunskap om hur
fritidspedagogers yrkesidentitet kan förstås i skenet av förändrad styrning
och nya arbetsuppgifter till följd därav.
Fritidshem ur barns perspektiv
Flising (1995) anger i sin sammanfattande utvärderingsstudie av 59 olika
utvecklingsprojekt för samverkan mellan skola och skolbarnsomsorg under
1990-talets början, att det fanns en risk för att barns friutrymmen skulle
begränsas och deras tillvaro skulle bli alltför strukturerad och vuxenstyrd.
Flising befarade att möjligheterna i fritidshemmet att utgå från barns
initiativ och behov därmed skulle minska och barnen befarades bli statister i
de vuxnas samverkansambitioner (1995). Därefter har, som framkommer i
kapitel 2, förutsättningarna för att bedriva verksamheten med god kvalitet
försämrats dramatiskt.
Ett smärre antal etnografiska/etnologiska studier med olika ingångar rör
barns sociala samspel och identitetsskapande i fritidshem. Dahl (2011) sätter
ljuset på barns sociala liv och har i en licentiatstudie studerat hur barn
förhandlar och skapar allianser i fritidshemmet. I en dansk avhandling av
Kjoer (2005) visas hur barn lär sig vara fritidshemsbarn och bli accepterade
av såväl kamrater som pedagoger. Från ett treårigt forskningsprojekt inom
Skolverkets forskningsprogram rapporteras att fritidshemmet kan vara en
ganska hård tillvaro men att barnen trivs där (Johansson & Ljusberg, 2004).
Forskarna har under projektets gång följt sex flickor och sex pojkar på två
fritidshem. Frihet, kamratskap och barns informella sociala lärande framstår
som centrala, men den sociala kontrollen från kamraterna begränsar friheten i fritidshemmet. Traditionella könsroller befästs också i lekar och
umgänge barnen emellan (a.a.). I Ihrskogs (2006) avhandling framkommer
just betydelsen av barns kamratrelationer för deras identitetsutveckling och
välmående. Att drabbas av utanförskap eller bli utesluten kan få förödande
konsekvenser för barnen. Därför måste de yrkesverksamma ta ett stort
11 Nio enkätpåståenden grupperade under tre rubriker ligger till grund för resultatet och 58 av de 60
fritidspedagoger hade svarat på dessa. Fritidspedagogerna instämmer i påståenden som kopplar samman lön
och status med den låga andelen män inom läraryrket. 98% av fritidspedagogerna instämmer i båda
påståenden om att det är problem att pojkar respektive flickor saknar manliga förebilder i förskola/skola.
Hjalmarsson påpekar att fritidspedagogerna skiljer sig i förhållande till andra lärare genom att de instämmer
i att det är problem att det saknas manliga förebilder i förskola/skola både för flickor och pojkar, medan
övriga lärarkategorier betonar att det är problem för pojkar.
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ansvar för barns möjligheter att skapa relationer (Ihrskog, 2006). Att
fritidspedagogernas förhållningssätt har en avgörande betydelse för hur
relationer upprättas och för hur social ordning konstrueras och upprätthålls
genom just pedagogernas samspel med barnen i fritidshemmet visas i
Ursbergs (1996) etnologiska avhandling. Också Evaldsson (1993) studerade i
sin avhandling samspel och interaktioner individer emellan i fritidshemmet
men med fokus på språkets betydelse. Innehållsligt och metodologiskt sammanfaller Sparremans (2002) avhandling till vissa delar med Evaldssons då
också den bygger på deltagande observationer i fritidshemmets vardag.
Sparreman undersöker dock främst hur barn använder och relaterar sig till
bilder och media. Fritidshemmet som arena utgjorde forskningsmiljö för
Sparreman (2002) därför att det var lättare att komma åt barns egna
initierade handlingar och gemenskaper eftersom barn erhåller mer
friutrymmen i fritidshem än i skolan.
Söderlunds (2000) avhandling skiljer ut sig från andra avhandlingar som
tillkommit på det dominerande temat samverkan fritidshem - skola och
deras aktörer (se t ex Calander, 1999; Haglund, 2004; Hansen, 1999; Hjelte,
2005; Munkhammar, 2001) då den i likhet med ovan refererade etnologiska
avhandlingar har fokus på barnen. Den baseras på empiriskt material från
Skola Barnomsorgsprojektet (SKOLBOM). SKOLBOM-projektet var en
longitudinell studie under fyra år med syfte att utvärdera konsekvenserna av
olika organisationsformer för elevers skolprestationer och sociala utveckling
samt hur föräldrars, personals och elevers attityder och samarbetsmönster
påverkades av de olika organisationsformerna. Söderlund har i sin
avhandling studerat vilka effekter samverkan och fritidshemsverksamhet
hade på barns kunskapsutveckling. Inga skillnader kunde noteras mellan
barn som varit och inte varit inskrivna i fritidshem. Barn som vistades på
fritidshem tenderade dock att skatta sig själva att ha högre självtillit än barn
som inte vistades på fritidshem, vilket också deras lärare gjorde (Söderlund,
2000). Noteras bör att denna studie grundar sig på fritidshemsverksamhet
med barngruppsstorlekar och personaltäthet som inte är jämförbara med
dagens siffror.
Fritidshem ur styrningsperspektiv
Gustafsson (2003) genomförde en policyetnografisk studie av samverkan
skola – förskoleklass - fritidshem. Den visar att redan från 1969 har tankar
om samverkan mellan fritidshem och skola förekommit, men det var först på
slutet av 1990-talet som livslångt lärande blev ett samlande begrepp som
innefattade förskola, fritidshem och skola (Gustafsson, 2003). Rohlin (2001)
finner dock i sin diskursanalytiska studie av styrningen av fritidshem ur ett
historiskt perspektiv, att det fanns kopplingar till skolan redan på slutet av
1800-talet hos föregångaren till de svenska fritidshemmen, det vill säga
arbetsstugan. I en analys av den ideologiska grundsynen i arbetsstugan och
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det moderna fritidshemmet beskriver Berglund (1997) både olikheter och
likheter. Likheterna avser exempelvis att teori och praktik skulle/ska
samverka i en verksamhet där barn skulle/ska socialiseras in i samhället och
vissa korrigeringar av beteenden utfördes/utförs (Berglund, 1997). Haglund
(2009) diskuterar i en artikel hur både fritidsbegreppet och forskning om
fritidens betydelse idag tycks försvinna och hur förskjutningen från en
hemkompletterande och omsorgsdiskurs mot en mer skolkompletterande
diskurs är uppenbar både i USA och i Sverige, även om den tar sig i uttryck
på olika sätt.
I Skolverkets (2011) rapport om kommunalt huvudmannaskap visas med
all tydlighet att fritidshemmet lokalt ständigt fått minskade resurser, något
som förklarar såväl den ökande gruppstorleken som minskade personaltätheten. En förvaltningschef uttryckte att fritids har blivit en mjölkko när
det behöver sparas eller då pengar behöver skjutas till skolområdet för att
till exempel höja elevers resultat på nationella prov (Skolverket, 2011, s.52).
Den obligatoriska skolan har uppmärksammats mer av såväl kommuninvånare som kommunala politiker och tjänstemän och de nationella målen
för fritidshemmen är i stort sett okända av politikerna i de kommuner som
ingick i Skolverkets studie (Skolverket, 2011).
Sammanfattningsvis tar tidigare forskning och myndighetsrapportering
upp fritidshemsverksamheten och dess utveckling ur ett styrningsperspektiv
men frånvaron av studier med fokus på fritidspedagogyrket är uppenbar
varför föreliggande avhandling kan ge ett kunskapstillskott.
Fritidshem ur internationellt perspektiv
En kartläggning av fritidshemsverksamheter i Europa genomfördes för
första gången 1996 med stöd av Europeiska Unionens Equal Opportunities
Programme. Sammanställningen gjordes av representanter för European
Network for School-Age Childcare (ENSAC). Den visar hur behovet av omsorg för skolbarn växte fram under 1990-talet och beskrev hur Danmark och
Sverige nått längst vad gäller organiserad omsorg med pedagogiska
förtecken för skolbarn (Meivogel & Petrie, 1996). Den genomgången och
bland annat jämförande studier av integrering av barnomsorg och skola i
Sverige, Skotland och England, låg sedermera till grund för en
sammanfattande analys av framtida utbildningsbehov i England. I den lyfts
behovet av högre utbildning med tydligare pedagogisk inriktning fram för
dem som arbetar med skolbarnsomsorg i nära samarbete med skolan (Petrie,
2005a). Petrie menar att det skulle bidra till en nyinvestering av den
engelska skolan och en sådan satsning skulle gagna en helhetssyn på barns
liv och lärande. Det skulle främja såväl barns rättigheter som den roll som
pedagogen skulle spela i samarbetet med skolans lärare. Det skulle också
kunna bidra till att frågor om utbildningsväsendets inriktning att bestämma
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över barn och reducera lärare till tekniska och administrativa genomförare
skulle kunna ställas (Petrie, 2005a, 2005b).
Den intensiva utvecklingen av before- and after-school programs i USA
under senare år har rönt ett ökat forskningsintresse (Haglund, 2009; Miller,
2001). Diskursen om after-school programs handlar nu tydligt om att de ska
komplettera skolan med syftet att främja lärandet i skolan. Haglunds (2009)
analys visar att en maktkamp pågår inom denna kunskapsdiskurs huruvida
verksamheten ska ge kunskaper som är direkt relaterade till skolans ämnen
eller om ett vidare kunskapsbegrepp inkluderande social kompetens får
råda.
Leigh Cartmel (2007) har i en etnografisk studie undersökt förhållanden
för skolbarns omsorgsverksamhet i Queensland, Australien under en period
då administration och styrning förändrades. Krav på standards och kvalitetssäkring introducerades i Queensland också för skolbarnsomsorg. Samtidigt
har trycket på verksamheterna ökat då allt fler kvinnor med barn i skolåldrar
förvärvsarbetar. Cartmel visar hur skolbarnsomsorgen, som i huvudsak är
förlagd till skolmiljön, marginaliserats trots att stora satsningar gjorts inom
utbildningssystemet. Hon kommer fram till att då personalen inte har en
specifik utbildning och inte har någon kollektiv yrkesidentitet medför det att
verksamheten är särdeles sårbar och svår att utveckla (Cartmel, 2007). Pålsdottir (2010) visar i en artikel på paralleller mellan situationen i Queensland,
Australien och situationen på Island och de fritidshem hon där studerat.
Hon drar slutsatsen att oavsett huvudman brottas verksamheterna med
samma svårigheter att erhålla erkännande och legitimitet. Hon diskuterar
också värdet för barnen att få delta i verksamhet utanför skolan där de kan
leka med kamrater och utöva mer inflytande än i skolan. Men samtidigt
poängteras att denna typ av verksamhet med dess betydelse för barns
lärande och utveckling borde tillhöra utbildningssystemet på Island och i
artikeln görs i det avseendet jämförelser med Sverige och Danmark
(Pålsdottir, 2010).

Välfärdsyrkens möten med NPM
Utbildning anses idag vara en central faktor för konkurrenskraft och tillväxt
och är föremål för globala influenser och trender (Ball m fl, 2010). Inom
välfärdssektorer som skola och sjukvård reses krav på professionellt
ansvarstagande och utförande samtidigt som förutsättningarna för yrkesutövningen förändrats och kraftigt försämrats (Evetts, 2003). Evetts (2009b)
framhåller att NPM är ett sätt att i framför allt västvärlden hantera fortsatt
och ökad efterfrågan på välfärd och professionell offentlig service parallellt
med krav på att välfärden ska bli effektivare och billigare, vilket hon ser som
en paradox.
En forskargrupp har i omfattande komparativa studier inom EUprojektet Professional Knowledge: Restructuring work and life between
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State and citizen in Europe (PROFKNOW) undersökt hur välfärdsyrken
inom vård och utbildning i sju europeiska länder närmare påverkats av den
förändrade styrning och omorganisering som präglat sektorerna de senaste
decennierna (Goodson & Lindblad, 2011; Lindblad m fl, 2007). Det slås fast
att omorganiseringen fått stort genomslag i skolans verksamhet i form av
ökad kontroll uppifrån, konkurrens mellan skolor och ökad observerbarhet.
Houtsonen m fl (2010) visar hur ökade krav på dokumentation och
utvärdering i tre av länderna, Finland, Irland och Sverige, påverkar lärarnas
vardagliga arbete och kopplas samman med ökad kontroll utifrån och
minskad professionell autonomi. Men i Lindblads (2010) studie framkommer också en bild av professionell stabilitet och autonomi hos de svenska
lärarna som försöker frikoppla sig från omstruktureringens inverkan.
Lärarnas svar, menar Lindblad, är inte bara formade av och i denna
omorganisation, de är också formade genom deras professionella habitus. De
speglar en förändring av ett yrkesområde som hanteras av yrkesverksamma
som strukturerar sin verksamhet utifrån också tidigare sätt att hantera sitt
yrkesliv. Däremot är kravet på ökad dokumentation en ytterligare uppgift
som lagts till lärares utvidgade uppdrag och som påverkar deras arbete.
Förändrad autonomi för lärare
Flera svenska och internationella forskare behandlar autonomiaspekten i
sina studier av läraryrke i förändring och i möte med nya styrformer.
Brennan (2009) visar i en artikel hur nyliberala antaganden om och
förutsättningar för styrning av lärare i Australien medfört flera politiska
ingripanden och reformer som lett till reducering av lärares autonomi. Den
professionelle läraren är ständigt granskad och omförhandlad genom
återkommande reformer (a.a.). Men den nyliberala diskursen med tydlig
fokus på läraren som effektiv producent av ny arbetskraft har dock ännu inte
helt lyckats överskugga andra sätt att se på läraren: läraren som den
intellektuelle, konstnären, och artisten, menar Brennan (2009) . Hon pekar
på behovet av mer forskning för att motverka att den stereotypa synen på
lärare som producent av arbetskraft ska legitimera fortsatta politiska
ingripanden i detta yrkesområde som domineras av kvinnor.
Också i en jämförelse mellan norska och svenska lärare med avseende på
såväl individuell som yrkeskårsmässig autonomi framkommer hur gränserna
för autonomin utmanas och omdefinieras genom utbildningsreformer och
nya styrformer (Helgøy & Homme, 2007). Den svenska lärarkåren tycks i
högre utsträckning förlora sin yrkeskårsmässiga autonomi och möjlighet till
påverkan på nationell nivå, medan de norska lärarna, trots en låg grad av
individuell autonomi, förefaller kårmässigt stå emot krav på till exempel
transparens och redovisning i större utsträckning än den svenska lärarkåren
menar Helgøy och Homme (2007).
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Flera forskare menar dock att svenska lärares autonomi ökat i samband
med mål- och resultatstyrningens införande (Carlgren & Marton, 2002;
Persson, 2007). Samtidigt pekar andra forskare på att den individuella
handlingsfriheten minskar då lärararbetet alltmer utvecklats mot arbete i
arbetslag (Alexandersson, 1999). Den autonomin kan uttryckas som
horisontell och är i sin tur beroende av lärares vertikala autonomi som
speglar hur entydigt och detaljerat de är styrda uppifrån staten (Sjögren,
2007). Man kan tala om ökning av lärares vertikala autonomi men
minskning av den horisontella på grund av fler kollektiva beslut i arbetslagen
och föräldrars inflytande i skolan menar Fredriksson (2007) utifrån sin
studie. Samtidigt visar Bergh (2010) i sin avhandling hur den vertikala
autonomin påverkas, trots att styrningen inte sker entydigt uppifrån och
ned. Han har studerat hur olika uttolkningar av kvalitetsbegreppet kan
medföra konsekvenser för utbildningen och finner att förväntningarna
uppifrån på lärarnas roll har medfört en förskjutning från lärares autonomi
och ansvarstagande mot mer ansvarsutkrävning. Också för verksamheten i
fritidshem föreligger krav på arbete med och redovisning av verksamhetens
kvalitet, vilket behandlas i föreliggande avhandling.
Profileringen av skolor påverkade lärares autonomi och tenderade att mer
handla om konkurrens om elever än utifrån pedagogiska idéer och lärares
ambitioner (Falkner, 1997). Att skolor profileras och konkurrerar om eleverna påverkar också autonomin för svenska lärare. Lundström och Holm
(2011) visar i sin forskning inom ramen för projektet Gymnasiet som marknad hur gymnasielärarna utmanas i sin professionella identitet. Förutom
tidigare nämnda förändringar, som den marknadsorienterade styrningsformen medfört, ställs krav på engagemang och medverkan av lärarna i
marknadsföring av skolan. Skolan präglas alltmer av företagstänkande varvid lärares autonomi begränsas och deras omdöme och etik prövas mot
lojaliteten med företagsandan. Forskarna diskuterar och visar att konkurrensutsättningen kan skapa stress och osäkerhet hos lärare. Studien rör
gymnasielärare vilket kan tyckas ligga långt från fritidspedagogers verksamhet, men även inom grundskolan där fritidshemmen ingår förekommer i
varierande grad arbete med att via webbsidor med mera visa upp sin
verksamhet i syfte att locka elever.

Lärares professionsutveckling
Carlgren och Marton (2002) gör en översikt av forskning om den svenska
lärarkårens professionsutveckling. Från att ha fört en intensiv professionaliseringskamp hävdar forskarna att lärarkåren under 1950- till 1980-talet
avprofessionaliserades. Enligt Carlgren och Marton fråntogs lärarna sin
professionella autonomi, sin professionalitet, bland annat genom
undervisningsteknologins framfart och genom närmast indoktrineringsartade fortbildningsinsatser rörande nya arbetssätt och metoder. Ringarp
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(2011) pekar i sin forskning på att lärarprofessionen fick anpassa sig till
välfärdsstatens förvandling, och efter 1970-talets debatt om demokratisering
av den offentliga sektorn ökade medborgarnas och enskildas möjligheter till
inflytande i skolan. Samtidigt stärkte ekonomer och skolledare sin kontroll
över lärarprofessionen när diskussionerna om den offentliga sektorn alltmer
handlade om behovet av effektivisering och styrning med företaget som
förebild. Prioriteringsordningen ändrades och ekonomiska prioriteringar
sattes före de pedagogiska. Lärarnas professionella egenkontroll ersattes av
management (Falkner, 1996; Ringarp, 2011; Stenlås, 2009).
På 1990-talet åberopas lärarkåren återigen som professionella, om än
detta initiativ då framför allt kommer uppifrån, från politiskt administrativt
håll (Carlgren & Marton, 2002). Här finns också reflektionsrörelsen med
försök att synliggöra lärargenererade kunskaper, kunskaper i handling, och
medverkan till utveckling av verksamhet och lärarprofession. Zeichner
(1996) påpekar dock att reflektionsrörelsen i vissa avseenden i stället
bidragit till att minska lärares professionalism då den ensidigt riktats inåt
mot den egna individen och undervisningen, och därigenom försvårat
möjligheterna att förstå och påverka strukturella aspekter som utgör hinder i
arbetet.
Forskning visar att de fackliga lärarorganisationerna också tog upp tråden
med det professionella projektet i sin verksamhet och i sina tidskrifter under
1990-talet (Carlgren & Marton, 2002; Persson, 2007). År 2001 antog
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gemensamt etiska principer för
läraryrken för att värna lärarprofessionen (Persson, 2007). Lundström
(2007) visar genom sin forskning om gymnasielärares yrkesutveckling strax
efter millenniumskiftet att lärarnas autonomi beskurits och menar att
professionsdiskursen, att hävda och åberopa lärares professionalitet, blivit
ett gemensamt synsätt för såväl fackliga organisationer som för staten, vilket
också Persson (2007) poängterar. Lundström (2009) påpekar att när
lärarnas professionalitet åberopas av staten så finns ett intresse att
låta lärarna bära bördan och skulden för eventuella misslyckanden när
decentralisering och målstyrning genomfördes, samtidigt som de ekonomiska
resurserna skars ned beroende på den dåvarande statsfinansiella krisen. ( a.a., s.54)

En yrkeskårs kunskapsbas och dess kunskapsanspråk är centrala för en
yrkeskårs professionsutveckling. Försök att tydliggöra läraryrkens
gemensamma kunskapsbas görs av bland annat Alexandersson (2006).
Carlgren och Marton talar om det professionella objektet som det som ett
yrke är till för att åstadkomma och påtalar hur väsentligt det är att ha
insikter i sitt professionella objekt, att förstå hur det är beskaffat (a.a.,
2002, s.25-26). Lärarnas professionella objekt, som är lärande, är inte tydligt
och därför har det inte heller fungerat tillfredsställande som det
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kunskapsobjekt/den kunskapsbas som samlat yrkeskårens erfarenheter.
Den yrkesrelaterade skolforskningen har dessutom varit sparsam menar
Carlgren (2006).
Professionell identitet
Forskning visar att yrkesidentiteten påverkas i mötet mellan välfärdsyrken
och NPM (Cohen, 2008; Day, m fl, 2006; Persson & Tallberg Broman,
2002). Inom många välfärdsyrken med ett starkt inslag av omsorg finns och
har funnits svårigheter att etablera en professionell identitet (Healy, 2009)
vilket t ex Johanssons (1984) studie om fritidspedagoger visar. Därför
tenderar de yrkesverksamma att distansera sig från just omsorgsdelen för att
nå ökad status (Healy, 2009). Detta menar Healy är problematiskt av två
anledningar, dels för att välfärdssamhället är beroende av ’care workers’
inom social- och utbildningssektorer och dels för att effektiviteten kan
minska då omsorgsdimensioner av yrkena inom dessa områden tonas ned.
För fritidspedagogyrkets vidkommande har omsorgsdimensioner i yrket
retoriskt tonats ned och istället har lärandedimensioner lyfts fram både i
styrdokument och i lärarfackliga skrifter som till exempel När intresse blir
kunskap och Lära, leva utvecklas (Lärarförbundet, 2005, 2011). Även om
yrken strävar efter att distansera sig från omsorgsdelen är förmågan att göra
det begränsad enligt Healy (2009). Yrkena är relationsbaserade vilket
förhindrar yrkesutövarna från att negligera omsorgsaspekter. Den
komplexitet som yrkena har att handskas med är en annan försvårande
faktor, liksom att yrkena domineras av kvinnor. Healy (2009) menar att
välfärdsyrken därför är särdeles sårbara för effekterna av NPM. För att stå
emot den måste man återta en kollektiv professionalitet och försvara sin
yrkeskårs särdrag (Healy, 2009). Forskare (se t ex Connell, m fl, 2009)
diskuterar NPMs inverkan på välfärdsyrken utifrån ett könsperspektiv då en
stor del av arbetskraften inom den offentliga sektorn är kvinnor. Daehlen
och Svensson (2008) ser inte att NPM medför någon större förändring utan
tvärtom menar de att klyftan mellan manligt överordnade tekniskekonomiska värden i privat internationell sektor och kvinnligt underordnade
omsorgsvärden inom nationell offentlig sektor i huvudsak kommer att bestå.
Forskning om lärares professionella identitet växte fram under de sista
decennierna av 1900-talet. Beijaard m fl (2004) identifierade i en metastudie
av forskning från denna tid tre typer av forskning: studier om hur lärares
professionella identitet formeras, studier om hur lärare själva uppfattade sin
identitet och narrativa studier av lärares professionella identitet (Beijaard m
fl, 2004). Metaanalysen visar att den professionella identiteten definieras
olika, om detta överhuvudtaget sker. De faktorer som framstod som
väsentliga för utveckling av professionell identitet var att det pågick en
ständig process där person och värden och normer i omgivningen samspelar.
Professionell identitet består också av subidentiteter som mer eller mindre
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harmonierar med den professionella identiteten hos individen. Subidentiteten kan också utgöra kärnan. Om den då inte korrelerar med omgivningen
blir det svårt att verka som lärare i den speciella kontexten. Slutligen fann
forskarna att agentskapet för den egna professionella utvecklingen är ett
viktigt element i en professionell identitet och här varierar möjligheterna att
vara aktiv. …professional identity is not something teachers have, but
something they use in order to make sense of themselves as teachers
(Beijard m fl, 2004, s.123). För att nå djupare kunskaper om vad som
uppfattas som essentiellt i en professionell läraridentitet argumenterar
forskarna för mer kontextrelaterade resonemang och en starkare
framskrivning av identiteten relaterad till självet (Beijard m fl, 2004).
Annan forskning visar att hur pass stabil och fragmentiserad den
professionella identiteten framstår som, är beroende av den situation och
kontext läraren befinner sig inom, det sociala fältet, och är även beroende av
och kan relateras till lärares personliga liv och karriärutveckling (Day m fl,
2006).
Gustafson (2010) har i ett forskningsprojekt studerat hur lärare i
grundskolan formar sina professionella identiteter i en tid av stora
förändringar med ett ökande antal förändrade grupper och arbetsgrupper i
skolan. Med hjälp av Wengers sociala teori om lärande analyseras hur
identiteter konstrueras av professionella i praktikergemenskaper. Gustafsson
drar slutsatsen att lärare gör en mängd överlappande och
mångdimensionella identitetsförhandlingar. I sin avhandling slår han fast att
lärare tydligare förhandlar generalistidentiteter framför tidigare
specialistidentiteter eftersom lärares arbete förefaller mer gränslöst idag.
Gustafsson knyter identitetsbegreppet till lärarens deltagande i
sammanhang av både sociala och relationella karaktärer.
Sociala och relationella dimensioner av läraridentiteten
Forskare visar att dagens lärare måste genom sin person och sitt agerande;
sin relationskompetens, vinna förtroende och respekt och kan inte som förr i
tiden förlita sig på sin auktoritet (Aspelin & Persson, 2008; Selander, 2008).
Arbetet ökar kraven på lärares sociala färdigheter och involverar lärares
person i läraridentiteten (Aspelin & Persson, 2008; Nias, 1989). Ett
engagerat samspel med eleverna är centralt för framgångsrika lärare
(Ahlstrand m fl, 2008; Nias, 1989). Inom professionsforskningen har
professionella relationer oftast beskrivits som sekundära i förhållande till att
yrkesutövaren har en professionell distans till patienten, eleven etc. Men i
Thornbergs (2008) studie lyfts den personliga dimensionen av läraryrket.
Frelin (2008) påpekar utifrån sin forskning att lärares emotionella
involvering, som är primär för många lärare, tenderar att osynliggöras inom
forskningen därför att det handlar om kvinnligt dominerande yrkesområden.
Frelin menar därför att ett genusperspektiv måste användas för att
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problematisera uttrycket professionell distans och lyfta fram professionell
närhet i diskussioner om lärares professionalitet (a.a.).
Ganneruds (1999) liksom Hjalmarssons (2009) avhandlingar är exempel
på forskning om läraryrket ur genusperspektiv och visar skillnader mellan
mäns och kvinnors lärargärning. På ett mer övergripande och generellt plan
värnar kvinnor i högre grad eleverna och utvecklingen av ett positivt socialt
klimat medan de manliga lärarna mer fokuserar på ämnet (Gannerud, 1999).
Det framkommer att relationella/socioemotionella delar i arbetet, d v s hög
grad av omsorgsrationalitet, inte tillmäts något större värde och är ett
uttryck för att det kvinnliga är underordnat det manliga, i enlighet med
Hirdmans (1998) beskrivning av genusordningens ena logik.
Ovanstående forskning om läraryrket är intressant och till stor del
applicerbar på fritidspedagogyrket och dess förändring. Viktigt blir att
fundera över hur tydlig fritidspedagogernas kunskapsbas och professionella
objekt ter sig, liksom hur ständigt förändrade betingelser för arbetet och det
sociala fält fritidspedagogerna ingår i påverkar yrkesutövningen. Vidare är
frågor som vilken inverkan relationer och graden av omsorgsrationalitet har
på arbetet av intresse liksom i vilken grad personlig drivkraft och professionell närhet tillmäts betydelse.

Förskollärares förändrade yrkesidentitet och uppdrag
Svenska förskollärares professionaliseringsprocess har böljat fram och
tillbaka i likhet med lärarnas (Holmlund, 1996). Nybergs (2008)
undersökning av förskollärarkårens professionaliseringssträvanden ur ett
fackligt perspektiv åren 1960-2005 visar att strävan efter yrkesmonopol inte
nådde framgång. Men däremot var de mångåriga strävandena för att nå en
allians med lärarkollektivet för att nå status och legitimitet mer lyckad under
periodens senare del. Utbildningen förlängdes i etapper, forskningsanknöts
och kopplades samman med lärarutbildningen från och med 2001. Samtidigt
medförde detta att förskollärarnas identitet försvagades utåt och
förskoleverksamheten blev alltmer osynlig (a.a.). Berntsson (2006)
analyserar i sin avhandling hur de professionaliseringsstrategier som
Lärarförbundet drivit och driver för förskollärarkåren stämmer överens med
förskollärarnas egna uppfattningar. Förskollärare inom förskolan menade
att Lärarförbundet inte framhöll arbetsuppgifter präglade av fostran och
omsorgsrationalitet
som
av
tradition
varit
vanligare
inom
kvinnodominerande yrken, och som förskollärarna ansåg som centrala för
yrket. Härigenom ser Berntsson (2006) risker att den värdediskriminering,
som traditionellt kvinnliga kompetenser varit utsatta för, vidmakthålls.
Lärarförbundet organiserar också fritidspedagogkåren. Hur förbundet tänkt
och agerat avseende fritidspedagogerna har diskuterats i ett flertal inlägg i
Lärarförbundets tidskrift under 2010 och 2011 där förbundet kritiserats för
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att ha lämnat fritidspedagogerna i sticket.
Ingen mer systematisk
undersökning i frågan finns dock att tillgå.
Ackesjö (2010) undersöker i sin licentiatstudie vilka läraridentiteter
förskollärare i förskoleklass konstruerar. Hennes analys visar hur
sammansatta identiteterna är och hur de ändras i takt med att gränserna
mellan förskola, förskoleklass och skola förändras.
Förskolans och förskoleklassens likväl som fritidshemmets förflyttning
från den sociala sektorn till utbildningssektorn, har inneburit stora
förändringar för både förskollärares och fritidspedagogers yrkesutövande (se
t ex Munkhammar, 2001; Lind, 2000). I Linds avhandling (2000)
studerades bland annat om fritidspedagoger i ett samverkansprojekt i början
av 1990-talet allierade sig med lågstadielärare för att dra nytta av deras
högre status. Hans analys visar dock att de samverkande förskollärarna,
fritidspedagogerna och lågstadielärarna, inom det undersökta projektet,
drog nytta av varandra och allianssträvandena antog en horisontell istället
för vertikal riktning. Det vill säga deras egna strävanden sammanföll med
den gemensamma kompetensutvecklingen och för deras gemensamma
strävanden att lyckas med utvecklingsarbetet. Det är vanligare att sträva
efter vertikala allianser i syfte att skaffa sig bättre lön, status och
förutsättningar för yrkesutövningen. Lind (2000) diskuterar om denna
gemensamhetssträvan hos arbetslaget där förskollärare, lärare och
fritidspedagoger ingick kan förklaras av att det enbart var kvinnor som
representerade de olika yrkeskategorierna. Berntssons (2006) hävdar att
förskollärare på 1980-talet inte ville uppfattas som dominerande i sitt
samarbete med till exempel barnskötare inom förskolan. Här kan paralleller
dras till fritidspedagoger som också ofta tjänstgjorde tillsammans med icke
högskoleutbildad personal. Som yrkeskår anpassade man sig till den med
lägst utbildning vilket kan tolkas som att stängningsstrategier inte var
förenliga med kvinnors uppfattningar om relationer (Berntsson, 2006). Det
kan också ses som uttryck för tidsandan från början av 1970-talet och något
decennium framåt, som kontrasterar mot dagens individcentrerade
samhälle.
Förskollärare har liksom fritidspedagoger traditionellt inte haft uppdrag
att göra bedömningar av barns lärande och utveckling. Emellertid har
Elfström (2005), liksom Vallberg Roth och Månsson (2008), som forskat om
individuella utvecklingsplaner, funnit att sådana planer upprättas och barns
prestationer bedöms i förskolan, trots att detta inte finns reglerat. Lindberg
(2005) beskriver förändringar över tid avseende bedömningar. Hon menar
att barn i förskolan tidigare blev bedömda gentemot en normalplan baserad
på utvecklingspsykologiska teorier samt utifrån de vardagliga
rutinsituationer barnen behärskade i förskolan. Men när förskolan blev en
del av utbildningssektorn och en läroplan för förskolan infördes så tenderar
förskollärarnas bedömningar också fokusera barns färdigheter relaterade till
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skolan och barnens kunskapsutveckling (Lindberg, 2005). Vallberg Roth
(2010) beskriver forskningsläget främst vad gäller bedömning i förskolan
och skolans tidiga år. För förskolans vidkommande dominerar forskning
med inriktning på pedagogisk dokumentation om än forskningen är starkt
begränsad. Bjervås (2011) är en av dem som studerat hur förskollärare som
använder verktyget pedagogisk dokumentation bedömer och omtalar barn i
förskolan. Hon fann, i kontrast mot ovan nämnd forskning att förskollärarna
bedömer och framställer inte enbart barnets person och dess prestationer
utan lyfter såväl in lärandemiljön som sin egen funktion i sammanhanget
(Bjervås, 2011). Att bedömningar av såväl enskilda barn som barngrupper i
och utanför skolan alltmer utgör en viktig del av styrningen av skolan
konstaterar Vallberg Roth i sin kunskapsöversikt över området (Vallberg
Roth, 2010 s.197).

Föreliggande studies bidrag
Enligt den ovan behandlade, i huvudsak kvalitativt inriktade forskningen,
framställs fritidspedagogens yrke som underordnat och diffust i konturerna.
I Hjalmarssons studie skattar fritidspedagogerna dock sin kompetens högt
och forskningen sammantaget visar att relationella och sociala delar av yrket
dominerar. Vidare framkommer hur fritidspedagogers arbete påverkas av att
fritidshemmet dränerats på resurser.
Ovanstående forskningsöversikt om fritidshem och fritidspedagoger har
kompletterats av forskning om mötet mellan välfärdsyrken och New Public
Management samt forskning om lärare och förskollärare med särskilt fokus
på yrkesidentiteter och professionalisering. Föreliggande avhandling avser
bidra till förståelsen av hur fritidspedagogers yrkesidentitet påverkas av
externa krav på kvalitetsredovisningar och övrigt bedömningsarbete som till
exempel individuella utvecklingsplaner (IUP) i en skolverksamhet influerad
av nyliberalism och NPM. Jag har också möjlighet att fylla några av de
kunskapsluckor som pekas på i Skolverkets (2012) senaste kunskapsöversikt
rörande fritidshem, närmare bestämt avsaknaden av aktuell forskning som
kan nyansera eller bekräfta tidigare resultat angående fritidspedagogers yrke
och arbete.
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5. Metod
I detta kapitel beskriver jag mina val av verktyg för insamling och analys av
studiens empiriska material. Inspirerad av kritisk teori, som arbetar
tolkande både för att förstå och förklara, är ambitionen att förstå formandet
av fritidshemsverksamheten och de yrkesverksamma fritidspedagogernas
agerande och identitet. Forskare med en sådan ansats växlar mellan helhet
och delar samt närhet och distans, där kravet på distansering är stor när det
naturliga och till synes självklara skall problematiseras. Utgångspunkten för
studien, som tidigare berörts i kapitel tre, är att försöka förena ett strukturoch ett aktörsperspektiv.

Urval och insamling av empiriskt material
Forskningsfrågorna tjänade som utgångspunkt för insamling av empiriskt
material. Jag har använt flera metoder, grovt indelat i en inledande
enkätundersökning och därefter en intervjustudie med tillhörande
fältstudier, dokumentanalyser och skattningsscheman. Tyngdpunkten ligger
i intervjuerna med fritidspedagoger om deras yrke och arbetsvillkor med särskilt fokus på bedömningar av skilda slag. Datainsamlingen skedde i följande
steg:
Översikt över datainsamlingsprocessen
Tidpunkt
Nov – december 2007
Jan – mars 2009
Februari 2009
Mars 2009
Hösten 2009

Data
enkät till 105 fritidspedagoger
lokala dokument, kvalitetsredovisningar för
2007/2008
intervjuer, skattningsscheman och fältnoteringar
i Lövstad
intervjuer, skattningsscheman och fältnoteringar
i Barrköping
kvalitetsredovisningar för 2008/2009

Enkätundersökningen
Jag formulerade tidigt en forskningsfråga om fritidspedagogers bedömningar och genomförde initialt en enkätstudie där jag ville få en bild av
fritidspedagogers inställning till och erfarenheter av arbetet med bedömningar. Svaren från denna enkätstudie utgjorde också underlag för fortsatta
delar av avhandlingsarbetet.
Vid två konferenser på temat Kvalitetsutveckling i fritidshem för
fritidshemspersonal och rektorer hösten 2007 i en region med flera
kommuner och kommuntyper besvarade totalt 105 fritidspedagoger en
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enkät. Enkätens utformning hade testats genom att två kollegor som är
insatta i verksamhetsområdet besvarade frågorna. Enkäten fick därefter sin
slutgiltiga form (bilaga 1) som standardiserad och självinstruerande med
fasta svarsalternativ (Wilson & Sapsford, 2006). Enkäten delades ut i samband med starten av respektive konferensdag då information om syftet med
enkäten också gavs. Enkätformuläret innehöll information om Vetenskapsrådets etiska regler om frivillighet, konfidentialitet och samtycke
(Vetenskapsrådet, 2002). Vid första konferenstillfället delades 188 enkäter
ut och 129 enkäter lämnades in varav 76 var ifyllda av utbildade, tjänstgörande fritidpedagoger. Vid tillfälle nummer två, med nya deltagare,
delades 91 enkäter ut och 74 enkäter varav 29 från yrkeskategorin fritidspedagoger lämnades in (tabell 1).
Tabell 1. Distribuerade och återlämnade enkäter tillfälle 1 och 2 (absoluta tal)
Utdelade enkäter

Inlämnade enkäter

Svar från utbildade
fritidspedagoger

1

188

129

76

2

91

74

29

279

203

105

Tillfälle

Totalt

Svarsfrekvensen var relativt hög, 73 procent, och kan förklaras av att
enkäten delades ut och samlades in under ett och samma tillfälle. Enkäten
fylldes dock i under pauser under respektive konferensdagar, vilket inte är
optimala förhållanden och förmodligen kan förklara både visst externt och
internt svarsbortfall. Bortfallet av fritidspedagoger vid det första tillfället kan
inte redovisas, då gruppindelningar inte gjordes utifrån yrkestillhörighet och
information om totala antalet deltagare som var fritidspedagoger saknades.
Under den andra konferensen fanns dock möjlighet att särskilja fritidspedagogerna. Då deltog 38 fritidspedagoger, varav 29 lämnade in enkäten,
vilket innebär ett externt bortfall på 24 procent.
Av de 105 fritidspedagoger som besvarade enkäten är 72 % kvinnor och 28
% män vilket är en något högre andel män än riksgenomsnittet som är 22 %
(SOS, 2007). Informanterna i den här enkätstudien har många tjänsteår och
flertalet gick följaktligen sin utbildning innan fritidspedagogutbildningen
blev en del av lärarutbildningen. Tre fjärdedelar (74 %) av de tillfrågade hade
minst nio tjänsteår inom fritidshemsverksamhet, 23 (22 %) hade arbetat
mellan fyra och nio år och fyra fritidspedagoger (4 %) hade arbetat tre år
eller kortare tid i verksamheten (bilaga 6, tabell 5:1 ).
Enkätsvaren gav en översiktlig ögonblicksbild av fritidspedagogernas
inställning till och erfarenheter av bedömningar inom fritidshemsverksamhet. Hur representativa svaren är för fritidspedagoger i allmänhet
går inte att uttala sig om med bestämdhet, bland annat därför att antalet
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respondenter var ganska litet, men det finns å andra sidan inget som talar
för stora skillnader, eftersom ett flertal kommuner och kommuntyper var
representerade. Som framgått ovan har resultaten också använts som
underlag för fortsatt konstruktion av forskningsfrågor och som vägledning
för den fortsatta intervjustudien vars urvalsprocess presenteras nedan.
Intervjustudien – urvalsprocessen
Urvalet av kommuner till intervjustudien baserades på att de skulle vara
jämförbara på ett övergripande plan, men uppvisa skillnader i sina satsningar på fritidshemmens kvalitet. Därvid användes Skolverkets kvalitetskriterier som innefattar personaltäthet, barngruppers storlek och andel
högskoleutbildad personal (Skolverket, 2006). Detta mått på kvalitet eller
kvalitetstänkande är mycket grovt, men var det som framstod som det
praktiskt mest användbara. Vidare eftersträvades att fritidshemsverksamheten skulle vara så omfattande i kommunen att det fanns skolor med
grupper av fritidspedagoger och att minst fem fritidspedagoger kunde nås på
en och samma skola. För det talade dels att jag fick flera informanter med
samma kontextuella förhållanden, dels praktiska skäl. Ett strategiskt urval av
två större städer12 gjordes som här kallas Lövstad och Barrköping.
Kommuner i den region jag själv har varit verksam i uteslöts för att
minimera risken för att resultaten skulle påverkas av att fritidspedagogerna
skulle ha varit mina studenter. Lövstad och Barrköping ligger inte i den
region där enkätstudien genomfördes. Kravet på konfidentialitet förhindrar
en närmare beskrivning av urvalsförfarandet. Lövstad hade relativt hög
personaltäthet med lågt antal barn per årsarbetare och med barngruppsstorlekar per avdelning som låg under genomsnittet i gruppen större städer.
I Barrköping låg gruppstorlekar och andelen barn per årsarbetare över
genomsnittet i kommungruppen större städer.
Via områdeschefer i respektive kommun (bilaga 2) kontaktades rektorer
på två skolor i varje kommun, utifrån kriteriet att minst fyra fritidspedagoger, företrädesvis både kvinnliga och manliga, skulle tjänstgöra på
respektive skolenhet. Kommuner och skolor beskrivs i kapitel 7. Via
rektorerna erhölls fritidspedagogernas e-postadresser, och fritidspedagogerna tillfrågades om deltagande via e-post (bilaga 3). När minst fyra lämnat
positivt besked om deltagande bokades tider för vistelse och intervjuer. I
studien ingår 23 fritidspedagoger (14 kvinnor och 9 män). Flertalet av de
intervjuade har mångårig erfarenhet av arbete som fritidspedagog; 19 av
dem är utbildade före 2000-talet och fyra därefter (tabell 2).

12 Här följdes klassificeringen i Sveriges officiella statistik 2008: storstäder, förortskommuner, större städer,
pendlingskommuner, glesbygdskommuner, varuproducerande kommuner, övriga över 25.000inv, övriga
12.500 – 25.000 inv., samt övriga färre än 12.500 inv. Gruppen större städer hade högst andel pedagogiskt
utbildad personal.
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Tabell 2. De intervjuade fritidspedagogerna: Antal och examensår. N = 23

Kvinnor

1975-79

1980-89

1990-99

2000-05

Totalt

2

5

5

2

14

3

4

2

9

8

9

4

23

Män
Totalt

2

Åtta personer i ledande ställning (6 rektorer samt 2 utvecklingsledare med
inriktning mot fritidshemsfrågor vid kommunförvaltningen) ingår också i
studien. Se sammanställning av totalt intervjuade personer i tabell 5:2
(bilaga 6). Förfrågan om möjlighet att intervjua ledningspersonalen gjordes
via telefon i nära anslutning till respektive skolbesök.
Intervjustudien – det empiriska materialet
Presentation av fältstudier och dokumentanalyser inleder detta avsnitt
medan intervjuer, som utgjorde den dominerande empiriska källan, beskrivs
därefter tillsammans med de skattningsscheman informanterna fick fylla i.
Fältstudier och dokumentanalys
Flera sätt att samla data bidrar ofta till rikare empiriskt material som kan ge
ett bredare och bättre resultat (Fontana och Frey, 1994). I samband med
intervjuerna av fritidspedagogerna vistades jag i deras arbetsmiljö och
tillhörande personalrum och gjorde observationer som skrevs ned i en
fältdagbok. Fyra till fem heldagar tillbringades vid respektive skola. Ely
(1991) beskriver tre typer av observatörsroller, nämligen the active
participant, the priviliged observer, and the limited observer (a.a., s.45).
Den förstnämnda, den aktivt deltagande observatören, har ett arbete att
utföra i undersökningsområdet förutom sin forskning, den priviligerade
observatören är redan känd och kan med lätthet få tillgång till information,
och den tredje; den begränsade observatören, som iakttar, ställer frågor och
bygger upp förtroende med tiden har ingen annan social roll i sammanhanget än forskarens (Ely, 1991). Denna sistnämnda roll intog jag under
dagarna vid de fyra skolorna. Jag strävade efter att gå in i verksamheten
förutsättningslöst och notera utsagor av personal, spegla stämningslägen och
beskriva konkreta situationer som rörde fritidspedagogernas arbete. Särskilt
fokus riktades mot arbetssituationer och händelser som på olika vis berörde
bedömningar av aktivitet, verksamhet, barn, grupp eller egna insatser som
fritidspedagogerna uttalade sig om eller i handling visade att de gjorde. Utsagor från andra yrkesgrupper på skolan, som rörde organisation, arbetsvillkor
och stämning generellt i skolan som helhet, noterades också för att bidra till
förståelsen av det sammanhang de intervjuade fritidspedagogerna var en del
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av. På tre av skolorna deltog jag i arbetsplatsmöten för fritidspedagoger och
vid den fjärde skolan på planeringsmöte för skolans stora fritidshemsavdelning för sju- och åttaåringar. Observationerna vid varje skola syftade
till att ge insyn i skolans och fritidshemsverksamhetens kontext. De syftade
också till att jag vid intervjuerna skulle kunna ställa klargörande frågor kring
händelser och sammanhang som noterats. Det var emellertid inte möjligt att
få tid för alla intervjuer av fritidspedagogerna i slutet av vistelsen på respektive skola, vilket medförde att några intervjuer genomfördes innan några
observationer var gjorda i den aktuella verksamheten. Kortfattade fältnoteringar skrevs under vistelsen i respektive skola och kompletterades efter
dagens slut.
För att komplettera kunskaperna om hur respektive skola med tillhörande
fritidshemsverksamhet organiserat sitt kvalitetsredovisningsarbete samt
andra bedömningsprocesser samlades kommunernas övergripande skolplaner och anvisningar för kvalitetsarbete och individuella utvecklingsplaner
(IUP) in. Likaså studerades skolornas lokala planer för kvalitetsarbete och
arbete med IUP, mötesprotokoll och kvalitetsredovisningar. Några kunde
samlas in vid förfrågan, andra erhölls på skolornas hemsidor och anslagstavlor.
Intervjuer
Eftersom ambitionen var att erhålla empiriskt material om vad fritidspedagoger uttrycker om sitt yrke och uppdrag, också relaterat till styrningen, så
var den kvalitativa intervjun av halvstrukturerat slag (Wilson & Sapsford,
2006) med sin förhållandevis fria utformning lämplig. Tematiska
frågeområden konstruerades dels på teoretisk grundval, dels på basis av den
enkätstudie som gjordes inledningsvis. Själva styrkan i intervjun är enligt
Kvale (1997), dess priviligerade tillträde till intervjupersonernas
vardagsförståelse, den förståelse som (…) ligger till grund för deras
handlande (a.a., s.262). Genom samtal, som gav möjlighet till fördjupade
resonemang, kunde empiriskt material samlas som en grund för att förstå
fritidspedagogers upplevda arbetssituation och yrkesidentitet som helhet,
men också mer specifikt fritidspedagogers erfarenheter av kvalitetsarbete
och bedömningsprocesser inom deras yrke.
Inledningsvis intervjuades en förvaltningstjänsteman i respektive
kommun och rektorer på de skolor där fritidspedagogerna tjänstgjorde för
att bidra till förståelse av fritidspedagogernas arbetssituationer. Antalet
intervjuade rektorer per skola varierade på grund av olika sätt rektorer och
biträdande rektorer fördelat ansvarsområden mellan sig. Vid en av
intervjuerna deltog en skolas båda rektorer samtidigt, varav den ena hade
huvudansvaret för fritidshemmen. Sammantaget bidrog intervjuer av
ledningspersonal och tidigare nämnda dokumentstudier till möjligheter att
komplettera de tematiska frågeställningarna inför respektive intervju med
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fritidspedagogerna. Vidare bidrog de, tillsammans med tidigare nämnda
fältnoteringar, till kunskaper om det sociala sammanhang, det sociala fält
(Bourdieu, 1994), som fritidspedagogen är en del av och som kan ge insikt i
och förståelse för hur förändringar av styrning och andra villkor kommer till
uttryck i fritidspedagogens yrkesutövning. Forskning som bygger på
intervjuer kritiseras ofta enligt Kvale (1997) för att man bortser från
sammanhangen vilket ovan angivna förfarande avsåg att motverka.
Alla 23 intervjuer med fritidspedagoger spelades in med hjälp av diktafon.
Alla, utom en, genomfördes på respektive skolenhet i enskilda rum som
fanns tillgängliga och som informanten bokat. En av informanterna
intervjuades i avskildhet på ett café. Varje intervju varade cirka 1 ½ timme
och genomfördes under februari och mars månad 2009. Vid intervjutillfället
fick informanterna också fylla i ett skattningsschema om inställning till
bedömningsprocesser i fritidshemsverksamhet (se nedan och bilaga 5a,b).
Intervjuerna med fritidspedagogerna startade med klargöranden av syftet
med intervjun och frågor som skulle vara enkla att resonera kring och bidra
till den kontakt som kan göra samspelet mellan informant och intervjuare
mer fruktbart än en artig konversation (Kvale, 1997, s.118). Det inledande
frågetemat rörde motiven till och hur det kom sig att den intervjuade
utbildat sig till fritidspedagog. Resterande frågeteman berörde fritidspedagogernas upplevelser av förändringar inom yrket, nuvarande yrkesuppgifter
och villkor, bedömningar av skilda slag i arbetet, kvalitetsarbete samt avslutningsvis hur man definierade sig som fritidspedagog (bilaga 4). Ifyllandet
av skattningsschemat (bilaga 5a,b) gjordes innan intervjun kom in på
temaområdet om bedömningar för att tidigt fånga informantens inställning
till muntliga respektive skriftliga bedömningar och sedan kunna resonera
mer kring erfarenheterna av bedömningar. Skattningsschemat innehöll
också frågor om fritidspedagogens utbildningsår samt föräldrars utbildningsnivå och yrken under den intervjuades uppväxt. De flesta informanterna fyllde i schemat till övervägande del under tystnad medan några
enstaka kommenterade och också gav uttryck för sina erfarenheter av
bedömningar. Dessa kommentarer spelades då in och efterföljande samtal
om temaområdet som handlade om huruvida man gjorde bedömningar av
något slag blev i gengäld kortare. Intervjun rundades av med möjlighet till
sammanfattande reflektioner och tillfälle för informanten att ställa frågor.
Efter varje intervju skrevs de intryck och känslostämningar, som förmedlades via tonfall eller kroppsspråk av informanten, ned i fältdagboken tillsammans med min sammantagna upplevelse av samspelet oss emellan under
intervjun. Enligt Kvale (1997) kan dessa anteckningar ge värdefull bakgrund
till analysarbetet av utskrifterna eftersom en utskrift annars skulle vara
frusen i tiden och abstraherad från sin grund i ett socialt samspel (a.a.,
s.152).
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Intervjuerna med ledningspersonal rörde fritidshemsverksamheten och
dess förutsättningar, fritidspedagogernas funktion och kompetens samt
kvalitetsarbetet och redovisningsarbetet av detsamma. Vidare innehöll
intervjuerna frågor om rektorerna ansåg att fritidspedagoger skulle delta i
arbete med individuella utvecklingsplaner. Alla intervjuer med ledningspersonal, utom den allra första, spelades in med hjälp av diktafon. Den
främsta avsikten med att inledningsvis intervjua en förvaltningstjänsteman,
med kännedom om fritidshemsverksamheten i kommunen, var att få
bakgrundskunskap till hur verksamheten hanterades, redovisades och
värderades i respektive kommun. Därför hade inledningsvis ingen förfrågan
gjorts om att få banda dessa intervjuer utan bedömningen var att antecknande med penna och papper skulle räcka för insamlingen av bakgrundskunskapen. Den första intervjun med förvaltningstjänstemannen gav dock
mycket material som skulle kunna vara värdefull för kommande tolkningsoch analysarbete och det var svårt att hinna anteckna allt. Resterande
intervjuer med förvaltningstjänstemän och rektorer spelades därför in på
diktafon, efter godkännande från dessa informanter.

Bearbetning och analys
Enkäten bearbetades kvantitativt med hjälp av SPSS. Intervjuerna transkriberades ord för ord, och betydelsefulla intonationer markerades. Samtalen
lyssnades igenom både före och efter transkriberingen för att komma in i
materialet inledningsvis och efteråt för att bättre förstå utskrifterna samt
motverka den avkontextualisering som ljudfiler innebär (Kvale, 1997).
Intervjuandet är mer än de ord som uttalas (Ely, 1991). Genom att lyssna
flera gånger, kunde jag bättre vidmakthålla informanterna i respektive
kontext och lättare se individerna framför mig vid läsandet av utskrifterna.
Därigenom kunde jag fasthålla icke-verbala uttryck och innebörder. Vid
citering av informanter i resultatredovisningen har en del uttryckssätt, som
specifikt hör till talspråk, tagits bort för läsbarhetens skull samt av etiska
skäl (Kvale, 1997). En av informanterna gav också vid intervjun uttryck för
att hon inte ville bli direktciterad med alla hummanden och stakningar,
eftersom det kan ge ett felaktigt intryck av en person. Dessa redigeringar
bedöms inte ha påverkat innebörden av det som informanterna uttryckt.
Alla intervjuade har fått fingerade namn med begynnelsebokstav som
överensstämmer med skolans fingerade namn. Rektorerna är endast namngivna med Rektor + begynnelsebokstav samt ett x som beteckning för om det
är en kvinna eller ett y som beteckning för en man. Reduceringen av omfattande intervjumaterial till något som blir överskådligt kräver bearbetningar i
flera steg. Enligt Kvale (1997) är utskrifterna tolkande konstruktioner där
muntlig kommunikation blir skriftlig, och där utskrifterna kan liknas vid de
abstraktioner som topografiska kartor är över ursprungliga landskap (a.a.).
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Analysarbetet
Kvalitativa analysmetoder kritiseras bland annat för att de inte är tillräckligt
transparenta och det inte alltid är lätt att förstå vad som egentligen skett
(Watt Boolsen, 2007). Detta försöker jag motverka genom att så överskådligt
och genomskinligt som möjligt beskriva analysarbetet, mitt teoretiska
ramverk och inte minst min förförståelse. Att vara bekant med det område
som studeras kan underlätta att gå in på djupet av det empiriska materialet
då jargonger och oskrivna beteenderegler är välbekanta. Men det finns också
risker med att vara bekant med området, nämligen att man nöjer sig och tror
sig veta (Ely, 1991) och enbart ägnar sig åt intuitiv läsning. Ely m fl (1997)
påtalar vikten av att ständigt ställa sig frågor om rimligheten i antaganden
och kategoriseringar på vägen mot resultat. Samtidigt kan just detta med att
ställa sig frågor om rimligheten sätta käppar i hjulet för möjligheterna att
verkligen upptäcka det oväntade, det som inte heller i förväg är givet av
rådande paradigm inom forskningsfältet (Alvesson & Kärrman, 2007).
På denna slaka lina har jag balanserat och strävat efter att också vara
öppen för det oväntade parallellt med att jag använt min förförståelse för att
avgöra rimligheter (jfr Ely m fl, 1997). För att om möjligt minska min
förförståelses omedvetna inverkan har jag också försökt ställa mig frågande
till min egen förförståelse samt på seminarier och med kollegor diskutera
mina tolkningar och antaganden. Det är också ett sätt att öka en studies
validitet, i kvalitativa studier ofta uttryckt som trovärdighet (Denzin &
Lincoln, 1994), vilket beskrivs i slutet av detta kapitel.
Resultaten från enkätstudien analyserades inledningsvis i förhållande till
tidigare forskning och sedermera också i relation till det resterande huvudsakliga empiriska materialet: intervjuer, dokument, skattningsscheman och
fältstudier.
Vid analys av intervjuerna och anteckningarna från fältstudierna har jag
utifrån intervjuguidens teman sorterat och fört samman uttalanden från
varje intervju till innehållsområden. Jag har sökt mönster i materialet som
kan jämföras med varandra och också kontrasteras mot varandra (Ely m fl,
1997). Det gäller data från enkätundersökningen och data från intervjuerna,
men även jämförelser mellan dokument och de intervjuades utsagor. Allt
eftersom utkristalliserades också underteman. I det fortsatta analysarbetet
ställdes frågor till materialet med hjälp av de teoretiska begreppen. Till
exempel ställde jag mig frågor om vilka indikationer deras utsagor ger på
förekomst av handlingsutrymme, vad som begränsar dem, när de begränsas
och vilka frihetsgrader ger de uttryck för exempelvis i arbetet inför och med
utvecklingssamtal och andra bedömningar. Likaså har tidigare forskning
använts för att bidra till analysens fyllighet genom att studera hur de
bekräftar eller ifrågasätter resultaten.
Vid analys av det empiriska materialet kan tidigare forskning och teori
inspirera till att upptäcka mönster men det empiriska materialet i sig kan

60

också tala för att om möjligt upptäcka andra djupgående mönster (Alvesson
& Sköldberg, 2008). Mitt analysarbete har också inneburit att frågor och
mönster som aktualiserades av de otaliga genomlyssningarna och genomläsningarna av fritidspedagogernas och rektorernas utsagor har lyfts upp för
granskning och tolkning.
Analys av alla dokument i det empiriska materialet har skett med fokus på
anvisningar och krav kopplade till fritidshemsverksamhet och fritidspedagogers medverkan rörande bedömningsprocesser och kvalitetsarbete. Genom
denna analys avsåg jag nå kunskap om hur styrning i form av kvalitetsarbete
och redovisningar och andra bedömningsprocesser inverkar på fritidspedagogernas yrkesutövning. Med hjälp av textanalysens grundläggande frågor
som - vem säger vad till vem, var, varför, i vilket medium, med vilken
avsikt och med vilken effekt? avsågs en ingång till kritisk analys skapas
avseende bearbetning och analys av hela mitt empiriska material (Watt
Boolsen, 2007 s.52ff).

Forskarens roll
För att göra det empiriska materialet rättvisa var ambitionen att förhålla mig
så öppen som möjligt och vara genuint nyfiken på det fritidspedagogerna
uttryckte både verbalt och icke verbalt (Kvale, 1997). Det är dock
ofrånkomligt att forskaren lägger in perspektiv i det han/hon hör och ser,
och därmed placerar empirin i vissa ramar (Alvesson & Sköldberg, 2008).
För att motverka detta under intervjuerna och försöka förstå det
informanterna sade på det sätt de ville bli förstådda ställde jag klargörande
följdfrågor. Vidare presenterades tolkningar av det sagda så att dessa kunde
bestridas eller bekräftas av den intervjuade (Kvale, 1997). Här kan
naturligtvis min roll som forskare på området ha hämmande effekt. Men då
mina tolkningar, som ställdes i form av frågor: - har jag uppfattat dig rätt om
jag förstår det du säger så här….., också bestreds, tolkar jag det som att
informanterna kände sig trygga att verkligen uttrycka sina åsikter oavsett
mina första tolkningar. Forskarens språk under intervjun signalerar också
perspektiv och ramar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Därför var det
väsentligt med klargöranden för att informanterna skulle förstå betydelsen
av de ord jag använde i mina frågor såsom jag ville att de skulle förstå dem.
Under intervjuerna gjordes också ansträngningar att komma ihåg uttalanden
som informanten gjorde under intervjuns gång, för att vid behov kunna
knyta samman dessa med senare resonemang under intervjun och då be om
ytterligare klargöranden.
Beaktande av min yrkesbakgrund
Mina tidigare erfarenheter av fritidspedagogyrket som utövande fritidspedagog, som facklig representant och senare som utbildare av fritidspedagoger
underlättade förståelsen av praktiken och de uttryckta upplevelserna, men

61

innebar också svårigheter vid distanseringen för att förstå praktiken som
sådan utifrån respektive lokala kontext. Ely (1991) påtalar vikten av att
medvetandegöra sig själv om sådana riskfaktorer liksom att vara medveten
om risken att projicera egna värderingar på dem man studerar. Då kanske
forskaren förbluffas när det bekanta visar sig tämligen obekant. Fritidshemmets pedagogiska praktik sågs genom mina (forskarens) ögon eller som
Bourdieu uttryckt det…vetenskapens subjekt ingår i, upptar en plats i
vetenskapens objekt (Bourdieu, 1992, s.24). För mig var det också viktigt att
släppa rollen av den som försvarat och backat upp fritidspedagogyrket och
fritidshemsverksamheten som jag som ensam fritidspedagog, fått och intagit
på lärarutbildningen i Umeå. Den position som intas i det sociala rummet
(…) styr föreställningarna om detta rum och ställningstagandena i de olika
striderna för att bevara eller omvandla det (Bourdieu 1994, s.23). För att
försöka frigöra mig från den rollen avlägsnade jag mig från den egna
kommunen och det egna lärosätet för insamling av empiriskt material till
studien.

Etiska överväganden
Vid studiens uppläggning och genomförande har jag strävat efter att beakta
Vetenskapsrådets (2002)13 vetenskapliga regler och riktlinjer. De rör bland
annat frågor om hur undersökningsdeltagarnas identitet skyddas och att
man som forskare informerat deltagare om detta liksom frivilligheten att
delta och rätten att avbryta sitt deltagande om och när så önskas. Det
handlar också om att det empiriska materialet hålls i säkert förvar och inte
används till annat än forskning. Information om ovan och studiens syfte ska
ges innan deltagarna aktivt ger sitt samtycke till att delta.
Alla de intervjuade fritidspedagogerna fick denna information, och frågan
om att delta, skriftligt. Det fanns också möjligheter att sända frågor till mig
innan de bestämde sig och när vi sågs kunde jag informera vidare om frågor
som uppstod. En vanlig fråga i samband med intervjun var: När kommer du
att vara färdig med din studie? En vanlig kommentar var att det var
värdefullt att fritidspedagogyrket skulle studeras och sättas under lupp.
Ledningspersonalen som intervjuades fick skriftlig information men förfrågan om att delta gjordes muntligt. Deltagarna i enkätstudien fick skriftlig
information om samtyckes- och konfidentialitetskrav och kortfattade uppgifter om studiens syfte, vilka sedan kompletterades med muntlig information. Deltagarnas identiteter har skyddats på flera vis. Det empiriska
materialet har förvarats väl inlåst, alla uppgifter om kommuners, skolors,
och individers namn är fingerade och andra specifika kännetecken är så
långt som möjligt eliminerade.
13 Vetenskapsrådet har reviderat och utökat sina formuleringar om forskningsetik, men innebörden av de
krav som är relevanta för denna studie är densamma. Se www.vr.se
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Trovärdighet
Kvalitativa analyser kan valideras med hjälp av flera strategier menar Patton
(1987). Triangulering i form av att använda olika datainsamlingsmetoder är
ett sätt att stärka validiteten vilket jag strävat efter inom ramen för vad som
varit praktiskt och tidsmässigt möjligt. De intervjuade har fyllt i
skattningsscheman, jag har genomfört fältstudier och studerat dokument
som förekommer i de intervjuades arbetssammanhang. Att använda olika
källor ger ett rikare material och i flera avseenden pekar resultaten av
enkäten i samma riktning som resultaten från intervjuerna och
skattningsschemana, vilket stärker studiens rimlighet och trovärdighet.
Kvale (1997) argumenterar för att validering ska vara en del av forskningens hantverk och prägla hela forskningsprocessen. Forskaren är i
Pattons (1987) ögon den kritiska punkten för en kvalitativ studies validitet.
Forskaren ska förhålla sig kritisk till sina analyser och kontrollera så att
tolkningen inte blir förvrängd eller tippar över åt ett håll. Här har jag försökt
att inta ett kritiskt förhållningssätt till mina egna frågor och tolkningar
under analysarbetet. Tolkningar och resultat har också stämts av i diskussion
med kollegor.
Ytterligare en åtgärd för att stärka validiteten är att forskarens förförståelse tydliggörs, vilket jag lagt mig vinn om och presenterat min bakgrund och
erfarenhet tidigare i kapitlet. Mera övergripande: för att läsaren ska kunna ta
ställning till studiens trovärdighet och de resultat som presenteras måste
forskningsprocessen vara transparent (Kvale, 1997; Patton, 1987). Jag har
strävat efter denna genomskinlighet genom att tydligt beskriva såväl
förberedelse, genomförandets alla moment och grunderna för mina tolkningar. Hur väl dessa tolkningar är förankrade i det empiriska materialet har
betydelse för trovärdigheten. Att ge läsaren insyn i det empiriska materialet
via citering ur intervjuerna är ett sätt att visa förankringen (Patton, 1987).
Om citeringar presenteras utförligt kan läsaren också skapa sig en egen bild
och också verifiera, genom deltagarnas egna ord, de tolkningar och beskrivningar som presenterats. Det finns risker att några av de intervjuade blir mer
citerade än övriga då man som forskare måste göra ett urval. Några av de
intervjuade i denna studie var mer medelsamma än andra och är därför mer
citerade. Jag har dock strävat efter att alla intervjuades röster ska komma
fram i citaten.

Introduktion till studiens empiriska del
Följande sex kapitel utgör avhandlingens empiriska del. I anslutning till
respektive kapitel analyseras empirin med stöd av teoretiska begrepp som
lyfts fram i kapitel tre. Dessa sammanfattande kommentarer och analyser är
till omfattningen olika beroende av dels mängden empiri och dels av
relevansen för studiens syfte. Den empiriska delen inleds med kapitel 6 som
bygger på enkätstudien bland 105 fritidspedagoger: Gör fritidspedagoger
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bedömningar? Sedan följer en presentation, Två kommuner och fyra skolor,
som rör kontexten för de 23 intervjuade fritidspedagogernas arbete (kapitel
7). Här beskrivs översiktligt de fyra skolorna med aspekter som kan ha
betydelse för hur fritidspedagogernas tjänstgöring och upplevelse av sitt
arbete uttrycks. Dokumentanalyser, intervjuer med ledningspersonal i
kommun och skola (sex rektorer) samt observationer ligger till grund för beskrivningen. I kapitel 8, Förändrade villkor - förändrat uppdrag, redovisas
och analyseras hur fritidspedagogerna beskriver de senaste decenniernas
förändringar av sin yrkesutövning och villkoren för denna, och vad de själva
identifierar som centralt i sitt arbete idag. Underlaget utgörs främst av
intervjuer med fritidspedagoger. Dessa två kapitel utgör också en fond för
därpå följande empirikapitel. I kapitel 9 Bedömning av verksamhet, kapitel
10 Bedömning av barn och kapitel 11 Bedömning av egna yrkesinsatser,
redovisas och analyseras fritidspedagogernas svar avseende deras uttryckta
upplevelse av kvalitetsredovisningar och andra bedömningsprocesser i
skenet av skolans och fritidshemmets skilda uppdrag, också relaterat till den
förändrade styrningen. Underlaget utgörs främst av intervjuerna med de 23
fritidspedagogerna och ett skattningsschema som fångar deras inställning till
bedömningsprocesser, men också av intervjuer med ledningspersonal samt
dokumentanalyser. Fritidspedagogers uppdrag att bedöma belyses alltså i
huvudsak genom de intervjuades uttalade erfarenheter.
I det sista resultatkapitlet Fritidspedagogernas kompetens (kapitel 12)
redovisas och analyseras den kunskapsbas som kan uttolkas av de intervjuades angivna väsentliga kompetenser för fritidspedagoger idag och det
som framkommer på annat vis. Underlag här är intervjuer och deltagande
observationer samt dokumentanalyser.
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6. Gör fritidspedagoger bedömningar?
Som tidigare framkommit var det inledningsvis oklart för mig om fritidspedagoger anser att de gör bedömningar i sitt arbete och hur deras
inställning till bedömningar ter sig. Enkätundersökningen som presenteras
nedan gav tydliga indikationer på att de medverkande fritidspedagogerna,
105 personer, gör bedömningar och inte enbart av verksamhet utan också av
såväl enskilda barn som barngrupper. Detta kapitel redovisar det översiktliga
resultatet av enkätstudien och fungerar också som fond att relatera studiens
kapitel nio till elva till.

Begreppet bedömning
I enkäten ställdes inledningsvis frågan om ordet bedömning har någon laddning för deltagarna, varvid ingen definition av ordet gavs. Av de 105
fritidspedagogerna angav 25 % att det har en ganska eller mycket negativ
laddning, medan 17 % menar det motsatta, att begreppet har ganska eller
mycket positiv laddning. Mer än hälften, 58 %, förhåller sig neutrala. Nästan
en tredjedel av männen menar att bedömning har en positiv laddning, men
bara drygt en tiondel av kvinnorna (tabell 3)14.
Tabell 3. Kvinnliga och manliga fritidspedagogers syn på laddningen i ordet bedömning.
Absoluta tal (N = 105)
Mycket
negativ

Negativ

Neutralt

Ganska
positivt

Mycket
positivt

Kvinnor

1

22

44

8

1

76

Män

0

3

17

9

0

29

Totalt

1

25

61

17

1

105

Totalt

Efter denna inledande attitydfråga fick fritidspedagogerna svara på hur de
såg på muntlig och skriftlig bedömning i termer av värderande utlåtande i
samband med fritidshemsverksamhet. Här förändras fördelningen av deltagarnas svar. Andelen som anger att de ser ganska eller mycket positivt på
bedömning eller värderande utlåtanden i samband med fritidshemsverksamhet är 40 %, alltså mer än dubbelt så stor andel än i den föregående frågan,
och de som förhåller sig neutrala är mindre än hälften, 41 %. Hur kan denna
olikhet förklaras? En möjlig förklaring skulle kunna vara att begreppet
bedömning mera generellt associeras till betyg. Också i svaren på den senare
frågan finns en tendens att de manliga fritidspedagogerna har en mer
neutral eller positiv hållning än kvinnorna (bilaga 6, tabell 6:1).
Om inställningen till skriftliga och muntliga bedömningar sålunda tycks
ha ett visst samband med kön, syns inget tydligt sådant samband med
fritidspedagogernas examensår och graden av medverkan i förskoleklass
14 Skillnaden är signifikant på 5%-nivån vid chi2-testning. I övrigt har inga signifikantA
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respektive skola. En svag tendens framkommer dock att de som tjänstgör
mer i förskoleklass/skola har en mer positiv hållning än dem som har
merparten av sin tjänstgöring i fritidshemmet.

Fritidspedagogerna gör bedömningar
Deltagarna i enkätstudien fick ange på en femgradig skala om och i vilken
omfattning de gör bedömningar under fritidshemstid. Tio tänkbara faktorer
för bedömning angavs och dessutom fanns möjlighet att själv ange en sådan
(vilket dock skedde i ett fåtal fall). Av tabell 4 nedan framkommer med tydlighet att fritidspedagoger gör bedömningar. Det som flest fritidspedagoger
anger att de bedömer ofta eller mycket ofta är barnen i fritidshemsgruppen.
Verksamhet och meningsfullhet i aktiviteter är också något som flertalet
deltagare anger att de bedömer ofta eller mycket ofta.
Tabell 4. Fritidspedagogernas skattning av hur ofta olika faktorer bedöms i
fritidshemsverksamhet. Absoluta tal (N = 105)
Inte alls/i viss
utsträckning

Ganska
ofta

Ofta/mycket
ofta

Inget
svar

Verksamhet

11

22

66

6

Barngruppens harmoni och utveckling

7

15

77

6

Faktorer som bedöms

Barns delaktighet i gruppen

8

12

79

6

Barns kunskapsutveckling

34

33

31

7

Barns utveckling av social kompetens

5

11

84

5

Meningsfullhet i aktiviteter

8

24

68

5

Kollegors insatser

38

35

26

6

Dina egna insatser

16

22

61

6

Samverkan med förskoleklass/ skola

21

33

46

5

Fysisk miljö, inne och ute

22

27

52

4

1

0

2

102

Annat

Åtta av tio fritidspedagoger anger att de ofta eller mycket ofta bedömer
barns sociala kompetensutveckling. En nästan lika stor andel (75 %) bedömer barns delaktighet i barngruppen ofta eller mycket ofta. Gruppens
harmoni och utveckling bedöms i nästan lika stor utsträckning. Men då det
handlar om barns kunskapsutveckling anger mindre än en tredjedel (29 %),
att de bedömer detta ofta eller mycket ofta, och en ungefär lika stor andel (32
%) att man inte alls eller endast i viss utsträckning bedömer barns kunskapsutveckling. Knappt 5% uppger att man inte alls eller i viss utsträckning
bedömer enskilda barns sociala kompetensutveckling. En stark betoning på
att bedöma barns sociala kompetenser, framför barns kunskapsutveckling,
framgår med andra ord mycket tydligt.
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Nästan två tredjedelar av fritidspedagogerna bedömer verksamhet (63%)
respektive aktiviteters meningsfullhet (64 %). Egna insatser bedöms i nästan
lika hög grad (58%), medan endast 25 % anger att de bedömer kollegor ofta
eller mycket ofta. Den fysiska miljön bedöms ofta eller mycket ofta av
ungefär hälften (51%) av fritidspedagogerna.
Underlag för bedömningar
Fritidspedagogerna fick också besvara frågor om och hur de skaffar underlag
för att göra bedömningar och uttala sig muntligt eller skriftligt i sitt
vardagliga arbete i fritidshemmet. På frågor om fritidspedagogerna utför
informella/vardagliga iakttagelser, respektive om de utför systematiska
observationer/dokumentationer, med påföljande bedömningar under fritidshemstid framkommer att de informella, vardagliga iakttagelserna dominerar (tabell 5).
Tabell 5. Förekomst av informella iakttagelser samt systematiska observationer och
dokumentationer i fritidshemmet. Absoluta tal (N = 105)

Aktivitet
Informella, vardagliga iakttagelser
Systematiska observationer/
dokumentationer

Inte alls/i viss
utsträckning

Ganska ofta

Ofta/mycket
ofta

Inget
svar

20

22

60

3

69

16

17

3

Mer än hälften (57 %) anger att de ofta eller mycket ofta grundar sina
bedömningar på informella iakttagelser, medan mindre än en femtedel
(16%) av de 105 fritidspedagogerna anger att de ofta eller mycket ofta gör
systematiska observationer och dokumentationer med påföljande bedömningar i sitt arbete under fritidshemstid.
Den ovan refererade frågan var tyvärr otydligt formulerad i det avseendet
att observationer och dokumentation, som inte är liktydiga eller varandras
förutsättning, fördes samman. Därför är det av intresse att studera svaren på
en annan fråga på samma tema, som handlade om hur det vanligtvis går till
när fritidspedagoger samlar underlag för bedömning. En mindre andel,
knappt 10 %, svarade att de ofta eller mycket ofta gör bedömningar med
hjälp av systematiska dokumentationer och en lika liten andel gör det på
annat inte definierat sätt. En majoritet, 80 %, av de deltagande fritidspedagogerna, anger i stället att insamlingen av underlag ofta/mycket ofta sker via
informella vardagliga iakttagelser som inte dokumenteras.
Sammantaget framstår en tydlig tendens att göra bedömningar, som
oftast grundas på informella vardagliga iakttagelser och inte på systematiska,
dokumenterade observationer. Någon skillnad mellan de manliga och kvinnliga fritidspedagogerna går inte att utläsa på denna punkt.
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Bedömningar bearbetas och tas tillvara
De bedömningar som genomförs av fritidspedagogerna bearbetas och tas tillvara i olika sammanhang. Arbetslaget i fritidshemmet är det forum där flest
fritidspedagoger (61 %), ofta eller mycket ofta hanterar bedömningar. Därnäst kommer alternativet inför de individuella utvecklingssamtalen. I
arbetslaget vid skolan anges av 38 %. Se vidare tabell 6:2 i bilaga 6 om hur
bedömningar planeras och hanteras i olika fora.
Svaren ovan bör relateras till om fritidspedagogerna uteslutande arbetar
inom fritidshemsverksamhet eller om de också har tjänstgöring inom skolan
eller förskoleklass. Att arbetslaget i fritidshemmet är det alternativ som
nämns oftast kan förefalla naturligt om och när fritidshemsverksamheten
upptar den största delen av fritidspedagogens tjänstgöringstid. Ur
enkätsvaren kan endast deras uppskattade arbetstid i respektive fritidshemsverksamhet och förskoleklass/skoltid utläsas, inte vad de fokuserar
eller vad som tar mest tid i anspråk. Av de fritidspedagoger som besvarat
enkäten anger 18 % att de har en större del av sin tjänstgöring i förskoleklass/skola, medan mycket få (2%) anger att de enbart arbetar i fritidshemsverksamhet. Av figur 6:3 i bilaga 6 framgår hur fritidspedagogernas
tjänstgöring fördelar sig mellan fritidshem och övrig skolverksamhet.
Fritidspedagogerna skulle också uppge om de tycker att bedömningarna
tas tillvara för att göra förbättringar för barn, verksamhet och personal.
Bedömningarna för att förbättra för barnen är de som anses bäst tas tillvara,
vilket hälften ansåg gjordes tillräckligt eller utomordentligt bra. En tredjedel
ansåg att man tillvaratog bedömningar tillräckligt eller utomordentligt bra
som grund för förbättringar för personalen och en dryg tredjedel att de
användes för förbättringar av verksamheten. En klar majoritet av fritidspedagogerna, 92 %, tycker att personal i fritidshem ska medverka och göra
bedömningar för att utveckla verksamheten.
Också på en likartad fråga om personal i fritidshem ska göra bedömningar
för att informera vårdnadshavare om enskilda barns situation och utveckling
i fritidshemmet svarade nio av tio (91 %) absolut ja och att fritidspedagogerna bör genomföra bedömningarna. Även förskollärare angavs i många fall
(58 %). Övriga som assistenter, barnskötare och rektorer angavs i lägre grad.

Förmedling av information till vårdnadshavare
Nästan samtliga (95%) anser att fritidspedagogerna ska informera om barns
situation i fritidshemmet, och nästan lika stor andel (91 %) menar att bedömningar ska ligga till grund för att informera vårdnadshavare om enskilda
barns situation och utveckling.
Mer än åtta av tio (82%) fritidspedagoger anger att iformationen till
föräldrar eller annan vårdnadshavare (frågan förutsatte inte att bedömning
skedde) sker vid lämning och hämtning av barn eller i form av en
telefonkontakt (tabell 6). Detta utesluter dock inte mer formaliserade samtal.
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Två tredjedelar (67 %) menar att information kan lämnas till vårdnadshavare
i samband med individuella utvecklingssamtal i skolan. Knappt hälften (46
%) svarar att information också kan ges vid utvecklingssamtal som
fritidspedagogerna håller i fritidshemmet. I de fria kommentarerna i enkäten
framkommer att tidsbrist gör att det inte alltid är realiserbart att också hålla
egna utvecklingssamtal, även om man så önskar. En något högre andel av
kvinnorna än männen menar att man kommunicerar med vårdnadshavaren
via tambur- eller telefonkontakt, medan männen i något högre grad angett
att man bör hålla egna utvecklingssamtal.
Tabell 6. Kvinnliga och manliga fritidspedagogers sätt att informera vårdnadshavare.
Absoluta och relativa tal (N = 105)
Kvinnor
n = 76

Informationssätt

Män
n = 29

Alla
N = 105

I samband med skolans samtal kring elevs IUP

51 (67 %)

19 (65 %)

70 (67 %)

Hålla egna utvecklingssamtal

34 (34 %)

14 (48 %)

48 (46 %)

Via tamburkontakt alt. telefonkontakt

65 (85 %)

21 (73 %)

86 (82 %)

2

4

6

Annat sätt

Kontinuerlig kontakt, att erbjuda tillfälle för enskilt samtal, eget bokat
möte och mail är andra tillfällen till information som nämns i de fria
kommentarerna.
Individuella utvecklingsplaner
I enkäten finns också frågor om fritidspedagogers medverkan i arbete med
elevers individuella utvecklingsplaner (IUP). Knappt tre fjärdedelar anser att
de ska vara delaktiga i arbetet med elevers IUP. Lika stor andel anger att de
också varit delaktiga i detta arbete. Oftast har detta skett i form av
förberedande arbete och uppföljande samtal i arbetslaget vilket hälften
anger, medan mindre än en tredjedel anger att de skett i samband med att de
hållit i utvecklingssamtalet med elev och vårdnadshavare.
Nästan tre fjärdedelar av samtliga fritidspedagoger som besvarat enkäten
anser att fritidshemspersonal ska vara delaktig i arbetet med IUP och
utvecklingssamtal. Bland de fritidspedagoger som tjänstgör mer än 50 % i
skolan är en större andel positivt inställda till att arbeta med IUP än om man
arbetar i skolan i mindre utsträckning (tabell 7).15

15 Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant. Det kan tilläggas att frågan var oklart formulerad så man
kunde tolka den som att all fritidspersonal ska vara delaktig, vilket inte var avsikten.
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Tabell 7. Svar på frågan om fritidshemspersonal ska vara delaktig i arbetet med individuella
utvecklingsplaner (IUP) relaterat till tjänstgöring i förskoleklass/skola.
Absoluta och relativa tal (N=105)
Tjänstgöring i förskoleklass/skola
Svar

0 - 50 %

51 - 100 %

Inget svar

Totalt

Ja

55 (68 %)

18 (82 %)

1

74 (71 %)

Tveksam

21 (26 %)

2 (9 %)

-

23 (22 %)

Nej

3 (4 %)

1 (4,5 %)

-

4 (3,5%)

Vet ej/inget svar

2 (2 %)

1 (4,5 %)

1

4(3,5%)

81 (100 %)

22 (100 %)

2

105 (100 %)

Totalt

Nästan tre fjärdedelar anser att fritidshemspersonal ska vara delaktig i
arbetet med IUP och utvecklingssamtal. Endast en antydan till samband
mellan större medverkan i skolan och en positiv hållning kan utläsas. Det är
väsentligt att ställa frågan till det övriga empiriska materialet också, för att
frågan här var formulerad så man kunde tolka det att all personal ska vara
delaktig. Några påtagliga skillnader mellan manliga och kvinnliga fritidspedagoger i inställningen till att delta i arbetet med IUP framkommer inte.
Se tabell 8 nedan.
Tabell 8. Kvinnliga och manliga fritidspedagogers svar på frågan om fritidshemspersonal
ska vara delaktiga i arbetet med individuella utvecklingsplaner (IUP).
Absoluta och relativa tal (N=105 )
Svar

Kvinnor

Män

Totalt

Ja

53 (70 %)

21 (72 %)

74 (71 %)

Tveksam

18 (24 %)

5 (17 %)

23 (22 %)

Nej

2 (3 %)

2 (7 %)

4 (3,5 %)

Vet ej/inget svar

3 (4 %)

1 (3 %)

4 (3,5 %)

Totalt

76 (100 %)

29 (100 %)

105 (100 %)

På en annan fråga om fritidspedagogerna anser att personal i fritidshem
ska göra bedömningar för påföljande utformning av IUP svarar 48 % absolut
ja och 22 % ja med viss tvekan. På följdfrågan om vilka yrkeskategorier som
i så fall ska göra dessa bedömningar anges fritidspedagoger av 69 % och
förskollärare av 45 %. Övriga som assistenter, barnskötare och rektorer
anges i lägre grad.
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Kunskaper för att göra bedömningar
Endast en fjärdedel av fritidspedagogerna anser att de under sin utbildningstid erhållit kunskaper och kompetens som gett dem beredskap att på
ett tillräckligt bra eller utomordentligt bra sätt göra bedömningar. Om man
inkluderar de som anger att utbildningen hyfsat16 givit kompetens, är det
totalt sex av tio (61%) som ger utbildningen godkänt på denna punkt (tabell
9). Ser vi på dem som utexaminerades från och med 1998 stiger andelen som
menar att utbildningen förberett dem på bedömningsuppgifter hyfsat bra,
tillräckligt eller utomordentligt bra till 72%.
Tabell 9. Skattning av hur väl utbildningen givit kompetens att göra bedömningar och
fritidspedagogernas examensår. N = 105
Utomordentligt Inget
Inte
Tillräckligt
bra
alls
bra
svar
Examensår
Tveksamt Hyfsat
Före 1980

2

5

2

1981-1997

1

24

24

14

1998-2003

9
65

1

21

7

7

3

1

4

Blanka

4

2

6

40

24

3

33

2

2

2004-2006

Totalt

4

Totalt

2

3

105

Av enkätsvaren får vi inte reda på vilken typ av kunskaper som
fritidspedagogerna syftar på. Av tidigare forskning framgår emellertid att det
t ex kan vara kunskaper i utvecklingsteorier som används för att bedöma
barn i förhållande till vad som kan betecknas som en normalkurva (Vallberg
Roth, 2010). Det kan också vara kunskaper i hur man gör observationer på
ett meningsbärande vis.

Sammanfattande kommentarer och analys
Enkätstudien visar att fritidspedagoger enligt egen utsago ofta gör bedömningar av både enskilda barn, barngrupp och verksamhet samt att de dessutom bedömer sina egna insatser. Däremot genomförs bedömningarna inte
skriftligt och de bygger oftare på informella iakttagelser i vardagen än på
systematiserade och dokumenterade observationer.
De manliga fritidspedagogerna anger i något högre utsträckning än
kvinnorna att man bör hålla egna utvecklingssamtal, och likaså anger de en
önskan om formalisering, vilket kan tolkas som att de trots skolans
dominans ändå menar att de kan lyfta fritidshemmets särart. Samtidigt har
de manliga fritidspedagogerna en välvilligare inställning till att göra
16 Svarsalternativen ja, hyfsat och tillräckligt bra är olyckligt närliggande och kan kanske tolkas lika. Att hela
enkäten är utformad i enlighet med Likert-skalan leder förhoppningsvis till att deltagarna tolkar ja, hyfsat
som ett mittenalternativ och att tillräckligt bra därför, vilket var avsikten, uppfattades som något bättre än ja,
hyfsat.
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bedömningar. En mycket svag tendens visar också att graden av tjänstgöring
i skolan ger en något positivare hållning.
Att hållningen till att göra bedömningar av barn inte allt igenom är
positiv, skulle kunna förklaras med att respondenterna vid en första anblick
associerar till summativ bedömning som präglat skolans värld, med syftet att
genom prov och tester kontrollera vad elever lärt sig (Giota, 2006; Lundahl
& Folke-Fichtelius, 2010). Det ligger långt från fritidspedagogens sfär
eftersom fritidshemmet genom årens lopp kunnat fungera mer som en
fristad där barn kunnat vistas utan att bli bedömda för sina
kunskapsmässiga prestationer i skolämnen och bli betygsatta. Sociala
färdigheter är det som fritidspedagogerna i denna studie anger att de
bedömer allra mest. Även annan forskning visar att fritidspedagoger ser sin
styrka i att arbeta med grupprocesser och social kompetensutveckling hos
barn (se Hansen, 1999; Hjalmarsson, 2010). Eftersom enkätresultaten
antyder att bedömningar också kan göras tillsammans med andra
yrkeskategorier kan man fråga sig hur autonoma fritidspedagogerna ser sig i
dessa arbetsuppgifter. Resultatet är inte heller entydigt beträffande
fritidspedagogers inställning till att arbeta med elevers individuella
utvecklingsplaner, även om en majoritet menar att man ska vara delaktig i
det arbetet. Störst samstämmighet råder i frågan att det är fritidspedagoger
som ska bedöma fritidshemsverksamheten för att utveckla den. Bedömning
av verksamheten är också det som tydligast ingår i uppdraget i fritidshem
(Skolverket, 2007).
Det finns anledning att fundera över varför inte fler menade att de ofta
bearbetade bedömningar inom arbetslaget vid fritidshem. Beror det på för
lite tid för gemensam planering av fritidshemsverksamheten, eller kan det
vara ett uttryck för att bedömningar inte ses som riktigt acceptabelt?
Enkäten innehöll ej frågor om förutsättningarna för yrkesutövningen, annat
än den som rör omfattningen av medverkan i skolan. I Skolverkets utvärdering och Skolinspektionens granskning framkommer dock med all
tydlighet att gemensam planeringstid för fritidshemsverksamheten är
mycket begränsad och dessutom ofta i stället går åt till akuta inhopp i
skolans verksamhet (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2000).
Som framgår av det följande ligger intervjusvaren i linje med enkätsvaren.
Intervjusvaren visar också på dilemman fritidspedagoger ställs inför i
samband med kvalitetsredovisningar, arbete kring elevers individuella
utvecklingsplaner (IUP) och individuella utvecklingssamtal i skolan, samt
hur kravet på ökad dokumentation påverkar deras arbete.
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7. Två kommuner och fyra skolor
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av de två kommuner och fyra
skolor där jag genomförde min huvudsakliga datainsamling och där mina
informanter arbetar. Främst är det informanternas utsagor samt dokumentation som ligger till grund för beskrivningen. Bilderna av respektive
kommun och skola är därför inte helt jämförbara, och ambitionen är inte
heller att ge en heltäckande bild.
Som framgår av kapitel 5 valdes kommunerna ur kommungruppen större
städer eftersom det i den gruppen fanns högsta andelen utbildade fritidspedagoger i kommunernas fritidshemsverksamhet och därmed störst möjlighet att möta flera fritidspedagoger på en och samma skola. Sveriges officiella statistik från 2007 och de kvalitetskriterier som Skolverket använt i
sina redovisningar användes vid urvalet. Lövstad hade relativt hög personaltäthet med lågt antal barn per årsarbetare. Den genomsnittliga barngruppsstorleken per avdelning låg under genomsnittet i gruppen större städer som
var 34,3 barn/avdelning. Barrköping låg däremot över genomsnittet i gruppen större städer avseende barngruppsstorlekar liksom antalet barn per
årsarbetare i fritidshemmen.
Fritidshemsverksamheten fanns mer eller mindre framskriven på kommunernas hemsidor. I Barrköping omnämndes helt kort att det fanns fritidshem i kommunens skolor. På Lövstads hemsida beskrevs kortfattat fritidshemsverksamheten och dess personal.

Barrköping
I Barrköpings skolplan från mitten av 2000-talet fanns inga riktlinjer för
kommunens fritidshemsverksamhet. Men vid tiden för min datainsamling
antog den politiska nämnden för första gången mål- och riktlinjer för
fritidshem. Dessa hade ännu inte nått ut till rektorerna och kännedomen om
fritidshemmens uppgift och funktion skiftade bland de intervjuade rektorerna. Arbetet med att utforma kommunala riktlinjer för fritidshemmen
hade, enligt en av de intervjuade rektorerna, efterfrågats många år tidigare
men arbetet aktualiserades först av den politiska nämnden när kommunen
fick kritik i samband med skolinspektionerna under 2000-talets första
decennium (rektor T-y). Fritidshemspersonalen används i mycket stor
utsträckning inom skolans obligatoriska verksamhet och fritidshemmen ges
således låg prioritet. Även om rektor ser det omöjliga i att bedriva fritidshemsverksamhet med grupper om hundra barn och fem anställda och säger
att det går inte rent fysiskt (rektor T-y), så förekommer det. Det är ingen
verksamhet som man ska köra med lillfingret utan det är en lagstadgad
verksamhet (rektor T-y). Men rektorer tänker skola först och främst, i
synnerhet när det varken finns insikter eller stöd i nämnden för att prioritera
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fritidshemmet, menar samma rektor. Någon enstaka politiker i nämnden
hade uttryckt, i samband med framtagandet av riktlinjer, att kommunen
borde sträva efter att erhålla samma genomsnittliga personaltäthet som
landet i övrigt. Om det skulle bli ett sådant kommunalt beslut skulle det gå
ut över skolan (rektor G-y) eftersom man inte har råd att utöka personalstyrkan totalt sett.
I kommunen har ett arbete med att etablera nätverk för fritidspedagoger
för att främja kvalitetsarbete i kommunens fritidshem nyligen startat.
Nätverksarbetet leds av en kvinnlig tjänsteman, så kallad nätverksledare.
Dessförinnan hade två kompetensutvecklingsdagar erbjudits alla fritidspedagoger med hjälp av statliga kvalitetsutvecklingspengar. Kompetensutvecklingen bestod av fördjupning i styrdokument i syfte att kunna sätta upp mål
inför kvalitetsredovisningen, mål som skulle vara utvärderingsbara. I
samband med kompetensutvecklingsinsatserna påbörjades också uppbyggnaden av detta nätverk för fritidspedagoger. Nätverkets syfte var att
synliggöra och utveckla fritidshemsverksamheten och stärka yrkesrollen hos
de berörda. Möten anordnades ett par gånger per termin som en del i ett
större utvecklingsprojekt där också andra utbildningsinsatser skulle ingå.
Ledaren för nätverket beskriver det enorma behov som finns bland
fritidspedagoger att få mötas och utbyta erfarenheter. Här har stödet från
rektor spelat en avgörande roll både vad gäller utbildningsdagar och tillgång
till nätverket. De bara törstade efter att få träffas, de var som en svamp
(nätverksledaren). Men förankringen i skolornas ledningsorganisationer var
mycket bristfällig inom vissa skolor menar nätverksledaren. Massor med
fritidspedagoger säger till mig, vi har inte fått ut informationen om nätverket, du måste skicka det direkt till oss [inte via rektor]. Att få klarhet i
vilka som skulle ingå i nätverket visade sig vara ett utdraget och svårt arbete.
Det finns någon enstaka rakryggad fritidspedagog som bara säger att det
här ingår i mitt jobb och jag ska bara gå men många får sämre möjligheter.
Det är en blandning av en omöjlig arbetssituation och en oerhört svag
arbetsgrupp, framhåller nätverksledaren. Utan rektorernas stöd är det svårt
att delta om inte fritidspedagogen själv är stark och kräver att få delta.
Tallskolan
Skolhuset är gammalt, byggt i flera våningar och främst avsett för traditionell undervisning. Lokalerna präglas av korridorer och klassrum om än
försök gjorts att också anpassa ytor till fritidshemsverksamhet. Skolgården
är stor och centralt belägen i ett bostadsområde. Förskoleklass till och med
årskurs 5 ryms i skolan liksom också annan specialverksamhet. Ett par
hundra elever finns i skolan varav färre än hälften är inskrivna i
fritidshemmen.
Under vårterminen 2009 då jag genomför mina intervjuer arbetar fritidspedagoger med fritidshemsverksamhet och med skiftande verksamheter
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under den obligatoriska skoldagen. Det kan dels vara gruppverksamhet dit
barn kommer från sin helklass, dels assistentarbete för specifika barn,
förlagt till den ordinarie klassrumsundervisningen. Fritidshemsverksamheten är organiserad i flera fritidshemsavdelningar, en för förskoleklass, en för
årskurs 1-2, en för årskurs 3-5 samt en avdelning kopplad till en klass för
barn i behov av särskilt stöd. Fritidshemsverksamhet organiseras också
under den obligatoriska skoldagen för att möjliggöra halvklassundervisning.
Det kallas för skolfritids för att särskilja det från ordinarie fritidshemsverksamhet före och efter skolan. Fritidspedagogerna är inte organiserade i
arbetslag med lärare innevarande år. De har dock tidigare erfarenheter från
att ha arbetat i blandade arbetslag. Två rektorer ansvarar för skolan varav en
ansvarar för årskurs 1-5 och den andra ansvarar för bland annat förskoleklass och fritidshem. Intervjun gjordes med den sistnämnde, rektor T-y.
Tallskolan är en mångkulturell skola vars upptagningsområde har blandad
bebyggelse: höghus, radhus och egnahem.
Arbetet på Tallskolan präglas, förutom undervisning, av arbete med
skriftliga omdömen rörande kunskapsmål och individuella utvecklingsplaner. Enligt rektor har man ännu inte hunnit diskutera om läroplanens
strävansmål rörande värdegrunden, som till viss del innefattar sociala mål,
skall ingå eller ej. Men rektors uppfattning är att även om de inte kommer att
finnas med i de skriftliga omdömena så ska de i alla fall aktualiseras i
samband med utvecklingssamtalet med barn och föräldrar.
Samarbete kring enskilda barn kan ske genom att lärare och fritidspedagoger talar med varandra, samtidigt som de formella mötesplatserna för
dessa samtal inte är många på Tallskolan. Fritidshemmets personal har
ytterst sällan separata kvällsträffar, medan övrig skolpersonal har träffar
dagtid då många fritidspedagoger inte kan delta eftersom fritidshemmet
håller öppet. Det återstår då studiedagar för eventuella möten mellan alla
lärarkategorier emellan. Fritidshemmens personal har under det senaste året
arbetat med att skriva fram utvärderingsbara mål för barnens tid på
fritidshemsavdelningarna. Rektor T-y talar om sina erfarenheter från andra
skolor och menar att fritidshemmen alltid haft svårt att förklara varför
innehåll och arbetsmetoder i fritidshemmet ser ut som de gör.
Fritidspedagoger från Tallskolan är representerade i kommunens nätverk för
fritidspedagoger.
Rektor T-y på Tallskolan skiljer sig något åt från övriga rektorer jag intervjuat genom att han till synes självklart värnar fritidshemsverksamheten och
gör jämförelser med hur fritidshemmen fungerade innan de flyttade in under
utbildningssektorn. Han känner väl till målen för fritidshemmet och grunderna för fritidspedagogiken, vilket inte övriga intervjuade rektorer i
kommunen visar lika tydligt.
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De intervjuade på Tallskolan är Torild som är utbildad på slutet av 1970talet, Terese och Tess som utbildades på 1980-talet och Tova och Tobias som
är utbildade under 1990-talet samt rektor T-y med barnomsorgsbakgrund.
Granskolan
Granskolan ligger i ett lugnt ytterområde med mestadels villabebyggelse.
Skolan har nära till skog och natur och bedriver mycket skolarbete i form av
utelivsverksamhet. Skolan består av ett äldre stort skolhus med flera våningar. Korridorerna har renoverats och man har reducerat korridorkänslan
genom vissa ombyggnationer. Skolan innefattar också en mindre enplansbyggnad, som gjorts om för att passa integrerad skol- och fritidshemsverksamhet. Det finns inga specifika fritidshemslokaler utan alla lokaler samutnyttjas för skol- och fritidshemsverksamhet. Skolan är organiserad i tre spår,
två från förskoleklass till och med årskurs 6 samt ytterligare ett spår som är
under uppbyggnad där endast förskoleklass och årskurs 1 återfanns samt en
fritidshemsavdelning. Rektorerna har delat upp verksamheterna mellan sig i
relation till de tre parallella spåren, vilket betyder att båda två också
ansvarar för fritidshemsverksamhet. Något färre än 400 elever går på
skolan, varav mer än hälften har fritidshemsplats. Bland de femtiotalet
anställda tjänstgör sju fritidspedagoger, och sex av dessa intervjuades.
Fritidspedagogerna arbetar på olika sätt under den obligatoriska skoldagen
dit en stor del av deras tjänstgöring är förlagd. Samlad skoldag för barnen
varar som längst från 8.20 till 14.20. I övriga fall som jag studerat är
skoldagarna för förskoleklassbarn och yngre skolbarn i regel kortare.
Fritidspedagogerna vid denna avdelning har huvuddelen av sin tjänstgöring
under skoldagen. Också på den andra avdelningen har fritidspedagogerna
merparten av sin tjänstgöring förlagd till den obligatoriska skolans
verksamhet. Planering och möten i arbetslagen med skolan är förlagda till
tidig morgon alternativt eftermiddagstid, det vill säga fritidshemstid, vilket
minskar fritidspedagogernas möjligheter att tjänstgöra inom fritidshemmet .
I skolans lokala arbetsplan nämns begreppet fritidshem inte alls. I ett av
spåren har man nyligt utarbetat ett separat dokument, en verksamhetsplan
för arbetslaget som bestod av nio personer. Det totala elevantalet i detta spår
uppgår till cirka 100 och eleverna är uppdelade i åldershomogena grupper.
Detta spår är en självstyrande enhet. Dessutom har man under senaste året
utarbetat en beskrivning av fritidshemmet på sitt spår och avdelning. De
övriga spåren är inte självstyrande på samma vis men enligt rektor G-y har
fritidspedagogerna stor självständighet att genomföra sitt arbete, eftersom
han enligt egen utsago har bristfälliga kunskaper om verksamheten. Han
säger sig ha stor tillit till sin fritidshemspersonal. Samtidigt används de
under hela skoldagen varvid han ser dem som gummibandet i hela
verksamheten som får den att fungera (rektor G-y) Ingen av skolans
fritidspedagoger deltar i kommunens nätverk.
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Följande intervjuades på Granskolan: Gerd, som utbildade sig på slutet av
1970-talet, Gunnar och Gina som genomgick sin utbildning på 1980-talet och
Gun, Greta och Gunilla som alla tre utbildade sig på 1990-talet samt rektor
G-x med bakgrund inom barnomsorg och rektor G-y med bakgrund inom
skola.

Lövstad
Under tiden för datainsamlingen pågick ett revideringsarbete där nya mål
och riktlinjer för kommunens skolverksamhet skulle arbetas fram och en ny
skolplan skulle skrivas. Kvalitetsredovisningarna skulle fortsättningsvis
redovisas separat för förskoleklass, fritidshem och skola, vilket inte varit ett
uttalat krav i kommunen tidigare. Fritidshemmets kvalitet skulle från och
med nu mätas separat bland brukarna, och jämförelser skulle framöver
kunna göras mellan olika skolor i kommunen. I Lövstad fanns en uttalad
policy att endast använda utbildade fritidspedagoger/lärare med inriktning
fritidshem samt förskollärare för tjänstgöring i fritidshem, vilket också var
fallet på de två skolor jag besökte. Andelen pedagogiskt högskoleutbildad
personal var hög i kommunen, personaltätheten förhållandevis hög och
barngruppsstorlekarna låga i jämförelse med genomsnittet för större städer.
I intervjun med en kvinnlig förvaltningstjänsteman på Skol- och barnomsorgsförvaltningen med ansvar för kommunens grundskolor framkom
brister i stödet för fritidshemsverksamheten. Det finns ingen stor kraft som
driver fritidspedagogiken i kommunen menade hon. Ansvaret för
utvecklingen av fritidshemmen vilade numera på rektorerna och bland dessa
var det, enligt hennes mening, många utan tillräckliga kunskaper för att
driva sådan utveckling. I en då aktuell kommunal rapport, där man internt
undersökt fritidshemsverksamheten i kommunen, framkom att några
rektorer menat att fritidspedagoger gnäller väl mycket och att
fritidspedagogerna själva måste ta tillbaka initiativet för att
fritidshemsverksamheten ska kunna prioriteras (Lövstads kommuns
rapport).
Riktade kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med fackliga organisationer och universitet/högskola har erbjudits skolor där fritidshemsverksamhet och fritidspedagoger ingår och också genomförts.
De två skolorna i Lövstad som medverkade i studien, Aspskolan och
Rönnskolan beskrivs nedan.
Aspskolan
Aspskolan byggdes enbart för traditionell undervisning i början av 1900talet. Det är en flervåningsbyggnad. Reparationer har genomförts och
fritidshemsverksamheten flyttade in under 1990-talet för att dela korridorer
och undervisningslokaler med skolverksamheten. Det är en treparallellig
grundskola, från förskoleklass till och med årskurs 6, med över 400 elever
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varav mer än hälften återfinns inom de sju fritidshemsavdelningarna. Ett
rum med både rymd och stora ytor fungerar som gemensamt personalrum
för alla de upp emot sjuttiotalet anställda. Sedan fördelas korridorer och
våningsplan så att barngrupper hålls samman under alla skolår från
förskoleklass upp till årskurs 4 på ett och samma våningsplan. Yngre barn
finns samlade i en del av huset, de något äldre i en annan. Eleverna i årskurs
5-6 håller hus på ett eget våningsplan, och för dem finns separat
fritidshemsverksamhet. Fritidspedagogen följer en klasslärare och elevgrupp
från årskurs 1-3 och arbetar med de barnen och ytterligare barn under
fritidshemstiden. Fritidspedagogerna arbetar med skolsamverkan under
skoltid och fritidshemsverksamhet under eftermiddagstid, enligt biträdande
rektor. Skolan har en stor skolgård och är belägen centralt i kommunen men
man har trots detta inte alltför långt till naturområden. Skolans
upptagningsområde präglas av blandad bebyggelse: höghus, radhus och
egnahem.
Under den period jag genomförde mina intervjuer var 13 fritidspedagoger
anställda, varav en var sjukskriven. De fem jag intervjuade tjänstgjorde alla
inom skola och fritidshemsverksamheter för barn inom årskurs 1-4. Den
biträdande rektorn, A-x, hade huvudansvar för fritidshemsverksamheten.
Följande personer intervjuades på Aspskolan: Anders som utbildades i
början av 1990-talet, Alexia, Anna, Aron och Alf som alla utbildades under
1980-talet och rektor A-x med bakgrund både inom barnomsorg och skola.
Rönnskolan
Den andra skolan i Lövstad, Rönnskolan, består av dels en något äldre
byggnad där eleverna i årskurs 4-6 har sin skolverksamhet samt fritidshem.
Skolan har också ett nyare enplanskomplex med öppna ytor som förbinder
de olika avdelningarna med varandra. Här huserar förskoleklass till och med
årskurs 3 samt de tre övriga fritidshemsavdelningarna. Fritidshemmen har
delvis egna rum som delas med förskoleklassen. Dessa lokaler har diskbänk
och möblering för andra aktiviteter än traditionell skolundervisning. Skolan
har 300-400 elever, varav mindre än hälften deltar i fritidshemsverksamheten. Skolans upptagningsområde präglas av egnahemsbebyggelse och ett
mindre antal flerfamiljshus. Elva fritidspedagoger tjänstgör på skolan vid
tiden för min datainsamling. Förutom fritidspedagogerna arbetar närmare
30 lärare vid skolan och samtliga pedagoger är organiserade i arbetslag runt
barngrupperna. Skolan har två rektorer, varav en har huvudansvar för bl a
fritidshemmen och leder möten med fritidspedagogerna varje vecka. Denna
rektor, rektor R-y, har ingen bakgrund i fritidshemsverksamhet eller övrig
barnomsorg.
Fritidspedagogerna deltar i skolsamverkan på olika sätt, i helklass som
resurs och/eller med ansvar för mindre grupper som möjliggör
halvklassundervisning för lärarna under skoldagen. Jag intervjuade sju
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fritidspedagoger, fyra från avdelningar med barn i förskoleklass till årskurs
2, varav en fritidspedagog som också hade ansvar för skolans rastverksamhet, och två från avdelningen för äldre barn (årskurs 3-6) samt en som
arbetar på flera avdelningar och också rycker in som vikarie i skola och
fritidshem.
Följande informanter kommer från Rönnskolan: Rigmor, Roger och Rolf
som utbildades på 1990-talet, Rickard, Robert, Rosita och Ragna som
utbildades under 2000-talet, samt rektor R-x med bakgrund inom
barnomsorgen och rektor R-y med skolbakgrund.

Sammanfattande kommentar
Det föreligger likheter mellan de fyra skolorna så tillvida att de är relativt
stora och har minst fyra fritidspedagoger, vilket ju var en av urvalsfaktorerna
för min studie. I båda kommunerna, men framför allt i Lövstad, anställs i
huvudsak utbildade fritidspedagoger för arbete i fritidshem. Det föreligger
också lokala skillnader, framför allt i graden av integration mellan skola och
fritidshem samt omfattningen och karaktären på fritidspedagogers arbete i
den obligatoriska skoldagen. Vidare framkommer skillnader i rektorernas,
respektive den lokala politiska nämndens, hållning till verksamheten.
Skolverket (2009a) pekar på ett tänkbart samband mellan den politiska
nämndens stöd och rektors utsikter att prioritera fritidshemmets
verksamhet. Skolverket menar, att om det inte framgår tydligt att nämnden
även tilldelar fritidshemsverksamheten tilläggsresurser, kan det vara svårt
för rektor att omprioritera mellan skola och fritidshem vid disponering av
skolenhetens
samlade
resurser;
politikerna
kan
genom
resursfördelningsmodellen ge rektorerna stöd för att prioritera
fritidshemmens behov (Skolverket, 2009a s.93).
Ett led i decentraliseringen och den marknadsinspirerande styrningen är
ju att man från nationell nivå granskar, kontrollerar och uttalar kritik där så
erfordras, vilket de båda ingående kommunerna erfarit. Några år före min
studie erhöll Barrköping kritik för att fritidshemsverksamheten var bristfällig med stora barngrupper och för att den var osynlig i kvalitetsredovisningarna. Lövstad har bland annat erhållit kritik för bristande kvalitetsredovisningar då det gäller fritidshemmen.
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8. Förändrade villkor – förändrat
uppdrag
Fritidspedagoger i fritidshem ingår sedan slutet av 1990-talet i utbildningssektorn. Deras arbete styrs av de tolkningar som rektor och fritidspedagogerna själva gör av de lagar och förordningstexter som gäller för fritidshemsoch skolverksamhet, samt av kommunala riktlinjer för verksamheterna.
Vidare är de resurser som avsätts för fritidshemmen och inte minst den
formella och informella position som fritidspedagoger erhåller i systemet
viktiga för att forma verksamheten.
Sjutton av de 23 intervjuade fritidspedagogerna har mellan 15 och 31 års
erfarenhet av yrket och har därmed också arbetat under den tid då fritidshemmen sorterade under Socialstyrelsen. Övriga sex fritidspedagoger har
mellan tre till tio års erfarenhet då intervjuerna genomfördes. Majoriteten
har alltså i sin yrkesutövning verkat under olika huvudmän under vilka
uppdraget har förändrats och haft olika fokus. De har erfarit en utveckling
från en statligt styrd verksamhet, där förutsättningarna för fritidshemmet
var reglerade i detalj, till en decentraliserad mål- och resultatstyrd verksamhet. En sådan verksamhet förutsätter att aktörerna på kommunal och lokal
nivå sätter sig in i och tolkar uppdraget. Hur förordningstexter kan förstås,
omsättas men kanske även negligeras under påverkan av andra faktorer av
betydelse som till exempel resurstillgångar och yrkesgruppens fackliga
strategier, påverkar sannolikt fritidspedagogers yrkesutövning.
De förändringar som fritidspedagogerna berättar om i intervjuerna står i
fokus för detta kapitel. Deras upplevelser och handlande påverkas av deras
tidigare erfarenheter och uppfattningar om hur uppdraget kan tolkas. Hur
fritidspedagogerna agerar relativt förändringarna är också beroende av de
funktioner och uppgifter som de tilldelas av rektor vid den enskilda skolan
och övriga kollegors förväntningar, beroende på hur kollegorna tolkat
fritidspedagogers uppdrag. Fritidspedagogers ansvarsområden och
handlingsutrymmen skiljer sig åt till följd av skillnader mellan kommunerna
och de olika skolorna där de intervjuade fritidspedagogerna tjänstgör. Trots
detta framstår fritidspedagogernas beskrivningar av uppdraget som relativt
samstämmiga. Enskilda aktörers utsagor återges både för att illustrera och
understryka gemensamma drag i berättelserna och för att visa på den
variation som aktörerna ger uttryck för. Att intervjusvaren delvis bygger på
minnen av förhållanden som ligger längre bort i tiden kan anses
problematiskt eftersom minnet är selektivt. Samtidigt kan det hävdas att hur
man upplever nuet utgår från tidigare erfarenheter vilket gör minnen av
erfarenheter från tidiga yrkesår relevanta (se Parding, 2010).
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Informanternas17 beskrivningar av de förändrade villkoren för sitt arbete
presenteras under tre teman. Det första handlar om förändringar av yttre
faktorer, såsom barngruppernas storlek, lokaler och rutiner. Det andra är
förändringar som medfört breddade arbetsuppgifter. Det tredje temat rör
fritidshemmet som prioriterat eller underordnat ansvarsområde.

Förändringar av yttre faktorer
Alla informanter, bortsett från de fyra som påbörjat sin tjänstgöring under
2000-talet, tar upp de stora barngrupperna som den största förändringen för
deras yrkesutövning. En av fritidspedagogerna med längst yrkeserfarenhet
menar att förändringarna från två anställda på tolv barn till fem anställda på
åttio barn gör att det idag är ett annat yrke än det hon utbildade sig för.
Andra stora förändringar de intervjuade upplevt är integreringen i skolan
och lokalernas karaktär.
Det är ju tre stora [förändringarna] som jag kommer på så här direkt, det är
storleken på barngrupper, att vi gör tiden på skolan och det som ingår där, och förr
hade vi ju egna lokaler. (Gunnar)

Att tillvaron generellt i samhället har blivit mer kravfylld, hektisk och
stressig idag märks också på barnen och inverkar på fritidspedagogernas
arbete, som innefattar större ansvar och fler utmaningar än förr.
Det är fler föräldrar som lämnar över mer ansvar på oss, att det är vi som ska sköta
barnuppfostran – och sen gärna, om det är något, så är det lätt att skylla på oss, på
skolan. (Anna)

Bland de fyra fritidspedagoger som börjat arbeta under 2000-talet
beskrivs inte större barngrupper, integrering i skolan och byte av lokaler som
större förändringar. Fritidshemmet har under hela deras yrkesverksamma
tid varit integrerat i skolan. De påbörjade dessutom sin fritidspedagoggärning efter decentraliseringen och den ekonomiska nedgång som satte sina
avtryck i kommunerna under 1990-talet.
I stället nämner dessa
fritidspedagoger andra förändringar som är kopplade till att de bytt
arbetsplats och därigenom fått förändrade yttre förutsättningar för arbetet.
Exempelvis framkommer att skillnaderna kan vara stora mellan att arbeta i
ett hårt socialt belastat område jämfört med att komma till ett litet
väletablerat ytterområde. Den ökade efterfrågan på dokumentation och
redovisningar från rektorerna och kommunerna är dock en upplevd
förändring som samtliga fritidspedagoger, även de med kortare
yrkeslivserfarenhet, lyfter fram. I kapitel 9 och 10, som handlar om

17 De fiktiva namnen på de intervjuade börjar på samma bokstav som skolans fiktiva namn för att underlätta
läsningen.
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bedömning och redovisning av verksamhet respektive barn, återkommer
frågan om ökat krav på dokumentation .
Större barngrupper
Den tidigare detaljstyrda fritidsverksamheten under 1970- och 1980-talen
stipulerade två vuxna på 15 barn medan den decentraliserade styrformen ger
kommunerna frihet att själva fatta beslut om barngruppernas storlek. Det
innebär att barngruppsstorlek och personaltäthet kan variera starkt mellan
olika kommuner och skolor och påverkar därför arbetet olika.
Personaltätheten utgör en viktig faktor inom fritidsverksamheten då arbete
med sociala relationer utgör en central kärna i fritidspedagogernas
yrkesutövning
(Skolinspektionen
2010;
Skolverket,
2007).
Förutsättningarna för att bygga upp och utveckla sociala relationer har enligt
informanterna förändrats. Det är ju så himla mycket barn så man känner
att man inte riktigt hinner med barnen som man skulle vilja (Aron). Det
kontinuerliga relationsskapande arbetet i fritidshemmet är idag svårare att
hinna med och någon fritidspedagog uttrycker också sin frustration över att
det tenderar att utvecklas till att enbart bli förvaring av barn. Förr fick
barnen mycket mer vuxentid och fritidspedagogerna kom närmare alla barn.
Idag är det en flock, så ser jag det och då lär man förhålla sig till det, gilla
läget å va med i flocken och leda den (Tess). Det ligger i linje med vad
Skolinspektionen nyligen kommit fram till i sin kvalitetsgranskning av
fritidshem: i stora barngrupper tenderar kontakterna mellan personal och
barn bli avpersonifierade (Skolinspektionen, 2010).
Den lokala organiseringen av skola och fritidsverksamhet kan variera
åtskilligt, vilket avspeglas i fritidspedagogers skilda upplevelser. Det kan röra
sig om att förskoleklassbarnen hålls åtskilda och elever i övriga klasser går i
separata fritidshemsgrupper, till att nästan alla skolans sex- till tolvåringar
bildar en mycket stor fritidshemsgrupp. Några menar sig fortfarande kunna
utveckla nära relationer med barnen därför att de arbetar med något mindre
barngrupper (mellan 20-25 barn) under längre perioder. För dem som
arbetar i större och fler barngrupper är detta däremot svårare. Ambitionerna
hos fritidspedagogerna att arbeta med fokus på mellanmänskliga samspel
kvarstår dock hos alla de intervjuade och dominerar deras uttryck.
Det tycks vara krävande och intensivt för heltidsanställda att vara i barngrupp merparten av arbetsdagens alla timmar, eftersom barngruppen består
av så många individer. Sammansättningen av gruppen förändras dessutom,
under dagens lopp för flera av fritidspedagogerna. Alexia arbetar deltid och
har möjlighet att förlägga nästan all sin tid i samma barngrupp i fritidshemmet. Hon berättar om sina heltidsarbetande kollegors situation som hon
tycker är ohållbar på grund av så många arbetsuppgifter i olika barngrupper.
Hon menar att strategier utvecklas hos medarbetarna för att mäkta med den
totala arbetssituationen.
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Många vuxna flyr, man flyr ner till kopieringsapparaten, man flyr till fikarummet,
man går gärna ut på extra rastvakt, man flyr från själva barngruppen för man
orkar inte med. (Alexia)

Flera av fritidspedagogerna uppger att det främst är under den obligatoriska skoldagen i organiserad form som de arbetar med olika projekt och
övningar för att ge barn möjlighet att utveckla sociala förmågor. Detta är ett
arbete som har mer skolkaraktär än det mer informellt inriktade arbetet som
främjade social utveckling och som var vanligt i fritidshemmet innan
avregleringarna av gruppstorlekarna ägt rum och barngrupperna var mindre.
Under den tiden var det inga svårigheter att komma ihåg vilka barn som gått
hem tidigare en eftermiddag, medan det idag krävs checklistor för att ha
kontroll på barngruppen.
Nya rutiner och lokaler
Fritidshemmen hade tidigare egna specialutformade lokaler. I takt med att
de integrerats i skolan har lokalfrågan kommit att lösas på många olika sätt
beroende på hur fritidshemsverksamheten har organiserats i olika
kommuner och skolor. En sådan rumslig förändring som påverkar arbetsförhållanden har med måltidsrutiner att göra. De flesta fritidspedagogerna
arbetar inte längre med matlagning, varken praktiskt eller pedagogiskt,
tillsammans med barnen. På de skolor som ingår i studien i Lövstad går
fritidspedagogerna tillsammans med barngrupperna till skolmatsalen där
bespisningspersonal gör i ordning och serverar mellanmål. Några pedagoger
deltar med barnen. Vid enstaka tillfällen när det är färre barn kan mellanmålet göras i ordning och ätas inne på avdelningen på den skola där
avdelningarna är utrustade med enklare köksinredning. I Barrköping finns
olika rutiner för måltider vid de två studerade skolorna. På Granskolan går
en grupp till skolans matsal medan en annan kan ha mellanmålet i sitt eget
hus som är utrustat med ett mindre tillredningskök. Barnen är inte delaktiga
i tillredning eller iordningställande av mellanmålet. På Tallskolan har man
däremot återinfört barnens delaktighet med ett pedagogiskt syfte på en av
avdelningarna. Barnen medverkar i att ställa i ordning och servera mellanmål till kamraterna samt duka undan (fältnoteringar och intervju). Detta
genomförs i en barngrupp med över 50 inskrivna barn med motiveringen att
barn som har uppgifter där de blir sedda och lyssnade till, växer till i
självtillit (Tova). På samma skola beskriver en annan fritidspedagog
mellanmålssituationen i en mindre grupp för yngre barn utan några som
helst pedagogiska förtecken utan endast som arbetsuppgifter av praktisk
karaktär.
Sen har man ju allt med fritidsgrejen och det är mellanmål som ska serveras, dukas
och plockas av och det ska bäras sopor och det ska städas och det ska beställas mat
[av den vuxne]. (Torild)
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Att inte längre ha egna lokaler som är anpassade för verksamheten
påverkar arbetet även på andra sätt. Tidigare arbetade man mer kontinuerligt med skapande uttryckssätt. Nu blir det endast vid enstaka tillfällen
…och sen det traditionella med lera och tryck det kanske kommer vart
tredje år nu, det gjorde man regelbundet förr (Gunnar). Det var också
lättare att spara skapade alster, liksom pågående aktiviteter, framme då
lokalerna endast användes av fritidshemmet. Idag är det vanligare att barn
har färre och mindre tids- och utrymmeskrävande skapande aktiviteter i
fritidshemmet (fältnoteringar). Å andra sidan har integreringen i skolan
bidragit till möjligheter att använda gymnastiksal, slöjdsal och bildsal även
om det är reglerat i tid och tillgång vilket förhindrar att spontant respondera
på barns önskningar och behov. Så man kan ju inte gå när man vill så där
spontant (Anders). Det gör att det mer liknar skolsituationen med dess
tidsramar.

Breddade arbetsuppgifter
En ambition med integreringen av skola och fritidshem och fritidshemmens
överflyttning till skolsektorn var att organisationen skulle kunna bli mer
ekonomisk och rationell och en helhetssyn på barns dag skulle möjliggöras
(Rohlin, 2001; SOU 1991:54). Genom samlad skolstart och ofta också samlad
skoldag ökade den barnfria tiden i fritidshemmet. Det påverkade fritidspedagogers möjligheter att erhålla heltidstjänster, varvid delar av tjänsterna då
förlades till den obligatoriska skoldagen. För fritidspedagogers del förändrades därmed i viss mån arbetsdagens innehåll genom fler och andra arbetsuppgifter än tidigare.
Arbete under skoldagen
I stort sett alla fritidspedagoger beskriver att de efterhand fått markant
utökade arbetsområden, särskilt under den obligatoriska skoldagen. Många
av dem har haft möjligheter att utifrån egna kunskaps- och intresseområden
påverka de nya arbetsuppgifternas karaktär. För flertalet av informanterna i
båda kommunerna handlar det om att arbeta under skoldagen i organiserad
form, oftast i halvklass, med olika utvecklingsmetoder, projekt och övningar
för att ge barn möjlighet att lära och utveckla sociala färdigheter. Drama och
temaarbeten där man arbetar i skolan på ett mer praktiskt och skapande sätt
förekommer också. Andra exempel på breddade arbetsuppgifter är att ha
övergripande ansvar för datorhantering på skolan, bedriva planerad
rastverksamhet, arbeta med barn i behov av särskilt stöd under skoldagen
som till exempel assistent för enskilda elever eller som resurs för klassen i
klassrummet. Att också vara en resurs som möjliggör halvklassundervisning
för läraren förekommer ofta. Eleverna kan då ha verksamhet ledd av fritidspedagogen utomhus eller i fritidshemmets lokal, förutsatt att det finns egen
sådan. Robert som arbetar på Rönnskolan uttrycker att några lärare inte alls
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bryr sig om vad som sker på de halvklasstimmar fritidspedagogen förfogar
över. Han påpekar samtidigt att de lärare han samarbetat med istället har
strävat efter ett nära samarbete med honom kring innehållet.
På Granskolan genomför fritidspedagogerna en heldag med lektioner och
lunch utomhus i skolskogen en gång i veckan med två halvklasser. Innehållet
den dagen präglas av natur, teknik, matematik, värdegrundsfrågor med mera
med en utomhuspedagogisk uppläggning. Syftet är också att möjliggöra för
de två klasslärarna att få arbeta i de andra halvklasserna en hel dag.
Sen har vi tagit över vissa delar då i och med att vi har samlad skoldag. Vi har en
utedag i veckan då vi åker till vår skolskog.(---) Så det är liksom ett krav på oss att vi
ska ta och hjälpa till på det sättet. (Gunnar)

På en enhet vid Granskolan har man förlängt den samlade skoldagen för
eleverna och lärarna har helklassundervisning endast ett till två tillfällen per
vecka. Där arbetar fritidspedagogerna huvudsakligen under skoldagen och
då med fritidspedagogiska områden, såsom värdegrundsrelaterade frågor,
estetiska uttryckssätt, socialt samspel och grupputveckling i en mer formaliserad form än den som varit vanlig i fritidshemmet som i stället mer
karaktäriserats av informella lärandesituationer. Greta beskriver hur de från
början i arbetet under skoldagen endast supportade läraren i dennes
uppgifter, men att numera kommer hennes kompetenser mer till sin rätt.
Sen har vi genom åren tycker jag mer och mer tagit vara på varandras kompetenser
och lyft fram; det här är jag bra på och det här vill jag göra. (---) Idrotten är något
som jag brinner för. (---) Sen så har jag dramalek (---) sen så har jag bild (---) sen
har vi ett arbetssätt som vi kallar kompisprat just nu och där jobbar vi ju
jättemycket med den sociala biten och det kan jag tycka är ganska karaktäristiskt
eller typiskt för en fritidspedagog att man jobbar mycket med barnet som person,
både med jag och med vi och med självkänsla och hela den biten. Det tycker jag är ett
av våra stora kompetensområden (---) lika viktigt som att jag har idrott eller bild
eller drama, det här med kompisprat är ju och det märker man ganska tydligt då vi
har klassråd så hamnar vi ofta på frågorna hur vi är mot varandra och hur man
förhåller sig gentemot sig själv och andra människor. (---) Idag har jag ju
halvklasser där jag har barnen eller så några dagar är jag faktiskt med i
klassrummet, men jag känner mig inte som en hjälplärare, utan jag är lika mycket
lärare som läraren som jag jobbar med, eller lika mycket pedagog! (---) Det är
viktigt för mig att jag också får se den delen och vara delaktig i den delen av
skoltiden eftersom vi har gemensamma utvecklingssamtal å så nu. Och nu ska vi
dessutom skriva skriftliga omdömen och där är vi ju inblandade. Jag får en otrolig
helhetsbild av barnen. (Greta)

Ett annat arbetssätt är att låta halvklasser tillbringa skoltid i
fritidshemmets hemvist med någon strukturerad fritidsverksamhet, vilket
sker på Tallskolan. Man kallar det för ”skolfritids” för att skilja det från
fritidshemsvistelsen före och efter skoldagen. Fritidspedagoger ansvarar för
idrott och natur och teknik liksom andra lektionspass, till exempel bild och
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drama, som ligger inom fritidspedagogernas kunskaps- och intresseområden. Flera av informanterna har också fortbildat sig i dessa ämnen. På
Granskolan har fritidspedagogerna medverkat i att formulera de lokala
kursplanemålen för bild och idrott. Fritidspedagogerna har också tilldelats
nya arbetsuppgifter i samband med utvärdering och bedömning av
verksamheten för kvalitetsredovisningen, se kapitel 9. Likaså har bedömningar av barn i samband med utvecklingssamtal och IUP inom skolans ram
tillkommit. Se vidare kapitel 10.
Ökad flexibilitet krävs
Att ställa upp är uttryck som återkommer många gånger under intervjuerna
och tydligt kopplas till samarbetet med förskoleklass och skola. Kraven på
flexibilitet hos fritidspedagogerna har ökat och de rycker in både här och där
och utgör det så kallade kittet för att allt ska fungera, till exempel när
lärarkollegor blir sjuka. Det är en påtaglig förändring som samtliga
fritidspedagoger tar upp i en eller annan form. Att dessutom ställa upp för
varandra under fritidshemstid när resurser för vikarier saknas ifrågasätts
dock inte på samma sätt som när man gör det i skolan. Flexibilitet är ett
honnörsord för fritidspedagogerna och nämns när viktiga kompetenser
efterfrågas. Samtidigt påpekar vissa den negativa aspekten av flexibilitet som
innebär att man tänjer på sig in absurdum, förändrar sig och sitt arbete för
att andra ska få möjligheter att utföra sitt arbete. Att ge avkall på sitt
huvuduppdrag, som för de allra flesta är fritidshemsverksamheten, och sina
ambitioner med det drabbar enligt informanterna enbart fritidspedagoger
och inga andra lärargrupper på skolan. Men rektorerna på Granskolan
understryker att lärarna finns kvar på skolan till 14.20 då skoldagen slutar,
vilket möjliggör ömsesidighet och lärares medverkan i fritidshemsverksamhet. Några av fritidspedagogerna från Granskolan säger att det finns lärare
som kan rycka in på fritidshemmet även om det inte är vanligt och gäller inte
alla lärare och tillfällen då det skulle behövas. Fritidspedagogerna, främst de
manliga, understryker att man för sin egen del måste kunna sätta gränser för
flexibiliteten, men det ankommer på den enskilda individen; här ges inget
stöd från ledningen. Det framgår både av rektorerna och av fritidspedagogerna själva att det är oklart vilken funktion yrkeskategorin fritidspedagoger
ska ha på respektive skola.
Administrativa uppdrag tillkommer
Att administrativa uppgifter ökat i skolan innebär att de också har ökat i
fritidshemmet. Det framstår som oklart vad och i vilken utsträckning
fritidspedagogerna ska medverka i det arbetet. Att fler olika uppgifter
kopplade till skolan har lagts på fritidspedagogerna framgår tydligt av
informanternas svar, där bland annat krav på att ta del av alla dokument
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som cirkulerar på skolan beskrivs. Många av dessa dokument upplevs inte ha
samma vikt för fritidspedagoger som för lärare.
Det har ju kommit mer och mer med skolan det här med pappersuppgifter som läggs
på då, mest på lärarna men vi ska ju ta del av detta, alla mål och dokument och
läroplan. (Alf)

Alexia uttrycker att det påverkar fritidspedagogens yrkeskärna:
Jag är så mycket för den sociala biten och det tycker jag har försvunnit mycket från
fritidspedagogens roll, jag tycker det är så mycket annat, enkäter och det ska vara
knutet till skolan.

Det ställs också krav på utvärderingar från politikerhåll, menar Alexia
vidare, och påtalar att det blir allt mindre tid tillsammans med barnen, vilket
flera andra informanter också uttrycker. Det har blivit totalt sett fler olika
arbetsuppgifter sedan fritidshemsverksamheten inlemmades i skolan. Till
följd av arbetsuppgifterna under skoldagen får kreativiteten inom
fritidshemmet mindre och mindre utrymme och innehållet påverkas även på
andra sätt. Fritidspedagogerna blir splittrade av många uppdrag och att
vistas i flera olika barngrupper. 
Skolsamverkan är en bisyssla som dock har en tendens att ta över många gånger
tyvärr både tidsmässigt, planeringsmässigt, och allt detta. (Rigmor)
Då fritids kommer är man ganska trött. Så var det inte förr, och det är ju där jag vill
ge järnet så man nästan önskar att fritids var på förmiddagen istället ja. (Anna)

Trycket på fritidspedagogerna ökar och det finns många oklarheter i vad
som ska inrymmas i den vidgade yrkesutövningen. Skolan tenderar att ta
över och nya arbetsuppgifter pressas in i de rådande för fritidspedagogerna.
Samtidigt kämpar fritidspedagogerna för att också bevara sitt traditionella
arbete, men här finns det många hindrande faktorer.

Fritidshemmet – hög- eller lågprioriterat område?
Bland de intervjuade finns olika syn på hur deras ansvarsområden värderas
och hur fördelningen av arbetsuppgifter ter sig, även om de flesta vill
prioritera arbetet med barngruppen i fritidshemmet. Gång på gång visar
informanternas svar att det är mycket som är otydligt i deras uppdrag.
Otydligheten har delvis sin förklaring i att uppdraget förändrats över tid. Det
framkommer också är att det brister i medvetenheten om och arbetet med
styrdokument, att den lokala styrningen av fritidsverksamheten förefaller
svag och att fritidsverksamheten inte alltid framstår som ett prioriterat
område.
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Styrdokumenten föga kända
Att sätta sig in i och kontinuerligt hålla sig förtrogen med styrdokument är
en del av de professionellas ansvar. Det förefaller emellertid som varken
ledningen eller fritidspedagogerna har styrdokumenten för verksamheten i
fritidshemmet särskilt klara för sig. De flesta av informanterna gick sin
utbildning under en period då inte nuvarande nationella styrdokument gällde. De lokala målen för fritidshemmen på Granskolans ena enhet har inte
setts över på tre år och det råder oklarhet över var de faktiskt finns dokumenterade. Däremot tycker sig de intervjuade ha målen i minnet och menar
att målen så att säga sitter i ryggmärgen, är internaliserade i dem. Det verkar
som om att det endast är vid riktade fortbildningsinsatser som
fritidspedagogerna anser sig ha anledning och möjlighet att uppdatera sig.
På Granskolans andra enhet har en kompetensutvecklingsinsats om just
styrdokument och utvärderingsbara målformuleringar genomförts. Denna
insats innebar att fritidspedagogerna ett drygt halvår innan jag genomförde
mina intervjuer hade utarbetat ett dokument för sin fritidshemsverksamhet.
Här hade deras uppgift att erbjuda meningsfull fritid och stöd i utveckling
formulerats och skrivits fram, ett arbete som de var nöjda med. Dokumentet
fanns däremot inte med i enhetens lokala arbetsplan, trots att tid funnits att
arbeta in det. Fortbildningsinsatser för arbetet i fritidshemsverksamheten
har erbjudits i form av presentationer av styrdokument, till exempel
Skolverkets allmänna råd för fritidshem, och fortbildningen kan enligt
fritidspedagogerna sätta ord på det som de redan gör ryggradsmässigt.
Många gånger speglar det vi gör klockrent mot läroplanen men det är vi inte alltid
medvetna om. Det är inte tydligt för oss fast det är helt rätt det vi gör, så att säga.
(Roger)
Styrdokumenten kanske man inte läser förrän man går nån kompetensutvecklingskurs eller så och det blir vid såna tillfällen man lyfter upp dem. Men egentligen ska
man ju ha med sig det hela tiden och man kanske bara har vissa delar då som man
tycker är viktiga och jobbet har gått i stå. Den dagen man får frågan måste man ju
kunna svara. ”Nä jag ska gå och kolla i boken” det ser ju inte så bra ut! (Robert)

Några av fritidspedagogerna hade genomgått fortbildning och blivit
bekant med Lärarförbundets (2005) anvisningar Från intresse till kunskap
som är en uttolkning av läroplanen och annan lagstiftning, och använder den
därefter som stöd i sitt arbete.
Fritidspedagogerna efterlyser stöd och styrning
Fritidspedagogerna efterlyser överlag pedagogisk ledning från rektorerna. På
Granskolans ena enhet hävdar fritidspedagogerna att det från rektors håll
skett en förskjutning från att fritidspedagoger, med huvuduppgift i fritidshemmet, inte finns med på kartan lika självklart längre som under den tid de
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hade en rektor med kunskap inom fritidshemsområdet. Nuvarande rektor
har inte kunskaper om fritidshemsverksamhet, vilket han själv beskriver
under intervjun. Därför lämnar han över allt ansvar på personalen, ett ansvar som fritidspedagogerna i sin tur får små förutsättningar att axla.
Fritidspedagogerna reagerar tydligt mot att bli försummade från ledningshåll. Ett exempel på försummelse eller bristande respekt uttrycks i termer
som att när ett lov närmar sig, så önskar rektorn personalen via sitt interna
nät ett trevligt lov och att de ska ta vara på ledigheten trots att fritidspedagoger inte har uppehållstjänst med ingående lov. Gerd, en av fritidspedagogerna, vill ha ett annat tänkande kring fritidshemmet och fritidspedagogernas arbetssituation, men poängterar att ovan nämnda exempel
handlar om bristande kunskap från rektors sida. Hon säger sig ändå inte
uppleva någon skillnad i status mellan de olika lärarkategorierna.
Gunilla, som tjänstgör under en annan rektor på samma skola, är tillfreds
med att ha fört in fritidspedagogiken, de områden hon är bra på, inom
skolans ram. Men det verkar vara på bekostnad av hennes arbetstid i
fritidshemmets vardag.
Även om några av rektorerna upplevs som kunniga i fritidshemsfrågor och
också förefaller ha förståelse för verksamhetens villkor, så ger ändå
fritidspedagogerna uttryck för att rektorerna inte hinner med att inspirera
och driva fritidshemsfrågor. Fritidspedagogerna lämnas själva till att göra
detta. Fritidspedagoger främst från Barrköping uttrycker att de inte heller
ges möjlighet eller kan driva fritidshemsfrågor då de aldrig möts som grupp.
Det förekommer inga kontinuerligt återkommande möten för yrkesgruppen
på respektive skola. Det har man däremot i Lövstads två skolor. På Rönnskolan har man ett tillfälle per vecka och på Aspskolan ett tillfälle var fjärde
vecka under ledning av rektor. En av fritidspedagogerna vid Aspskolan
önskar att dessa träffar ska utökas med möten av mer pedagogisk karaktär.
Vid studiens genomförande fungerar de endast som informationsmöten med
diskussioner som till övervägande del kretsar kring praktiska frågor. Även
om man träffas varje vecka på Rönnskolan och tid finns för gemensamma
diskussioner så förefaller steget till att driva fritidshemsfrågor ibland vara
långt. Enstaka fritidspedagoger uttrycker också rädsla för att upplevas som
nej-sägare till skolarbetet och tjatiga om fritidshemsfrågor och därmed
försätta sig i sämre dager hos ledningen. Men i Lövstad menar många av
fritidspedagogerna att de ändå känner sig starka som grupp och att de är
uppskattade av ledningen. På Aspskolan finns en stor kärna av fritidspedagoger som arbetat över tio år på skolan, vilket har betydelse för att de
fortfarande kan hävda fritidshemmets egenart, även om utveckling av
fritidshemsfrågor inte får högsta prioritet.
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Stor spännvidd i hur fritidshem prioriteras
Fritidspedagogerna i Lövstad samt flera av de intervjuade vid Tallskolan i
Barrköping beskriver sina mest centrala arbetsuppgifter med utgångspunkt i
fritidshemmet. För mig är fritidshemmet det allra viktigaste (Anna). På en
av skolorna i Lövstad läggs arbetsschemat för fritidspedagogerna först och
främst med utgångspunkt i fritidshemmet.
Både på Aspskolan och Rönnskolan beskriver de intervjuade att de kunnat
skapa sig en ställning som grupp på skolan. Framför allt de manliga
fritidspedagogerna understryker vikten av att vara tydlig som fritidspedagog
och att det mycket handlar om vad man själv står för och kan uttrycka.
Anders säger att eftersom de är många fritidspedagoger på hans skola har de
också alltid lyckats med att hävda fritidshemmets verksamhet och inte som
på många skolor
…där ju fritidshemmen mer eller mindre ätits upp av skolan så man har ingen ork
kvar till eftermiddagen sen, men det handlar nog mycket om vad det är för person.
Och det finns ju det här, hur ska jag uttrycka mig, hur det än är så finns det ju
någonstans att man vill sluta tidigt [på dagen] men då gör man sig ju egentligen en
otjänst för då biter man ju sig själv om du förstår hur jag menar. (Anders)
Vi har som fritidspedagoggrupp med stöd av ledningen, men mest tack vare oss
själva, skapat oss en ställning som möjliggör bra villkor på en del områden. Och så
var det inte då jag började. (Roger)

Även om fritidspedagogerna säger sig prioritera fritidshemmet och
arbetet där är det inte friktionsfritt och entydigt uppskattat av skolledningen
som vill ha en mer flexibel personal över hela skoldagen. För att lösa
övergången mellan arbete under den obligatoriska skoldagen till arbetet i
fritidshemmet, har man genom en lokal överenskommelse i Lövstad kämpat
sig till en halvtimme utanför barngruppen, för att ställa om sig inför
fritidshemmets verksamhet som har annan karaktär än skolans. Emellanåt
finns stöd från ledningen för detta men enligt Roger så finns det ju tillfällen
då de inte visar den förståelsen så stödet är inte helgjutet. Under perioden
för datainsamlingen pågår från arbetsgivarens håll försök att eliminera
denna så kallade ställtid.
Fritidspedagogerna i Granskolan i Barrköping menar istället att de under
den obligatoriska skoldagen har möjlighet att arbeta fritidspedagogiskt och
säger sig därför inte ha samma behov att prioritera fritidshemmet och lägger
därför inte heller schemat huvudsakligen med utgångspunkt från detta.
Verksamheten har varken skrivits fram i lokala dokument eller synliggjorts
på annat sätt. Fokus ligger på skoldagen som man också förlängt för barnen
utöver den samlade skoldagen. Fritidspedagogerna på en enhet menar att
man på sin avdelning har fört in områden som de är duktiga på i skolan. Vi
gör väldigt mycket i samlad skoldag, vi har inga större aktiviteter på
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fritids (Gun). Arbetet i fritidshemmet har begränsats. Där karaktäriseras
uppgiften mer av att finnas till och utgöra en trygghetsfaktor för barnen, vi
ser ju fritidstiden mer som där barnen själva får rå om sig själva och sin tid
och vi finns där som stöd (---) finns nära då det behövs (Greta). Samtidigt
beklagar kollegan Gunilla att inte möjligheten längre finns att utan tidspress
ta del av barns tankar och erfarenhetsvärld i olika samtals- och
aktivitetssituationer förutom under lovdagar då arbetssituationen är lugnare.
I den andra enheten på Granskolan undervisar fritidspedagogerna mycket
under skoldagen, och tjänstgör endast sporadiskt i fritidshemmet.
Planeringstillfällen för lärare och fritidspedagog, som tillsammans ansvarar
för en klass, ligger alltid på fritidshemstid. Jag har fokus på skoldelen, det
är ju där jag gör min mesta tid (Gina). Fritidspedagogerna motiverar denna
fördelning med att deras kompetens kommer barnen tillgodo oavsett under
vilken tid på dagen det sker och dessutom gagnar det barn som inte är
inskrivna i fritidshemmet. Att de sedan av personliga skäl inte gärna arbetar
enbart på eftermiddagar har några av dem diskuterat som ett tänkbart
underliggande motiv till att de föredrar att arbeta mycket under skoldagen.
En av fritidspedagogerna på Tallskolan, Torild, arbetar med förskoleklassen och ser uppgifterna under förskoleklasstid (skoltid) som mer centrala än
fritidshemstiden. Den senare består för henne av flera praktiska göromål i
samband med mellanmålen. Innehållet i fritidshemmet beskrivs dock inte av
henne som pedagogiskt på samma sätt som förskoleklassarbetet där barnen
har samlingar och arbetspass. Ingen av de intervjuade fritidspedagogerna
vill separera fritidshemmet från skolan.
Individuellt lönesystem
Kraven på verksamheten i skolan och fritidshemmet har ökat liksom pressen
på yrkesutövarna att prestera och ha många idéer. Flera fritidspedagoger i
Lövkommunen uttrycker att de kan missgynnas lönemässigt av att säga nej
till att ställa upp och rycka in här och där. Som exempel ges att läraren kan
be fritidspedagogen att rätta elevernas arbetsböcker. Några fritidspedagoger
tycker det är svårt att gå emot läraren och har emellanåt därför utfört
uppgiften istället för att hävda sin egen kompetens och inriktning. Man ska
nästan behaga läraren mellan åtta och tolv, då blir man populär (Ragna).
Lönesamtalet grundar sig också på vad lärarna i arbetslaget uttrycker om
fritidspedagogen som hon eller han samarbetar med, säger ett par fritidspedagoger. En av fritidspedagogerna som upplevt att hon missgynnas i löneutvecklingen påpekar att det också innebär en nedgradering av arbetet med
barnen i barngruppen – det arbete som hon menar hon är riktigt bra på.
Hennes kollegor på andra avdelningar uttrycker detsamma, det vill säga det
som gynnar lönen handlar om andra arbetsuppgifter än det pedagogiska
arbetet i fritidshemsgruppen, att prioritera arbetet med barnen lönegrundas
inte. Fritidspedagoger räds att kraftfullt hävda fritidshemsverksamheten för
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att det just kan påverka löneutvecklingen. Någon får föra allas talan, men
alla backar inte upp obekväma åsikter som förs fram till ledningen. Man är
väldigt medveten om vad man ska säga och inte säga för vad ger det för
utslag i lönesamtalet sen, så det är ju lite tråkigt (Rigmor).

Sammanfattande kommentarer och analys
Av intervjustudien framkommer att förändrade villkor för fritidshem och
skola har påverkat fritidspedagogernas arbete i flera avseenden. Såväl
likartade som olika sätt att agera och hantera förändringarna framkommer
bland fritidspedagogerna. Också tidigare forskning har funnit att
integreringen i skolan medförde många förändringar i fritidspedagogernas
arbete och ingalunda var problemfri (se bl a Carlgren, 1999; Hansen, 1999;
Torstensson-Ed & Johansson, 2000). Alla de intervjuade välkomnar dock
den förändrade organisationen, både för att man därigenom kan erhålla
heltidstjänster och för att samverkan med skolan ger potential för att
anlägga den sedan länge starkt förordade helhetssynen på barn och
verksamhet (se Rohlin, 2001). Att utveckla närmare relationer med barnen
och få en förståelse av deras lärande och utveckling i vidare perspektiv
försvåras emellertid av att fritidspedagogerna idag hanterar en större mängd
barn än tidigare.
Fritidspedagogernas ansvarsområden varierar
Fritidspedagogerna uttrycker svårigheter att sätta gränser för hur mycket de
kan tjänstgöra under den obligatoriska skoldagen utan att förlora kraft och
engagemang till kärnverksamheten i fritidshemmet. Bland de kvinnliga
fritidspedagogerna kommer detta något oftare till uttryck än bland de
manliga.
Fritidspedagogernas strävan efter helhetssyn legitimerar också att deras
ansvarsområde (Abbott, 1988) utvidgas och att de används överallt där man
menar att det är väsentligt att se till barnets hela situation. Å ena sidan kan
det ses som stärkande för yrkets utveckling att fritidspedagogerna får nya
uppgifter som bygger på deras speciella kompetens. Å andra sidan kan det
också få motsatt effekt om det bidrar till den gummibandfunktion som en av
de intervjuade rektorerna beskriver, det vill säga att de blir inhoppare för
allehanda uppgifter både här och där, och blir därför ibland utnyttjade under
skoldagen. Då minskar yrkets tydlighet och gränserna för ansvarsområden
suddas ut (jfr Hjelte, 2005).
Mellanmålet som lärandesituation för barn i fritidshemmet, med till
exempel visst ansvarstagande för tillredning och beräkningar samt en stunds
social samvaro, är en liten del av det ansvarsområde som fritidspedagoger
traditionellt förfogat över. Men efter rationaliseringar och inträde i skolan
har tillredning och genomförande av mellanmål förflyttats och övertagits av
bespisningspersonal. Betoning på lärande och samspel vid mellanmålet har
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mestadels försvunnit och fritidspedagogernas funktion är inte tydlig. Följden
blir att individuella skillnader uppstår beroende av lokal styrning och av vad
fritidspedagogerna förmår göra av mellanmålssituationer utifrån sina
positioner och de funktioner de utvecklar på skolorna (jfr Calander, 1999).
Det förekommer både att fritidspedagoger enbart utövar tillsyn i
bespisningslokalen, likväl som att fritidspedagoger påverkat organisationen
så att det går att arbeta pedagogiskt med den informella lärandesituation
som mellanmålet kan utgöra. Sådana olikheter kan förekomma inom samma
skola. Hur kan man förstå att det på en och samma skola kan förekomma så
olika förhållningssätt gentemot den pedagogiska utmaningen i en
mellanmålssituation? En möjlig tolkning är att fritidspedagogernas
subjektiva handlingsutrymme (se Ellström, 1996; Parding, 2010) skiljer sig
åt. Det kan i sin tur härledas till hur stark enskilda fritidspedagogers inre
kompass är (se Kreijsler, 2005) under inverkan av yttre förändringar som till
exempel att arbeta i nya sammanhang och funktioner.
Varierat handlingsutrymme
Handlingsutrymmet både över och inom fritidshemmet (se Parding, 2010)
förefaller relativt stort så tillvida att ingen annan yrkesgrupp eller rektor
nämnvärt lägger sig i vad som där sker. Fritidspedagogerna förfogar över
innehåll och utformning av verksamheten. Men samtidigt kan sägas att
handlingsutrymmet i deras traditionella ansvarsområde, fritidshemmet,
många gånger och på olika sätt beskurits av strukturella faktorer som till
exempel större barngrupper, förändrad lokaltillgång, sämre ekonomi och
otydlig styrning. Dessa förändringar måste fritidspedagogerna hantera. I
intervjuerna gör de dock inte mer omfattande reflektioner över hur villkoren
inverkar på deras kärnverksamhet och det framkommer att de inte försökt
påverka förändringarnas karaktär i någon högre grad. De stora
barngrupperna försvårar det relationella fritidspedagogiska arbets- och
förhållningssättet, vilket också Skolinspektionen (2010) påpekade i sin
senaste rapport. Handlingsutrymmet minskar och fritidspedagogerna drivs i
fritidshemmet till att inta ett distanserat ledarskap med mer övervakande
funktion även om de försöker vidmakthålla yrkeskårens traditionella arbetsoch förhållningssätt, i vilket relationen till individen varit och är central (jfr
Hansen, 1999; Johansson, 1984, se även t ex Aspelin & Persson, 2008;
Frelin, 2008). Denna strävan kan ses som uttryck för deras professionella
habitus och en yrkesidentitet baserad på yrkets traditionella kunskapsbas.
Kunskapsbasen som grund för ansvarsområden
Fritidspedagogers kunskaper förefaller komma väl till pass för arbete under
skoldagen med bland annat lärande och utveckling av sociala färdigheter,
som är värdefulla för samspel människor emellan. Men för flertalet av de
intervjuade har formerna för arbetet ändrats från fritidshemspedagogikens
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mer informella situationsbundna arbete till ett som organiseras i enlighet
med skolans tradition med tidsramar och obligatorium för barnen. Kunskaperna som tidigare användes inom fritidshemmens informella sammanhang
(se t ex Hansen, 1999; Johansson, 1984) används nu i formella lärandesammanhang. Kunskaperna kläds därmed också i högre utsträckning i ord
(värdegrund, livskunskap, kompissamtal, kreativt skapande, friluftsliv med
mera) och ges ett värde som inte likartade arbetsinsatser i fritidshemmet
vidkänts. Det förefaller som att de själva, med några få undantag, inte heller
ger sina arbetsinsatser i fritidshemmet samma tyngd som de som de utför
inom skolans tidsramar. En anledning kan vara att det symboliska kapital
(Bourdieu, 1994; Broady, 1998) som skolans verksamhet ges väger tyngre än
det fritidshemmets aktiviteter står för i samhället. Det kan också vara en
förklaring till att flertalet av de intervjuade fritidspedagogerna välkomnar
krav att under skoldagen hålla lektioner inom kunskapsområden som de
känner att de behärskar och är intresserade av, så länge de känner att de
mäktar med. Här finns också den mer pragmatiska förklaringen till att man
vill arbeta heltid. Datoransvar kan ses som ett exempel på något som tillmäts
värde och ger en viss status och berättigande på skolan. Detsamma gäller
vissa andra avgränsade uppdrag, t ex de utvecklingsuppdrag som några av de
manliga fritidspedagogerna har i sina tjänster. Undervisning i skolämnen,
till exempel idrott och natur och teknik (NT), som några av de kvinnliga
fritidspedagogerna svarar för, tycks fylla samma funktion.
Jag ser det ovan nämnda som ett av många uttryck för skolans dominans i
fältet och något som försvårar gränsdragningar för fritidspedagogerna. Att
ingå i skolan och arbeta med skolämnen riskerar ske på bekostnad av kårens
traditionella ansvarsområde. Möjligheter att hävda kunskapsanspråk och
skapa ett yrkesmonopol inom fritidspedagogik försvåras då ytterligare.
De intervjuade saknar fritidspedagogiska diskussioner och möten, där
främst fritidspedagoger deltar. Möjligheter att utveckla och stärka det
fritidspedagogiska perspektivet och den gemensamma kunskapsbasen
förefaller därmed ha försvårats, även om det på tre av de fyra skolorna
uttrycks ambitioner att regelbundet, från en gång per vecka till en gång i
månaden, genomföra yrkeskategorimöten. Dessa leds av rektor och tenderar
dock främst ha karaktären av informationsmöten. Skillnaden i förhållningssättet till mellanmålssituationen, som beskrivits tidigare, kan utgöra ett
exempel på bristande möjlighet att utveckla kollegial medvetenhet, styrka
och hävdande av sitt ansvarsområde.
Kollegiala samtal och en kontinuerligt sammanhållen, relativt stor grupp
fritidspedagoger på en skola syns emellertid kunna stärka det fritidspedagogiska perspektivet.
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Försvårande förhållanden
Att fritidspedagogens arbetsinsatser under skoldagen främst ska användas
för att ”underlätta för lärarna” och möjliggöra halvklassundervisning kan
tolkas som ett uttryck för lärarnas större sociala kapital ( Broady, 1998). Det
bidrar också till att fritidspedagogernas kunskaps- och ansvarsområde
(Abbott, 1988), fritidspedagogik och fritidshem, trängs undan och
osynliggörs. Den mening och betydelse fritidshemsverksamheten tillmäts
hänger ihop med lärares och rektors kunskaper, inställning och attityd till
det ansvarsområde och de kompetenser som fritidspedagogerna har och står
för samt den mening fritidspedagogerna själva ger verksamheten.
Fritidshemmet och skolan skiljer sig åt i sina grundläggande funktioner.
Den första verksamheten är frivillig och handlar om barnets fritid och den
andra är obligatorisk för barnet med tydligare styrd tid. Fritidspedagogens
yrkesroll är traditionellt präglad av stor självständighet men är samtidigt
avhängig det sociala system och den organisation där yrkesutövningen sker, i
synnerhet som fritidspedagogyrket saknar en tydlig professionell profil
baserad på specialiserad kompetens (jfr Ackesjö, 2011; Johansson, 1984).
Handlingsutrymmet över och inom fritidshemmet och självständigheten i
arbetet har, som tidigare nämnts, urholkats samtidigt som det breddats på
grund av fler och diversifierade uppdrag under skoldagen. Det utvidgade
uppdraget för fritidspedagogerna utgörs, förutom krav på bedömningar och
redovisningar, i hög grad av insatser i skolan där lärarna föreskriver och
signalerar både uttalat och outtalat förväntningar på vad fritidspedagogerna
ska göra. Den osäkerhet som kan skönjas hos några fritidspedagoger hur de
ska bemöta dessa förväntningar antas förstärkas av att fritidspedagogerna
ger uttryck för att den individuella lönesättningen påverkar vad de kan säga
och göra (se Day 2002; Parding 2010). Här förefaller graden och karaktären
av individuell autonomi starkt präglat av den lokala styrningen och det
sociala fält som den lokala skolan utgör.
Otydligheten avseende arbetsuppgifter och ansvarsområden utnyttjas av
skolledningen på ett sätt som inte sker för andra yrkesgrupper i skolan och
indikerar fritidspedagogernas underordnade position i det sociala fältet
(Bourdieu, 1994). Gränsdragningen för fritidshemsverksamheten påverkas
av deras rubbade handlingsutrymme över och inom området.
Arbetsuppgifterna i skolan framstår för några av fritidspedagogerna som
oklara, medan några har breddat sitt ansvarsområde och hittat sin nisch
genom att anpassa fritidspedagogiska arbetsformer och innehåll till
skolverksamheten.
I det arbetet synliggörs den fritidspedagogiska
kunskapsbasen och fritidspedagogerna framstår som säkra i sina uppgifter.
Några enstaka fritidspedagoger ”nischar” sig genom att bedriva undervisning
i skolämnen och ser sig därmed i en mer traditionell lärarroll än en
fritidspedagogroll.
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Sammantaget framkommer att förändrade förutsättningar inom ramen
för den decentraliserade styrningen bidragit till att fritidshemsverksamheten
och fritidspedagogernas arbete i flera fall otydliggörs. Arbetsuppgifterna har
utökats så att fritidspedagogerna utgör ett mer eller mindre uttalat
komplement till skolan samtidigt som traditionell fritidshemsverksamhet
kommit till korta i likhet med det som framkom redan i slutet av 1990-talet
(Calander, 1999). Samtidigt framkommer emellertid uttryck för en kollektiv
grund och gemensam kunskapsbas för fritidspedagogyrket när det särskilda
med fritidspedagogiken åberopas. Flertalet intervjuade fritidspedagoger vill
stärka fritidspedagogiken i fritidshemmet och den förs allt tydligare också in
i skolarbetet. Det kan ses som ett uttryck för deras professionella habitus och
som en del av en kollektiv identitet. Det framkommer också när
fritidspedagogerna betonar styrkan och det positiva med att vara en större
grupp fritidspedagoger på en och samma skola för hävdandet av fritidshemmets särart.
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9. Bedömning av verksamhet
Krav på kvalitetsredovisning av fritidshemsverksamheten har som framkommit (se kapitel 2) efterhand ökat för att sedan övergå till krav på att
systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Det senare kravet infördes efter att
jag genomfört min datainsamling. Skolverkets lägesbedömningar visar,
vilket också berörs i kapitel två, att det fanns stora brister i det kommunala
uppföljningsarbetet av fritidshemsverksamheten långt in på 2000- talet.
Av mina intervjuer i Barrköping och Lövstad framkommer att det finns
vissa skillnader i hur de två kommunerna tolkar och hanterar sitt uppdrag
att följa upp, dokumentera och redovisa fritidshemsverksamheten. På
samma sätt skymtar vissa skillnader i rektorernas sätt att tolka och följa upp
sitt uppdrag beträffande bedömningar av verksamheten i fritidshem. De
lokala styrdokumenten har lite olika karaktär, och fritidspedagogerna ger
uttryck för delvis skilda insikter i och erfarenheter av kvalitetsredovisningar
samt den betydelse dessa har för deras arbete. Till övervägande del förefaller
ändå fritidspedagogernas upplevelser och synpunkter att vara likartade
Intervjuerna med fritidspedagogerna presenteras därför främst gemensamt
och inte uppdelade på de olika skolorna. I de avseenden där det förefaller
finnas uppenbara skillnader redovisar jag dock dessa. Enskilda aktörers
uttryck används både för att illustrera och understryka gemensamma uttryck
och för att visa på den variation som också aktörerna ger uttryck för.
Kommunernas och rektorernas tolkningar av hur fritidsverksamheten bör
följas upp och bedömas presenteras inledningsvis, och fritidspedagogernas
tolkningar och upplevelser ges längre fram i kapitlet.

Kommunernas tolkning av sitt ansvar
De båda kommunerna, Barrköping och Lövstad som deltog i min
undersökning visade sig ha något olika sätt att tolka sitt uppdrag.
Kommunernas mål och riktlinjer vad gäller fritidshemmet och redovisning
av dess kvalitet beskrivs kortfattat i det följande. De variationer i kommunernas tolkning av centrala förordningstexter om verksamhetsbedömningar och kvalitetsredovisningar som framkom i min studie visade sig också
i Skolverkets (2006) lägesbedömning.
Barrköpings kommun har inte haft några uttalade mål för sin
fritidshemsverksamhet. I skolplanen fanns inte heller fritidshemmet
framskrivet annat än med en mening där fritidshemmet angavs som en
viktig resurs för yngre barns lärande och utveckling. I skolplanen påtalades
att kvalitetsredovisningen dels skulle vara en lägesavstämning avseende de
nationella målen och skolplanens utvecklingsområden, och dessutom visa på
åtgärder för utveckling.
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Barrköping fick, som jag berört tidigare, några år innan jag genomförde
min studie kritik från Skolinspektionen för att kommunens fritidshemsverksamhet inte levde upp till vare sig krav på dokumentation av värdegrundsarbete eller krav på planering och systematisk utvärdering. Fritidshemmets verksamhet höll dessutom generellt låg kvalitet, påpekade
Skolinspektionen. Åren därefter genomfördes som en följd av kritiken
utvecklingsinsatser för att främja kvalitetsarbete och redovisning. Under
tiden för min datainsamling antogs kommunala mål och riktlinjer för
fritidshemsverksamhet. Dessa hade dock ännu inte nått ut till de rektorer
som intervjuades, även om de kände till att det var på gång. En förändring av
kvalitetsredovisningarna skulle också enligt rektorerna göras i Barrköping
där fritidshemmen skulle redovisas separat. Efter min intervjustudie så finns
fritidshemsverksamheten med i kommunens sammantagna redovisning.
Till skillnad från Barrköpings kommun hade Lövstadskommunen
fritidshemsverksamheten tydligt angiven i kommunens skolplan. Det var
också framskrivet att pedagoger skulle utvärdera sin verksamhet och att de
kunde använda olika metoder för dokumentation av sitt och barnens arbete.
Det visade sig dock i min studie att fritidspedagogerna inte överlag
dokumenterade sitt arbete och verksamheten. I Lövstad användes en
gemensam mall för hur kvalitetsredovisningarna skulle utformas och för
gemensamma enkätundersökningar till föräldrar.
Mallen för
kvalitetsredovisningen skulle vid tiden för min datainsamling omarbetas i
enlighet med den reviderade förordningen om kvalitetsredovisning inom
skolväsendet (SFS 2005:609). Förändringen innebar att kvalitetsredovisningar skulle spegla fritidshem och skola separat i flera avseenden och inte
som tidigare enbart genom kvantitativa uppgifter om antalet inskrivna barn
och personaltäthet. I kommunens redovisning från tiden efter min
intervjustudie framgår då detta och fritidshemmets verksamhet skrivs fram
något tydligare.

Rektorernas tolkning av ansvaret
Hur de centralt formulerade direktiven tolkades och realiserades på den
lokala nivån varierar inte bara till följd av de kommunala skillnaderna utan
också utifrån de sex rektorernas hållning till sitt ansvar för fritidshemsverksamheten vid skolorna. Det förekom således skillnader inom samma
kommun och även inom samma skola. Några av rektorerna använde sig till
viss del av strategier för att personalen skulle genomföra skriftliga
utvärderingar och reflektioner som underlag till sammanställning av
kvalitetsredovisningar och för utveckling i yrket. Resultaten av rektorernas
uttalanden redovisas skola för skola för att tydliggöra de skiftande ramarna
för fritidspedagogernas arbete.
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Tallskolans rektor
Rektor T-y med ansvar för bland annat fritidshemmen anser att
fritidspedagogerna, för att kunna bidra till kvalitetsredovisningar, först
måste formulera mät- och utvärderingsbara mål för verksamheten. Därför
har fritidspedagogerna på uppmaning av rektor arbetat med att skriva fram
sociala mål inom respektive fritidshemsavdelning. Dessa mål finns också
tillgängliga så att föräldrarna lätt skulle kunna ta del av dem. Då det gäller
kvalitetsredovisningen säger rektorn att han inte kan sitta på sin kammare
och skriva den utan han behöver det underlag som fritidspedagogerna och
förskollärarna skriver i sina utvärderingar. Han påpekar samtidigt att
fritidshemspersonalen är ovan vid att dokumentera; även om några av
fritidspedagogerna är duktiga så behöver de generellt bli bättre på det.
Rektor T-y kräver däremot inte in underlagen utan vill genom att, som han
uttryckte, gång på gång tala om planering, genomförande och utvärdering
som en ständigt pågående dokumentationsprocess, bädda för att de ska
utveckla dokumentationen. Han ger fritidspedagogerna förtroendet då han
tycker att de är så duktiga i sitt arbete (rektor T-y) och tror också att det är
den optimala vägen att hantera önskan och kraven om mer dokumentation
istället för att hela tiden vara kontrollerande och kontinuerligt kräva in
underlagen. Om underlag skapas av fritidspedagogerna så skulle sedan ett
utkast till kvalitetsredovisningen kunna manglas fram och tillbaka för att
han och fritidspedagogerna skulle bli överens om skrivningarna. Rektor T-y
har lång erfarenhet av att ansvara för fritidshem men inte lång erfarenhet av
rektorskap på just denna skola. Han uttrycker också att man just nu prövar
sig fram vad gäller fritidshemsverksamhetens organisation och
fritidspedagogernas
arbete
under
skoldagen
eftersom
större
organisationsförändringar pågår för hela Tallskolan.
Granskolans rektorer
På Granskolan har båda rektorerna ansvar för fritidshemmen men för olika
enheter och avdelningar. En av rektorerna påpekar nödvändigheten av allas
deltagande vid kvalitetsarbete.
Det ska vara en levande process där du som fritidspedagog ska vara högst
involverad för det är där ute i mötet med barnen som kvalitet är, då måste den
närheten finnas och ska kvalitetsredovisningen vara ett levande dokument måste
den ägas av pedagogerna, inte av mig som rektor. (rektor G-x)

Samma rektor vill genom sitt krav på att varje pedagog och lärare ska
skriva tre till fem självreflektioner per termin stimulera utvecklingen av
kvaliteten i verksamheten. Hon menar att om personalen mer medvetet
reflekterar över verksamhet och sina insatser så kan det både synliggöra
fritidspedagogernas arbete och dessutom bidra till att den dagliga verksamheten kan förbättras. Med verksamhet avser hon både skola och fritidshem. I
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skolans gemensamma lokala arbetsplan finns dock överhuvudtaget inte
ordet fritidshem nämnt. Tilläggas kan, att fritidspedagogerna på Granskolan
till större del tjänstgör under skoldagen.
Rektor G-y för den andra enheten uttrycker att han aldrig fått in annat än
ett kvantitativt underlag rörande antalet barn i grupperna. Han återkommer
flera gånger under intervjun till att det är fritidspedagogerna själva som
måste bryta ut fritidshemsverksamheten och visa på vad de gör i fritidshemmet. Samma rektor uttrycker oro över de fritidshem han ansvarar för,
men slår samtidigt fast att en mängd reformer och utvecklingsarbeten har
medfört att vi kommer aldrig fram till fritidshemmen – de är ett sorgebarn
(rektor G-y). Tyvärr vi är alldeles för dåliga sa rektorn på min fråga om
Skolverkets anvisningar och råd för arbetet i fritidshem (Skolverket, 2007)
användes som stöd. Det skulle, enligt rektor, kunna vara ett levande dokument om fritidspedagogerna själva ville det och om kraven kom från dem
själva att använda det. Fritidshemmet har tappats bort därför att fokus legat
på skolan.
Hans rektorskollega, som inte tjänstgjort lika länge på skolan, menar att
en förändring är på gång på hennes enhet och att man håller på att ta
tillbaka fritidshemmet. Vidare påpekar hon att man inte kan se skolan som
mer viktig än fritids (rektor G-x). I kvalitetsredovisningarna är dock fritidshemmen osynliga, men fortsättningsvis ska de redovisas separat i kvalitetsredovisningen. Samtidigt är rektorn tveksam då hon menar att man på
skolan vill se all verksamhet som en samlad enhet och inte särskilja skola och
fritidshem. Men oavsett hur det blir så måste fritidshemmet tydliggöras
påpekar hon.
Aspskolans rektor
På Aspskolan uttrycker den rektor som ansvarar för fritidshemmen, att
dokumentering för utvärdering och redovisning inte ligger för
fritidspedagogerna (rektor A-x) men hävdar att de ändå medverkar i arbetet
med kvalitetsredovisningen. Dels genomför skolan utvärderingar i form av
en digital enkät till all personal där svaren kan grupperas utifrån
yrkeskategorier. Dels utvärderar personalen i blandade yrkesgrupper verksamheten med utgångspunkt i några frågeställningar. Rektor A-x tror inte att
fritidspedagogerna utvärderar fritidshemsverksamheten explicit och
kontinuerligt och hon kontrollerar inte verksamheten annat än genom de
brukarenkäter som är gemensamma för alla grundskolor i Lövstad.
Formerna hade inte riktigt satt sig då rektor vid den här tiden var
förhållandevis ny på sin post. Hon uttryckte en önskan att de
målsättningsdiskussioner som förts i förlängningen skulle rendera i kriterier
för utvärdering av verksamheten. Det går inte att i lokala styrdokument
utläsa något om utvecklingen av fritidshemmen men rektor A-x uttalar
vikten av att se över innehåll och kvalitet även i fritidshemmet. Hon reser
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även frågan om studiedagar skulle kunna arrangeras för fritidspedagoger
specifikt, vilket inte funnits tidigare. Vidare menar hon att det är viktigt att
fritidspedagogerna inte tömmer all sin kraft under förmiddagen, i skolan,
utan även har energi kvar under eftermiddagen då fritidshemsverksamheten
kräver sitt.
Rönnskolans rektorer
De båda rektorerna på Rönnskolan kräver att varje avdelning kontinuerligt
ska dokumentera, utvärdera och reflektera kring sin verksamhet. För dokumentationen finns speciella verksamhetsböcker som samlas in i slutet av
verksamhetsåret och ligger till grund för den kvalitetsredovisning som
rektorerna sammanställer och lämnar in till kommunen. I verksamhetsböckerna skriver man gemensamt inom arbetslaget. Rektorerna ser stora
fördelar med dokumentationen och menar att fritidspedagogerna är duktiga
på att utvärdera sin verksamhet.
…där finns ju den dokumentationen kring vardagen både lite dagbok men också den
egna reflektionen och utvärderingar. Och där har ju fritids jättemycket, dom är ju
helt suveräna på sina utvärderingar av sin egen verksamhet som dom gör på mycket
bra sätt och det har dom utvecklat helt själva, där har vi inte vart med någonting
utan det har man gjort och följer upp och tittar inför nästa år å såhär…Sen vävs ju
det in i den hela kvalitetsredovisningen. (rektor R-x)

Fritidshemsverksamheten är emellertid inte framskriven i skolans kvalitetsredovisning. Rektorerna hänvisar till att den kommungemensamma mall
som tidigare legat till grund för skrivandet av kvalitetsredovisningar inte
skilde på skola och fritidshem, som förklaring till de sparsamma redovisningarna av fritidshemsverksamheten. De prioriterade utvecklingsområdena
för Rönnskolan gäller förvisso både fritidshem och skola, men rektor medger
att dom är tänkta för hela enheten, skola och fritids, men när man läser
dom i efterhand är dom formulerade som om det bara gällde skolan (rektor R-x). Detta kanske också signalerar hur kvalitetsredovisningarna ska
formuleras.
Sammanfattningsvis förefaller dessa sex rektorers kunskap om och hållning
till fritidshemmets lagstadgade uppgift, utifrån vad de sagt, få betydelse för
hur de handskas med kravet om kvalitetsredovisning av fritidshemmets
verksamhet. Att kravet om separata redovisningar av skola och fritidshem
inte gett resultat kan delvis förklaras av att man från kommunens sida inte
efterfrågat kvalitetsredovisningar av fritidshemsverksamheten. Som en följd
av det har också stödet från kommunen varit marginellt. I Barrköping där
fritidshemmen inte alls omfattades av kommunala mål- och riktlinjer har
endast brukarnas nöjdhet efterfrågats, vilket kan vara en förklaring till att
fritidshemmet försvinner i redovisningen av skolans kvalitet. Inom skolor
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där fritidspedagogerna tjänstgör större delen av sin tjänst under skoldagen
uttrycker rektor svårigheter att främja fritidshemmets verksamhet, med t ex
högre personaltäthet.
Alla de intervjuade rektorerna tyckte att det är viktigt att fritidspedagogerna själva formulerar mål, dokumenterar och utvärderar och bedömer
verksamheten. Man ger emellertid fritidspedagogerna föga stöd i denna
uppgift, och tenderar därtill att fokusera på skolans innehåll och uppdrag
när man tolkar kraven i styrdokumenten. Skolverksamheten får högsta
prioritet i Granskolan och tar upp en stor del fritidspedagogernas arbetstid,
bland annat arbete med att anpassa skolans kursplaner till nya direktiv om
skriftliga bedömningar. På övriga skolor skymtar visserligen en ambition att
sätta fritidshemmen på agendan, till exempel i form av Aspskolans och
Rönnskolans återkommande yrkeskategorimöten, men fritidshemsverksamheten är i stort sett osynlig i deras kvalitetsredovisningar liksom på de övriga
skolorna. Kvalitetsredovisningarna som skrevs efter att intervjuerna
genomfördes speglar dock fritidshemmet något eftersom man då i Lövstad
fastställde en mall som separerade skola och fritidshem utifrån några
enstaka kvalitativa beskrivande aspekter. I Barrköpings två skolors
kvalitetsredovisningar framträder nu också fritidshemmet om än ytterst
marginellt, i synnerhet i Granskolans redovisning.

Fritidspedagogernas tolkningar och upplevelser
Kommunernas och rektorernas olikartade sätt att framställa ansvaret för
fritidshemsverksamhetens bedömningsuppdrag tycks inte resultera i större
olikheter i fritidspedagogernas sätt att tolka sitt uppdrag. Det förefaller tvärtom finnas ganska mycket gemensamma drag i fritidspedagogernas utsagor.
Ett av de temaområden som informanterna fick beskriva under intervjuerna rörde bedömningar i fritidspedagogens yrkesutövning. De använde främst
ordet utvärdering när de talade om detta även om de också ibland använde
begreppet bedömning. Utvärdering används i texten nedan huvudsakligen
då fritidspedagogerna uttalar sig om utvärderingsprocesser, och bedömning
används för den mer generella beskrivning som fritidspedagogerna ger när
de säger att de uttalar sig i värderande ordalag rörande verksamheten. Båda
begreppen förekommer alltså i texten nedan, och det är inte alltid lätt att
skilja dem åt.
Fritidspedagogerna fick fylla i ett skattningsschema över sina attityder till
bedömningar i betydelsen värderande uttalanden. Samtliga uppgav unisont
att det är positivt och viktigt med muntliga så väl som skriftliga bedömningar
av verksamheten, som kan kontrasteras mot en betydligt mer avvaktande
hållning hos fritidspedagogerna i enkätstudien (kapitel 6).
Under intervjun frågades också efter fritidspedagogernas erfarenheter av
kvalitetsredovisningar. Svaren speglar synen på utvärderingar som grund för
kvalitetsredovisningar samt syn på kravet att redovisa kvalitet. Det blev
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också här tydligt hur osynlig fritidshemsverksamheten är i kvalitetsredovisningarna.
Nedan presenteras resultatet under rubriken Formella och informella
utvärderingar och bedömningar där brukarnas synpunkter och svårigheter
och hinder med utvärderingar också presenteras. Därefter kommer ett
avsnitt Dokumentation om hur fritidspedagoger ser på dess betydelse och
funktion. Under rubriken Kvalitetsredovisningar redovisas slutligen
fritidspedagogernas erfarenheter, tolkningar och syn på just kravet om
kvalitetsredovisningar.
Formella och informella utvärderingar och bedömningar
Samtliga fritidspedagoger framhåller att bedömningar av verksamheten
ständigt görs i form av fortlöpande kollegiala samtal som baseras på
vardagliga iakttagelser inom arbetslaget, vilket stämmer med resultatet i den
tidigare behandlade enkätstudien (se kapitel 6). Vikten av kommunikation
och samspel kollegor emellan framhålls av de allra flesta fritidspedagogerna
som en förutsättning för att bedriva verksamhet med kvalitet och kunna följa
upp och utvärdera den.
Att kunna tillvarata uppkomna situationer för att främja barns lärande
och utveckling samt välbefinnande hör till fritidspedagogens kompetens och
kräver att man vet vad man vill med både gruppen av barn, enskilda barn
liksom verksamheten i stort. Det blir därför väsentligt att bedöma situationens betydelse liksom hur den kan vara ett verktyg för fritidspedagogen i
dennes arbete. Bedömningar och informella utvärderingar görs också av det
som genomförts, passerat och hänt, det vill säga utfallet av både spontant
uppkomna lärandesituationer och/eller i förväg planerade aktiviteter. Rosita
beskriver att om till exempel en planerad skapande aktivitet inte fallit väl ut
så tänker och resonerar man direkt kring detta och föreslår förändringar
inför nästa tillfälle. Då gör man ju utvärderingen samma dag det sker
(Rosita). Det är inget som man väntar med till en specifik utvärderingsdag
och ofta inte heller skriver ned.
Fritidspedagogerna säger sig också göra kontinuerliga bedömningar som
inte nödvändigtvis kommuniceras med kollegor utan ofta stannar inom
pedagogen själv. Dessa bedömningar sker ständigt i det dagliga arbetet och
görs både i stort och smått och kräver att man hela tiden är fullständigt
mentalt närvarande.
Det finns alltid med en själv när man jobbar å så. Det är ju hela tiden en process hur
man ska och hur man vill tänka, för det är något som pågår mer än man tror – med
tänket, det pågår ju hela tiden. (Aron)

Fritidspedagogernas fortlöpande bedömningar av fritidshemsverksamheten
är vanligtvis muntliga, även om rektorers krav på skriftliga reflektioner och
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utvärderingar medverkar till att några också dokumenterar verksamheten.
Det gäller främst fritidspedagogerna på Rönnskolan som är ålagda att dokumentera och reflektera över delar av sin verksamhet i verksamhetsböcker,
vilket beskrivs både i positiva och negativa ordalag och med viss ambivalens.
Det positiva är att arbetet med böckerna kan tydliggöra verksamheten för
dem själva, men också för föräldrar, lärarkollegor och ledningspersonal samt
för kommunala beslutsfattare.
Verksamhetsboken är bra för nyanställda som får veta lite grann vad vi har gjort
och också för oss själva att komma ihåg (med skratt), men också för att tänka till
om verksamheten då man sitter och skriver om den. Så visst har den vikt också för
oss. (Rickard)

Negativt är främst kravet att dokumentera i en form som fritidspedagogerna själva inte bestämt och inte upplever någon större vits med, och
följaktligen blir det inget levande dokument som Roger uttrycker det. För
fritidspedagogerna gäller det dessutom att skriva om sin verksamhet under
den obligatoriska skoldagen likväl som från fritidshemstiden, vilket gör det
än mer kravfyllt och tidskrävande.
(…) om det nu ska göras, så måste det ges tid till det och finns det inte tid så går det
inte att göra på nå´t bra sätt och då hamnar man lite i en rävsax för du ska göra det.
(Rickard)

Fritidspedagoger från andra skolor har inte samma krav på att dokumentera kontinuerligt i någon form av verksamhetsböcker. Samtliga informanter
beskriver däremot att de vid en årlig utvärderingsdag i slutet av läsåret till
viss del genomför systematiska och skriftliga utvärderingar. På Granskolan
visar det sig dock att skola och fritidshem inte utvärderas separat, vilket
innebär att fritidshemmen nästan inte kommer fram. Vi brukar utvärdera
fritids lite grann, men det är ju vid läsårsslutet vi skriver någon rad
(Gunnar). Gina nämner att hon förstår Skolinspektionens kritik av skolan
och kommunen eftersom hon själv inte haft någon aning om att det fanns
krav på att fritidshemmets kvalitet skulle redovisas och tycker att när deras
enhet av skola och fritidshem utvärderas genomförs det väldigt generellt och
övergripande – vad vi har gjort bra och vad ska vi förändra och sen är det
inte så mycket mer med det (Gina).
Den årliga utvärderingsdagen har förtjänster menar några av
fritidspedagogerna eftersom de då får tänka till och konkretisera sin
verksamhet. Det är en positiv ambition trots att det är en pålaga från
ledningen, säger de. Dessvärre kan diskussionerna bli väl fragmentariska
eftersom det inte är så lätt att komma ihåg allt från året som gått. En önskan
uttrycks om fler gemensamma utvärderingstillfällen under terminen, men
som ännu inte resulterat i någon förändring. Vid utvärderingsdagen har
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fritidspedagogerna liksom övrig skolpersonal hjälp av ett formulär där de
bedömer sin egen verksamhet och talar om vad som är bra och mindre bra.
Bedömningarna görs i större utsträckning utifrån referensramen av
erfarenheter, värden och mål som finns internaliserade i varje pedagog än i
relation till styrdokumenten, menar Anders. Kopplingar till nya formulerade
mål är inte alltid uppenbara för alla och Aron säger att han själv inte är så väl
bevandrad i styrdokumenten, men han uppskattar utvärderingsdagen.
Det är alltid bra att sitta ned å få bedöma hur man har det för man kan bli
hemmablind i arbetslaget och går alltid åt ett visst håll, och så får man en fråga -hur
gör ni med detta egentligen? Då väcker den mig. (Aron)

Brukarnas synpunkter
Föräldrar och barns synpunkter används också som grund för utvärdering
och bedömning. I båda kommunerna genomförs enkätundersökningar om
föräldrar och barn är tillfreds med skola och fritidshem. Vi utvärderar ju
mycket verksamheten från föräldrahåll säger Gun och med verksamhet
avses på Granskolan skola och fritidshem som helhet.
Många av fritidspedagogerna ser föräldrars och barns synpunkter som en
indikation på om verksamheten varit tillfredsställande eller ej, och några
använder dem också som underlag för vidare reflektion.
Och sen när man har en utvärdering så kopplar man ju tillbaka till vad den här
föräldraenkäten (här avses den kommungemensamma) visade och vad kan vi göra
för att det ska bli bättre om det nu är så. (Anders)

Det påtalas att den kommungemensamma brukarenkäten i Lövstad har
brister i flera avseenden. Alla familjer får den inte utskickad och det
kommunala målet sätts till att öka procentsatsen nöjda föräldrar, vilket inte
förpliktar om procentsatsen redan är hög. Föräldrarna vet egentligen inte vet
vad de kan kräva, då verksamhetsmål inte tydliggörs och konkretiseras i
större utsträckning, vilket också framkommer i skolmyndigheters rapporter
(jfr Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2000). Några av fritidspedagogerna
på Rönnskolan berättar att de också utformar egna enkäter till föräldrar på
sin avdelning i synnerhet då de inte tycker att den kommungemensamma
enkäten ger tillräckligt underlag för utvärdering och bedömning.
Utvärderingar med barn i verksamheten genomförs likaså och berör då
organiserade aktiviteter. Ragna pekar på att dessa utvärderingar är minst
lika spännande och viktiga som de med föräldrarna. Men allt förs inte in i
den verksamhetsbok som fritidspedagogerna på Rönnskolan är ålagda att
skriva i. Flera fritidspedagoger från de övriga skolorna säger också att de
ibland utvärderar verksamheten muntligt med barnen, men sedan
framkommer det att det främst handlar om aktiviteter som organiseras i
skolans regi som till exempel utvärdering av längre temaarbeten. I samband
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med barns utvecklingssamtal vid Aspskolan får barnen lämna synpunkter
om fritidshemsverksamheten och dessa tas då som en indikation på om
verksamheten och fritidspedagogernas arbete är tillfyllest eller ej.
Svårigheter och hinder
Flertalet av de intervjuade, också på de övriga skolorna, framhåller att det
finns marginellt med tid avsatt för gemensamma diskussioner om
fritidshemmets mål och innehåll, då det i regel är skolan som helhet som
diskuteras vid gemensamma studiedagar och planeringsstunder. Tydligare
stöd från ledningen efterlyses.
Det jag fått från vår arbetsledning det är att vi får mycket eget ansvar! […]och det
betyder att dom är beredda att ge det här ansvaret till var och en. Och det är på gott
och ont i en så´n här utvecklingsprocess för vi har ansvar för att vi sköter den här
verksamheten, men samtidigt vill vi ha mer, som jag sa den skulle upp på agendan
den här verksamheten, få oss att få gemensamma mål, skapa tillfällen för oss att
diskutera det här vid studiedagar. (---) När det inte finns tydliga riktlinjer vad det är
så är det ju upp till vem som helst att tycka vad kvalitet är, vad kunskap är och vad
komplement till skolan är. (Rolf)
Det är ganska fritt nu hur vi kan lägga upp det och vad vi kan diskutera, det hade
varit lättare om vi där varit lite mer styrda, annars tycker jag det är skönt att få ha
det fritt också för det är så väldigt mycket styrt nu, det var mycket friare förr, men
viss form av styrning måste man ha när man arbetar med människor. (Alexia)

Eftersom fritidspedagogens arbete kräver att man går in med sin person i
arbetet kan en utvärdering av arbetet också uppfattas som kritik av sig själv
som person, och det finns risk att det blir obehagligt hävdar Tova. Den
oklara eller obefintliga lokala planen för fritidshemsverksamheten försvårar
också utvärderingsarbetet. Vad ska fritidspedagogerna utvärdera mot? Det
är en utmaning att enas kring vad kvalitet i fritidshemmet är påpekar Tess
för vems perspektiv råder när man ska bedöma kvalitet i en aktivitet. För
vem är det meningsfullt, för mig, för mamma och pappa, eller för Kalle och
Lisa? Dessa bedömningar måste göras i situationer (Tess). Konkretisering
av vad kvalitet är och det synsätt pedagogen har menar hon är mer väsentligt
än det innehåll man fyller verksamheten med. På Tallskolan där Tess arbetar
har rektor ställt kravet att för att de ska kunna delta i utvärdering och
kvalitetsredovisning måste fritidspedagogerna först ha konkretiserat målen
för fritidshemsverksamheten inför kommande verksamhetsår, ett arbete de
getts tid till och kunnat påbörja. Därefter lämnas fritidspedagogerna till att
hantera fortsatta planerings- och utvärderingsprocesser på egen hand utan
stöd eller tid avsatt för ändamålet.
För en av enheterna på Granskolan har kompetensutvecklingsinsatser
med fokus mot förskola och fritidshem medfört att fritidshemmet kommit
upp på agendan. Enhetens fritidspedagoger har skrivit ett separat måldoku-
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ment för sina fritidshem, som i korta ordalag och med stöd av styrdokumenten, beskrev vad de ville göra. Detta dokument skulle kunna användas
för att utvärdera verksamheten.
Huruvida fritidshemmets verksamhet svarar mot fastställda mål och är
kvalitativt bra eller ej förefaller inte få utrymme i alla arbetslagens diskussioner vid Granskolan. Fritidspedagogerna vid den andra enheten anordnade
medan studien pågick ett separat kvällsmöte för fritidshemspersonalen som
jag också närvarade vid. Rektor deltog inte och vid min intervju med honom
framkom att han inte heller var informerad om att mötet skulle hållas. Under
mötet resonerade fritidspedagogerna och övrig fritidshemspersonal vid den
enheten om vad som höll på att hända med verksamheten och ett missnöje
sipprade fram över att fritidshemmet inte framstod som viktigt på skolan.
Fritidspedagogerna menade att de blev totalt uppslukade av skolarbetet som
uttalat prioriterades av ledningen och inom deras respektive arbetslag. Detta
bidrog till att de blev handlingsförlamade och inte klarade av att själva ta itu
med fritidshemmets otydlighet utåt och dess inre kvalitet.
Det är viktigt att förbättra arbetet med utvärderingar och bedömning,
framhåller flera av informanterna, även om de beskriver problem att göra
det mer systematiskt och skriftligt. Tova på Tallskolan påpekar att
utvärderingar och bedömningar är svåra att göra då det man vill nå med sitt
arbete i fritidshemmet ofta handlar om processer som är svåra att mäta.
Gerd uttrycker att utvärderingar och bedömningar måste göras kontinuerligt
och spontant likväl som mer formaliserat och systematiskt, men då måste tid
avsätts för att det senare inte ska rinna ut i sanden. Det är synpunkter som
framkom från flera av fritidspedagogerna i intervjuerna.
Tid är ett ständigt återkommande ord i fritidspedagogernas uttalanden
och anges av alla fritidspedagogerna som största hindret för att bedöma
verksamheten mer systematiskt. Bedömningarna av vad som sker ventileras
istället i all hast och i situationer som de mer ”stjäl” tid till, vilket också
eliminerar möjlig systematik och skriftliga bedömningar och underlag.
Jag upplever att det är sättet som vi gör det på är fel, vi utvärderar och reflekterar
och allt det där på våra raster, eller direkt när det händer. Vi tar otroligt mycket på
våra raster,( vi har ju inte raster), som nu när jag stod den där kvarten då pratade
vi om en elev och autism och hur man ska jobba med dom barnen blablabla, hur vi
kan tänka nästa gång och hur gick det då med X, ja du vet sådär. Där på rasten gör
vi det och då blir det inte konstruktivt på nå vis. Det blir inte mötestid då vi har tid
att sätta oss ned utan det blir så här svisch, svisch åsså hör man allas åsikt å på det
sättet har vi kunnat arbeta oss starka och vi tycker lika och håller gemensamt
förhållningssätt. (Tova)

Fritidspedagogernas egna uppfattningar om vilka syften som finns för att
göra utvärderingar och verksamhetsbedömningar påverkar deras hållning
till uppgiften. Om verksamhetsbedömningarna syftar till kontroll uppifrån är
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man mindre positiv till dem, eftersom man anser att bedömningarna bör
vara ett verktyg för utveckling.
Vikten av att få bekräftelse på det arbete man gör och känna
tillfredsställelse förs fram som ett argument för mer kontinuerlig bedömning
och utvärdering. Det är något som de tre fritidspedagogerna vid Granskolans
ena avdelning numera ser som fördelar med det ålagda individuella
bedömnings- och reflektionsarbetet de ska göra 3-5 gånger varje termin,
även om det från början upplevdes svårt. Där kan de reflektera över vad de
gjort, någon speciell situation, barngruppens utveckling – ja vad de själv vill
lyfta, vilket de beskrev som gynnsamt för deras egen samt verksamhetens
utveckling.
Dokumentation
I Barrköping pågick en utvecklingssatsning för förskole- och skolområdet
med innehållet pedagogisk dokumentation, men vid studiens genomförande
hade satsningen ännu inte nått fritidspedagogerna enligt den intervjuade
nätverksledaren. I Lövstad är pedagogisk dokumentation ett av angivna
lönekriterier som finns för lärare och fritidspedagoger enligt intervjuade
rektorer. Oklarheter råder dock om vad som avses med pedagogisk
dokumentation och i vilket syfte den görs. De allra flesta informanterna
(både fritidspedagoger och rektorer) i båda kommunerna talar i större
utsträckning om enbart dokumentation i form av skriven text, men också
bilder tagna i verksamheten med tillhörande text, som information till
föräldrar och kollegor, och inte som underlag för vidare reflektion över det
pedagogiska arbetet.
Följande avsnitt domineras av utsagorna från fritidspedagogerna på
Rönnskolan, då de har mest erfarenheter av krav på dokumentation och
följaktligen också funderat mer kring detta.
De intervjuade uttrycker en tydlig ambivalens rörande dokumentation –
det finns både ett motstånd mot att skriva och en önskan att kunna skriva
och dokumentera mer. Informanterna skiljer sig också åt beträffande hur lätt
de tycker sig ha att formulera sig skriftligt respektive muntligt. Gemensamt
lyfts dock svårigheter fram att finna stunder då man kan dra sig undan för
att skriva eftersom fritidspedagogerna i fritidshemsverksamheten hela tiden
är tillsammans med barnen. Den pedagogiska planeringstiden är för liten
och domineras av arbete relaterat till uppdragen under skoldagen.
Man pratar mycket om dokumentation och reflektion å och jag ...det behöver vi, jag
behöver bli bättre på det men så vet jag inte riktigt hur vi ska göra hur man ska bära
sig åt, att man ska få ta den tid , det är alltid mer och mer, å sen ska man ta det
nånstans ifrån. (Alf)

Aron tycker också att det är viktigt att dokumentera för att veta vad man
gjort men samtidigt säger han att det inte sker särdeles ofta. Utställningar av
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temaområden beskrives som ett sätt att dokumentera. Också Alf vittnar om
att det främst är arbete i skolans regi som dokumenteras, men ofta utgår det
även här på grund av tidsbrist. Om fritidspedagogerna själva fick bestämma
formen för och syftet med dokumentationen skulle det inte bli lika
tidskrävande tror några med hänvisning till verksamhetsböckerna på
Rönnskolan.
(---) så har vi ju en egen bok som ligger där ute (läs i hallen). Den tycker ju vi det är
roligare att skriva i om det vi gjort på loven och om det är andra speciella tillfällen
och den tittas ju och uppskattas av både barn och föräldrar. (Rosita)

Dokumentation som synliggörande av fritidsverksamhet
Fritidspedagogerna slår fast att det är väsentligt att dokumentera verksamheten för att visa och tydliggöra den för föräldrar och beslutsfattare liksom
för kollegor som de inte alltid tycker förstår det arbete som görs inom
fritidshemmets ram.
Så det är ändå skönt att visa honom (rektor) att man gör nåt djupare än bara
pratar. Men vi själva får ju komma på det, det är ju hela tiden vi själva som är vårt
eget verktyg, så känns det som. Lärarna får lite mer hjälp - såhär ska IUP:n se ut!
Men vi får komma på lösningar och idéer själva. (---) Det kanske är för att dom
[ledningen] har så lite erfarenhet av det själva eller vet inte själva hur en
fritidspedagog ska jobba. (Ragna)

Allmänhetens kunskaper om fritidshemsverksamhet uppfattas som
bristfällig av de intervjuade. Därför arbetar flera av fritidspedagogerna med
att försöka synliggöra verksamheten genom att visa på det som sker i den
och på målen för densamma. På föräldraträffar av drop in-karaktär har en
avdelning använt ett rullande bildspelspresentation för ändamålet. På en
annan avdelning visar man, med foton och texter på anslagstavlorna, på
kopplingarna mellan aktiviteter och formuleringar i styrdokument. Denna
dokumentation används också som underlag för vidare samtal när föräldrar
kommer och hämtar sina barn.
Det understryks att även politiker och tjänstemän, som beslutar om
verksamheten och dess resurser, måste få bättre insikter i verksamhetens
karaktär, syfte och betydelse.
Det kan man ju bara göra genom att prata och visa genom dokumentation och då
kan man bara hoppas på att vi lyssnas på och att dokumentationen tas på allvar.
(Rickard)

Man måste dokumentera för att kunna se, få orden och visa andra på
utveckling hävdar Tova. Dokumentation skulle kunna fungera som en
drivkraft att sätta mer press på pedagogerna att hävda fritidshemmet. Att
den också i förlängningen kan höja fritidspedagogernas status genom att
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synliggöra yrket uttrycks också av några av de intervjuade fritidspedagogerna.
Svårigheter att uttrycka sig
Några fritidspedagoger tar upp svårigheter med att beskriva det man gör.
Tobias säger att om någon frågar hur har ni utvecklats i den här gruppen,
då blir det black out (Tobias). Rigmor pekar på att många fritidspedagoger
har svårt att uttrycka vad och varför de gör det de gör och det försvårar
kommunikationen med lärarna, menar hon vidare. Därför har hon tillsammans med kollegor gjort utställningar för att bidra till skolans gemensamma
kunskap om fritidshemmet. Dessvärre tycker hon inte det resulterat i större
förståelse hos lärarkollegor.
Jag kan tänka mig att de [lärarkollegorna] nog glömmer det här gratislärandet (med
syftning på informella lärandesituationer) och allt sån´t, och det har vi alltid med i
bakhuvudet. Jag har alltid kört med det. Som när du kom in till mig igår och hade du
frågat mig vad jag höll på med hade jag förmodligen svarat ansiktsmålning, men
jag hade också kunnat exakt redogöra för varför jag gör det och vad det ger
barnet och barngruppen [förutom att bli målad i ansiktet]. Det tror jag är jätteviktigt
och den kompetensen tror jag många fritidspedagoger inte besitter. Och det har jag
jobbat jättemycket med. (Rigmor)

Behovet av att kunna dokumentera mer om verksamheten uttrycks tydligt
av de intervjuade. I rektorernas strategier för dokumentation på Rönnskolan
med verksamhetsböcker, som kritiseras och upplevs kravfyllt och tidvis
pressande av fritidspedagogerna, menar fritidspedagogerna att det också
finns fördelar.
Jag känner att den är viktig för vår del på så sätt att vi ska kunna på ett bra sätt ta
våra verksamheter, våra teman t ex på fritids, föra ned dom på pränt och efter en
ordentlig arbetsordning se hur vi ska gå vidare med det här, hur har det gått, se
framåt, alltså det är väldigt tydligt. Då på nå´t sätt så får ju vår ledning när de läser
detta ju inblick i verksamheten för dom är ju inte ute och tittar i verksamheten under
så stor tid, utan dom kanske kommer in och gör stickprov - ja dom hälsar på. På så
sätt fyller böckerna en bra funktion. Sen är jag irriterad att det är en bok, jag skulle
vilja ha en pärm för att sätta in papper. För det vi sätter upp på väggen och det vi
skriver om skulle lika bra kunna sitta där, det vore mer praktiskt men vi har inte
kommit dit än. (Rolf)

Samtidigt påpekar man att böckerna får lite av stickprovskaraktär
eftersom fritidspedagogerna inte alls hinner med att dokumentera allt och
ingen skulle heller ha tid att läsa allt (Rickard). Dokumentationen i böckerna
handlar främst om planerade och styrda aktiviteter, inte verksamhet som tar
sin utgångspunkt i barnens önskemål och initiativ och det arbete som fritidspedagogerna utför i fritidshemmet (fältanteckningar). Ragna exemplifierar
att ett dramapass som leds av henne under skoldagen är lättare att dokumentera och bedöma än till exempel fri lek i fritidshemsverksamheten.
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Kvalitetsredovisningar
Rektorerna har ansvar att årligen till kommunen redovisa skolans kvalitet
enligt nationella och kommunala riktlinjer. De utvärderingar av skilda slag
som rektorer och fritidspedagoger genomfört under året ligger till grund för
de kvalitetsredovisningar som rektorerna skickar till sin kommun. Sammantaget är det uppenbart att arbetet med kvalitetsredovisningar upplevs som
både positivt och negativt av fritidspedagogerna. Inställningen förefaller
starkt kopplad till ledningens inställning och förhållningssätt. Anser rektor
att fritidshemsverksamheten är av vikt då upplevs det mer meningsbärande
med kvalitetsredovisningar för då ges det utrymme för det arbetet. Terese
beskriver fördelarna med hur hon och andra fritidspedagoger utvärderat och
mer kontinuerligt bedömt verksamheten i skriftlig form. Men det var för
några år sedan på en annan skola. Då fick fritidshemmet upp till flera sidor i
en kvalitetsredovisning vilket var unikt för den skolan där hon då arbetade.
Rektor vid den skolan hade medvetet drivit fritidshemsfrågor under många
år. I hennes nuvarande arbetssituation ser hon problem att få tid för det.
Den egna reflektionen blir lidande och vardagen bara rullar på – vilket gör att man
inte har koll på kvaliteten och inte heller utvecklar verksamhet eller sig själv
optimalt. (Terese)

Så länge fritidshemsverksamheten hamnar i skuggan av skolan läggs mer
tid på skolverksamheten, både avseende planeringstid och i samband med
utvärderingar och kvalitetsredovisningar, understryker flera fritidspedagoger. Torild beskriver hur studiedagen i början av hösten för grovplanering
och dagen för utvärdering i slutet av verksamhetsåret varit isolerade
företeelser som bedrivits avdelningsvis. Utan gemensamma yrkeskategorimöten träffas aldrig fritidspedagogerna, vilket också lett till att det funnits
små möjligheter att påverka kvalitetsredovisningen av skolans fritidshemsverksamhet.
Fritidspedagogerna vid Aspskolan, som inte haft uttalade krav på sig att
kontinuerligt bedöma och dokumentera verksamheten inför kvalitetsredovisningen, önskar mer tydlighet och styrning av vad som ska bedömas och
tror att detta skulle stimulera till verksamhetsutveckling. De menar att
kvalitetsredovisningen skulle kunna vara ett värdefullt dokument för att göra
fritidshemsverksamheten synlig. Men vid studiens genomförande beskrivs
kraven på kvalitetsredovisningar som luddiga. Mina informanter ifrågasätter
för vem sådan kvalitetsredovisning görs och hur de i denna ska kunna visa
att de nått målen eller om de själva utvecklats. På Rönnskolan har fritidspedagogerna kravet att dokumentera verksamheten i böcker som underlag till
kvalitetsredovisningen. För övriga skolor är kraven fram till kvalitetsredovisningen mer oklara och i flera avseenden tycks det räcka med deltagande
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vid skolans årliga så kallad utvärderingsdag och sammanställningen av de
kommunala brukarenkäternas resultat.
Att så lite skrivs om fritidshemsverksamheten i skolornas kvalitetsredovisningar ser fritidspedagogerna som frustrerande; det signalerar att verksamheten inte anses viktig. Några enstaka informanter säger att de tidigare
påpekat saken, men rektorernas sammanställningar fortsätter trots detta att
vara skolfokuserade. Fritidspedagogerna på Rönnskolan beskriver det som
särskilt irriterande eftersom mycket av deras arbetstid går åt till arbete med
utvärderingar och reflektioner i verksamhetsböckerna för att redovisa kvalitet.
Sen är det ju klart att det arbetet jag tycker vi lägger ned på verksamhetsböckerna
och som sen ska generera kvalitetsredovisningen, så då vore det ju hemskt roligt om
det kom med där också! Det är ju ett specifikt arbete vi [i fritidshemmet] gör, även
om vi ingår i skolan så är ju vi en del som är annorlunda. För säger du skola, så
tänker du ju inte fritids. (Rigmor)

Skolans kvalitetsredovisningar ger inte underlag för att förstå fritidshemmets uppgifter och därigenom fritidspedagogernas yrkesuppdrag. Utvärderingar och kvalitetsredovisningar har sällan genomförts på fritidspedagogernas villkor; … det har liksom alltid kommit uppifrån: nu ska ni göra det
här! (Gerd). I intervjuerna uttalar man en besvikelse över sitt eget agerande
och några enstaka informanter skuldbelägger sig själva och sin yrkeskår för
den undanskymda roll fritidshemmen spelat i kvalitetsredovisningarna.
Fritidspedagogerna har varit dåliga på att ta tag i och utforma redovisningen
på egna villkor. Man menar dock, liksom i enkätstudien (kapitel 6) att det är
fritidspedagogerna som har kompetensen att bedöma vad fritidshemmet är
och borde vara.
Det är ju vi som vet vad som gäller och hur det går till hos oss så det är kanske en
kombination, men mycket borde ligga på oss också. (---) Vi är ganska bra vi
pedagoger, nu säger jag vi! att skjuta över på nån annan och det blir väldigt lätt så
när det är stora grupper, tuffa arbetsdagar åsso skjuter man det på någon annan
och man orkar inte ta itu med det och bry sig så mycket. Så mycket får vi nog skylla
oss själva för att vi inte gör, vi skyller lite ifrån oss att vi inte hinner, vi inte orkar. Vi
behöver som grupp på skolan tycker jag bli mycket mycket bättre och ta större
ansvar, det behöver vi. (Alexia)

Alla fritidspedagoger tycker det är viktigt att lärarkollegor och föräldrar
förstår verksamheten men det går inte att förlita sig till ledningens stöd
härvidlag, utan de måste själva stå för det arbetet. Det beskrivs som arbetsamt att hela tiden behöva motivera sin existens och roll.
Det viktigaste för fritidspedagoger är nog att veta själv vad man vill och vad man är
bra på när man framför allt får en ny lärare till arbetslaget, att man stärker sin
egen roll. Jag kan ju inte förlita mig på att dom andra tolv gör det åt mig, men det är
lite kämpigt att behöva göra det! (Ragna)
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Upplevelserna och synpunkterna går något isär. Bland informanterna
finns det dels de som tycker att det är svårt att höja sin röst och känner sig
mycket missgynnade och dels finns det de som känner sig missgynnade och
säger att de som kår borde ta större ansvar för att tydliggöra verksamhet och
yrkesroll. Slutligen finns det några som menar att de verkligen tagit och tar
ett stort ansvar att gentemot ledning och lärarkollegor beskriva, förklara och
motivera fritidshemsverksamheten och sin egen yrkeskår då den på olika vis
hotas och/eller ifrågasätts samt ska redovisas.
Kvalitetsredovisningar som en kontrollerande funktion
Fritidspedagoger har länge varit vana att deras insatser i verksamheten inte
efterfrågats annat än från föräldrar och barn som i regel varit nöjda, oavsett
verksamhetens innehåll och karaktär hävdar Tess. Det är endast personalen
själv som uttryckt missnöje över konsekvenserna av de stora ekonomiska
nedskärningarna såsom stora barngrupper, försämrade resurser och lokaler.
Fler arbetsuppgifter i form av pappersgöromål, som att hantera enkäter,
dokumentera, göra utvärderingar och kontrolleras, har tillkommit under
senaste decenniet. Då kan det uppstå en rädsla att inte duga, påpekar Tess.
Det är väldigt många i vår kommun som jobbat väldigt länge och vi är nog trötta på
att inte bli sedda, att inte någon uppmärksammat vår verksamhet. Helt plötsligt ska
dom börja fråga om den och då blir det jobbigt naturligtvis. Vi har varit med hela
den här resan, hela det här förändringsarbetet som kanske gjort att man blivit blasé
eller tröttnat eller har mindre ork – alltså fysisk ork – och det är stora barngrupper
och vi ska knökas ihop och det får inte kosta någonting. Den frustrationen är jobbig i
sig, och att hitta en inspirationskälla att utvecklas till någonting, det är jobbigt
alltså! (Tess)

Fritidspedagogerna på Rönnskolan tar upp att kravet på att skriva i
verksamhetsböckerna skulle fungera som en kontroll av fritidspedagogernas
arbetsinsatser. Två av dem, som också upplever stort förtroende hos
ledningen, beskriver emellertid inte kontrollfunktionen negativt utan har
förståelse för att den måste förekomma i synnerhet eftersom rektorerna
nästan aldrig finns ute i verksamheterna. De beklagar dock som de övriga att
inte deras arbete i fritidshemmet återspeglas mer i skolans totala
kvalitetsredovisning samt att tid till att dokumentera för att redovisa kvalitet
måste tas från tid tillsammans med barnen, tid som de menar är en
grundförutsättning för att skapa kvalitet i fritidshem.

Sammanfattande kommentarer och analys
Sammantaget visar intervjuerna med rektorer och fritidspedagoger att
kraven på dokumentation och redovisning av kvalitet är relaterade till den
lokala styrningen. Rektors hållning har betydelse och kan kopplas till det
stöd som rektor upplever eller inte upplever hos den kommunala ledningen

115

(jfr Skolverket, 2009a, 2011). För både Tallskolans och Granskolans del
håller stödet i kommunen på att utvecklas för att fritidshemmets verksamhet
också ska kvalitetssäkras och redovisas. Då det gäller Aspskolan och
Rönnskolan där man haft riktlinjer på kommunal nivå och där
fritidspedagoggrupperna är större totalt sett förefaller de intervjuade
fritidspedagogerna något mer angelägna att hävda fritidshemmets
verksamhet. Fritidshemmet drar ändå ett kortare strå i kampen om utrymme
och position i det sociala fält som skola och fritidshem utgör, då det är
uppenbart att fritidshemmet inte är framskrivet i lokala dokument och
kvalitetsredovisningar. Rektor R-x:s kommentar om att skolans prioriterade
utvecklingsområden för både skola och fritidshem är formulerade som om
de endast gäller skolan ger förvisso också en indikation på hur svårt det kan
vara för rektorer att bryta skolans dominans, trots deras uttalade vilja att
lyfta fritidshemmets verksamhet.
Oklar ledning inverkar på det faktiska handlingsutrymmet
Med den oklara och i vissa fall motsägelsefulla styrningen påverkas indirekt
fritidspedagogernas arbete och hävdande av sitt kunskaps- och
ansvarsområde på arbetsplatsnivån (Abbott, 1988). Oavsett om rektorerna
har kunskaper och insikter i fritidshemmets mål och verksamhet eller ej,
uppmanas fritidspedagogerna att själva utveckla, utvärdera och redovisa
fritidshemmets verksamhet. Det kan ses som uttryck för att de förfogar över
sitt traditionella ansvarsområde och ges frihet och egenkontroll i
fritidshemmet. Frågan kan dock ställas om det är av bekvämlighet att slippa
sätta sig in i verksamheten som rektor överlåter till fritidspedagogerna att
driva utvecklingen av kvalitetsredovisningen. Samtidigt signalerar
fritidspedagogerna att deras rektorer via schemaläggning begränsar deras
faktiska handlingsutrymme (Ellström, 1996; Parding, 2010) genom att tid till
pedagogiskt planerings- och utvärderingsarbete inte finns i tillräcklig grad.
Rektorerna framstår mer som bärare av den organisatoriska
professionalismdiskurs som Evetts (2009 a,b) menar finns idag inom
kunskapsbaserade yrken. Problemet förläggs därmed hos fritidspedagogerna
som förväntas göra sitt yttersta och själva hantera sitt nya
redovisningsuppdrag, trots upplevd brist på tid (se Evetts, 2003).
Den pedagogiska planeringstid som finns använder fritidspedagogerna
istället främst för sitt arbete under den obligatoriska skoldagen, som t ex när
planering och formulering av kursplaner prioriteras framför arbete med
utveckling av fritidshemsverksamhet i Granskolan. Fritidspedagogernas eget
agerande som grupp på skolan kan då tolkas som en strävan att nå allianser
med skolans lärare, och kanske därigenom nå tydligare position och status i
skolans värld. Det ges här inga uttryck för att deras professionella habitus i
stället skulle kunna fungera som ett skydd mot icke önskade förändringar
och ett försvar av sitt ansvars- och kunskapsområde (jfr Lindblad,2010). Via
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denna prioriteringsordning indikeras ett svagt professionellt habitus och
skolans dominans synliggörs i det sociala fältet där fritidspedagogerna finns
(se Bourdieu, 1994, jfr t ex Calander, 1999; Hjelte 2005). För kunskaps- och
ansvarsområden inom den obligatoriska skoldagen gör fritidspedagogerna
inga tydliga anspråk och förefaller ofta underordna sig lärarkollegiet.
Arbete med kvalitetsbedömningar
Fritidspedagogerna bedömer framför allt fritidshemsverksamheten för eget
bruk – för avstämning och utveckling av arbetet. Det har emellertid inte varit
någon självklarhet att fritidshemmen varit synliga i skolornas kvalitetsredovisningar.
Det vanligaste tillvägagångssättet för bedömning och rapportering av
fritidshemsverksamhetens kvalitet utåt och uppåt är att mäta föräldrarnas
och barnens nöjdhet samt redovisa strukturella villkor som barngruppsstorlekar och personaltäthet. Fylligare och mer sammansatta kvalitetsbedömningar som innefattar kvalitativ utvärdering från fritidspedagogernas
sida förekommer bara i enstaka fall. Det är inte oväntat; kvantitativa kvalitetsbedömningar dominerar inom förskolan och skolsektorn generellt
(Scherp, 2005). Sådana bedömningar tillfredsställer förvisso behovet av att
snabbt ge en överblick (Liedman, 2007), men kan samtidigt ses som att
fritidspedagogernas professionella kunnande negligeras – av dem själva
och/eller av omgivningen. Att kvalitetsbedömningen sålunda stannar vid
några få kvantitativa mått kan å ena sidan hänga samman med att den
muntliga informella traditionen är stark bland fritidspedagogerna och att
formaliserade skriftliga bedömningar undviks – i synnerhet då mer
information inte heller efterfrågas från rektors sida. Å andra sidan kan det
bero på att fritidshemsverksamheten har en underordnad roll i skolans
sociala fält (Bourdieu, 1994) och att fritidspedagogerna har en alltför svag
ställning för att kunna påverka utformningen av kvalitets- och utvärderingsarbetet.
Föräldrarnas synpunkter på verksamheten ses av många intervjuade
fritidspedagoger som en tillräcklig indikation på om verksamheten fyller
måttet eller ej. Men att det inte går att enbart förlita sig föräldrars bedömning framgår bland annat av Skolverkets första utvärdering av kvaliteten
i fritidshem. Här framkom att verksamheten inte var godtagbar i förhållande
till fritidshemmets lagstadgade uppgift trots att föräldrar och barn uttryckte
att de var nöjda, bland annat eftersom de inte kände till vad som egentligen
kunde krävas av verksamheten (Skolverket, 2000).
Om utvärderingar ska leda till utveckling måste de ha en stor
förklaringsförmåga (Haug, 2003). Därför är det väsentligt att när man
utvärderar och bedömer kvalitet i en verksamhet bör det sättas i relation till
verksamhetens strukturella villkor. Hur en verksamhet anpassas till villkor
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är avhängigt personalens kompetens understryker Haug. Detta är dock något
som fritidspedagogerna i regel inte behandlar i sina kvalitetsbedömningar.
Fritidspedagogerna och rektorerna hävdar ibland att det föreligger viss
frihet och självständighet i kvalitetsredovisningsarbetet, men i berättelserna
framkommer en rad svårigheter att utnyttja detta eventuella handlingsutrymme. Den existerande styrningen uppfattas som otydlig och i viss mån
som kontrollerande. Det mest problematiska är bristen på tid och
återkoppling för kvalitetsarbetet; tiden för dokumentation, reflektion och
kollegial utvärdering upplevs som minimal eller obefintlig.
Dokumentation – motstånd och dilemman
Fritidspedagogerna, bortsett från de på Rönnskolan, gör i stort sett inga
skriftliga dokumentationer och utvärderingar. Skrivande av text förefaller,
som nämnts ovan, inte vara en naturlig del av fritidspedagogers traditionella
arbete. Samtidigt uttrycker de allra flesta att de vill kunna dokumentera mer
för att synliggöra fritidshemmet för andra. Jag tolkar det som en strävan att
hävda sitt yrkesfält och sitt kunskaps- och ansvarsområde, både för
allmänheten och kollegorna på arbetsplatsen (se Abbott, 1988).
Fritidspedagogerna vill också få underlag till det egna kvalitetsutvecklingsarbetet.
Parallellt framkommer också ett motstånd mot kravet på skriftlig
kvalitetsredovisning, eftersom fritidspedagogerna menar att tiden till detta
inte finns i deras scheman idag utan måste tas från tiden med barngruppen.
Fritidspedagogerna hamnar därmed i en paradox. Å ena sidan vill de
utveckla kvaliteten i fritidshemmet och öka medvetenheten om densamma.
Men för att göra detta måste de å andra sidan reducera det som ses som
förutsättningar för kvalitet, nämligen deras tid och direkta arbete med
barnen.
Motståndet mot att skriva utvärderingsunderlag till kvalitetsredovisningen har flera orsaker. Åtskilliga fritidspedagoger beskriver en ovana att
formulera sig i skrift. I Barrköping bidrog dock kompetensutvecklingsinsatserna till att fritidspedagogerna lättare kunde formulera utvärderingsbara
mål inför kvalitetsredovisningen. Några av fritidspedagogerna ser kvalitetsredovisningen som en kontroll. Eftersom fritidspedagogerna använder sig av
relationer och sin egen personlighet i kontakten med barn och deras
föräldrar (se Frelin, 2008), kan utvärdering och redovisning upplevas som
kritik av fritidspedagogen som person, som en av informanterna beskrev det.
Av intervjuerna att döma är det lättare att skriva om skolliknande
aktiviteter än om informella lärandesituationer i fritidshemmet. Det finns
därför en risk för att arbetet i fritidshemmet och alla de informella
lärandesituationer som förekommer där blir osynliga när dokumentationen
företrädesvis handlar om styrda aktiviteter ledda av fritidspedagogerna,
främst under skoldagen.

118

10. Bedömning av barn
Bedömning av barn dominerar fritidspedagogernas bedömningsarbete,
främst i form av informella bedömningar som kan kopplas till deras kontinuerliga vardagsarbete – det visar såväl enkätundersökningen (kapitel 6)
som intervjuerna tydligt. Informella bedömningar av barn och barngrupp är
ett ständigt närvarande arbetsverktyg för den enskilde fritidspedagogen.
Emellanåt kommuniceras dessa bedömningar inom arbetslaget. Detta verktyg, som kan beskrivas som ständiga avläsningar och tolkningar av barns
uttryck och agerande, utgör utifrån informanternas utsagor en central del av
deras kunskapsbas.
Det formella uppdraget för fritidspedagoger att göra bedömningar som på
något sätt avser barn är, som beskrivs i kapitel 2, otydligt. Förordningstexterna och Skolverkets tolkningar säger inte entydigt om fritidspedagoger
ska delta i utformningen av individuella utvecklingsplaner (IUP) och/eller
delta vid utvecklingssamtalen i skolan. Därför är det öppet för tolkningar på
lokal nivå och för rektor att avgöra om så ska ske.
I föreliggande kapitel redovisas inledningsvis resultat som rör bedömningsuppdraget rörande barn inom skola och som på olika vis involverar
fritidspedagogerna. Det handlar alltså om fritidspedagogernas medverkan i
utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Eftersom det framkommer lokala variationer i kommunernas och skolornas styrning av hur
fritidspedagogens uppdrag att bedöma barn ska tolkas och genomföras
presenteras resultatet till en början kommun- och skolvis. Därefter beskrivs
gemensamma drag i fritidspedagogernas svar om bedömning av barn,
oavsett den lokala uppläggningen.
Sist i kapitlet behandlas fritidspedagogernas fortlöpande, informella
bedömningar av barn för att följa, stödja och värdera barns sociala lärande
och utveckling. I analysen hålls således sådana bedömningar åtskilda från de
mer formella inför utvecklingssamtal, även om distinktionen mellan formellt
och informellt sannolikt är svår att göra i praktiken.

Aktörernas tolkningar av uppdraget att bedöma barn
De otydliga skrivningarna i styrdokumenten om vilken roll fritidspedagoger
ska ha vad gäller bedömningar av barn i fritidshem och skola lämnar som
tidigare berörts stort utrymme för lokala tolkningar. Insamlingen av studiens
empiri genomfördes under våren 2009, under en period då arbetslagen
också i varierande utsträckning hade påbörjat implementeringen av
reformen att inkludera skriftliga, ämnesrelaterade omdömen i de
individuella utvecklingsplanerna (se Skolverket, 2008). Informanternas
skiftande utsagor om erfarenheter av att delta vid utvecklingssamtal och
utforma individuella utvecklingsplaner ska ses mot bakgrund av att de olika
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skolorna och olika arbetslagen kommit olika långt i den processen. Även om
åtskilliga ännu inte hade påbörjat arbetet med den senaste förändringen
angående skriftliga omdömen i varje ämne så hade många av informanterna
kännedom om att krav på IUP fastställts på nationell nivå och att arbetet
med att ta fram underlag för skriftliga omdömen påbörjats vid respektive
skola.
De fritidspedagoger som till stor del medverkade i skoldagen var de som
företrädesvis deltog i arbetet med att implementera IUP i verksamheten.
Flera av de övriga informanterna diskuterade och arbetade med att utforma
bedömningsgrunder för barns sociala utveckling.
Tallskolan
Som framkommer i beskrivningen av kommunerna i kapitel 6 har Barrköpings kommun med Tall- och Granskolan tidigare inte haft några
specifika övergripande mål för fritidshemsverksamheten men antar
gemensamma riktlinjer för denna vid tiden för datainsamlingen. Barrköping
har inga övergripande kommunala direktiv beträffande individuella
utvecklingsplaner med krav på att dessa ska innehålla skriftliga,
summerande omdömen i respektive ämne.
Rektors uppfattning
Rektor för fritidshemsverksamheten på Tallskolan påpekar att fritidspedagogerna, i samband med integreringen i skolan under 1990-talet, tappade bort
utvecklingssamtalen. Tidigare, då man sorterade under socialtjänsten,
genomförde fritidspedagoger egna samtal. Rektors åsikt är att fritidspedagoger bör vara med vid skolans samtal för de barn som har fritidshemsplats, eftersom föräldrar förutom skolprestationerna vill veta hur barnens
sociala förmågor utvecklas samt hur barnet har det i fritidshemsverksamheten. Men några anvisningar om fritidspedagogernas medverkan finns inte. Skolan har inte organiserat sin verksamhet i arbetslag där
både lärare och fritidspedagoger ingår. Lärarna har bedömningskonferenser
som fritidspedagogerna deltar i bara i de fall det uppstår frågor kring något
barn i behov av särskilt stöd som de arbetar med. Rektor är osäker huruvida
den sociala utvecklingen berörs under konferenserna. Här kan det vara av
intresse att peka på att rektorerna på Tallskolan har skilda uppdrag och den
rektor som intervjuades och lämnat uppgifterna enligt ovan är den som
ansvarar för fritidshemsverksamheten, medan en annan rektor har
ledningsansvar för klasslärarna.
Fritidspedagogernas uppfattningar och erfarenheter på Tallskolan
Fritidspedagogerna vid Tallskolan deltar alltså inte i samma utsträckning i
bedömningsarbetet i samband med IUP och utvecklingssamtalen som
lärarna, men har tidigare erfarenheter från deltagande. Fritidspedagogerna
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har påtalat att fritids måste få vara med på utvecklingssamtalen, men det är
svårt att realisera. Frånvaron av ett naturligt samarbete med lärarna och av
utarbetade riktlinjer gör att fritidspedagogerna famlar.
Individuella utvecklingsplaner ska ju leda någonting framåt, då måste man ju ha
någonting att stödja sig på och jag kan ju se barnets sociala samspel å såna saker
men jag har inga uppnåendemål – jag har strävansmål – som ska se att jag strävar
ändå till att få det här barnet till att fungera så här som gör att det kan klara av det
här ämnet lättare, men det har ju oftast bara skett muntligt de få gånger som
läraren tyckt att nu måste vi prata ihop oss om det här barnet, men det är sällan
som det sker. (Tess)

Fritidspedagogerna är eniga om att de som yrkesgrupp bör vara med i
arbetet med utvecklingssamtalen för att garantera att den sociala aspekten
av barns lärande och utveckling behandlas och vägs in i barnets styrkor. Mål
av social karaktär har nyligen färdigställts av fritidspedagogerna och övrig
personal och är uppsatta runt om i skolan, främst i fritidshemsavdelningarna. En social stege har utformats för att finnas i IUP, och fungera
som underlag inför och under samtalet med barnet. Att bedöma barnens
kunskapsutveckling i andra avseenden än den sociala ser man däremot inte
som sin uppgift. Det är inte min bit och det är ingen bit jag fixar heller. Jag
kan ju se om de kan läsa och skriva men inte mer än så (Terese).
Svårigheterna att bedöma social utveckling och därtill relaterade
strävansmål påtalas av några. Det är mycket att prata om men inte sätta
omdömen för, för hur ska man bedöma det? (Torild). För sexåringarna
användes tidigare en barnbarometer inför samtal med föräldrarna där
barnen fick kryssa i med glad eller ledsen mun. Det ska man nu frångå och
istället ha ett formulär där man kryssar i vad barnen kan, till exempel att
knyta skor och uppge sin adress, dvs bedömningar av mer summativ art.
Meningarna bland informanterna går dock isär om hur sociala mål kan
och ska bedömas i samband med IUP och om de som fritidspedagoger ska
göra detta. Flera av fritidspedagogerna uttrycker även ett motstånd mot att
överhuvudtaget sätta ord på pränt och bedöma barns sociala kompetenser
och färdigheter. Man pekar på flera problem: avsaknaden av direktiv,
oklarheter om vad som kännetecknar sociala kompetenser och färdigheter
samt en risk för att barn kan komma att stämplas.
Du är asocial för du kan inte hänga upp kläderna! (….) Så länge vi inte fått att det
här är ditt uppdrag, det här är en blankett som du ska fylla i tillsammans – alltså
jag vill ha direktiv annars gör jag det inte. (Tess)

Tova menar däremot att det är väsentligt att dokumentera barnets sociala
kompetensutveckling för att visa för barnet och föräldrarna vilka framsteg
barnet gör i sitt samspel med andra.
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Det finns ju åtgärdsprogram för barnen som vi har och de är ju lite såhär med
delmål och positiva och framåtsyftande. Ett sånt slags papper och att det är för
fritids, det skulle vara ett stöd. (Tova)

Tidspressen och den begränsade personalstyrkan sätter emellertid käppar
i hjulet för att utveckla ett bedömningsunderlag. Det finns ingen i
arbetslaget, enligt Tova, som i dagsläget kan ta på sig att driva frågan utan
man vill ha det som ett uppdrag, med avsatt tid, från ledningshåll. Tova vet
inte heller hur det skulle fungera att lämna sina bedömningar (positiva och
konstruktiva) till föräldrarna och barnen på annat sätt än som nu, muntligt i
vardagliga situationer.
Granskolan
I Granskolans verksamhetsområde har man enats om att inte utforma
skriftliga specifika omdömen om elevens sociala utveckling. Eftersom det
handlar om en offentligt tillgänglig handling menar skolområdet att sådana
omdömen inte ska skrivas ned. Däremot ska den sociala kompetensutvecklingen muntligt tas upp vid utvecklingssamtalet, påpekar de båda rektorerna på Granskolan. Fritidspedagoger har varit med och arbetat fram den
matris som skolan ska använda för bedömning av barns kunskaper.
Fritidspedagoger kan bedöma hur barn hanterar sin kunskap eftersom de ser
barn i många olika situationer och deras bild av läroprocessen ger ett
värdefullt tillskott till bedömningen av barnets kunskapsutveckling i olika
ämnen, menar rektorerna. Däremot säger rektor G-y, att en lärare ska
ansvara för skrivandet av underlaget utifrån den gemensamma matris man
arbetat fram; det här oket med skriftliga omdömen ska de [lärarna] bära,
men vi har sagt att förskollärare och fritidspedagoger ska vara med i den
processen (rektor G-y). Det förekommer emellertid att lärare inte vill släppa
in fritidspedagoger i det arbetet. Rektor G-x understryker å sin sida att
arbetet med individuella utvecklingsplaner är något som fritidspedagog och
lärare ska göra tillsammans och att fritidspedagogernas syn på barnets
utveckling och lärande är en mycket viktig del i det arbetet.
Fritidspedagogernas uppfattningar och erfarenheter på Granskolan
De intervjuade fritidspedagogerna på Granskolan, som ingår i arbetslag med
lärare och förskollärare, har en större del av sin arbetstid och arbetsinsats
förlagd till skoltid. De ser en mängd möjligheter i detta starkt integrerade
sätt att arbeta. Men den totala delaktigheten i skolarbetet är dock kravfylld
menar fritidspedagogerna.
Just nu är det ju dom här bedömningarna, kan jag tycka, som vi ska vara insatta i,
och mål och skriftliga bedömningarna (av eleverna), vi ska vara informerade om,
och studiedagar och allting är vi ju med på. (Gun)
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På Granskolan undervisar fritidspedagoger i idrott, natur och teknik, bild,
musik och dramalek, och det mesta som kan kopplas till ute- och friluftsliv
samt värdegrundsfrågor. En av de intervjuade uttrycker att hon inte vet om
det är tillåtet att fritidspedagogerna får ansvara för ett ämne. Emellertid har
de deltagit i skrivandet och reviderandet av skolans kursplaner och är med
och bedömer barns prestationer i ämnen som t ex idrott som förmedlas till
läraren. Bedömningen ska genomföras utifrån den mall man konstruerat på
skolan. Mallen visar mer hur man ska tänka, vilka ord som ska användas
och så säger Gun och påpekar att den inte har karaktären av något som man
kan fylla i för respektive barn. Fritidspedagogerna förväntas också lämna
omdömen i ämnen som de inte har hela ansvaret för.
Jag har mycket uteliv och uteverksamhet och där har du ju no-biten, så där måste
jag prata med klassläraren då och det är ju ett merjobb och det kan bli stressigt!
(Gun)

Fritidspedagogerna tycks acceptera större arbetsmängd och stress för att
skolans organisation och arbetssätt ska fungera. Till exempel ska Gunilla
som är ansvarig för idrotten skriva 100 omdömen i ämnet men har bara en
och en halv timme i veckan för egen planering, så hennes fråga blir: när
skriver man dom? Ja, det blir hemma på kammaren, så det…jaa (Gunilla).
Fritidspedagogers arbetstidsavtal rymmer inte förtroendetid såsom lärarnas
avtal gör och fritidspedagogernas enskilda pedagogiska planeringstid är
betydligt mer begränsad.
Bedömningarna är till stor del ämnesfokuserade. Eftersom värdegrunden
och de sociala kompetensutvecklingsmålen är viktiga bör de även fortsättningsvis finnas med i den samlade bedömningen i respektive ämne, menar
fritidspedagogerna. Det är dock fortfarande oklart hur det ska gå till. Alla
intervjuade fritidspedagoger från Granskolan beskriver att de har genomfört
egna utvecklingssamtal med barn och föräldrar i skolans regi. Det kräver
mycket förarbete och bedömningar som gjorts har gällt både
kunskapsutveckling i skolämnen och social kompetensutveckling hos barn.
Det sistnämnda är det som fritidspedagogerna säger sig vara mest
kompetent att bedöma. Det är också det som de främst fokuserar förutom de
ämnesområden de undervisar inom.
I Lövstads kommun varierar fritidspedagogernas delaktighet i arbetet
med elevernas IUP samt deltagande vid utvecklingssamtalen från att dela
ansvaret med lärare fullt ut till att endast delta fragmentariskt (Kommunens
rapport, 2008). Samtidigt pågår förändringsarbete och det föreligger
oklarheter om vad som komma skall beträffande kommunens fortsatta
anvisningar. I skolplanen går det att läsa att kommunens pedagoger ska
kunna bedöma barns insatser.

123

Rönnskolan
Rönnskolans båda rektorer säger att fritidspedagogerna inte deltagit i det
pågående arbetet med bedömningsunderlag och att detta berodde på fritidspedagogernas egna prioriteringar och intressen. De har dock deltagit i en
fortbildningsinsats som rörde bedömning i skolan där även formativa
bedömningar behandlades, vilket rektorerna menar är i linje med
fritidspedagogernas arbete. Rektorerna beskriver att konstellationerna i
skolans olika arbetslag kan variera, men att det enligt deras mening är
väsentligt
att
fritidspedagogerna
deltar
i
förberedelsen
av
utvecklingssamtalen. Däremot ser de det inte nödvändigt att
fritidspedagogerna själva deltar i samtalet och överlåter till arbetslagen att
besluta om hela uppläggningen. Då det gäller barn i behov av särskilt stöd är
fritidspedagogerna i regel med i det totala bedömningsarbetet och bör alltid
så vara, enligt rektorerna.
Frågan om vad som går förlorat i fritidshemsverksamheten om
fritidspedagogerna ska göra formaliserade bedömningar på alla fritidsbarn,
har aktualiserats i sammanhanget. Förmodligen måste tid tas från arbetet
med barnen och det är inte självklart att fritidspedagogerna vill det, säger
rektorerna.
Fritidspedagogernas uppfattningar och erfarenheter på Rönnskolan
Diskussioner om mer formaliserade bedömningar ska göras av barns sociala
kompetensutveckling har förts i Rönnskolans fritidspedagoggrupp tillsammans med rektor. Ett önskemål har förts fram av rektor och några av fritidspedagogerna om att konkretisera och skapa en samsyn på de sociala målen
och utveckla ett gemensamt underlag för alla fritidshemsavdelningarna på
skolan. Fritidspedagogerna vill förhindra att utgångspunkten för samtalet
med föräldrar och barn endast blir ett allmänt tyckande när man talar om
social kompetensutveckling. Åsikterna om värdet av en mall går dock isär,
och motstånd mot att göra skriftliga bedömningar av social utveckling
framförs också.
Jo det var ju just detta med IUP:n nu då om det ska bli ett socialt bedömande och allt
detta så måste vi ju kanske göra det då, även om vi är emot det. Men då var det -vad
ska vi ta med? -Vad är viktigt? Då är det ju bra om vi går efter samma saker allihop
eller att vi har en samlad bild så att det inte bara blir oprofessionellt tyckande. Det
kände vi och det pratade vi mycket om där på våra träffar.(Rigmor)
De sociala målen är så svåra och det kan ske på dagsformen hur man är, det kan gå
upp och ned och då är det svårt att sätta, som grundskollärarna får göra, godkänt
och icke godkänt. Det går inte att sätta det på dom, näe det går inte. (Rickard med ett
skratt)

Olika modeller för en formalisering har diskuterats men eftersom det visar
sig varken enkelt eller självklart så har inga direktiv ännu utfärdats och
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någon gemensam mall inte utvecklats. Fritidspedagogerna måste komma på
lösningen själva för rektor har inga förslag. Några efterlyser gemensamma
riktlinjer för bedömningarna, men understryker att dessa inte får ta alltför
stort utrymme.
Utvecklingssamtalen ja, och det tycker jag vore mycket lättare om vi alla gjorde
likadant. Men jag är väl inte så mycket för bedömningar det är rätt mycket ändå i
skolans värld. (---) Jag tycker det är mycket bedömningar och jag tycker det ska
vara klarare regler för hur vi ska arbeta så alla gör likadant för det kan bli lite fel
mot lärarna att, - ja det gjorde ju den, å så jobbade dom. (Rosita)

Rosita anser att det är väsentligt att föräldrar får kännedom om de sociala
målen och tycker att frågan om samtal om barnets tid på fritidshemmet
hänger i luften. Ingen av avdelningarna har egna utvecklingssamtal men det
skulle vara bra om alla hade det och i samma form, till exempel en kvarts
samtal, för respektive barn med föräldrar menar hon och flera andra.
Robert tycker att det fungerar bra, hans synpunkter tas tillvara i arbetet
med IUP och det är ett stöd för hur han ska förhålla sig och lägga upp arbetet
med barnen. Däremot menar han, liksom flera av de övriga fritidspedagogerna på Rönnskolan att de blir överkörda då utvecklingssamtalen förläggs till fritidstid. Fritidspedagogerna efterlyser ledningens stöd för att
kunna delta i samtalen, eftersom deras perspektiv ska berika informationen
till föräldrarna, men detta stöd uteblir.
Jag tycker det är viktigt att man från ledningshåll uttrycker det. Så många gånger
jag har varit med om det själv att jag som fritidspedagog kommer in när tiderna är
bestämda när samtalen ska vara och då begränsas ju mitt medverkande på olika
sätt. Det visar bara på hur tänkandet [hos ledning och skolans lärare] kan vara.
(Roger)

Att inte dokumentera upplevs som ett dilemma eftersom dokumentation i
enlighet med kommunens skolplan också utgör ett lönekriterium för
personalen.
Det här är intressant. Alltså det här är ju ett område där jag känner ledningen ska
vara med och styra oss i vårt arbete; hur ska vi se på det här. Jag har utgått från, i
och med att vi inte har nåt styrande, så har jag utgått från hur jag ser barnets
utveckling, dels individuellt och dels i grupp, socialt, motoriskt och jag har haft en
mall jag utgått från. (---) Det är en personlig mall och så får det ju inte vara
egentligen även om jag tror jag gör rätt, i mycket det jag gör. Det här skulle ju va
styrt uppifrån; vad är det man tittar på? Det är ju så tydligt nu för skolan i och med
IUP:n och målen i trean och det man utgår från, vad jobbar vi med, hur ser vi på det
här? (Rolf)

Offentlighetsprincipen anges av några av informanterna som en
försvårande faktor för att göra skriftliga bedömningsunderlag.
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-Hur ska vi kunna dokumentera det å se om vi har nått dom här målen för varje
enskilt barn så. Så då började vi göra ett krysschema då för att se, men så sa rektor
då att gör ni ett sånt här så måste ni kunna visa upp det om föräldrarna ber om det,
jag tror att det blev ett offentligt dokument då. Och då blev man ju lite så där rädd,
hur ska vi kunna jag menar ena dagen kanske den ena killen är jätteduktig och gör
precis som man ska mot dom andra och så nästa dag kan det bara slå slint och sen,
vad är trovärdigt då, vad blir rätt eller fel. Så det går inte. (Ragna)
Nu när vi har utvecklingssamtal så erbjuder vi inget eget på fritids utan det är ju
tillsammans med skolan och då läggs ju naturligt tyngdpunkten på skolarbete med
kunskapsmålen, så att det är ju en svår avvägning där hur mycket man ska ta med
så det lyfter istället för att sänka då. Sen har ju vi dagligen samtal med föräldrar de
får ju hela tiden veta om det händer nåt. Den kontakten har ju inte lärarna på
samma sätt. Så visst vårt kommer ju fram till föräldrarna fast det kommer ju inte
formellt skrivet till dom. (Rickard)

Fritidspedagogerna ser det som en ganska för dem naturlig sak att
bedöma barn, eller prata barn som de oftare uttrycker det som. Likaså
menar de att det är lätt att förklara för föräldrarna vad de menar och anser.
Några påtalar fördelen med att kunna ta det man behöver dryfta med
föräldern redan samma dag, istället för att samla på sig erfarenheter och
synpunkter till ett utvecklingssamtal. Rosita påpekar också att om något ska
formuleras skriftligt är det viktigt hur det görs för att barns styrkor ska lyftas
och förstås av barnet. För att kringgå att skriva bedömningar om barn som
underlag till utvecklingssamtalen, som läraren ska hålla med föräldrar och
barn, har fritidspedagogerna på hennes avdelning försökt formulera sig i
texten till barnet istället, till exempel: du är en sådan kompis som många
kan gå till och känner dom sig nedstämda så vet dom att dom kan gå till
dig, fortsätt med det (Rosita).
Att dokumentera sina bedömningar av barn är tidskrävande och
fritidspedagogerna ifrågasätter varifrån de ska ta tiden till detta. Det drabbar
det direkta arbetet med barnen menar några av dem. Robert lägger lite skuld
på sig själv och undrar om man som fritidspedagog gömmer sig bakom detta
att det är svårt att arbeta med sociala mål liksom att mäta, bedöma och
utvärdera dem och därför tar man inte tag i dokumentationen av barns
sociala lärande och utveckling.
Aspskolan
I Aspskolan där fritidspedagogerna arbetar i arbetslag med lärare och följer
sin lärare under tre år pågår implementeringsarbete med betyg och
bedömningskriterier på kvällsmöten och studiedagar. Rektor A-x:s ambition
var att fritidspedagogerna skulle delta i detta arbete. Men efter första tillfället protesterade fritidspedagogerna eftersom de inte kände sig delaktiga i
samtal om till exempel nationella prov. Rektor bestämde då att
fritidspedagogerna istället skulle arbeta med revidering av mål för
fritidshemmets verksamhet. Vid skolans utvecklingssamtal däremot deltar
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alltid både fritidspedagog och lärare och fritidspedagogens huvuduppgift är,
enligt rektor A-x, att förmedla väsentlig information från barnets tid i
fritidshemmet. Hennes förväntningar är vidare att läraren ansvarar för
utvecklingssamtalen men fritidspedagogen ska ha en central roll i samtalet
eftersom fritidspedagogen ser barnet i så många situationer under hela
dagen.
Jag upplever det på det sättet att när det är utvecklingssamtal så bidrar fritidspedagogerna hur eleverna fungerar socialt och emotionellt, men det är lärarna som
ansvarar för utvecklingssamtalen, kunskapsinlärning och resultat och måluppföljning av detta. Då är det mer fritidspedagogen som talar om hur den här eleven
fungerar socialt, hur fungerar det med den här ettan då den ska gå på rast? Kan den
ta ansvar för sig själv, sina kläder, vad den tar på sig, vad den tar med sig, kan den
passa tider har den kompisar osv. (---) så att där får dom nog ganska tydliga roller
på det sättet lärarna och fritidspedagogerna. (rektor A-x)

Rektor uttrycker en osäkerhet om hur det kommer att bli med mål
rörande elevers sociala kompetenser och andra mål rörande värdegrundsfrågor eftersom det i underlaget från Lövstads kommun inte finns något som
indikerar att det fortsättningsvis ska skrivas om de sociala kompetenserna.
Fritidspedagogerna håller inga egna utvecklingssamtal med föräldrar och
barn, ej heller egna samtal för skolans räkning utan bör enligt rektor vara
med när läraren håller samtalet. Rektor visar medvetenhet om negativa
effekter för fritidshemsverksamheten av att fritidspedagoger sitter med
under samtalen.
… fritidspedagogerna är med på de här utvecklingssamtalen då och det vet jag ju
kan vara en tuff situation just när det pågår för du vet ju att det ligger ju ofta på
eftermiddagstid, då haltar verksamheten lite det kan jag tycka då - för då är ju en
person borta då, kanske sitter i flera samtal efter varandra. (rektor A-x)

Men någon förändring för att motverka dessa negativa effekter föreslås ej.
Fritidspedagogers uppfattningar och erfarenheter på Aspskolan
Fritidspedagogerna beskriver likaså att det är främst den sociala utvecklingen hos barnet som är i fokus för deras bedömningar i anslutning till arbetet med utvecklingssamtal. Min bit är bara den sociala utvecklingen (Alf).
De deltar oavsett om samtalen schemalagts så att de inkräktar på fritidshemmets verksamhet. … om det är utvecklingssamtal under en tid, då
ligger man ju lågt på fritids för att få plats för dem, för det är ju jätteviktigt
att man ser helheten (Aron).
Samtidigt poängterar Aron att förändringen mot större barngrupper
inverkar och gör hela proceduren mycket stressigare idag och därför inte
riktigt hinner med alla barnen som man skulle vilja. Men fritidspedagogerna
tycker att det skulle vara fel att utebli från samtalet. Alexia uttrycker det som
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att hon då bidrar till helheten eftersom barn kanske inte klarar kraven i
skolan men fungerar ypperligt i fritidshemmet eller tvärtom; det finns barn
som inte klarar friheten i fritidshemmet eller har svårt med kamratrelationer
under den fria tiden, de som har svårt att ta kontakt med andra barn osv.
Dessa saker är svårare att mäta och därför också riskabla att sätta på pränt
påpekar Alexia. Dessutom kan de vuxna ha olika uppfattningar och tolka
situationer olika. Den skriftliga dokumentationen inför och vid
utvecklingssamtalet ansvarar lärarna för. Men fritidspedagogerna anser att
deras synpunkter kompletterar underlaget och är viktiga samt att
synpunkterna också tas i beaktande av lärarna. Fritidspedagogerna för fram
sina synpunkter företrädesvis muntligt.
Om jag jämför bara med lärarna så är det ju det här med mer teoretiskt ämne å då
är det ju matte och det är mycket lättare att bedöma det på ett papper. Det är mycket
lättare för mig att prata om Kalles lek tillsammans med andra barn, än att skriva
ned det här med Kalle. Jag tycker det är lättare att verbalt berätta och se
föräldrarna i ögonen och kunna diskutera då. (Anna)

Fritidspedagogernas syn på att delta i formella bedömningar
Den oklara styrningen kan bidra till att uppdraget faller mellan stolarna
och fritidspedagogerna själva ställer sig ibland tveksamma till deltagandet
och löser information och samarbete med föräldrar och vårdnadshavare på
eget sätt. Nedan följer en presentation av gemensamma utsagor hos
fritidspedagogerna oavsett om de medverkar i skolverksamheten till större
del eller ej.
För barnets skull
Alla fritidspedagogerna slår fast att det för barnets skull är väsentligt att de,
på ett eller annat sätt, deltar i arbetet inför de individuella utvecklingssamtalen. Fritidspedagogerna betonar också hur de i dagliga sammanhang
har möjlighet att samtala med föräldrarna. Även om de inte deltar vid
utvecklingssamtalet personligen utvecklar fritidspedagogerna därför kontakt
med föräldrar och kan berätta om barnets lärande och utveckling mer informellt. Trots att det ges uttryck för ett visst motstånd hos några av
fritidspedagogerna mot att bedöma barn, i synnerhet skriftligt, så är de eniga
om vikten av att visa på helheten och att väga upp andra delar än kunskapsutvecklingen i skolämnen hos barnen.
Om barnet har det trassligt med läsningen kanske det är en fena på att göra något
annat eller att vara världens bästa kompis och att det blev en viktigare bit, att det är
hela barnet och inte bara kunskapsbiten som räknas. (Terese)

Både rektorer och många av fritidspedagogerna understryker vikten av att
fritidspedagogerna medverkar i utvecklingssamtalen. De ser ju mycket på
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eftermiddagarna vad gäller det sociala som inte lärarna ser på samma sätt
(Torild).
Svårigheter och risker med bedömningar av barn
Som framgår ovan påtalar fritidspedagogerna att det finns svårigheter och
risker med att bedöma barns sociala lärande och utveckling i samband med
utvecklingssamtal. Det gäller i synnerhet om bedömningarna ska skrivs ned
och lämnas ut till föräldrar. Det är viktigt hur man formulerar sig och
fritidspedagogerna tycker också överlag att skriftliga underlag är både
svårare och mer tidskrävande att göra än att endast avge muntliga
omdömen. Att skriva omdömen av negativ art om ett barn är ingen av
fritidspedagogerna villig att göra, och flera av dem påtalar risken, vilket
framgått tidigare, att det kan bidra till en negativ stämpling av barn.
Jag är så rädd att det förföljer någon om det är något som är negativt. Det positiva
kan jag mycket väl tänka mig skriva. Men är det tråkigheter så är jag personligen
rädd att barnet får en stämpel på sig när det finns på pränt på papper att han är
jobbig å de. Jag vill inte att det ska vara så, jag vill inte att de negativa bitarna ska
finnas på pränt. (Alexia)

Andra motiv till att delta
Flera av fritidspedagogerna, oavsett vilken skola de arbetar på, har även
andra motiv för att delta i arbetet med utvecklingssamtal och IUP än att
informera barn och föräldrar om barnets lärande och utveckling och ta del av
deras synpunkter och förväntningar. Det kan också ge ökad kunskap hos föräldrar och lärarkollegor om verksamheten och om fritidspedagogernas
arbete, menar de. Att inte medverka i skolans utvecklingssamtal eller ha
egna samtal i fritidshemmet menar exempelvis Terese är mycket dåligt, för
det signalerar att fritidshemsverksamheten varken är viktig eller
betydelsefull.
Egentligen är det ju dumt för det är ju som att säga att vår verksamhet är ju inte så
viktig egentligen! Så det lär vi ju ta tag i och se till. (Terese)

Men att delta i utvecklingssamtalen utan att de behandlar barnets tid i
fritidshemmet ger ingen garanti för att fritidshemsverksamheten ses som
betydelsefull. För detta krävs att fritidspedagogen tar utrymme och visar att
det som sker i fritidshemmet är en väsentlig del i barns lärande och
utveckling.
Och jag tror att fritids måste ta en större del, och jag hatar att säga (när någon
frågar om det är något från fritids som ska tas upp) att - Jaha, är det nåt från
fritids? (och fritidspedagogen svarar) - Nej det går så bra så! (---) Det får inte va så,
fritids måste ta sin plats även fast det inte finns tydligt att det ska va så vid ett
utvecklingssamtal. (---) Nu är vi ju inte där men det handlar om en professionalitet
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och att ta vårt ansvar som fritidspedagoger och inte som jag sa tidigare göra oss
själva till offer. Där måste vi ta oss in och visa det här är vår verksamhet. (Rolf)

Om utvecklingssamtalen hade en tydlig del som handlade om barnet i
fritidshemmet så skulle föräldrar och vårdnadshavare få ökad kännedom om
verksamhetens uppgift och även förstå dess vikt. Likaså skulle de bättre
förstå att det finns explicita mål för fritidshemmet.
Jag tror inte föräldrarna tror att man har mål riktigt på fritids, man har det på
skolan man ska lära sig svenska, matte osv, och hos oss är det lite mer luddigt, lite
bara fri lek! Men det är ju mer än så och jag tror att vi är lite dåliga själva på att få
fram detta. (Ragna)

Några informanter beskriver den tid då fritidspedagoger hade egna samtal
för främjandet av samarbetet med föräldrar och vårdnadshavare och
påpekar att alla borde få en kvart avsatt för specifikt barnets fritidshemstid
idag. Det är inte bara verksamheten som kan tydliggöras om
fritidspedagogerna medverkar med väl underbyggda underlag och tar plats;
det skulle också kunna höja statusen på fritidspedagogyrket och
fritidspedagoger skulle ses som mer professionella, framhåller Robert.
Två av rektorerna som båda tidigare tjänstgjort som fritidspedagoger när
fritidshemmet hade egna samtal påtalar också värdet för föräldrar att få ta
del av barnets situation i fritidshemmet. Men ingen av dem har bidragit till
att skapa förutsättningar för att fritidspedagogerna skulle få större utrymme
under samtalen eller att organisera utvecklingssamtalen på annat sätt
och/eller på annan tid.

Fritidspedagogernas informella bedömningar av barn
Det framkommer även att bedömningar av barn, som fritidspedagogerna
säger sig göra, har olika syften och karaktär. Dels handlar det om de bedömningsuppdrag som är kopplade till de nationella kraven på utvecklingssamtal
och individuell utvecklingsplan och som fritidspedagogerna vid de olika
skolorna i varierande grad medverkar i. Dels framträder med all tydlighet en
annan karaktär hos bedömning av barn som förefaller vara väl internaliserad
i fritidspedagogerna och framstår som ett dominerande inslag i deras arbete,
och utgör en grund för yrkesutövningen vilket redovisas nedan.
Fritidspedagogernas attityder till att bedöma barn muntligt eller skriftligt
skattades av informanterna i skattningsschemat de fyllde i i samband med
intervjun (se även bilaga 5a,b). Alla de 23 fritidspedagogerna anger att
bedömningar i form av muntligt värderande uttalanden om barngruppen
eller om enskilda barn kan vara stödjande. Nästan lika många anger att det
likaså kan vara stödjande om bedömningar ska göras skriftligt angående
barngrupp (21 pers) respektive enskilda barn (22 pers). Men det poängteras
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att det är för dem som ska arbeta med barnet/en som det då kan vara
stödjande.
Fritidspedagogerna bedömer dagligen barns beteenden, agerande, relationsskapande, lärande och utveckling. Dessa bedömningar förefaller fungera som ett grundläggande verktyg för att veta hur man ska förhålla sig och
arbeta med enskilda barn och med barngruppen. Bedömningarna görs
kontinuerligt och oftast informellt, utan någon som helst dokumentation. De
görs både enskilt och gemensamt i arbetslaget och framstår i första hand
som en (traditionell) grund för att bedriva yrket.
Det är ju nått som pågår hela tiden, man utvärderar muntligt och man bedömer, det
har jag aldrig tänkt på, men det gör man ju faktiskt [litet skratt] (…) det är ju en
jättestor del av yrket. (Rigmor)
Det är ständiga bedömningar hela tiden hela dagarna och egentligen en bedömning
av läget för att ligga steget före(…) det blir ju så av sig självt. (Anders)
Jag har det med mig hela tiden, jag har det inom mig det här då, det där vet jag att
det barnet behöver. (Alexia)

Att bedöma barnet respektive barngruppen i situationer genom att läsa av
hela situationen och förstå vad som händer i det som synes ske, förefaller
vara en central kompetens och ett grundläggande fenomen för utövandet av
yrket. Dessa bedömningar görs för eget bruk och förmedlas inte vidare vare
sig till föräldrar eller barn utan tjänar som vägledning för hur pedagogen ska
agera och förhålla sig.
Det gör jag ju i mitt eget huvud, men sen så kanske jag inte förmedlar den
[bedömningen] vidare om det inte är nödvändigt. Men sen har jag ju det som ett
verktyg när jag arbetar med detta barn. (---) När jag ser att han har sociala
svårigheter då jämnar jag vägen på det här sättet lite, så ser vi om det funkar. Det
finns ju tusen saker som kan va jobbigt för ett barn och då måste jag ju kunna hitta
det för att få det ([barnet] att komma framåt. Det är ju det som är mitt jobb hela
tiden, dom sakerna, så det är ju en bedömning på sitt sätt men då har jag ju den för
mig själv. (---) Jag gör ju spontana bedömningar hela tiden och ibland kanske jag
delar dom då med kollegan i fritids eller läraren där uppe och prövar lite: tycker du
också så här å så. Men därifrån till att skriva ned detta då blir det ju något helt
annat. Då måste jag ju veta att exakt så här är det! (Rigmor)

Bedömning och önskan om kollegial reflektion
Alla fritidspedagogerna talar om vikten av att kunna utbyta information i
arbetslaget utifrån sina iakttagelser och upplevelser i det vardagliga arbetet.
De värdesätter kommunikationen med kollegorna för att få testa och nå
konsensus utifrån sina bedömningar av till exempel ett barns
kamratrelationer i ett visst sammanhang och resonera hur de kan arbeta för
att främja utveckling av barnets samspel i just den typen av sammanhang.
Den kollegiala reflektionen förefaller främst syfta till reflektion över barnets
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agerande och i mindre utsträckning över sitt egna och sina kollegors
handlande även om detta också sägs förekomma. I enkätstudien
framkommer att fritidspedagoger bedömer sitt eget agerande men inte
kollegors, varför det förmodligen är svårt att föra gemensamma kollegiala
reflektioner över de vuxnas agerande och fokus sätts därmed i större
utsträckning på barnen.
Det kan också handla om att bestämma att göra fler iakttagelser eller
observationer av ett fenomen för att kunna göra en gemensam bedömning
och anpassa sina förhållningssätt och sitt arbete till stöd för barnet ifråga.
Några av fritidspedagogerna uttrycker även värdet av att i arbetslaget få
reaktioner på de intryck och bedömningar av enskilda barn och barngruppen
som de gör som enskilda fritidspedagoger.
Man måste få in andra vinklar på hur någon annan sett, man är ju inte helt säker på
sig själv i att bedöma rätt det handlar om en dialog hela tiden i arbetslaget hela
tiden, det är kärnan i det. (---) Det har man ju hela tiden en diskussion om i
arbetslaget, hur den [barnet] är och hur dom funkar tillsammans. Man sätter inte
dom ihop för dom är inte bra för varandra osv. Den diskussionen finns ju hela tiden.
Plus att man ju följer upp det, å nu är det bättre. Hela tiden har man det tänket.
(Aron)

Några av fritidspedagogerna, däribland Terese, påpekar att det i dessa
arbetslagsdiskussioner också handlar om att få syn på huruvida deras
iakttagelser och reaktioner på ett barn är kopplade till och beror på
fritidspedagogen själv. Det är exempel på att det relationella med den egna
personen som arbetsredskap i ett personligt möte kan ha betydelse.
Det var som jag sa till kollegan igår, endera är dom väldigt högljudda idag eller så
är det jag som är trött. För det behöver ju faktiskt inte vara barnen det beror på
alltid utan det kan ju lika gärna vara jag som är trött. (Terese)

Hinder för kollegial reflektion
Som tidigare nämnts är prata barn ett uttryck som används av fritidspedagogerna då de utifrån sina iakttagelser resonerar sig fram för att bedöma enskilda barns agerande, lärande, utveckling och behov. Några arbetslag
försöker, om möjlighet ges, använda gemensam planeringstid till dessa
resonemang men tiden är för snävt tilltagen. De uttrycker att de oftast bara
hinner prata om de barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd
eller som på ett eller annat vis tar mycket utrymme i fritidspedagogernas
samspel med barnen. Oftast sker dialogen och utbytet av information istället
informellt i det vardagliga arbetet på raster och andra stunder när barnen är
utom hörhåll. Det gör vi ju muntligt dagligen säger Ragna. Flera av
fritidspedagogerna från Rönnskolan och Tallskolan menar dock att det idag
är mycket allmänt prat och tyckande och ser därför gärna en formalisering
av bedömningar av barngrupp och enskilda barn. Formaliseringen skulle,
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enligt Roger, innebära att man tydligare kunde koppla sina iakttagelser till
målen med deras uppgifter, men det kan lätt uppfattas som ökad kontroll.
Jag har ju skrivit att det ska vara obligatoriskt också (…) för att vi ska göra det för
att det är viktigt. Det är en professionaliseringsresa skulle jag säga. Att säga att vi
inte gör bedömningar stämmer ej för vi gör det, men tänker kanske inte på det. (---)
Jag önskar ju att bedömningarna ska vara stödjande och jag ser det som en process.
Om man nu säger att det skulle vara obligatoriskt och formaliserat är det ju inte
säkert att alla skulle uppfatta det som stödjande utan känner det som en kontroll
uppifrån pålagt som man inte vill göra då. Jag vet inte hur man skulle göra riktigt.
(Roger)

Vad bedöms
Fokus för fritidspedagogernas bedömningar, oavsett som verktyg för eget
arbete eller inför IUP, är barns sociala kompetensutveckling, deras relationer
i barngruppen och de strävansmål om normer och värden som finns angivna
i läroplanen.
(…)man har ju vissa grejer i bakhuvudet, man vet var de ligger utvecklingsmässigt,
emotionellt och så. Sedan blir det ju lite vad som är normalt och onormalt beteende
om man säger så man har väl nåt hopkok lite så där och det ser säkert lite olika ut
men man får vissa uppfattningar. -Hur fungerar hon när de leker, är hon styrande
eller låter hon nån annan vara med? nått sorts beteende gentemot kamrater? det
sociala, och sedan frågar man kollegan: -Vad tycker du om henne och vad har du
sett på raster å i klassen å så. Man börjar väl där och då kan det ju bli att man kör
en extra koll och gör någon form av observationsschema och då kommer man ju in
på vissa delar och då kanske man tar med lite annat också. (Robert)
(…).man tittar ju på förutsättningarna, hur mogen man är för vissa saker, jag sätter
ju inte nåt i händerna på ett barn som liksom inte är där ännu, man måste ju va med
där och följa vilket skede dom är i liksom. (Aron)

Att bedöma en barngrupps behov och utveckling görs enligt Aron på
känsla och genom att man som fritidspedagog har alla tentakler utåt och
läser av barn och situationer. Det är något man måste lära sig att se, en
förmåga att läsa av hur man bör förhålla sig i olika situationer i sitt bemötande av barn. Flera av de intervjuade fritidspedagogerna talar om behovet
av en form av helikopterseende som de måste ha för att verkligen kunna
upptäcka och se de barn som inte utmärker sig eller aktivt söker kontakt med
personalen.
Så det är inte bara dom här barnen som kommer och gråter, snarare kan det vara
ett bekräftelsebehov och vilja bara ha tröst. Men dom som faktiskt inte kommer fram
dom är ju ännu viktigare att se för dom har ju inte det sättet i sig själva! Då tycker
jag ju att det hör till vår profession att se dom som inte har så lätt för det (---) man
läser av att oj nu är det nåt som hänt där. (Ragna)
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Fritidspedagogerna påpekar att arbetet i barngruppen kräver en total
sinnesnärvaro. Deras bedömningar av enskilda barn och barngrupp grundar
sig på situationsbundna iakttagelser. Dessa gör att pedagogen fortsättningsvis är vaken för nya intryck som grund för bedömning av bland annat barns
förmågor, färdigheter och relationer sinsemellan.
…man har mer i huvudet än på papperet. Det är väl vår starka sida som
fritidspedagog (---) man har koll på alla barn fast man inte har alla framför sig så
vet man deras utvecklingsgång. Men det är ju det sociala, sen får lärarna ta
kunskapsbiten. (Ragna)

Alexia, med lång erfarenhet i yrket, menar att man har frångått den form
av observationer av enskilda barn som gjordes under hennes första år som
fritidspedagog. Idag fokuseras samspelet mellan barn och man läser av
situationen mer som helhet.
Vikten av relationer
Det framkommer att relationer är i fokus för bedömningar av barn idag och
likaså när förklaringar söks till att en barngrupp inte upplevs harmonisk
eller positiv. Bedömningar av barns relationsskapande är ständigt pågående
process som görs i huvudsak situationsbundet. För att bedömningar av
enskilda barns agerande och samspel med andra barn ska ha god
träffsäkerhet och vara användbara krävs att fritidspedagogen lärt känna
barnet så väl som möjligt och utvecklat en relation till barnet/en.
Man försöker se vad barnet är ute efter, vad är det han vill ha nu då, bara
uppmärksamhet eller (…). Det tar ju lång tid att lära känna barnet ifråga för att
veta hur man ska göra med just det barnet. (Torild)
Jag kan ju se hur vissa barn fastnar vid vissa aktiviteter och då kan jag ju fundera
kring varför! (…) jag bedömer ju det barnet och kan se att det kanske är rädslor,
spänningar inför någonting, att det inte vågar lyfta sig från stolen! Men det kan
också vara så tryggt och tycker det är såå skönt och nu har jag räknat matte hela
dagen och vill bara slappa. (Tess)

Det är väsentligt att få syn på barns styrkor och bygga vidare på dessa och
ska barn våga visa sin mångsidighet måste de enligt fritidspedagogerna vara
trygga med de vuxna. Pedagogens förmåga att utveckla relationer till barnen
är väsentlig för att kunna göra adekvata bedömningar. Bedömningar som
fungerar som verktyg i arbetet med att få barn att växa i sin självkänsla,
identitet och utveckla sina sociala förmågor och färdigheter. Det krävs att
man ser barnen i många olika sammanhang och då får de vuxna något att
arbeta vidare med. Han kan bli en djävul ute på fotbollsplan men han är
otroligt duktig på att sätta fram mellanmålet åt sina kamrater. (Tess)
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Det är många barn att lära känna och hålla reda på och kunskapen om och
relationen till respektive barn finns hos varje enskild pedagog. Fritidspedagogerna slår fast att de bedömningar de gör och de uppfattningar om barnet
de skaffar sig under det dagliga arbetet i skola och fritidshem, i regel är
situationsbundna och samtidigt också normativa.
Men detta händer nog hela tiden i sammanhang, det är ju så för mig i alla fall. Något
kan ha legat i bakhuvudet och så helt plötsligt poppar det upp; men gud han kan ju
inte klippa! och då börjar man titta på motoriken och varför är det så här och eller
på nått sätt och man aldrig har tänkt på det innan förrän det blir nån situation då.
Jag är jättemån om att vara i barngruppen hela tiden. Även om jag bara sitter vid
bordet så är jag delaktig i diskussion och jag ser ju saker och hjälper dom. Det är ju
den största vinsten. (…) för föräldrar och lärare så sitter vi nog bara vid bordet när
de kommer in, men just där ser man ju mycket och man hör hur de [barnen] är mot
varandra. (Rigmor)

Alla fritidspedagogerna beskriver att de kan göra skriftliga noteringar
kring enskilda barn under perioder för att man behöver dokumentera och
skaffa underlag för samarbetet med andra parter samt ibland också inför
möten med föräldrar. Det är både utifrån det som händer i klassen och i
fritidshemsgruppen som sådana resonemang och uppdrag kommer. För
några leder det oftare än för andra till att göra skriftliga noteringar. Robert
påtalar att det är ju nästan varje vecka det hänt nåt som föranleder extra
observationer och ibland enklare dokumentationer. De fritidspedagoger som
till exempel har ett uttalat ansvar under skoldagen för arbete med barn i
behov av särskilt stöd gör ofta skriftliga noteringar men lämnar inte ifrån sig
dem utan de fungerar endast som ett stöd för deras minne.
Att bedöma situationens betydelse är väsentligt, både för att förstå barnens agerande i ett sammanhang men också för vilka möjligheter situationen
bjuder för fritidspedagogen att ta tillvara för att främja identitetsutveckling
och socialt lärande hos det enskilda barnet. Det handlar, menar fritidspedagogerna, om processer som är så svåra att mäta och om man når det
man vill uppnå.
Man kan ju inte se om det går bra för t ex den flickan, hur ska man se att det går bra
för henne då? Jo att hon blir en trevlig person i år tre istället för som det är nu. Det
kan man ju se, men det är inte mätbart nu och allt ska ju vara mätbart! Man ska ju
kunna se att man utvecklas även socialt och hur gör man det? (---) Det är ju bara vi
som vet när vi lyckas. (Tova)

Sammanfattande kommentarer och analys
Sammanfattningsvis innefattar fritidspedagogers arbete olika slags
bedömningar av barn i fritidshem och skola. Ett otydligt uppdrag leder till
oklarheter om fritidspedagogernas involvering i formella bedömningar av
barn. Studien visar dock att den allt starkare mätnings- och bedömningsdiskursen inom skolan (Ball, 2003) också spridits till fritidshemsverksam-
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heten då fritidspedagogerna, om än i varierande grad, förväntas delta i
bedömningar av barn i samband med utvecklingssamtal och IUP inom
skolan för att bidra till en helhetssyn.
Utvecklingssamtal och IUP – oklara uppgifter
I de fall då fritidspedagoger har ämnesundervisning under den obligatoriska
skoldagen framstår det som klart att de också ska medverka i
utvecklingssamtal och arbete med IUP. Om de däremot arbetar som
assistenter eller stödjande resurs i klassrummet, eller med fria aktiviteter
och fritidspedagogik under skoldagen verkar detta vara mer oklart. Bland de
intervjuade rektorerna och fritidspedagogerna skiftar erfarenheterna och
synpunkterna i dessa avseenden.
Såväl rektorer och fritidspedagoger är eniga om att fritidspedagogerna
med sina kunskaper har en unik möjlighet till att bidra till en helhetsbild av
barnet där också barnets samspel och sociala kompetensutveckling finns
med. Men lärarnas och fritidspedagogernas medverkan i arbetet med
individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal sker på ojämlika
villkor; fritidspedagogerna saknar förtroendetid och har mindre tid för
pedagogisk planering. Trots detta överlåter rektorerna åt arbetslagen att
hantera fördelning av arbetsuppgifter i samband med utvecklingssamtalen,
och fritidspedagogerna känner att de både måste och vill ta sig an dessa
bedömningsuppgifter. Det gäller i synnerhet de som har en stor del av sin
tjänstgöring i skolan.
Fritidspedagogernas roll under utvecklingssamtalen är i mångt och
mycket tilldelad av skolan och varierar från att endast få utrymme att lämna
muntlig information inför utvecklingssamtalet som läraren ensam genomför,
till att självständigt svara för hela samtalet. I det senare fallet sker en
uppdelning av samtalen med de lärarkollegor som ingår i arbetslaget för en
klass. Även då är det emellertid läraren som ansvarar för utformningen av
samtalen. Samtalen förläggs ofta till eftermiddagar, vilket är den tid på
dagen då aktiviteten på fritidshemmet är som störst och det är svårast för
fritidspedagogerna att frigöra sig.
Deltagandet i arbete med IUP och utvecklingssamtal innebär en
utvidgning av fritidspedagogernas arbete, men samtidigt förefaller deras
handlingsutrymme (Ellström, 1996) vara litet i sammanhanget. Det finns en
ram inom vilken fritidspedagogerna får agera och skolan utgör norm.
Uppdraget upplevs som stressigt och medför negativa konsekvenser för
fritidshemsverksamheten under den tid samtalen genomförs. Trots det syns
fritidspedagogerna acceptera situationen. Det kan tolkas som ett uttryck för
att de närmar sig den skolpedagogiska polen (jfr Calander, 1999) och
anammar den dominerande skolkulturen i det sociala fält de arbetar inom.
Det kan också tolkas som att man värnar sitt kunskaps- och ansvarsområde
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om barns sociala lärande och utveckling och vill göra anspråk på detta även
under skoldagen (se Abbott, 1998).
Att rektorerna inte agerar på något sätt för att stärka fritidspedagogernas
ställning och betydelse vid utvecklingssamtalen kan på ett övergripande plan
tolkas som att rektorerna, trots att de säger att fritidshemmet är viktigt, är
bärare av ett synsätt som vidmakthåller den obligatoriska skolans
överordning över fritidshemmet. Ett sådant synsätt kan också prägla
fritidspedagogernas egna sätt att tänka om skola och fritidshem. Detta är
samtidigt en konkret makt- och resursfråga; att ge fritidspedagogerna samma planeringstid i tjänstgöringen som lärarna innebär att resurser måste
omfördelas och tjänstgöringsavtal omförhandlas. Att lägga ett schema för
utvecklingssamtalen som innebär att lärare och fritidspedagoger medverkar
på lika villkor kräver logistik och resurser. Fritidspedagogernas sociala
kapital (Broady, 1998) är för svagt för att genomdriva en förändring i dessa
avseenden, sannolikt både på grund av en underordnad ställning i skolan
och att de utgör en till antalet mindre yrkesgrupp på skolan.
De positioner och funktioner som lärare respektive fritidspedagoger har
(se Calander, 1999) kan bidra till obalans i själva samtalssituationen och
göra att samtal om barnets tid i fritidshemmet kan negligeras om inte
fritidspedagogen tar plats när de genomför samtalen tillsammans med
läraren.
De fritidspedagoger som mer tydligt prioriterar fritidshemmets
verksamhet reser i större utsträckning farhågor kring att bedömningar kan
stämpla barn negativt och gå på tvärs mot fritidspedagogens inre kompass
(se Kreijsler, 2005) och traditionella uppdrag som, enligt dem, är att stödja
en positiv identitetsutveckling och självbild hos barn.
Liksom i enkätstudien framgår det av intervjuerna, att fritidspedagogerna
framför allt bedömer barns sociala utveckling och lärande och i betydligt
lägre grad övrig kunskapsutveckling. Detta ligger också i linje med vad som
traditionellt uttryckts som en bärande del i fritidspedagogers kunskapsbas
(jfr t ex Hansen, 1999; Hjalmarsson, 2010; Johansson, 1984).
Under intervjuerna framkommer vidare att bedömningar inte sällan görs
utifrån ett utvecklingspsykologiskt tänkande om barns normala utveckling,
som var vanligt innan socialkonstruktivistiska teorier om lärande och
utveckling fick genomslag i såväl styrdokument som i utbildningen till
fritidspedagog. Forskning om bedömning i förskolan kommer till liknande
resultat (se t ex Elfström, 2005; Vallberg Roth, 2010). Men intervjusvaren
visar också på ett mer socialkonstruktivistiskt synsätt; interaktionen och
samspelet barnen emellan betonas liksom att bedömningarna görs i ett
sammanhang som beaktas (jfr Bjervås (2011).
Fritidspedagogerna signalerar en påtaglig osäkerhet och ovilja att göra
skriftliga bedömningar. Några av dem uttrycker behov av styrning och
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likriktning för att möjliggöra en skriftlig dokumentation, också i syfte att
uppfattas mer enhetliga och professionella som yrkeskår.
Fördelar som kan stärka yrkeskåren ska pareras med risker för barnen
Studien visar vidare att syftet med att medverka i utvecklingssamtal är
mångsidigt. Alla fritidspedagoger vill delta genom att muntligt beskriva
barns styrkor. Flera av fritidspedagogerna menar därtill att deltagandet inte
bara ska gagna barnet utan även fritidshemsverksamheten genom att denna
kan synliggöras för föräldrar och lärarkollegor, vilket ligger i linje med
resonemangen om kvalitetsredovisningarna. Dessutom kan sådan
medverkan gagna yrkeskåren. Om föräldrarna bättre förstår värdet av
fritidspedagogers kunskaper och det arbete de utför skulle
fritidspedagogernas anspråk på arbetsfältet kunna vinna legitimitet på den
offentliga arenan (se Abbott, 1988). Men om just denna del av
arbetsuppgifterna ska kunna ge yrkeskåren fördelar krävs det att
fritidspedagogerna använder sin funktion och skapar sig en tydligare
position i detta sammanhang i det sociala fältet.
Att göra skriftliga bedömningar av barn manar till eftertanke och kan
utgöra ett stöd i arbetet. Det kan vara positivt för personalen med skriftliga
dokumentationer som underlag för reflektioner och resonemang i arbetslaget men dessa bör inte läsas av någon annan, menar de flesta fritidspedagogerna. Detta framkommer också i enkätstudien. Men fritidspedagogerna
förefaller vara både ovana och ovilliga att formulera sig skriftligt. Ett av
skälen är ett motstånd mot att etikettera barn eller betygsätta dem, eftersom
man menar att bedömning av färdigheter som rör det sociala samspelet och
värdegrunden i allra högsta grad är situations- och kontextbundna. Ett annat
skäl är de risker för att stämplas som man menar att skriftliga omdömen
skulle innebära för barnen. Risken för offentliggörande bidrar till att pedagogerna är restriktiva till att fylla i skattningsscheman och bedömningsmallar om barnens sociala kunskaper och färdigheter.
Den kringgående rörelsen att formulera sig i form av brev till barnet som
några fritidspedagoger gör för att ge positiv återkoppling i skriftliga underlag
till lärarna och inför utvecklingssamtalet tar visserligen mycket tid i anspråk.
Den formen har emellertid fördelen av att inte innebära de ovan nämnda
riskerna för barnen, menar pedagogerna, eftersom alla formuleringar görs i
positiva ordalag och har en mer formativ, framåtsyftande, funktion. Man kan
dock tänka sig att sådan medverkan handlar om omdömen av elevens övriga
utveckling varav det övervägande är personliga omdömen som inte alltid
entydigt kan relateras till läroplanen (jfr Vallberg Roth, 2010).
Bedömningar – en otydlig men central del i kunskapsbasen
Bedömningar av barns lärande och utveckling med fokus på relationella och
sociala kompetenser och färdigheter görs men med olika förtecken.
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Fritidspedagogerna arbetar hellre med formativa bedömningar där
processen utgör ett verktyg för lärande och utveckling snarare än med
omdömen av mer summativ karaktär (se Black & William, 2001). Den
formativa bedömningen används företrädesvis kontinuerligt i vardagliga
kontakter med barn och föräldrar, då fritidspedagogerna ger dem
återkoppling på hur han/hon uppfattar barnets situation i fritidshemmet. De
transformativa bedömningar som Vallberg & Månsson (2008) och Vallberg
Roth (2010) beskriver förefaller väl applicerbara på de bedömningar som
fritidspedagogerna säger sig främst göra avseende barn.
En transformativ bedömning kan beteckna en inriktning på hur förutsättningar i
verksamheten skapas för varje barns vidareutveckling. Begreppet kan inbegripa mer
av plan och målformulering än av utvärdering, mål som formuleras i samspel
mellan barn, lärare och vårdnadshavare. (a.a., s 212)

Fritidspedagogerna genomför mestadels bedömningar i form av dagliga,
informella iakttagelser som de direkt och muntligt stämmer av med sina
kollegor i arbetslaget. Syftet verkar främst vara att få egna redskap för att
bättre förstå barnet och situationen. Att det i styrdokument betonas att
verksamhet och förhållningssätt ska anpassas så det gynnar enskilda barns
och barngruppens utveckling framgår också, om än inte lika tydligt, i fritidspedagogernas svar.
Fritidspedagogernas bedömningar av barn i olika situationer och
sammanhang förefaller vara en internaliserad handling som hos några också
är förhållandevis oartikulerad och oreflekterad. Underlaget i de informella
samtalen i arbetslagen är inte systematiserade och tas i liten utsträckning
upp under utvecklingssamtalen. Men behov av att få stämma av
bedömningar med sina kollegor har berörts. En del fritidspedagoger
resonerar i termer av att göra en rättvis bedömning som antyder att det finns
ett rätt sätt och att ett normalitetstänkande skulle ligga till grund för
bedömningen (jfr Bartholdsson, 2007; Elfström, 2005). Det kan handla om
att vilja bidra till skolarbetet och barnen genom att komma med
välunderbyggda bedömningar som kan komplettera lärarnas.
De ovan beskrivna informella bedömningarna som arbetsverktyg och de
formella bedömningarna inför och i samband med utvecklingssamtal hålls
isär i analysen, men i vardagsarbetet separeras de sannolikt inte. Att
balansera den traditionella rollen att inte bedöma barn på formella grunder,
utan endast som grund för sin yrkesutövning, med att ingå i skolans
bedömningskultur reser frågan om det bidrar till omvandling av
fritidspedagogyrkets identitet.
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11. Bedömning av egna yrkesinsatser
Detta kapitel handlar om hur de intervjuade fritidspedagogerna ställer sig till
kravet att göra bedömningar av sina egna insatser i samband med medarbetar- eller lönesamtal med sin rektor, och vilka erfarenheter de har av att
värdera sig själv och bli värderad i dessa och andra yrkessammanhang.
Det mellanmänskliga samspelet har stor vikt för yrkesutövningen då fritidspedagoger är en del av den verksamhet de leder. Det kan då vara svårt att
separera en värdering av yrkesutövaren och dennes insatser från en bedömning av verksamheten (se kap. 2 och kap. 9). I samband med medarbetaroch lönesamtal behandlas arbetstagares insatser och behov av utveckling.
Likaså kan aktörernas insatser uppmärksammas i utvärderingssammanhang. I enkätstudien framkommer att 61 av 105 fritidspedagoger ofta bedömer sina egna insatser, men det framgår inte om svaren enbart syftar på
frivilliga, informella bedömningar eller om de också avser formella bedömningar i samband med utvärderingar, medarbetar- eller lönesamtal.
Intervjuerna visar däremot på förekomsten av såväl informella som mer
formaliserade bedömningar av egna insatser i arbetet. Vad fritidspedagogerna menar att de bedömer och hur processen ser ut behandlas dock inte
närmare, då intervjuerna inte hade fokus på detta. I stället rör redovisningen
och analysen i det följande främst upplevelsen av att värdera sina egna insatser.
Alla fritidspedagogerna markerar i skattningsschemat i samband med
intervjun att det är viktigt och positivt att muntligt bedöma sina egna insatser. Under intervjuerna framträder emellertid en varierad och mer mångtydig bild som också rymmer farhågor och bristande tilltro till rektorernas
kunskaper om fritidspedagogers uppdrag. Samtidigt uttalas ett starkt behov
hos fritidspedagogerna av att få återkoppling på sina arbetsinsatser enskilt
och i arbetslaget, också av ledningen.

Bedömningar i samband med medarbetar- och lönesamtal
Barrköping
I Barrköping används inför medarbetar- och lönesamtal ett underlag där
fritidspedagogen ska skatta sina styrkor och vad som kan förbättras, och
rektor gör detsamma. Sedan jämför de sina bedömningar. Torild säger att
hon aldrig gör självvärderingar men drar sig sedermera till minnes. Jo när
jag ska ha det om lönekriterierna då värderar jag mig… (Torild). Dessa
bedömningar upplevs av några intervjuade som positiva, då de anses kunna
bidra till det reflektionsarbete som förespråkas som grund för att utvecklas i
sitt yrke.
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Dels kan jag tänka efter - varför gör jag så här? Och jag blir mer medveten om mina
styrkor och svagheter. Det blir ju mer konkret och även om man kan säga: - ja, vad
kan jag göra åt det här nu då? Vad ska jag tänka på till nästa år att träna mig på
och utveckla mig? Alltså, det är ju en hjälp att komma framåt kan jag tycka, att bli
bättre. (Terese)

På Tallskolan är det idag bara verksamheten som man skriver något om i
samband med utvärdering, resterande bedömningar sker företrädesvis
muntligt. Bland fritidspedagogerna går meningarna isär huruvida detta med
att skriva ned sina bedömningar av egna insatser kan vara ett stöd i yrkesutövningen och yrkesutvecklingen. Tova är en av dem som ser positivt på det
och ser gärna fler sätt att utveckla sig själv.
Att ha kanske typ – om det finns på nätet – en blankett [att fylla i] hur jag fungerar.
Att kanske kunna få lära känna sig själv i sin fritidspedagogroll. - Vad är jag bra på?
- Är jag bra på att ta konflikter med föräldrar? - Näe där backar jag. Och där kan
man se arbetslagets starka och svaga sidor för att kunna backa upp varandra. För
att ibland, det har vi kommit underfund om, tycker jag att man säger: den gör inte
det och det, och så får vi andra ta det. (Tova)

Några av de andra fritidspedagogerna är tvärtom mycket tveksamma till
att bedöma och reflektera över sitt arbete skriftligt. De tycks sakna ord och
begrepp för det de vill uttrycka och är därtill mycket ovana att skriva. Tobias
säger: att skriva om sig själv, det skulle ta flera dagar för mig (Tobias). Det
skulle hindra honom i hans arbete och upplevas som en belastning. Någon
hävdar dock att det måste få ta tid för det är så viktigt för att kunna utvecklas
i yrket. Förvaringen av anteckningarna uttrycks däremot utgöra ett problem,
på grund av offentlighetsprincipen, och Tova menar att skrivandet uteblir
också av det skälet.
På Granskolan har en policy utarbetats för att alla (fritidspedagoger, förskollärare och lärare) ska skriva självreflektioner för att främja kompetensutvecklingen liksom kvalitetsutveckling i verksamheten. Men det är endast
inom en av enheterna som detta genomförs i enlighet med uppställda krav
om kontinuerliga självreflektioner. För övriga enheter råder samma situation som i Tallskolan. Det innebär att den självvärdering som görs av verksamheten och fritidspedagogernas egna insatser görs muntligt och ofta arbetslagsvis utifrån mer eller mindre förberedda underlag. På Granskolan
säger alla de intervjuade fritidspedagogerna att de värderas högt som
yrkeskår och känner sig likställda andra lärarkategorier.
Lövstad
I Lövstad anger skolplanen att lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska
behärska metoder för att värdera sitt eget arbete. Men fritidspedagogerna
beskriver inte några metoder och heller inte tid för reflektion, annat än när
man mer eller mindre kontinuerligt utvärderar sin verksamhet. I kommunen
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finns ett system för medarbetarsamtal enskilt och i arbetslag som syftar till
verksamhetsutveckling och utveckling av enskilda medarbetare, men dessa
används inte fullt ut på de båda skolorna.
Bland fritidspedagogerna på Aspskolan påtalas det att ledningen är
otydlig då det gäller kraven på hur självvärderingar och bedömningar av
kompetensutvecklingsbehov ska göras. Alf säger att han har hört att hans
arbete ska utvärderas och bedömas men ser inte tydligt att det ingår i hans
arbetsuppgifter och tycker att det är lite oklara direktiv. Anna säger att hon
inte vill bli bedömd av andra men hon vill att andra ska vara nöjda med hennes insatser.
Jag vill ha en jättebra verksamhet som föräldrar är nöjda med som barnen är nöjda
med, jag är nöjd, lärarna är nöjda, rektorn är nöjd. Det är stort. (Anna)

Anna ställer stora krav på sig själv och vill vara alla till lags och till slut
innebär det, enligt henne, att hon slår knut på sig själv; det går inte, det blir
för mycket. För Anna leder det också till att hon vill ha kompetensutveckling
i skolans ämnen för att hon bättre ska kunna kommunicera med läraren och
förklara vad hon gör för att läraren ska förstå. Hon vill kunna använda
samma ord och uttryck som läraren för att de ska förstå varandra. Anna
säger dock, som övriga intervjuade fritidspedagoger på Aspskolan, att
skolledningen värderar hennes insatser positivt och att hon känner visst stöd
hos sin ledning. Fritidspedagogerna är mer tillfreds med medarbetarsamtalen nu när de har en rektor med insikter i fritidshemsverksamhetens
grund, vilket de inte haft tidigare. Bedömningar av egna insatser görs sporadiskt i anslutning till medarbetarsamtalen men också i samband med
utvärdering av verksamheten i arbetslagen, om än inte så frekvent.
I Rönnskolan i Lövstad är upplevelserna hos fritidspedagogerna skiftande
och inställningen till självvärderingar varierar beroende på hur de uppfattar
syftet. Roger påpekar att om syftet är att utveckla honom istället för att
kontrollera honom då har han en positivare inställning, men då krävs att han
kan vara med och utforma frågorna till medarbetar- och lönesamtalet. Att
dokumentera och skriva om sitt eget agerande i samband med dessa samtal
är enligt Rolf tidskrävande och kravfyllt. Det är inte frivilligt herregud!
(Rolf). Men det är inte något han räds.
Idag ligger tre punkter som grund för samtalet. Dessa är ansvar, kompetens och utveckling, inklusive kompetensutveckling. Robert påpekar att det
är svårt att sätta fingret på sina styrkor och svagheter. Men i samma stund
ger han uttryck för att han själv behöver förbättra sina insikter i styrdokumentens formuleringar. Rosita vill gärna ha återkoppling på hur hon agerar i
arbetet med barnen och ser därför positivt på muntliga bedömningar.
Däremot tycker hon inte att det är väsentligt att skriva ned dem, som
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ledningen kräver, och hon är tveksam till ledningens förmåga att ge återkoppling vid medarbetar- eller lönesamtalen.
Dom kommer ned någon timme innan varje års lönesamtal annars ser man dom ju
nästan aldrig nere på fritids eller i skolsamverkan så det är ju bara hörsägen då från lärarna då – som de går på. Så kommer man bra överens med lärarna så är
det positivt, jo jag känner att så är det! Ja det har ju funkat bra och skulle man få
någon [samarbete med lärare] som det inte funkade så bra med så skulle det ta ned
lönen, det har man ju sett för andra fritidspedagoger tyvärr, tyvärr! (Rosita)

Självvärderingarna ventileras under medarbetarsamtal och eller lönesamtal. För Rigmors del har det inneburit minskat självförtroende i den egna
yrkesrollen eftersom hennes egen uppfattning inte stämmer med ledningens
krav - krav som i sin tur bygger på bristande kunskap om verksamheten,
enligt Rigmor. Att hon dessutom driver frågor för hela fritidspedagoggruppen på skolan tas inte emot positivt alla gånger.
Vid lönesamtalen tycker jag inte alls de har samma syn på mitt arbete som jag har,
och det framför jag ju då, men det är inte mycket att göra åt. Det kan ju va så att jag
har helt fel självuppfattning, som jag sa sist till rektorn. Men jag ser det inte alls på
det sättet, jag ser att jag har ett oerhört engagemang och just för fritidsfrågor och
det tycker jag behövs i en personalgrupp. Jag känner att vi fritidspedagoger måste
jobba för vår verksamhet, vi måste försvara den lite å så och då sticker jag gärna ut
hakan och det är ju inte populärt. Men jag ser ju att en arbetsledare borde se det som
en fördel att man har ett engagemang och vill sträva mot nya tag. Ja, så det blir
ibland att man tappar självförtroendet. (Rigmor)

Bedömningar av insatser för yrkesutveckling
I samband med bedömningssituationer diskuterar fritidspedagogerna endast
fragmentariskt hur de hanterat situationer och aktiviteter och vad de själva
kunnat göra annorlunda. Det finns ingen avsatt tid för att vare sig individuellt eller kollegialt reflektera över sina egna och kollegors agerande och
insatser i verksamheten. Den gemensamma planeringstiden fylls av andra,
ofta praktiska och akuta, spörsmål. Förutsättningarna är därmed mycket
små för självvärderingar som grund för reflektion och någon regelbundet
återkommande bedömning av och reflekterande över arbetsinsatserna hos
var och en och kollegor emellan förekommer inte. Alf hävdar att:
…den personliga bedömningen den kan man bara få med den som känner en väl eller
tycker om en för det man gör(…), det är ju det här med positiv och negativ kritik som
är så svårt att ge. (Alf)

Alf önskar att man i arbetslaget ska bli bättre på att uppmuntra varandra.
Några av de fritidspedagoger som arbetat länge hävdar att man som fritidspedagog måste känna sig trygg i sin roll och den tryggheten får man inte av
de andra. Man måste lita till sig själv och kan inte räkna med bekräftelse från
andra.
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Någonstans måste man ju vara stolt, man ska inte räkna med att någon annan går
och dunkar en i ryggen och säger att oj vad du är duktig, oj vad du är bra för att du
är fritidspedagog. Någonstans handlar det ju om att någonstans måste man själv
känna sig trygg och vara tydlig vuxen, en vuxen som tycker om att umgås med barn.
(Anders)

Rolf som bland annat är ansvarig för aktiviteter under raster på skolan
och då är mer exponerad för kollegor beskriver att han i de sammanhangen
fått många ryggdunkar och positiv bekräftelse för sina insatser. Men som
fritidspedagog på sin avdelning har ryggdunkarna uteblivit. Arbetet i
fritidshemmet ter sig otydligt för kollegor, i synnerhet lärarkollegor, vilket
försvårar möjligheterna till adekvat bedömning och likaså återkoppling av
enskildas insatser. Tvärtom föreligger risk att bli missuppfattad.
En som har dålig insikt i fritids och kommer dit en eftermiddag och det är 30 barn
och tjo och tjim och vuxna går omkring lite och någon spelar spel och det kan ju se
lite lojt ut för den som inte vet. Men själv har man ju dunderkoll och vet precis var
man ska hålla koll och så. (Robert)

Att bedöma sina kollegor i deras arbetsinsatser förekommer ytterst
sparsamt, vilket stämmer med svaren i den inledande enkätundersökningen
där 26 av 105 angav att de bedömer sina kollegor (se kapitel 6). Däremot
värderar man informellt sina egna insatser ofta vilket både enkätundersökningen och intervjuerna visar. Men återigen brister det i både tid och stöd
för kollegial återkoppling och möjligheter till vidare reflektion trots att både
fritidspedagogerna och rektorerna menar att det är väsentligt. Några av de
intervjuade fritidspedagogerna påpekar just att detta måste utvecklas. Alexia
säger att hon har tränat sig i att ge kollegor muntlig feedback och utmana
dem genom frågeställningar.
Jag var blygare förr och vågade aldrig säga riktigt vad jag tyckte och tänkte, men
nu har jag blivit mycket, mycket bättre på det och jag har tränat mig. Idag kan jag
säga till en kollega: - Varför gjorde du så? och - Jag förstod inte varför du sa så! Jag
vågar idag och det har inte blitt så bra alla gånger utan jaa jag har fått en del
tillbaka, men jag känner att det är viktigt att man kan ifrågasätta å jag kan ta det
själv om jag blir ifrågasatt i mitt handlande. Men det är mer det muntliga, då
skriver man inte ner. (Alexia)

Skriftliga bedömningar av egna insatser skattas som än mer tidskrävande
och svåra att göra än muntliga av fritidspedagogerna. Skriftliga bedömningar om en själv – usch det är svårt! (Terese).
Fritidspedagogerna på en av avdelningarna på Granskolan som är uppmanade att skriva egna reflektioner med jämna mellanrum under verksamhetsåret beskrev att det från början var svårt att skriva och välja ut vad man
skulle reflektera om och hur. Men allt eftersom och med viss vägledning så
gick det allt bättre, och vid intervjutillfället så upplevdes de skriftliga
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reflektionerna värdefulla för fritidspedagogernas yrkesutveckling. De
innehåller tankar och funderingar över händelser och situationer och de kan
också ha fokus på deras eget agerande. De nedtecknade reflektionerna
samlas in av ledningen, och enligt rektor är syftet inte kontroll utan
utveckling av kvalitet i verksamheten samt utveckling av personalens
kompetenser.
Bland övriga fritidspedagoger förekommer muntliga eller skriftliga bedömningar och reflektioner ytterst sparsamt. Då de förekommer är det
främst i anslutning till årlig utvärdering och medarbetar- eller lönesamtal.
Önskan om och rädsla för formalisering av självvärderingar
Nästan två tredjedelar av de intervjuade fritidspedagogerna skattar att skriftliga bedömningar av det egna arbetet borde vara formaliserade respektive
obligatoriska. Det bör vara obligatoriskt för man ska träna på att ta kritik
(kommentar i attitydschemat) men främst för att tid ska avsättas så det blir
möjligt att realisera. Samtidigt ger flera av fritidspedagogerna, i synnerhet de
kvinnliga, också uttryck för rädslor för att bli kontrollerad i sin yrkesutövning och uttalar ett motstånd mot att bli värderad och bedömd av sin
ledning. Det påpekas också att det är skillnad mellan att å ena sidan själv
bedöma sina insatser och utvärdera och samtala om dem i arbetslaget och att
å andra sidan bli bedömd av rektor i samband med medarbetarsamtalet.
Rektors förmåga att göra en bedömning och ge återkoppling ifrågasätts
främst av dem som har en rektor med annan bakgrund än som fritidspedagog och som dessutom är osynlig i fritidshemsverksamheten.

Sammanfattande kommentarer och analys
Alla intervjuade slår fast att det är viktigt att bedöma sig själv, men det är
också känsligt när det ska göras tillsammans med andra. Synpunkterna som
förs fram pendlar mellan möjligheter till utveckling i yrket (Zeichner, 1996)
och att kontrolleras i sina arbetsinsatser (se Almqvist, 2004; Forsberg &
Lindberg, 2010). Meningarna går isär om det meningsfulla i att kommunicera bedömningar av egna insatser med ledningen. För att kunna ta upp
personliga egenskaper som samspelar med de professionella funktionerna i
ett yrke där relationskompetensen är central måste man känna sig trygg (jfr
Aspelin & Persson, 2008). Även om fritidspedagogerna uppfattar sig som
värdefulla ur ledningens synvinkel förefaller alla inte känna sig trygga och
bekväma med sin ledning och inte alltid heller med lärarkollegorna på
skolan. Det kan vara ett uttryck för spänningar och konkurrens i kraftfältet
(för att använda Bourdieus begrepp) där fritidspedagogerna agerar och
positionerar sig i förhållande till andra yrkesgrupper och där skolans
symboliska kapital så tydligt är större än fritidshemmets.
Fritidspedagogerna vill att bedömningar av egna insatser mer kontinuerligt ska ventileras och reflekteras i arbetslaget, det vill säga en social
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aktivitet förordas före en privat (Zeichner, 1996) för att man ska få hjälp att
hantera situationer och kunna agera adekvat med enskilda barn och
barngrupper. Samtidigt framkommer inga konkreta idéer om hur detta
skulle kunna genomföras.
Reflektioner på flera nivåer eller inom olika reflektionsområden
(Zeichner, 1996) förefaller också vara ytterst sällsynta. Det kan bero på
ovana, men det uteblivna stödet och utmaningen från rektors sida kan också
vara en anledning. En tydligt försvårande faktor är att de flesta
fritidspedagogerna inte har tillräcklig enskild eller gemensam reflektionstid i
yrkesgruppen. Det förhindrar den önskade professionsutvecklingen via
reflektionsarbete, som ofta framhållits de senaste decennierna (se
Bengtsson, 1996; Schön, 1996; Zeichner, 1996).
Fritidspedagogers arbete och kunskaper är inte alltid synliga och påtagliga
utan tvärtom mer otydliga och diffusa (Skolverket, 2012; Torstensson-Ed &
Johansson, 2000). För en föga insatt rektor eller kollega försvårar detta
möjligheterna till bedömning och att ge återkoppling. Det är också svårt att
uttala sig om något som ter sig diffust, då det inte är tydligt vad
fritidspedagogerna gör i relationsarbetet med barn som innebär framgång
för deras lärande och utveckling. Kanske kan ovanan att verbalisera sina
kunskaper (jfr Andersson & Clason-Söderström, 2002, se Brante, 1989;
Zeichner, 1996) vara en förklaring till att fritidspedagogerna inte bedömer
kollegors insatser, vilket också tydligt framkom i enkätstudien. Detta hänger
sannolikt också samman med värnandet av den samarbets- och
relationskultur som fritidspedagoger kan antas vara bärare av (jfr Lind,
2000) och en ovilja att uppfattas som en dominerande yrkesutövare (se
Berntsson, 2006).
Den professionella pedagogen förväntas kunna självständigt reflektera och
utveckla sig i sitt arbete. Men hos de flesta av fritidspedagogerna framträder
en önskan om större möjligheter till reflekterande samtal, i första hand för
att tydliggöra sitt arbete och uppdrag i relation till läroplanen och andra
styrdokument. Utvecklingen av den egna kompetensen förefaller komma
därnäst. En förklaring kan ligga i att fritidspedagogerna befinner sig i två
sammanhang, skola och fritidshem, som inte så enkelt går att kombinera.
Fritidshemmets uppdrag behöver först och främst synliggöras för att
fritidspedagogernas anspråk på sitt kunskaps- och ansvarsområde (Abbott,
1988) ska tillmätas vikt eftersom skolans uppdrag är mer självklart och har
en tydligare position.
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12. Fritidspedagogernas kompetens
Detta kapitel handlar om vilka kompetenser - kunskaper och förmåga att
omsätta kunskaperna - som beskrivs som centrala för fritidspedagogyrket.
Även egenskaper och förhållningssätt behandlas, då de intervjuade också
beskriver detta som väsentliga aspekter för yrkesutövningen.
Jag har inte undersökt vilka kompetenser fritidspedagogerna faktiskt använder i sin yrkesutövning bortsett från de korta observationer jag genomförde i de studerade skolorna. Dessa iakttagelser ligger dock i linje med det
som fritidspedagogerna och också rektorerna tar upp i intervjuerna. Den
kompetens som beskrivs kan ge indikationer på vilken betydelse fritidspedagogernas kunskapsbas tillmäts idag och hur den relateras till deras
yrkesutövning i fritidshem och skola.

Rektorernas synpunkter
Kunskaper och kompetenser som krävs för att hantera och befrämja gynnsamma grupprocesser, enskilda barns identitetsutveckling samt aktiviteter
med sociala förtecken beskrivs unisont av rektorerna som fritidspedagogernas styrkor. Dom är experter på att se hur barn fungerar i grupp (rektor Gy). Individens utveckling är de duktiga på att fånga, och leda barnen i sitt
växande (rektor R-y). Fritidspedagogerna är skickliga på att lyssna in och
läsa av barns reaktioner och beteenden säger rektorerna.
Jag ser ju att dom är otroligt duktiga på det här att ta personen, inte just
kunskapsinlärning utan att ta personen, att fånga in den och se var och en, den här
har det här behovet, ge stödet omkring, kompisrelationer, socialt beteendemönster.
Det ser jag att dom är otroligt duktiga på. (rektor A-x)

Fritidspedagogerna är en tillgång i elevvårdsarbetet enligt flera av
rektorerna. Några är riktigt duktiga med knöliga ungar påpekar rektor för
Tallskolan. Dessutom framhåller rektorerna att det också finns en variation
av kompetenser hos de enskilda fritidspedagogerna: kunskaper inom
utomhuspedagogik och friluftsliv, rörelse och idrott, samt ämnen som
drama, bild och musik. Dessa framhålls också av några rektorer som fritidspedagogernas specialintressen. Kreativitet och förmåga att konkretisera och
omsätta skolämnesinnehållet mer praktiskt påtalas också som fritidspedagogers styrkor.
Vikten av att kunna dokumentera påtalas ofta, i linje med kraven på
redovisning och rapportering. En tydlig skillnad framkommer dock mellan
olika rektorers utsagor om fritidspedagogers förmågor och kunskaper att
dokumentera. Rektor R-x för Rönnskolan beskriver fritidspedagogerna som
duktiga på att dokumentera och utvärdera sin verksamhet, medan rektor för
Aspskolan liksom Tallskolan påpekar att fritidspedagogerna generellt måste
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bli bättre på detta, även om det finns individuella skillnader och enstaka
fritidspedagoger är bra på att dokumentera för egen räkning. I Lövstads
kommun är pedagogisk dokumentation dessutom ett lönekriterium, och rektor för Aspskolan beskriver att nio av tio fritidspedagoger i medarbetar- och
lönesamtal själva uttryckt att de måste bli bättre på att dokumentera.
Rektorerna beskriver med stor tydlighet att fritidspedagogerna är allsidiga
och flexibla i utförandet av arbetsuppgifter och därför kan användas till
mycket för att få skoldagen att fungera.
Fritidspedagogerna har ju en jätteknepig roll och de gör ett hästjobb. De är lite
lärare, lite förskollärare och lite fritidspedagoger. (rektor G-y)

Fritidspedagogernas synpunkter
Fritidspedagogernas egna beskrivningar är i stor överensstämmelse med det
som rektorerna lyfter fram.
Social, relationskunnig och kunnig i estetiska uttryckssätt
Fritidspedagogerna slår fast att god samarbetsförmåga och skicklighet i att
möta olika personligheter och familjekonstellationer är väsentligt i deras
yrkeskompetens.
En stor social kompetens och en förmåga att förmedla social trevnad, om jag
uttrycker mig så, både i grupp och individanpassat. Det här lärandet som pågår hela
tiden, det har vi alltid vetat utan att kunna berätta det, det är ju väldigt aktuellt nu.
Ja alla såna bitar att man måste kunna ta alla, nu ska jag väl inte säga alla, men
många barn och alla olika sätt de har, och jobba med det. Men det är just det här
med det sociala lärandet och det kunskapsmässiga som faktiskt kommer helt gratis
ofta, det är väl vår styrka tror jag. (Rigmor)

Kompetenser hos fritidspedagogerna innefattar också förmåga att skapa
relationer till barn och vuxna, och att vara tydlig och samtidigt mycket flexibel och öppen i sitt förhållningssätt. Lusten och viljan liksom förmågan att
bjuda på sig själv och ha roligt beskrivs också som en väsentlig komponent i
fritidspedagogyrket.
Man måste vilja va med och spela bandy även om man är 57 år, och man måste
bjuda på sig själv och inte vara rädd att göra bort sig. Det går inte att vara stel.
(Robert)

Anna betonar vikten av att barnen ska tilltala henne med namn för att
barnen kommer henne närmare då. Den distansering som uppstår med begreppet fröken tycker Anna inte om. Relationer förändras hela tiden
beroende på alla barn och vuxna. Fritidspedagogerna påverkar medvetet
barnens agerande med och mot varandra och i samspelet med vuxna.
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I början på terminen på läsåret går man ju på minor, där går man på äggskal hela
tiden och försöker göra något men det tar ju tid att lära känna dem och de nya som
kommer in påverkar ju den övriga gruppen, och de nya äldre barnen, hur de ska
tackla situationen att vara äldst och så vidare. Vad är det för sidor som kommer
fram då? Det är hela tiden sånt man jobbar med och det är spännande. Dynamiken i
gruppen ändras ju hela tiden på grund av förutsättningarna, väder och vind – ja
vad som helst! Alla som jobbar med barn måste ha denna kompetens. (Rolf )

Arbetet handlar alltid om barngruppen, och fokus ligger på behov och
intressen hos barnen i gruppen. Då krävs gedigna kunskaper om grupprocesser och hur grupper kan utvecklas. I denna kollektiva anda anges också vikten av att individerna ska nås, företrädesvis de utsatta och de i behov av
särskilt stöd.
Det är väl det också, att brinna för den lilla människan. Vem tar hand om den då,
vem ser till att ta upp den i ett bra kollektiv. Det är vad jag tycker är en
fritidspedagogs roll. Om än jag är rastvärd ute så har jag det automatiskt i mig själv
att se vem som är den lilla människan och varför går dom så och så då. (Tess)

Att se individen i gruppen har alltid varit bärande delar i fritidspedagogyrket, men det är något som blir allt svårare att leva upp till i de svällande
barngrupperna. Fritidspedagogerna lägger stor vikt vid sin förmåga att kunna tolka barns signaler, att i viss mån så att säga vara steget före, men också
på ett medlevande och inkännande sätt möta barnet i den situation det
befinner sig. Man ska liksom ta ett steg tillbaka själv och lägga energin på
att lyfta barnen (Robert). Att medverka till att barn växer genom både medoch motgång är väsentligt för fritidspedagogerna. Det innebär att de ska ha
kunskaper att kunna tolka situationer mångsidigt och ur fleras perspektiv.
De ska med god överblick kunna läsa av såväl situation och sammanhang
som kroppsspråk och mimik hos aktörerna. Det är kunskaper och förmågor
som används då de bedömer barn i de vardagliga sammanhangen (se kapitel
10). Alexia uttrycker, i likhet med övriga intervjuade, att det då krävs att hon
är en mycket närvarande fritidspedagog som ser, hör och registrerar allting.
Det förutsätter också att man lärt känna barnen väl och arbetar med en
barngrupp vars storlek möjliggör detta, vilket några av de intervjuade gör.
Man ser direkt på en tjej som inte vill visa att hon är ledsen, dom behöver inte säga
något längre, man bara har känslan. Fast detta måste man ju verkligen uppmärksamma, och man är vaken fast man bara sitter på en stol och pratar med kollegan
ser det ut som, så är man med! (Ragna)

Estetiska uttryckssätt, som musik, bild och drama, används ofta av fritidspedagogerna både i skolsamarbetet och under fritidshemstiden, men inte i
lika stor utsträckning i fritidshemmet som tidigare. Det understryks dock av
fritidspedagogerna hur väsentligt det är att behärska något eller några av
dessa ämnen för att kunna använda dem som verktyg i sitt arbete med bar-
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nen. Anna använder skapande aktiviteter för att få barnen att blomma upp
och få det här är jag och det här kan jag, å få en riktig identitet (Anna).
Många intervjuade uttrycker hur de brinner för att få se människor växa. Att
kunna arbeta med skapande verkstad och med skapande aktiviteter generellt
är främst viktigt för att stärka barn i deras identitetsutveckling och bidra till
att de lär sig sociala färdigheter och utvecklar sin sociala kompetens, vilket
man ofta återkommer till. En ansiktsmålningsaktivitet som jag observerade
kan användas som exempel. Här försiggick något mer än att Rigmor målade
ett barn i ansiktet, vilket var det enda som kunde observeras av en
utomstående. Rigmor beskrev senare hur hon hade en mycket klar tanke
med ansiktsmålningen, vad den kunde ge barnet som målades och hur det
påverkade gruppen. Dessvärre, vilket Rigmor påpekade, har fritidspedagoger
dock ofta, av tids- och andra skäl som berörts ovan, svårt att på detta sätt
beskriva syftet med det arbete de utför.
Fritidspedagogen ska ha kunskaper för att kunna fånga lärandetillfällen i
flykten, det vill säga medvetet ta vara på situationer som uppstår, läsa av
barnets önskningar och också behov av utmaningar. Det beskrivs som vikten
av att kunna känna in när det är läge och när det inte är läge (Tova). Det
skiljer sig från att i förväg sätta upp ett mål och i detalj planlägga en situation
och dess förlopp. Det senare ska dock fritidspedagogerna också behärska
enligt de intervjuade fritidspedagogerna.
Beskrivningar relaterade till lärare och skola
Skolan framställs som viktig, och fritidspedagogerna relaterar på olika vis till
skolan i sina beskrivningar av sitt uppdrag och sin roll. Några av dem
relaterar ofta sin yrkesroll till lärarrollen, och man pekar på skillnader vad
gäller arbetsuppgifter och ramarna för fritidsarbete respektive undervisning.
Idag är det ju hemskt mycket tider att passa och hålla koll på mobiltelefoner. Helt
plötsligt ser du honom gå iväg med ryggsäcken, - var ska du? Det är rakt motsatt
från den här skolsituationen då du har exakta tider och förhåller dig till det. Och
klockan halv är lektionen slut och så. ( Rigmor)
Tyvärr har vi en förmåga att jämföra oss med skolans verksamhet, man ser skolan
som nåt - ja jag vet inte. (Rolf)

Rosita identifierar sig både som en viktig kugge i skolans värld under
skoldagen och i fritidshemmet och som ett starkt stöd för barnet: det känns
som man är med i familjen på något vis (Rosita). Alexia beskriver hur hon
upplever en större oro hos barn idag bland annat för att familjesammansättningarna ändras oftare med tillkomst av nya familjemedlemmar under
perioder och det medför att barnen behöver en trygg stabil famn även på
skolan och jag tycker det är bra att vi kompletterar varandra (Alexia).
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Vistelsen i fritidshemmet och mötet med fritidspedagogen ska ge trygghet
och trivsel som krävs för barnets läroprocesser också i skolan.
Och känner dom det då är det andra mycket lättare. Det är grunden för de barn jag
har på morgonen då de kliver in där och mår bra. För då är det mycket lättare att få
dom att utvecklas i matte, svenska och allt det där. Socialt också. Känner dom inte
det så kan det bli mycket svårare. För det är grunden trivsel och trygghet, (---) där
är huvuddelen av ens jobb att försöka se till en behaglig stämning, en trevlig
arbetssituation för barnen och kunna slappna av (---). (Aron)

Ämneskunnig
Fritidspedagoger har inte formellt ansvar för skolans ämnen men det
framkommer att de måste vara ganska breda och kunniga ämnesmässigt, det
vill säga kunna lite om mycket i såväl sitt arbete under skoldagen som i
fritidshemmet. Arbetet styrs dels av skolans läroplan och kursplaner och
dels, inte minst i fritidshemmet, av barnens önskemål och behov. Ändå är
arbetet där självständigt och fritt påpekar flera av informanterna.
Frihetsgrader i skolsamarbetet beskrivs också av flera fritidspedagoger.
Jag tänker skolan och samverkansdelen, hela den delen där följer det ju vad man
läser i tvåan, vad gör vi i tvåan, vad tar vi upp i tvåan, vad ska dom kunna liksom ja så är det ju med skolan. (---) Jag menar om man tar t ex om dinosaurierna vi har
läst, så är det ju upp till mig och barnen. Man är ju väldigt fri i det här, gentemot
läraren som inte är lika fri. Det är ju fantastiskt kul jobb. Och sen kan det vara allt
ifrån, ja, jobbar vi med gångertabellen och barnen tycker det är tråkigt att sitta med
böckerna, eller det är väldigt ensidigt, så kan ju jag gå upp till datasalen å jobba
med ett lärprogram som kanske lurar dom lite mer för det är kul, man ska samla
bilder. Ja, så att skolan styr ju det. Det som styr fritids mer det är ju det att det är en
fritidsaktivitet så handlar det om barnen och då förankrar jag ju deras idéer och
tankar. (Aron)

Lösningsinriktad och flexibel i sitt förhållningssätt
Att vara flexibel i sitt förhållningssätt i och till sitt arbete är enligt fritidspedagogerna väsentligt för att kunna möta barns behov och önskemål. Några
av fritidspedagogerna understryker emellertid att förmågan att vara flexibel
ibland tenderar att få negativa konsekvenser (jfr kapitel 8). Fritidspedagogerna beskriver hur de ofta vänder och vrider på sig för att på olika vis
bidra till att situationen för skolbarnen ska bli så bra som möjligt. De får
oftast förfrågan om att rycka in och lösa hastigt uppkomna situationer,
alltifrån personalbrist till att komma ihåg specialkost för en enskild elev.
Om man blir för flexibel och inte säger ifrån då blir det lätt att man blir överkörd,
och då kanske man alltid ger vika och till slut blir man ju tagen för givet då – det
fixar ju han! Det håller inte i längden (…).man kan inte vara kittet som håller ihop
allting! (Robert)
…jag menar vanan som vi har ute på fritids påverkar ju mitt förhållningssätt
mycket, man får ju va lösningsinriktad och det är också viktigt och ibland kanske
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man är alldeles för lösningsinriktad så det går ut över andra saker då. En flexibilitet
och hjälpsamhet och kunna finnas med och liksom ordna saker, det tycker jag är
viktigt, men det kanske ibland blir "det ordnar ju dom" och vi ordnar det i alla lägen
allt möjligt. (Roger)

Roger menar vidare att risken finns att fritidspedagoger utnyttjas.
…man kan bli utnyttjad snarare menar jag då, och det handlar ju kanske mest om i
samarbetet med skolan och sånt. Att man dels inte värderas så mycket, då hade jag
planerat nåt annat och då är inte det så viktigt. Såna tongångar kan man väl ana
ibland. Och att jag, där finns väl faran också, att jag löser för mycket som drabbar
egen planeringstid och annat som drabbar eftermiddagsverksamheten. Vi ordnar så
det fungerar bra för läraren och barnen under skoldagen. (Roger)

Det framkommer att några av fritidspedagogerna har haft svårigheter att
hitta sin roll och sin funktion i skolan, medan andra menar att det inte alls
varit svårt. Majoriteten av de manliga intervjuade fritidspedagogerna tycker
sig inte haft svårigheter att hitta sin roll i skolan. Exempelvis framhåller
Aron att det bara är att vara rak och tydlig när man vill hävda sitt ansvarsområde och sina kompetenser. Endast ett par av de manliga fritidspedagogerna har en försiktigare hållning. Bland de kvinnliga
fritidspedagogerna betonar några vikten av att vara rak. De säger emellertid
också att de ser stora svårigheter i systemet och de flesta talar om ledningens
bristande stöd. Gunilla menar att det är mycket upp till en själv vad man gör
av den tid som finns. Ragna tycker att fritidspedagogerna blir behandlade av
vissa lärarkollegor som om fritidspedagogernas insatser inte har något annat
värde än att frigöra läraren från halva klassen (se kapitel 8).
Fritidspedagogerna upplever ofta att det råder en blandning av skola och
fritidshem, där tydligheten för fritidshemmets del går förlorad. Vilken roll
har fritidspedagogen själv i detta? Ragna säger att man nog omedvetet intar
en underordnad roll som fritidspedagog på förmiddagstid, då
skolundervisning pågår. Alexia skyller en del på sin egen yrkeskår och vill
inte lasta rektorerna för allt, även om de har del i det säger hon.
Det är ju vi som vet hur det går till hos oss så det är kanske en kombination men
mycket borde ligga på oss också men det blir väldigt lätt så när det är stora grupper,
tuffa arbetsdagar och så skjuter man det på någon annan och man orkar inte ta itu
med det och bry sig så mycket, så vi får nog skylla oss själva för att vi inte gör, vi
skyller lite ifrån oss att vi hinner inte, orkar inte. Vi som grupp på skolan måste bli
mycket bättre att ta ansvar, det behöver vi. (Alexia)

Fritidspedagogernas sätt att beskriva sitt yrke och väsentliga kunskaper
och kompetenser, påverkas av yttre och inre villkor för deras yrkesutövning
och de funktioner fritidspedagogerna ska fylla. Några av dem, i synnerhet
män, menar att de själva har stort inflytande över vilken funktion de intar
och utövar. Roger påpekar att det också är upp till fritidspedagogen som
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person och dennes självinsikt om han/hon ska kunna hantera sitt uppdrag
och kunna verka i skolans dominerande kultur.
När det gäller förutsättningar för arbetet så är det mycket beroende av mig som
person och vilken relation jag etablerar med kollegor och skollärare som jag samarbetar med. Det är kanske för mycket som beror på det, det skulle kanske behöva va
tydligare formaliserat. Jag själv har inte det problemet, men jag kan höra bland
mina kollegor och vi har ju lärarkollegor som inte är det minsta intresserad av
annat än att vi tar barnen och vad vi gör bryr dom sig inte ett dugg om. Och det kan
ju kännas lite nedvärderande, men jag har haft glädjen att jobba med lärare som
har värderat det jag gjort. Det kan ju bero på vilket självförtroende och vilken
position man själv har och går in i, - jag gör det här! (Roger)

Rolf uttrycker att det är vanligt och lätt för fritidspedagoger att se sig som
offer. Här lägger han ett stort ansvar hos fritidspedagogkåren för att såväl
fritidshemsverksamheten som yrkesuppdraget fortfarande ses och uppfattas
som så otydliga.

Möjligheter till kompetensutveckling
Några enstaka fritidspedagoger påpekar att man måste lära sig nya saker för
att hänga med utvecklingen av barns fritidssysselsättningar, t ex hantera
bloggar och nya datorspel, kunna säkra för klättring på klättervägg. Flertalet
betonar emellertid i stället vikten av ökade kunskaper i skolinriktade
aktiviteter, såsom läs-, skriv- och matematikutveckling i skolan.
Vi ska alla vara väldigt involverade och vi har alla gått på dom här föreläsningarna
om läs- och skrivutveckling t ex och vi gör alla dom här sakerna i hela arbetslaget.
För vi känner att det är lika viktigt att jag som fritidspedagog har en inblick i det och
vet vad det handlar om, också gentemot föräldrar (---). Vi försöker tänka så att alla
ska känna att man liksom är med på tåget på nåt sätt, att vi har mycket kunskaper
och sen har vi vissa som specialkunskaper som vi bygger upp mer kring. (Greta)

Bland informanterna är det minst fyra som genomgått en natur- och
teknikutbildning i syfte att arbeta med ämnet under skoldagen. Två av
fritidspedagogerna har på grund av eget intresse läst in en del poäng i
idrottsämnet och en av dem är den som på sin skola har flest högskolepoäng
i idrott. Initiativ till egen fortbildning förväntas ofta komma från individen
själv.
Man ska prestera så mycket man ska ge, man måste visa framfötterna man måste
ha idéer, man kan inte bara luta sig tillbaka på gamla lagrar. Och det är ju bra på
ett sätt och då tänker jag också på fortbildning och det har varit lite si och så, det
finns mycket att gå på men man ska hela tiden själv ta reda på vad är, det jag
behöver och då ska man göra det tillsammans i arbetslaget säger man nuförtiden
då. (Alf)

Fritidspedagogerna erbjuds att välja sin egen fortbildning men kan i praktiken främst välja skolinriktad sådan. Man har i båda kommunerna försökt
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att i samarbete med högskolor och utvecklingsenheter skapa mer riktad
fortbildning för fritidshemspersonalen. Däremot är det inte enkelt för
fritidspedagogerna att utnyttja sådana erbjudanden, då de ibland kolliderar
med arbetsuppgifter under skoldagen. Fortbildning för fritidshemsarbete
uppmuntras inte heller i lika stor utsträckning som skolinriktad dito, till
exempel utbildning om barns läs- och skrivutveckling. Inbjudan till
kompetensutveckling kan dessutom stanna i mailboxen hos rektor, som inte
ser vikten av att fritidspedagogerna får kännedom om kurser med fritidspedagogisk inriktning, berättar några av de intervjuade. Den kompetensutveckling som fritidspedagogerna deltagit i har inte alltid känts relevant för
deras arbetsuppgifter i fritidshemmet. Men de ger också exempel på utbildning som upplevts värdefull, som den om gällande styrdokument, främst för
att fritidshemmet sätts på kartan och man får stöd i sina beskrivningar av
arbetet.
Att beskriva och motivera sitt arbete förefaller, som framkommer i tidigare kapitel, vara svårt för flera av fritidspedagogerna. Samtidigt verkar de vara
mycket klara över vad som är väsentligt och värdefullt att göra tillsammans
med barn i fritidshem. Målen med verksamheten och fritidspedagogens
uppdrag tycks vara internaliserade i fritidspedagogerna.
Bland de intervjuade har några lättare än andra för att sätta ord på sina
arbetsuppgifter, upplevelser av förändringar och innebörder av nuvarande
yrkessituation. Tre av dessa (Roger, Rigmor och Tess) har erfarenhet av att
arbeta med utbildning, fortbildning och projekt med fritidspedagoger och
har förmodligen därigenom fått ökad vana att formulera sig. Också Tova
tillhör denna grupp. Hon utbildade sig i skiftet 1980/90-tal. Hon vill driva
fritidshems- och fritidspedagogfrågor och ingår i Barrköpings nätverk som
syftar till verksamhetsutveckling genom bland annat arbete med
styrdokumenten. Hon menar att det arbetet hjälpt henne att verbalisera sin
verksamhet.
Vi arbetar liksom av ett lite stycke [i allmänna råd] verkligen djupt …och ser det här
läsmaterialet som lättjobbat helt plötsligt och då använder man det på ett helt annat
vis. Man får orden och de får en slags mening, som man kan tycka idag – att det
borde man gjort för tio år sen! (Tova)

Sammanfattande kommentarer och analys
I rektorernas beskrivningar av fritidspedagogernas kunskapsbas framträder
en fritidspedagog som är socialt kompetent och har breda kunskaper om
barns identitets- och sociala utveckling. Fritidspedagogerna kan därför
användas i många sammanhang inom skolan. Detta visar sig också i de
många utvidgade arbetsuppgifter fritidspedagogerna beskriver att de erhållit
på skolorna; rektorernas syn på fritidspedagogens kompetens påverkar de
funktioner fritidspedagogerna ges i skolan. De kan i praktiken ses som
lärare i social kompetens (Hansen, 1999, 2000).
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Fritidspedagogerna använder sig av sina kunskaper, sina sociala färdigheter och sin personlighet i samspelet med barn. Relationskompetens har
länge varit central i fritidspedagogens yrkesfunktion och är idag väsentlig
även för andra lärarkategorier (se t ex Aspelin & Persson, 2008; Frelin,
2008). Lärares emotionella och relationella involvering lyfts däremot inte
fram då deras professionalitet diskuteras, mycket på grund av att den ses
som ett uttryck för en omsorgsrationalitet som värderas lågt menar Frelin
(2008). Men för fritidspedagogerna har detta varit och är en självklar del i
deras yrkesutövning (jfr Johansson, 1984).
Utifrån fritidspedagogernas beskrivningar av vilka kompetenser de ser
som centrala drar jag slutsatsen att mycket av deras kunskaper och
färdigheter också är av tyst karaktär. I likhet med flera andra yrken som
baseras på mellanmänskliga kontakter är fritidspedagogernas kunskaper
sammansatta och svåra att artikulera (Brante, 1989Grimen, 2008; Rolf,
1991). Kunskapsbasen ter sig också vag och bygger på olika discipliner, i
likhet med den hos andra lärarkategorier med inriktning mot yngre barn.
Fritidspedagogerna är dessutom ovana att samtala och reflektera över sina
kunskaper och kompetenser (jfr Andersson & Claeson-Söderström, 2002, se
t ex Brante, 1989; Rolf, 1991) och likaså att sätta dem på pränt, som tidigare
nämnts. Rektorernas ibland bristande insikter i fritidshemmets uppgift och
verksamhet kan ytterligare bidra till den tystnad som tycks råda gällande
fritidspedagogers kunskapsbas och kan inte heller stimulera till
kunskapsutveckling på området (se Aili m fl, 2008).
Också förmågan och nödvändigheten att vara flexibel, som lyfts fram av
fritidspedagogerna själva, bidrar till att deras arbete blir gränslöst och
otydligt eftersom de med sina kunskaper och kompetenser förväntas rycka in
och användas för allehanda uppgifter inom skolans ram, också med kort
varsel. Några enstaka fritidspedagoger strävar efter och erhåller nya
ansvarsområden på arbetsplatsen (se Abbott, 1988). Det sker genom att de
ansvarar för och kontrollerar till exempel ämnesområdet natur och teknik
eller t ex lektioner med drama eller så kallad livskunskap inom skolan. Men
som diskuterades i förra kapitlet arbetar inte de fritidspedagoger som
undervisar under skoldagen på samma villkor som lärare även om de
ansvarar för idrottsämnet på skolan. Begränsad tid för reflektion, inläsning,
planering och uppföljning riskerar begränsa deras möjligheter att
upprätthålla och utveckla sin kompetens för de arbetsuppgifter – nya såväl
som traditionella – som de har.
Fritidspedagogerna har utbildats för att verka i både informella och
formella lärandesituationer, där betoningen i fritidspedagogutbildningarna
före sekelskiftet legat på processinriktat lärande i också mer informella
lärandesituationer. I senare grundutbildningar och fortbildning för fritidspedagoger tenderar tonvikten allt mer läggas på mer formaliserade
undervisnings- och lärandesituationer. Frågan kan ställas om fritidspe-
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dagoger alltmer kommer att likna andra lärarkategorier och därigenom få
ännu svårare att hävda sin kunskapsbas som på något vis unik och motiverad
vid exempelvis skolornas tjänstefördelning och personalrekrytering.
Att få bedöma sina egna kompetensutvecklingsbehov pekar inledningsvis
mot viss självständighet och frihet i yrket. Men då de kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds fritidspedagogerna till största delen handlar om
skolämnen och skolans behov av kompetenser, är den enskildes valfrihet och
yrkesgruppens självständighet att kompetensutveckla sig i praktiken starkt
begränsad (jfr Lundström, 2007).
När den kompetensutveckling som står till buds domineras av de behov
skolan har föreligger risken att fritidshemmets behov inte tillgodoses då
fritidspedagogernas möjligheter att fortbilda sig i relation till
fritidshemsverksamhetens förändrade villkor och utveckling sätts på
undantag. Frågan man då kan ställa sig är om det leder till fler diversifierade
fritidspedagogyrken och färre möjligheter att fördjupa ett fritidspedagogyrke
med fokus på fritidshem.
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13. Slutsatser och diskussion
Det övergripande syftet med avhandlingen är att öka kunskaper om och
förståelse av i vad mån och hur fritidspedagogers yrkesidentitet påverkas till
följd av fritidshemmets inlemmande i den decentraliserade skolan och en allt
starkare bedömningskultur. Intresset har riktats mot förändrade strukturella
villkor, som i hög grad har med frågor om tid och andra resurser att göra,
och framför allt mot hur externa krav på arbete med redovisningar av
kvalitet och bedömningar i fritidshem och skola har påverkat
fritidspedagogers yrkesutövning och yrkesidentitet.
Detta kapitel är upplagt så att jag inledningsvis tar upp de slutsatser jag
dragit utifrån studiens forskningsfrågor och i anslutning till dessa diskuterar
det jag finner särskilt intressant. Vidare diskuteras yrkets kunskapsbas. Därefter behandlas yrkesutvecklingen så som den kommer till uttryck i avhandlingens empiriska delar: kan vi se en avprofessionalisering av fritidspedagogyrket, finns inslag av professionalisering och/eller bevittnar vi en omkonfigurering av yrket (Goodson & Lindahl, 2011)? De yrkesidentiteter som
framträder utifrån studiens resultat beskrivs. Slutligen diskuterar jag
kortfattat några könsaspekter i den bild som framkommit, samt den oklara
styrningens fördelar och nackdelar för fritidspedagoger.

Förändringars inverkan på arbetet
Den första forskningsfrågan handlar om hur fritidspedagogerna beskriver de
förändringar de erfarit, relaterat till förändrade villkor för yrkesutövningen.
Den handlar också om huruvida fritidspedagogerna ger uttryck för konflikter
mellan äldre och nyare arbetsuppgifter. Här blev det tydligt att strukturella
villkor som exempelvis större barngrupper och lägre personaltäthet var centrala varför jag tar upp denna aspekt inledningsvis. Därefter berörs förändringar i form av nya arbetsuppgifter främst kopplade till den obligatoriska
skoldagen.
En slutsats är att fritidspedagogernas ambitioner att vidmakthålla sitt
relationsinriktade arbetssätt blir svåra att leva upp till när de saknar
märkbart inflytande över barnantal, personaluppsättning och lokaler. Fritidspedagogerna upplever sig inte räcka till och de ställs inför dilemman då
målformuleringarna om fritidshemmets uppgift inte åtföljs av resurser och
villkor som egentligen krävs för måluppfyllelse (jfr Skolinspektionen, 2010;
Skolverket, 2009a; Skolverket, 2011). Flera av fritidspedagogerna i studien
har förändrat sina arbetsuppgifter i fritidshemmet och skurit ned på utåtriktade aktiviteter såsom simhallsbesök och friluftsliv, samt skapande verksamhet och tid för nära och utvecklande samspel i mindre grupper av barn.
Några menar att de emellanåt utövar renodlad tillsyn, vilket blir följden när
arbetet måste utföras med för stora barngrupper i trånga utrymmen.
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Fritidshemmets traditionella innehåll med pedagogisk verksamhet och
stimulerande aktiviteter med utgångspunkt i barns erfarenhetsvärld, behov
och intressen har uppenbarligen begränsats. Denna utveckling upplevdes
frustrerande för flertalet av de medverkande fritidspedagogerna. En annan
slutsats är att fritidspedagogerna lämnas ensamma att hantera dessa förändringar. Att självständigt få bestämma hur arbetet ska utföras utan att
ledning eller att någon annan lägger sig i ses vanligtvis som ett tecken på
professionalisering. Men då fritidspedagogerna inte kan använda sina yrkeskunskaper och arbeta professionellt på grund av de försämrade villkoren är
risken stor att de i stället får bära ansvaret för organisationens brister (se
Evetts, 2009b; jfr Fyhr, 2001).
När kommunerna och skolorna till stor del själva kan avgöra hur deras
begränsade resurser ska användas uppstår ett konkurrensförhållande mellan
skola och fritidshem. Min slutsats är att fritidshemmet oftast drar det
kortaste strået i fördelningen av tid och andra resurser. I studien framkom
bland annat att fritidspedagogerna används för att möjliggöra halvklassundervisning, till viss del på bekostnad av tiden i fritidshemmet. Men bilden är
inte entydig. Några menar att de kompenserar för att fritidshemmets
verksamhet har begränsats genom att arbeta med t ex värdegrundsfrågor,
skapande aktiviteter och friluftsliv under skoldagen istället. Skillnaden mot
tidigare är att arbetet nu genomförs i en mer styrd form och att tiden i
fritidshemmet lämnas fri för barnen att hantera som de vill.
Slutsatserna ovan ligger i linje med vad som framkommit i en rad andra
studier (Johansson & Ljusberg, 2004; Munkhammar, 2001; Skolinspektionen, 2010, Skolverket, 2011).
Fritidshemmets ena uppgift, att komplettera skolan, har framför allt tolkats som att fritidspedagogerna ska komplettera skolan under skoldagen.
Att fritidshemmet därigenom endast kommer att fylla funktionen att vara en
trygg plats för barnen att vistas i och inte främst ses som en pedagogisk verksamhet i sig, tillmäts mindre betydelse (se också Skolinspektionen, 2010).
En annan slutsats är att man lagt fokus på läroplanens innehåll avseende
värdegrundsfrågor medan mindre eller inget fokus har lagts på den
specifika uppgiften för fritidshemmet. Fritidshemmets uppgift att erbjuda
meningsfull fritid diskuterades ytterst marginellt bland rektorerna och
fritidspedagogerna och tillskrevs inte samma vikt som arbetet med relationer
och exempelvis läroplanens värdegrundsfrågor. Anledningen kan vara att det
är lättare att samlas på skolan och arbeta med den för lärare och
fritidspedagoger gemensamma läroplanen. En annan anledning kan vara att
fostransmål ses som mer generella och applicerbara på alla barn. Uppgiften
att erbjuda meningsfull fritid kan däremot innebära skilda ting för olika
barn. Att med stora barngrupper och lite personal individualisera insatserna
blir emellertid i det närmaste ogörligt, och något som fritidspedagogerna
många gånger tvingats prioritera bort.
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Flertalet fritidspedagoger i denna studie har en stor del av sin tjänstgöring
förlagd till skoldagen, och de arbetsuppgifter som tillkommit handlar främst
om att stötta skolans verksamhet. I flera fall har medverkan i skolan medfört
att fritidspedagogernas kunskapsbas och traditionella yrkeskunskaper tydliggjorts (Hjalmarsson, 2010) och handlingsutrymmet utökats. För deras del
upplevs uppgifterna under skoldagen som ett värdefullt tillskott i yrkesutövningen. För de övriga fritidspedagogerna framstår emellertid yrket som
otydligare, eftersom uppgifterna under skoldagen inte är klart definierade.
Dessa fritidspedagoger hamnar i en underordnad position och får fungera
som allmänna inhoppare i skolarbetet. Dessutom inkräktar dessa inhopp på
fritidspedagogernas huvudsakliga ansvarsområde, fritidshemmet, som sätts
på undantag. Jag drar slutsatsen att fritidspedagogernas medverkan i
skolarbetet utformas på mycket varierade sätt som i vissa fall beskrivs leda
till en förstärkning, i andra fall en försvagning av fritidspedagogens yrkesroll och yrkesidentitet.
Att skolan prioriteras i konkurrensen om resurserna kan inte bara
tillskrivas lärarnas större sociala kapital och självklarare positioner i skolan.
I likhet med vad som framkommit i studier av integreringen mellan skola
och fritidshem (se t ex Calander, 1999; Haglund, 2004; Hjelte, 2005) anser
jag att fritidspedagogerna i viss mån fortfarande omedvetet bidrar till
skolans dominans att styra över lokalanvändning, tidsaspekter och inte
minst de personella resurserna. Det förekommer att fritidspedagoger låter
fritidshemmet komma i andra hand samtidigt som de i hög grad uppslukas,
och låter sig uppslukas, av nya uppgifter under skoldagen (jfr Skolverket,
2006; Skolinspektionen, 2010). Ett exempel är att trots fritidspedagogernas
goda vilja och rektorernas uttalade önskan att fritidspedagogerna ska delta i
arbetet med skolans utvecklingssamtal så slutar det med att fritidshemmets
verksamhet får stå tillbaka under tiden för utvecklingssamtalens förberedelse och genomförande. Att fritidspedagogernas pedagogiska planeringstid
företrädesvis ägnas till planering av arbetsuppgifter under skoldagen är ett
annat exempel.
Trots de olikheter som fritidspedagogerna uppvisar i sitt sätt att hantera
förändringar och samverkan med skolan kan slutsatsen dras att det överlag
finns ett uppdämt behov att tydliggöra fritidshemmet, försvara särdragen i
yrket och skapa en starkare kollektiv bas. Fritidspedagogernas position i
skolans struktur är betydelsefull för fritidspedagogernas föreställningar om
vilka möjligheter som överhuvudtaget finns att påverka och eventuellt omvandla fritidshemmets och deras egna positioner. Fritidspedagogerna på en
av skolorna väckte, efter att under en längre tid arbetat mycket nära skolan
och lagt allt mindre vikt vid fritidshemmet, frågan om fritidshemmets
undanskymda roll. Fritidspedagogerna på övriga skolor kämpade och
började, om än i varierande utsträckning, bli mer framgångsrika i att marke-
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ra gränser mot skolan för att ge fritidshemmet vikt och yrkesutövningen där
betydelse.

Bedömningar och krav på redovisningar
Den andra forskningsfrågan handlade om vilka bedömningar som förekommer i fritidspedagogernas yrkesutövning och vilka krav på bedömningar,
dokumentationer och kvalitetsredovisningar som de möter i sitt arbete. En
första slutsats är att fritidspedagogerna ständigt gör egna informella bedömningar som varken är planerade, systematiserade eller dokumenterade,
men som emellanåt kommuniceras informellt bland kollegorna. Av det
empiriska materialet framgår att det i fritidspedagogers arbete ingår att
värdera och bedöma barns relationer, agerande, lärande och utveckling,
verksamhetsinnehåll samt hur samspelssituationer, lek och aktiviteter
utfaller. Vidare ingår att bedöma om omsorgen om en stor grupp barn ger
den trygghet som krävs för att barns positiva identitetsutveckling, lärande
och utveckling ska gynnas. Dessa bedömningar gör fritidspedagogerna för att
så professionellt som möjligt utföra sitt arbete och inte för att externa krav
om formaliserade bedömningar uttalats. Sammantaget utgör en mängd olika
bedömningar en bärande del av fritidspedagogernas yrkesutövning och
yrkeskunskap trots att de inte är verbaliserade och uttalade (se Brante, 1989;
Rolf, 1991). Min slutsats är också att denna form av bedömningar kan
kopplas till fritidspedagogers kunskapsbas och traditionella yrkesidentitet
och är något som de alltid har gjort, men som inte tidigare skrivits fram
som en del av deras arbete.
I studien framgår att dessa informella bedömningar är ett stöd i arbetet
och beskrivs som ett arbetsverktyg. Det som blir angeläget att diskutera är
vilka konsekvenser det kan få när dessa bedömningar endast muntligt
checkas av med kollegorna i informella sammanhang. Reflektionen i
samband med bedömningen är invävd i handlingen, och kan då svårligen
lyftas upp för djupare reflektion (se Tiller, 1999) eftersom fritidspedagogerna
inte har gemensamma underlag för sina bedömningar. Det blir osäkert vad
den typen av oreflekterade vardagliga bedömningar kan leda till . En aspekt
att uppmärksamma i sammanhanget är att om fritidspedagogerna inte har
möjlighet att avsätta tid för medvetet reflekterande kring de informella
bedömningarna av barn riskerar dessa att påverka bedömningen i mer
formella sammanhang på ett ogenomtänkt vis.
Verksamhetsbedömningar
Dokumentation och redovisning av formell bedömning har blivit en allt mer
tidskrävande arbetsuppgift för fritidspedagogerna. Jag drar slutsatsen att
fritidspedagoger ställs inför dilemman och de förhåller sig både ambivalenta och kritiska till dessa krav på transparent redovisning av sina
bedömningar. Därtill leder bristande tid och ovana till att utvärderingarna
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och bedömningarna ofta varken görs kontinuerligt eller skriftligt. I såväl
enkätundersökningen som i intervjuerna framgår det att fritidspedagogerna
ser sig som de som är bäst skickade att bedöma verksamheten i
fritidshemmet. Men de menar samtidigt att alla dokumentationer och
redovisningar som krävs sänker verksamhetens kvalitet eftersom det tar tid
från arbetet i och med barngruppen. Samtidigt framkommer en klar önskan
att tydliggöra verksamheten genom ökad dokumentation och kvalitetsredovisningar. Argumenten är då snarast baserade på professionella strävanden
att vinna jurisdiktion på den publika arenan (se Abbott, 1988). Fritidspedagogerna vill uppfattas som kompetenta och professionella i fritidshemsverksamheten, en verksamhet de anser ska tillmätas större vikt. Det kan
dock vara svårt att få gehör för sådana yrkesprofessionella strävanden i en
sektor som domineras av en diskurs av organisatorisk professionalism
(Evetts, 2009b).
Bedömningar av barn
Fritidspedagogerna ses både av sig själva och av rektorerna som bäst
skickade att bedöma barnets sociala lärande och utveckling och därmed
bidra till den helhetssyn på barnet som eftersträvas. Men flera är negativa till
att formalisera och dokumentera sådana bedömningar. Man är negativ till
det relativt nya kravet på skriftliga bedömningar av de yngre skolbarnen, och
på ett mer övergripande plan står inte skolans betygsättning och dess
sorterande funktion i överensstämmelse med fritidspedagogernas traditionella uppdrag. Man upplever ett yrkesetiskt dilemma, då man ser en risk att
kränka barnets integritet om man ska göra skriftliga bedömningar. Fritidspedagogers inre kompass (se Kreijsler, 2005) eller subidentitet (se Beijard
m fl, 2004) kommer i konflikt med omgivningen som präglas av bedömningskrav. Det finns också mer praktiska orsaker: att dokumentera är
tidskrävande och ovant för många.
Samtidigt som fritidspedagogerna är kritiska till formella bedömningar av
barn, betonar de ändå vikten av att fortsättningsvis delta i det arbetet. Man
ser sig som en del av skolan, och samarbetet med lärare kring utvecklingssamtal och elevers IUP kan medföra att handlingsutrymmet utvidgas. I
synnerhet då fritidspedagogerna anser att de har något väsentligt att bidra
med, som är grundat i deras kunskapsbas, framstår arbetsuppgiften till och
med som meningsfull. Rektorerna överlåter dock till lärarna och fritidspedagogerna att hitta formerna och avgöra om fritidspedagogerna ska delta
eller inte. Här har lärarna mer att säga till om, en ojämlikhet som också
signaleras från rektorernas sida, och det bidrar till att fritidspedagogerna
inte enbart upplever uppdraget som positivt.
Fritidspedagogernas medverkan i formella bedömningar av barn
aktualiserar en möjlig negativ konsekvens av deras fokusering på barns
sociala kompetenser och att stärka barnet. Då det är svårt att särskilja social
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kompetens från personlighet är frågan om fritidspedagogernas deltagande
bidrar till att det sker en förskjutning från bedömning av skolprestationer
mot att alltmer bedöma barnet som person – en förskjutning som noterats
av flera forskare (Bartholdsson, 2007; Vallberg Roth, 2010).
Självvärderingar
Även självvärderingar av olika slag har tillkommit som en del av en new
public managementinspirerad styrning av skolan. En slutsats från studien är
att fritidspedagogerna upplever kraven på självvärderingar mer som en
kontroll än som ett led i kvalitetsutveckling. De flesta misstror sin ledning
när det gäller att kunna stödja yrkesgruppens professionella utveckling. Man
har en större tilltro till att få återkoppling av och möjligheter att reflektera
tillsammans med sina fritidspedagogkollegor. Samtidigt framstår fritidspedagogernas ovana att kommunicera sin kunskapsbas och kompetens som
ett av de största hindren i såväl enskilda som kollegiala självvärderingar,
vilket kan antas påtagligt försvåra professionaliseringen av yrket. När man i
reflekterande samtal företrädesvis vänder blicken inåt mot sin egen person
riskerar det också försvåra möjligheterna att sätta in arbetet i ett vidare
strukturellt sammanhang och granska det sociala fält man är del av
(Bourdieu, 1994). Frånvaron av en sådan analys riskerar att konservera
positionerna och få det subjektiva handlingsutrymmet att framstå som
mindre än det faktiskt är (se Ellström, 1996; Parding, 2010).
Sammanfattande om fritidspedagogernas syn på bedömningar
Sammanfattningsvis kan det utifrån det empiriska materialet inte dras
någon entydig slutsats om huruvida bedömningar ses som hot eller möjlighet ur professionaliseringsperspektiv. Bedömningar kan både ses som en
möjlighet till professionalisering och som hot mot yrkets utveckling. Detta
resonemang utvecklar jag något i avsnittet om yrkesutveckling nedan.
En viss skillnad mellan manliga och kvinnliga fritidspedagoger syns i enkätundersökningen, där männen förhåller sig något mer positiva än kvinnorna till muntliga och skriftliga värderande utlåtanden. Bland de intervjuade
fritidspedagogerna framkommer inte denna skillnad. Där intar istället de
som har större del av sin arbetstid förlagd till skolan en mer positiv och accepterande hållning till skriftliga formella bedömningar av barn. Också i enkätundersökningen finns indikationer på ett sådant samband, om än svagt.

Yrkets kunskapsbas
Kunskaper om barns sociala och emotionella lärande och utveckling har
alltid utgjort centrala delar av fritidspedagogyrkets kunskapsbas (jfr Hansen,
1999; Hjalmarsson, 2010). Samtidigt får fritidspedagogernas medverkan i
skolan och deras samarbete med lärarna konsekvenser för vilka kunskaper
de förväntas ha för att kunna utgöra ett adekvat stöd för barnens skolgång
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(Skolverket, 2007). Lärande är idag både lärares och fritidspedagogers
professionella objekt (Carlgren & Marton, 2002), vilket också avspeglas i den
nya examensbenämningen Grundlärarexamen med inriktning mot
fritidshem. Samtidigt finns skillnader, eftersom lärarnas lärandeobjekt
främst utgörs av kognitivt, skolämnesrelaterat lärande medan fritidspedagogernas lärandeobjekt huvudsakligen innefattar värdegrund, relationer och
sociala färdigheter samt estetiska uttryckssätt. Även om lärare också måste
vara förtrogna med värdegrunds- och relationsfrågor och fritidspedagogerna
måste ha vissa ämnesrelaterade kunskaper så skiljer sig tyngdpunkten åt.
Avsaknaden av ett skolämne som heter social kunskap och färdighet eller
liknande kan bidra till att fritidspedagogernas insatser framstår som otydliga
för rektorer och kollegor.
Också skillnader i den terminologi som förknippas med fritidshem
respektive skola kan bidra till en uppdelning och svårigheter att tala samma
språk. Begrepp som elev, undervisning och lektion har inte använts i
fritidshemmet tidigare18. I stället har lek, vardagslärande, utveckling,
kamratskap och frivillighet använts i talet om fritidshemmet, vilket bidrar till
att fritidshemmet och fritidspedagogernas arbete framstår som otydligare
jämfört med lärarnas. Därtill har de kompetensutvecklingsinsatser som
erbjudits fritidspedagogerna under lång tid präglats av skolinnehåll och
därmed förstärkt den skolpedagogiska tyngdpunkten. I min studie
framkommer dock att kompetensutveckling i fritidspedagogik också börjat
erbjudas på senare tid. De allra flesta informanterna betonade också värdet
och vikten av sina egna yrkeskunskaper, arbetssätt och förhållningssätt
oavsett om deras tyngdpunkt låg i skolan eller i fritidshemmet.

Yrkesutveckling
Några av fritidspedagogerna ser sig som offer i omstruktureringen av skola
och fritidshem (se också Munkhammar, 2001), och ger uttryck för att de
saknar makt att påverka den. Mer övergripande ger dock min undersökning
en något annorlunda bild, nämligen att fritidspedagoger faktiskt agerar, men
på olika sätt som hänger samman med vilka strukturella ramar som
tillskapats i kommunen och på den enskilda skolan, och hur fritidspedagogerna formerar sig på skolan.
I det följande avser jag diskutera yrkesutvecklingen såsom den kommer
till uttryck i det empiriska materialet, relaterat till de tre scenarier som
beskrevs i avhandlingens kapitel tre. Min slutsats är att inget av scenarierna
framträder renodlat i mitt material; det handlar i stället om olika kombinationer av professionalisering, avprofessionalisering och omkonfigurering, där tyngdpunkten varierar mellan skolor och kommuner.

18 Fast nu bidrar nya förordningar till att implementera dessa termer också i fritidshemmet.
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Att fritidspedagogerna utsätts för ökad kontroll och förväntas arbeta mer
med dels bedömningar som utmanar deras yrkesetik och dels med
redovisningar av skilda slag kan diskuteras som en försvagning av yrkets
autonomi och handlingsutrymme. När informanterna fungerar som inhoppare och allt-i-allon i skolarbetet hamnar de i underordnade positioner, och
den traditionella kunskapsbasen riskerar att tunnas ut. En sådan utveckling
är uttryck för en påtaglig avprofessionalisering av den traditionella fritidspedagogen. I de fall fritidspedagoger medverkar i skolarbetet och i detta
tydliggör sin traditionella kunskapsbas och kompetens, utökas deras handlingsutrymme. Deras medverkan under skoldagen ses vidare som ett väsentligt bidrag till skolans arbete med att uppnå läroplanens värdegrundsmål och
strävan att anlägga en helhetssyn på barn. Fritidspedagogernas kunskaper
efterfrågas och tydliggörs även i arbetet med bedömningar av barn inför
utvecklingssamtalen och arbete med IUP. Detta kan ses som inslag av
professionalisering av yrket. Vi ser också exempel på att fritidspedagoger
kompletterar sin kunskapsbas och med hjälp av allianser med lärarna på
skolan också utvidgar sitt handlingsutrymme till nya ansvarsområden.
Denna framträdande roll i skolan innebär emellertid i vissa fall en reducering av det traditionella ansvarsområdet; fritidshemmet. Bilden är alltså
tvetydig – det handlar om en samtidig försvagning av en den professionella
verksamheten i fritidshemmet och en höjd status som fritidspedagogisk
lärare i skolans undervisning. Ser vi till den sistnämnda rollen, är frågan om
vi inte bevittnar en begynnande omkonfigurering av yrket, med en delvis ny
kunskapsbas – en som utgår från fritidspedagogernas traditionella kunskapsbas och kompletteras med exempelvis ämnes- och andra skolrelaterade
kunskaper, inklusive bedömning och dokumentation.
Det bör dock tilläggas, att fritidspedagogernas status och maktposition i
skolan fortfarande försvagas av sämre arbetstidsavtal och lön än lärargruppens.

Yrkesidentiteter
Calander (1999) förutspådde att fritidspedagogers yrkesidentitet skulle
komma utvecklas i riktning mot en skolpedagogisk pol och bort från den
fritidspedagogiska. Jag drar däremot slutsatsen att fritidspedagogers yrkesidentiteter också utvecklas i riktning mot den fritidspedagogiska polen. Det
finns en gemensam tradition och kunskapsbas som framstår som central för
de flesta yrkesutövarna. Kunskapsbasen domineras av lärande och
utveckling av relationer, sociala kunskaper och färdigheter samt
värdegrundsfrågor. Olika fritidspedagoger i min studie har emellertid
betonat olika delar av sitt yrke som viktiga och förhåller sig i viss mån olika
till vad de betraktar som sin yrkeskunskap. De intar också i viss utsträckning
olika förhållningssätt till de formella bedömnings- och redovisningskraven.
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Fritidspedagogers yrkesidentitet kan alltså förstås på olika sätt och nya
fritidspedagoger omformas i spänningsfältet mellan tradition och nya
styrformer. Analytiskt urskiljer jag fyra yrkesidentiteter: A. backupläraren,
B. läraren i social kompetens, C. den skolkompletterande fritidspedagogen
och D. den traditionella fritidspedagogen (figur 1). Kategorierna A och B
innebär att skolan och fritidshemmet är mer samlade och fritidspedagogerna
prioriterar arbetet under den obligatoriska skoldagen. Kategorierna C och D
innebär att skola och fritidshem delvis hålls isär och fritidspedagogerna
värnar om fritidshemmet och dess särart.

Figur 1. Fyra kategorier av yrkesidentiteter

A) Backuplärare. Bland fritidspedagogerna i detta fält har några
förvärvat skolämneskompetenser och undervisar till exempel i idrott, natur
och teknik. Det dominerar deras planeringstid. Fritidshemmets uppgift och
utvärdering av densamma får en underordnad betydelse. Bedömningar av
barns såväl skolämnes- som sociala kunskaper och färdigheter görs utan
större motstånd. Det finns också backuplärare som arbetar på andra sätt,
utan undervisningsansvar, med skolämnesinnehåll under skoldagen. Då sker
det i ett samarbete styrt av läraren, med tydligt avgränsade uppgifter.
Insatserna under skoldagen tillmäts stor betydelse. Fritidspedagogens
traditionella kunskapsbas ligger till grund för arbetet men tunnas i viss mån
ut och kompletteras med delvis nya kunskaper. Identifieringen i yrket ligger
huvudsakligen mot en skolpedagogisk pol (jfr Calander, 1999).
B) Lärare i social kompetens. Fritidspedagogerna i detta fält är mer
autonoma med större handlingsutrymme över och i sitt arbete under den
obligatoriska skoldagen i jämförelse med det som framkommit i tidigare
studier (se t ex Calander, 1999; Haglund, 2004; Hansen, 1999; Hjelte, 2005).
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De utgår från sin relationella och fritidspedagogiska kunskapsbas och
ansvarar helt för innehållet i undervisningen. Fritidspedagogernas kunskap
och kompetens ses som värdefull i skolan och det ger dem ryggrad och
legitimitet. Dock styrs ofta deras medverkan av lärarnas behov, exempelvis
av att kunna undervisa i mindre grupper. Under skoldagen blir fritidspedagogernas insatser och kunskaper uppenbara, men i fritidshemmet
framstår de som mer osynliga för lärarkollegor, ledning och föräldrar.
Fritidspedagogerna i detta fält ligger nära Hansens (1999) begrepp lärare i
social kompetens, men här med fokusering på skoldagen. Bedömningar av
barn i samband med utvecklingssamtal i skolan genomförs utan större
tvekan. Utvärdering och dokumentering av fritidshemmets verksamhet ges
inte samma prioritet som utvärdering och redovisning av insatser under
skoldagen.
C) Den skolkompletterande fritidspedagogen. I detta fält
dominerar fritidspedagogernas funktion att komplettera skolan genom att
skolämneskunskaper ska omsättas och förstärks på olika vis i fritidshemmet.
Att erbjuda trygghet och god omsorg ses främst utgöra en förutsättning för
lärande. Denna och andra aspekter av fritidshemsverksamheten är svåra att
beskriva i exempelvis kvalitetsredovisningar.
Fritidspedagogerna är tveksamma till att medverka i formella
bedömningar av barn, men delaktighet i utvecklingssamtalen bedöms likväl
som viktig för att stärka helhetssynen på barn.
D) Den traditionella fritidspedagogen. Denna yrkesidentitet
grundas främst på traditionell fritidspedagogik och arbete i fritidshemmet.
En helhetssyn på barns behov och lärande är central. Värdegrundsrelaterade
mål och innehåll betonas, och utgångspunkten för arbetet ligger till stor del i
barns erfarenhetsvärld, initiativ och önskemål. Detta gäller också för
fritidspedagogernas insatser under den obligatoriska skoldagen.
Fritidspedagogerna är motståndare till att bedöma barn och redovisa
verksamhetens kvalitet till ledningen, men man önskar delta i den typen av
arbete för att synliggöra sitt ansvarsområde och sitt eget yrke.
Fritidspedagogiken i fritidshemmet är central men strukturella hinder sätter
käppar i hjulen för fritidspedagogerna. Man brottas med att tydliggöra och
stärka såväl sin verksamhet som sin traditionella kunskapsbas även om man
själv uttrycker säkerhet och trygghet i sitt arbete i fritidshemmet.
Den sammantagna bilden
Flertalet av de intervjuade fritidspedagogerna återfinns inom fälten B, C och
D, som alla har fritidspedagogernas traditionella kunskapsbas i botten.
Gränserna är inte skarpa däremellan, inte heller mot fält A. Identiteterna är
varken skarpa eller motsägelsefria. Yrkesidentiteterna varierar lokalt, också
inom samma kommun, i min studie i synnerhet i Barrköping.
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De likheter och skillnader som framträtt i studien kan främst relateras till
den lokala styrningen och organisationen på den lokala skolan och hur
personella och tidsmässiga resurser fördelas mellan skolan och fritidshemmet. Men för samtliga fritidspedagoger i studien gäller att det faktiska
handlingsutrymmet i fritidshemmet har reducerats till följd av minskade
resurser. För många råder också oklarheter om arbetsuppgifternas art och
omfång under skoldagen. Fritidspedagogerna önskar markera och avgränsa
sina insatser inom denna del och inte till fullo anpassa sig utifrån skolans
behov. I begränsad utsträckning lyckas de med detta, men upplever det
fortfarande svårt att värna fritidshemmet eftersom de samtidigt hävdar att
deras förhållningssätt och kunskaper behövs som komplement i skolans
verksamhet i synnerhet för att tillförsäkra helhetssynen på barnet. Den
lokala styrningen och de strukturella villkoren i form av tid och personella
resurser medger dock inte för fritidspedagogerna att kunna verka fullt ut på
både skolarenan och fritidshemsarenan varvid de tvingas prioritera på olika
sätt.
Även om gränsdragningarna för fritidspedagogernas arbete under den
obligatoriska skoldagen fortfarande framstår som otydliga finns det tecken
på att den fritidspedagogiska orienteringen börjar framträda tydligare än
tidigare, inte minst till följd av tydligare styrning och riktlinjer från central
nivå. Exempelvis lyfter skolornas kvalitetsredovisningar, som presenterades
efter det att intervjumaterialet samlats in, fram fritidshemmens verksamhet.
Detta syns främst i redovisningarna från Lövstads skolor, eftersom nya
kommunala mallar hade utarbetats, med bland annat syftet att rapportera
från fritidshemmet och inte bara skolan. Också i de två Barrköpingskolornas
redovisningar nämns nu fritidshemmet, om än mycket marginellt. Den
kommunala redovisningen från Barrköping innehåller till skillnad från
tidigare ett avsnitt om kommunens fritidshemsverksamhet. Med andra ord
finns tendenser till att fritidshemmen gradvis tillmäts mer vikt. Också i
utbildnings- och forskarsamhället har fritidspedagogers kunskapsbas och
arbete samt fritidshemmets pedagogik och didaktik på senare år blivit
föremål för mer diskussion och fler publikationer än tidigare. Till detta har
sannolikt den senaste lärarutbildningsreformen bidragit till viss del genom
att återintroducera en utbildning för åtskilda lärarroller och lärarkompetenser.
Aspekter av kön och omsorgsrationalitet
En viss könsrelaterad tendens framskymtar i studiens resultat. Bland
flertalet manliga informanter, alla med lång erfarenhet i yrket, uttrycks en
tydligare och tryggare hållning än bland kvinnorna i mötet med skolans
samverkanskrav. Hos männen finns en starkare strävan att hantera förändringarna utan att göra större avkall på sitt fritidspedagogiska uppdrag. Dessa
män arbetar företrädesvis tillsammans med andra manliga fritidspedagoger
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och understryker också vikten av att vara många fritidspedagoger - att ha en
stark kollektiv bas - på samma skolenhet. Det är även företrädesvis de
manliga fritidspedagogerna som erhåller specifika uppgifter såsom att
representera fritidshemsverksamheten i skolans styrgrupp eller att inneha
utvecklingsledaruppdrag. Bland de flesta av de intervjuade kvinnliga
fritidspedagogerna fanns en tendens till större anpassning till skolans
domän och förväntningar. Det i sin tur kan jämföras med forskning som
visar på hur arbetslag av enbart kvinnliga förskollärare, fritidspedagoger och
lågstadielärare betonade det gemensamma och företrädesvis kunde
horisontella allianssträvanden ses (se Lind, 2000).
Sammantaget är yrket dock präglat av den omsorgsrationalitet (se
Hellberg, 1999) som framkom redan i Johanssons (1984) studie. Det gör det
sårbart under nuvarande betingelser (se Healy, 2009); fritidspedagogerna i
studien försöker att fortsätta arbeta med nära relationer trots att förändrade
strukturella villkor i många fall omöjliggör detta.
Den oklara styrningen – fördelar och nackdelar
Styrningen kan sägas generellt vara otydlig och gav i min undersökning
oklara gränser för fritidspedagogernas arbete. Otydlig ledning skulle i sin tur
kunna ge möjligheter för yrkesutövaren att vara fri och autonom och
vagheten skulle kunna öppna upp för en professionell argumentation menar
Aili (2002). Vagheten blir emellertid istället en belastning när ledningen inte
förstår de strukturella villkorens inverkan på fritidspedagogernas ansvarsområde, som fritidspedagogerna i sin tur inte förmår tydliggöra på grund av
svårigheter att kommunicera sin yrkeskunskap. Den professionella
autonomin är med andra ord beroende av dels den frihet som strukturerna i
organisationen medger men också av den kapacitet fritidspedagogerna
besitter (se Lundström, 2007). Om fritidspedagogerna bättre kunde
argumentera för sina prioriteringar av och inom fritidshemmet, som de säger
sig vilja göra, skulle deras ansvarsområde kunna tydliggöras och få ökad
legitimitet hos såväl allmänhet som på arbetsplatsnivå skulle skapas (se
Abbott, 1988). Flera av de intervjuade beskrev förvisso försök att tydliggöra
mål och andra villkor för vårdnadshavare och lärarkollegor, men med
varierad framgång enligt dem själva.
Omsorgens underordnade roll i skolans kultur (jfr t ex Calander, 1999;
Hansen, 1999; Hjelte, 2005; Munkhammar, 2001) påverkar fortfarande
fritidspedagogerna yrkesidentitet. Fritidspedagoger tycks i stor utsträckning
tillgodose ledningens önskemål och lärarkollegors behov (jfr Ackesjö, 2011).
Fritidspedagogernas flexibla förhållningssätt kan bidra till att fritidspedagogyrket blir mer diversifierat och än mer av generalistkaraktär än tidigare. Jag finner dock att fritidspedagogerna i min studie försöker att tydliggöra sin kunskapsbas och kompetens genom att åberopa fritidspedagogiken och de relationsinriktade aspekterna. Efter att under en period famlat
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en del kan fritidspedagoger, genom att alltmer hävda sin egen kunskapsbas,
forma en variant av fritidspedagogyrke och yrkesidentitet som överskrider de
traditionella gränserna mellan skola och fritidshem, mellan formella och
informella lärandesituationer men som ändå bygger på tryggheten i den egna
yrkeskunskapen.
Då urvalet för intervjustudien bland annat baserades på att flera fritidspedagoger skulle tjänstgöra på samma skola är urvalet i många avseenden
selektivt. Man måste därför vara försiktig med att dra slutsatser om hur
yrkesutvecklingen påverkas i kommuner, där det varken finns krav på
högskoleutbildad personal eller tillgång på fritidspedagoger. Min studie
säger inte heller något om hur yrkesutvecklingen på mindre skolenheter ter
sig. Det är dock rimligt att anta, att det är svårare att markera gräns för sitt
ansvarsområde och hävda fritidshemmets uppgifter om man saknar ett
kollektivt stöd på skolan; risken att mot sin vilja slukas av tillfälliga
vikarieinhopp och andra uppgifter i skolarbetet kan antas vara större (se
Skolinspektionen, 2010).
Många av fritidspedagogerna i denna studie utbildades under den tid då
det förelåg större differens mellan de som sökte lärarutbildning och de som
sökte fritidspedagogutbildning. Flera fritidspedagoger angav att de sökte till
fritidspedagogutbildningen för att de inte ville bli lärare med en top-downrelation till barnen. Lärare och fritidspedagoger utvecklade då genom
utbildningen också olika professionella habitus. De i studien ingående
fritidspedagogernas professionella habitus och kollektiva bas förklarar i viss
mån den fritidspedagogiska inriktningen som flera av informanterna säger
dominerar deras yrkesutövning och som också framträder i deras
yrkesidentitet.
Arbetsfördelningen mellan skola och fritidshem, mellan lärare och fritidspedagoger har delvis sett olika ut över tiden. Under 1990-talet intog fritidspedagogerna en otydlig hjälplärarroll, formad av skolans behov. Idag
fungerar fritidspedagogerna också utifrån skolans behov, ofta som lärare i
social kompetens, och ingår alltmer i skolans bedömningspraktik. Samtidigt
finns en tydlig tendens att hävda och tydliggöra fritidspedagogiken i såväl
skolarbetet som i fritidshemmet. På ett mer övergripande plan påverkar den
rådande samhällsdiskursen, där mätbara och ekonomiska värden har hög
prioritet (Ball, 2007), vad som kommer ut av mötet och hur fritidshemmet
såväl som fritidspedagogyrket utvecklas vidare.
Min studie aktualiserar behov av mer forskning på området. Dels behövs
studier av vad fritidspedagoger grundar sina informella bedömningar av
barn på, dels hur bedömningarna genomförs och hur de kommuniceras samt
framför allt vilka konsekvenser detta får för barn i ett längre perspektiv.
Forsberg och Lindberg (2010) pekar också i sin forskningsöversikt på
behovet av forskning på området eftersom informella bedömningsformer
tenderar falla mellan stolarna (a.a., s.114). Vidare bör också konsekven-
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serna för fritidshemsverksamhetens innehåll och inriktning av att fritidspedagoger medverkar i skolans bedömningsarbete analyseras mer
djupgående. Mer övergripande saknar vi till stor del kunskaper om
fritidshemmets funktion och betydelse för barns hälsa och välmående och
barns allsidiga lärande och utveckling i det tidiga 2000-talet.
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Summary
New leisure-time pedagogues – in tension between tradition
and new forms of governance
The profession of leisure-time pedagogues was established in the 1960s,
above all for work in developing leisure-time centres. Leisure-time centres
are voluntary pedagogical group activities for schoolchildren during the
school-free time of the day. The grounds for the development were labour
market- , social-, family-, and educational policy reasons. The expansion in
the end of the last century contributed to the activities now comprising
nearly all six- to nine-year-old children (Skolverket, 2009b). Since the end of
the 1990s the leisure-time centres belong to the organisation of schools.
Leisure-time pedagogues work mainly with realising the leisure-time centre’s
task but also with tasks in the compulsory school day. but Even if the core of
leisure-time centres has been the same over time, their organisation has
changed concurrently with educational reforms and altered governance.
The prevalent management by objectives and results is combined with
several influences from industry and trade, often called New Public
Management (NPM). Results and achievements must be able to be measured
and assessed, accounted for and controlled in various different ways. This
assessment and achievement culture with increased individual perspective
on the professionals too, changes not only their work but also the formation
of their identity (see Ball, 2003). The changes of education, the teachers’
task, the demand for documentation, and accounting of quality and results,
have also impacted the leisure-time centres’ activities.
The main purpose of the present thesis is to provide knowledge of how
leisure-time pedagogues’ professional identity can be understood and
described in the light of altered governance and resulting new tasks. The
study is oriented towards understanding how external demands for working
with, and accounting for, quality and assessment in leisure-time centres and
schools, affect leisure-time pedagogues’ practise of their profession and
professional identity and how the leisure-time pedagogues relate to these
demands. Central research questions to be highlighted are:
- How do leisure-time pedagogues describe the practise of their
profession in relation to altered conditions and to what extent do they
describe conflicts between previous and newer tasks?
- What different assessment do leisure-time pedagogues make, and
what demands for assessments, documentations and quality accounts
do they experience in the practise of their profession? Are the
demands primarily seen as threats or opportunities in a
professionalization perspective, and how can this be understood?
- How do they look upon and act in relation to such demands and new
tasks?
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Theoretical framework
The theoretical framework of the thesis is based on a combined actor and
structural perspective. Being well aware of that profession theory is mainly
used for studies at the professional society level, I can see its usefulness also
for studies of a smaller group of professional leisure-time pedagogues, and
attach myself to an open profession theory perspective. Traditional
characteristics, such as knowledge basis and autonomy, are then used as
investigation variables, instead of definition markers, (see e.g. Torstendahl,
1989; Kreijsler, 2005). But in order to make the general autonomy concept
more functional and possible to handle for my analysis, I take assistance
from two closely related concepts. These are ‘jurisdiction’ in the sense of
‘area of responsibility’ (Abbott, 1988) and ’discretion’ in the sense of ‘scope
for action’ (Ellström, 1996; Parding, 2010).
In profession theory perspectives a knowledge base founded on
systematic theory (Colnerud & Granström (2002) is seen as important for
the possibilities to assert oneself; both as a profession and in a profession
(Berntsson, 2006). An important prerequisite is the abstract nature and
problem solving ability of knowledge. At the same time Brante (1989) lessens
the formal academic education to some extent, and emphasises that the
acquisition of professional knowledge takes place to a great extent after the
formal education through the practice itself, and is often so-called tacit
knowledge. Area of responsibility is created and anchored through both
formal and informal social structures in the system (Abbott, 1988).
According to Abbott (1988), claims for area of responsibility can be made on
several arenas; on a formal or legal level ’the legal system’ where rules are
formulated; on , ’the related arena of public opinion’, where the citizens
understand the need and demand expertise from the professional society;
and finally on the workplace level, where through one’s actions one
maintains boundaries to other professional groups and has control of the
tasks (Abbott 1988, pp. 59ff). Scope for action is about the professional’s
knowledge, judgement and ability to act in different ways depending on what
the situation allows and demands (Ellström, 1996; Parding, 2010). The
subjective scope for action, which is related to the individual’s knowledge
and other competences, is not always the same as the objective scope for
action, which is limited by time and space, and other factors that regulates
the area.
The three concepts above are related to each other and are used in the
analysis for narrowing down what is central in leisure-time pedagogues’
profession. When it comes to leisure-time pedagogues’ actions and explicit
relations to other professional groups, and their experience of their position
and function, the profession theory concepts are complemented with the
concepts of ‘field’, ‘capital’ and ‘habitus’ taken from Bourdieu’s sociological
theories (see Bourdieu, 1994, 1999; Broady, 1998, 2008).
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Research survey
The few studies that have been made of the profession of leisure-time
pedagogue focus on what happens in meetings among different professional
groups in preschool-class, schools and leisure-time centres, and how these
meetings influence the activities and the respective professional identities
(see Calander, 1999; Fredriksson, 1993; Haglund, 2004; Hansen, 1999;
Hjelte, 2005; Johansson, 1984; Munkhammar, 2001). Research shows that
conceptions of the professions, traditional views of one’s own profession and
unequal relations due to status differences and different societal tasks make
these meetings difficult. Few earlier studies from a governance perspective
have been made (see Gustafsson, 2003; Rohlin, 2001), and later studies are
missing. Nor does an unambiguous professional identity or obvious
professionalization process appear in previous research on leisure-time
pedagogues. A social and relational dimension of the profession may,
however, be said to appear in several studies.
The research overview is complemented with research on closely related
areas such as studies on meetings among female-dominated welfare
professions and market-oriented forms of governance (NPM). Research
shows that the professional identity is influenced by NPM and that the value
as well as the relevance of a professional identity is debated (see e.g.
Brennan, 2010; Cohen, 2008; Day et al., 2006; Persson & Tallberg Broman,
2002). In many welfare professions there are and have been, difficulties in
establishing a professional identity, among other things for connections to
the care taking part of the profession (Healy, 2009), which Johansson’s
(1984) study of leisure-time pedagogues also shows. The demand for
increased documentation turns out to have a great impact on teachers’ work
(Goodson & Lindblad, 2011; Lindblad, 2010).
The overview is further complemented with research on professional
development and professional identity for pedagogical professions. The
Swedish teachers’ professional development has billowed back and forth
(Carlgren & Marton, 2002). Researchers such as Lundström (2007) and
Persson (2007) show how teachers’ autonomy has restricted, while Lindblad
(2010) finds that teachers try to disengage themselves from the impact of the
restructuring, and argues that this may be seen as a manifestation of their
autonomy. On the other hand, Bergh (2010) describes how a shift of
teachers’ autonomy and responsibility towards more demand for
accountability has taken place, and that this is due to teachers’ increasing
administrative and documenting role. In a meta-study Beijaard et al. (2004)
clarified the essential features that characterise teachers’ professional
identity. Professional identity also consists of sub-identities that more or less
harmonise with the individual’s professional identity, and that the agency for
one’s own professional development is an important element in a
professional identity (Beijaard et al., 2004).
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The research overview also relates to the profession of pre-school teacher
undergoing change, since it is closely related to the profession of leisure-time
pedagogue. Both professions have a common background in society’s social
sector with the same tradition of only formally assessing activities and not
individual children. Research shows that also pre-school teachers assess
children’s achievements in pre-schools even if it is not included in their task
(see Elfström, 2005; Lindberg, 2005; Vallberg Roth & Månsson, 2008).
Method
Several methods were used; an initial questionnaire study with 105 leisuretime pedagogues in the autumn of 2007, and an interview study in the spring
of 2009. The interview study was the main focus of the thesis with
accompanying document analyses, field studies and evaluation schemes. A
strategic choice of two large cities was made, different from the region where
the questionnaire study was conducted as well as where I have been active.
Twenty-three leisure-time pedagogues (14 women and 9 men) distributed on
four schools, two in the respective city, and eight persons in leading
positions are included in the study. The majority of the interviewed leisuretime pedagogues have many years of experience of the profession. The first
interviews were made with administrative officers in the respective
municipality and headmasters in the schools where the leisure-times
pedagogues worked. Together with field notes, this contributed to knowledge
of the social context, the social field (Bourdieu, 1994) that the leisure-time
pedagogues belonged to, and contributed to understanding how the
governance was manifested in the leisure-time pedagogues’ practise of their
profession. In the analysis of the interviews and other empirical material,
based on the themes of the interview guide, I sorted and brought together
data to content areas. I searched for patterns in the material that could be
compared and contrasted with each other (Ely et al., 1997). My previous
experiences of the profession of leisure-time pedagogue, as a professional
and as a teacher of leisure-time pedagogues, facilitated the understanding of
the practice and the described experiences, but also implied difficulties in the
distancing in order to understand the practice as such based on the
respective local context. By clearly describing the preparation, all the items
of the implementation and the theoretical foundations of my interpretations
the reliability of the study has been strengthened (see Kvale, 1997; Patton,
1987).
Results and summarising comments
The empirical material indicates dilemmas that the leisure-time pedagogues
face in connection with altered governance, altered conditions for the work
and closer links between schools and leisure-time centres. The most
important conclusions based on the research questions of the study are

176

discussed below. Then the knowledge contributions of the study are
presented and discussed.
Altered conditions for the practise of the profession
The first research question is about how the leisure-time pedagogues
describe changes they have experienced in relation to altered conditions for
the profession, and whether the leisure-time pedagogues describe conflicts
between previous and new tasks. I conclude that today’s premises of the
profession are in conflict with the leisure-time pedagogues’ ambitions to
maintain their relational working method. Neither can they influence
conditions for the work such as child group sizes for example. The leisuretime pedagogues experience that they cannot cope with demands and face
dilemmas when the formulations of the objectives of the leisure-centre (see
Skolverket, 2007) are not accompanied by resources and conditions that are
required to fulfill the objectives (cf. Skolinspektionen, 2010; Skolverket,
2009a; Skolverket, 2011). Another conclusion is that there is an obvious
unmet need to give prominence to the leisure-time centre’s activities, and the
majority of the leisure-time pedagogues express a wish to clarify their
professional specialisation. To defend the special features of the profession
and create a collective basis, the collective professionalism, is also a way of
withstanding New Public Management’s negative governance effects (cf.
Healy, 2009).
The tasks that have been added are mainly about the leisure-time
pedagogues with their professional knowledge being supposed to support the
activities in schools in various ways. One of the conclusions is that the
leisure-time pedagogues’ area of responsibility is reshaped in different
contexts. For some of the leisure-time pedagogues this entails that their
professional knowledge is clarified and that the tasks are experienced as a
valuable contribution to the practice of the profession. For the other leisuretime pedagogues this implies the opposite; that the profession appears less
clear since the tasks are not clearly defined and the leisure-time pedagogues
have to function as general substitutes in the schoolwork, and in addition
this temporary work in schools encroaches on their main area of
responsibility in the leisure-time centre. In the existing local freedom to use
personal and other resources a number of dilemmas arise when schools and
leisure-time centres compete about the resources in the form of time and
money. The conclusion based on the informants’ narratives is that in these
contexts the leisure-time centre most often gets the worst of it, which
previous studies and inspection reports have also shown (see e.g. Johansson
& Ljusberg, 2004; Skolinspektionen, 2010, Skolverket, 2011). One example
that the leisure-time pedagogues describe is that the leisure-time centre’s
activities are pushed into the background when the developmental
conversations are prepared and implemented. This happens despite the
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leisure-time pedagogues’ willingness to participate, and the headmasters’
explicit wish that the leisure-time pedagogues should participate in the work
with the schools’ developmental conversations.. Schools enforce a change of
the leisure-time centres that leads to a conflict that the leisure-time
pedagogues have to handle themselves (cf. Munkhammar, 2001). In addition
they have to bear the responsibility for the deficiencies of the organisation
(see Evetts, 2009b; cf. Fyhr, 2001). The conclusion I draw is that the leisuretime pedagogues’ different ways of handling changes of conditions and new
tasks, are related to the local organisation, governance, and the signals
emanating from the headmasters. In addition the professional group’s
collective base and strength in the schools are of importance, as well as the
individual leisure-time pedagogue’s social capital and competence for
working in the places where the practise of the profession takes place.
Assessments and demands for accounts
Another research question deals with the assessments that occur and the
demands for assessments, documentations and quality accounts that exist.
The results show that the leisure-time pedagogues’ profession includes
weighing, evaluating and judging children’s relations, actions, learning and
development, the content of the activities, situations’ importance for
children’s learning and development, and the effects of games and activities.
A further element is to assess whether the care of a large group of children
provides the security that is required in order for a child’s positive identity
development to be promoted as well as their learning and development in
general. The conclusion is that for the leisure-time pedagogues there are
constant independent individual assessment processes that are mainly
hidden, but the results of them are communicated among the colleagues. A
further conclusion that I draw is that this is a fundamental part of the
leisure-time pedagogues’ area of responsibility and professional knowledge
although the assessments do not always appear as verbalised and explicit
(see Brante, 1989; Rolf, 1991). In my opinion this may be linked to leisuretime pedagogues’ traditional professional identity, something that has not
been pointed out before.
Assessment as an accountable task, has on the other hand been added in
connection with the transfer to the educational sector and altered forms of
governance. The conclusions here are that leisure-time pedagogues are faced
with dilemmas and that they are both ambivalent and critical to these
demands for transparency and accountability.
Both the questionnaire study and the interviews show that the leisuretime pedagogues consider themselves best suited to assess their area of
responsibility i.e. the activities in the leisure-time centre. But the conclusion
can be drawn that due to lack of time and lack of practice, the evaluations
and assessments are neither being implemented continuously nor in writing.
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The leisure-time pedagogues think that all documentations and accounts
that are required lower the quality of the activities, since they take time from
their direct work in and with the group of children. But a wish to be able to
clarify the activities through more documentation and quality accounts is
clearly expressed but is based on professionalization ambitions and a wish to
gain jurisdiction on the public arena (see Abbott, 1988). The conclusion is
that the leisure-time pedagogues want to be perceived as competent and
professional persons in the leisure-time centres’ activities, activities that they
want to be ascribed greater importance.
The leisure-time pedagogues also consider themselves best suited to
assess children’s social learning and development and to contribute to the
holistic view of children that is aimed at. Some of them are critical to making
such assessments formally and several of them are absolutely unwilling to
make them in writing. One conclusion is that the leisure-time pedagogues’
professional ethics is challenged here, since they think that there are risks of
encroaching on children’s integrity if they must assess social learning and
development in writing. There are risks of negative characterisations that
may persecute the child, according to some of them. Besides the conclusion
that it is time-consuming, the unwillingness to write may be seen and
discussed in several ways. One way is seeing it as a protest against the
relatively new demand for written assessment in lower forms. Another way is
seeing it as an attitude where schools’ marking and sorting function is
criticised and is not in accordance with leisure-time pedagogues’ traditional
task. It may also be discussed in terms of the leisure-time pedagogues’
professional identity (see Beijaard, et al., 2004) getting into conflict with and
no longer being in harmony with the environment, which is characterised by
demands for assessment.
When it comes to self-evaluations, which are an effect of altered
governance and a further form of assessments, the conclusion is that the
leisure-time pedagogues experience these mainly as control and doubt that
their management will be able to support their professional development.
They have greater trust in their colleagues and express a wish to get feedback
and opportunities to reflect together with the leisure-time pedagogues in the
team. At the same time the conclusion may be drawn that the lack of practice
in communicating their knowledge base and competence in relation to their
tasks, appears to be one of the greatest obstacles in both individual and
collegial self-evaluations. But if, and when, in reflecting talks they especially
turn their gaze inwards and towards their own persons, this tends to provide
worse possibilities to place situations in a wider structural context (Zeichner,
1996) in order to examine the social field they are a part of (Bourdieu, 1994).
Hence, there is a risk that the leisure-time pedagogues’ positions are
preserved, that the subjective scope for action appears smaller than the
actual one, and that the discourse on organisational professionalism gets the
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upper hand of the importance of the professional society’s professionalism
(see Evetts, 2009b).
Professional identities
A central conclusion is that the profession of leisure-time pedagogue is
being reshaped and that the leisure-time pedagogues’ professional identity
can be understood in different ways. Calander (1999) predicted that leisuretime pedagogues’ professional identity would develop towards a school
pedagogical pole away from the leisure-time pedagogical pole. But the
conclusion I can draw in this study is that the professional identities that can
be interpreted also have directions towards the leisure-time pedagogical
pole. There is a core of tradition and knowledge base that stands out as
central for most of the professionals in the various different professional
identities described below. The knowledge base is dominated by learning and
development of relations, social knowledge and skills, and knowledge of and
in issues of basic values. The leisure-time pedagogues included in the
interview study emphasised different parts of their profession and to some
extent they have different attitudes to what they regard as their professional
knowledge. To some extent they also have different attitudes to the formal
demands for assessment and accounting.
Different models for professional identities are crystallized. To illustrate
and clarify these I use the following four-field figure:

Figure 1. Four types of professional identities
Leisure-time pedagogues’ professional identity can be understood in
different ways and “new leisure-time pedagogues” are reshaped in the field
of tension between tradition and new forms of governance as described
below:

A) Backup teachers. Among the leisure-time pedagogues in this field
some have acquired school subject competences and teach e.g.
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physical education, science, and technology. This dominates their
time for planning. The leisure-time centre’s task and evaluation of it
get a subordinate importance. Assessments of children’s school
subject and social knowledge and skills are made without great
resistance. There are also those who work in other ways, without
teaching responsibility, with school subject content, during the
school day. This is then done in cooperation governed by the teacher
and in accordance with the teacher’s area of competence, with clearly
limited tasks. The efforts during the school day are ascribed great
importance and the traditional knowledge base is made thinner and
complemented with partially new knowledge. The identification of
the profession leans mainly towards a school pedagogical area(cf.
Calander, 1999).
B) Teachers of social competence. The leisure-time pedagogues in
this field are more autonomous with greater scope for action, both
over and in their work during the compulsory school day, in
comparison with what previous studies have shown (see e.g.
Calander, 1999; Haglund, 2004; Hansen, 1999). They emphasise and
base their views upon their own knowledge basis with its relational
and leisure-time pedagogical orientation, and are fully responsible
for the content. The leisure-time pedagogues’ knowledge and
competence are regarded as valuable and give them “backbone” and
legitimacy. The leisure-time pedagogy is formalised within the
framework of education, and structurally the leisure-time
pedagogues are subordinate, since e.g. the teachers’ needs for halfclass lessons often controls their involvement during the school day.
During the school day the leisure-time pedagogues efforts and
knowledge are evident, but in the leisure-time centre they appear
invisible. The leisure-time pedagogues in this field are close to
Hansen’s (1999) proposal about leisure-time pedagogues’
professional identity as “teachers of social competence” but with
focus on the school day. Evaluation and documentation of the
leisure-time centre’s activities are not given the same priority as
evaluation of and accounting for efforts during the school day.
Assessments of children in connection with developmental
conversations are implemented without great hesitation.
C) The schoolcomplementing leisure-time pedagogue. This
field is dominated by the leisure-time pedagogues’ supplementary
role to schools and the leisure-time centre’s complementing function
through school subject knowledge being put into practice and
strengthened in all possible ways in the leisure-time centre.
Providing security and good care constitutes a precondition for
learning in both schools and leisure-time centres. The leisure-time
centre’s importance for comprehensive learning and development is
emphasised, but its content and form are difficult to grasp,
communicate, and assess. Thus accounts of the leisure-time centre’s
activities are not made. There are uncertainties about assessing
children formally, but participation in the developmental
conversations is considered important in order to strengthen the
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holistic view of children.
D) The traditional leisure-time pedagogue. Traditional leisuretime pedagogy dominates here. The leisure-time pedagogue’s work
mainly involves the leisure-time centre’s activities and is based on a
holistic view of children’s needs and learning. Objectives and content
related to basic values are emphasised, and the point of departure of
the work lies largely in children’s experienced world, initiatives, and
wishes. This also applies to leisure-time pedagogues’ efforts during
the compulsory school day. The leisure-time centre is described as
the central area of responsibility for the profession and the
professional identity is considered more traditional. The resistance to
assessing children and accounting for the quality of the activities to
the management is obvious, while they want to participate in that
type of work mainly in order to visualise their area of responsibility
and their own profession. It is obvious that the reclaiming of the
leisure-time pedagogy in the leisure-time centre means a lot, but
structural factors make it hard for them. They are struggling to clarify
and strengthen both the activities and the traditional knowledge
base, although they feel secure in their work in the leisure-time
centre.
The majority of the interviewed leisure-time pedagogues are active in the
fields B, C and D. There are no sharp boundaries between them in relation to
field A, even though this field seems to deviate somewhat more from the
others. In the professional identities described above there are both elements
of losing ground and a line of development pointing towards deprofessionalisation. Contrary pointing towards professionalization are elements like the
leisure-time pedagogues’ unique competence being visualised through clear
tasks in schools and acquiring of more areas of responsibility. . Leisure-time
pedagogues’ proffesional identity has been difficult to define (see Ackesjö,
2011; Calander 1999, 2001; Johansson, 1984; Skolverket, 2012) and this
study’s contribution of knowledge provides no unambiguous picture. It
rather points to border-crossing varieties of a professional identity that to a
varying extent is based on the professions’ traditional and inherent
knowledge base. The traditional knowledge base appears among the majority
of the leisure-time pedagogues in this study as an important core and their
inner compass (se Kreijsler, 2005). The differences that are found are related
to the local governance of schools’ organisation; to what extent the leisuretime pedagogues’ work is placed in the compulsory school day; and how
strong the leisure-time pedagogues’ collective base is in the school unit.
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Bilaga 2.

Elektroniskt brev till kommunchefer

Till skolområdeschef i X kommun

2008-10-xx

Hej!
Mitt namn är Birgit Andersson och jag är doktorand i Pedagogiskt arbete vid
Umeå universitet. Fokus för mitt avhandlingsprojekt är fritidspedagogers
arbete och yrkesidentitet. Jag befinner mig i det skede när datainsamling
förbereds och jag planerar att i huvudsak besöka fritidshem och där
intervjua fritidspedagoger. Vid ett strategiskt urval av kommuner, där
geografiskt läge och kommunens storlek beaktades, valdes Er kommun som
en av de två som är aktuella för datainsamlingen. I bifogad fil finns en kort
sammanfattning av planen för avhandlingsarbetet.
Jag behöver förslag på lämpliga skolor i Ditt område som jag kan kontakta.
Lämpliga är ur mitt perspektiv tillräckligt stora, där minst 4 (helst fler)
fritidspedagoger, med fördel både kvinnliga och manliga, tjänstgör.
Eftersom det är mycket angeläget att jag snabbt kan komma i kontakt med
skolor i Er kommun är jag tacksam för förslag på skolor och ansvariga
rektorer. Jag kan också om Du föredrar det, kontakta Dig på telefon. Ge i så
fall förslag på några lämpliga tider då jag kan ringa.
Med vänlig hälsning/Birgit Andersson



Bilaga 3.

Elektroniskt brev till fritidspedagoger

2008-11-xx

Hej!
Mitt namn är Birgit Andersson och jag är doktorand i Pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Mitt
avhandlingsarbete kommer att handla om fritidspedagogers yrkesidentitet och jag kommer att besöka
2 skolor i din kommun där fritidspedagoger arbetar.
En av dessa skolor är din skola och jag har via ledningspersonal fått tillgång till alla
fritidspedagogers e-postadresser hos er. Därför får du (och övriga fritidspedagoger) detta brev. Utifrån
tidsplanen tänker jag använda fyra dagar per skola. En del av tiden kommer att användas för besök hos
er, alltså att vistas i er fritidshemsverksamhet för att lära känna miljön och ta del av de styrande
dokument ni har. Finns möjligheter vill jag vistas hos er under tider då också arbetslagsmöten för
fritidspedagoger äger rum.
Resterande tid kommer att användas för att genomföra intervjuer. Respektive intervju beräknas ta
omkring 1-1½ timme. För att ha möjlighet att stödja minnet kommer jag att spela in intervjuerna men
vill betona att all data kommer att behandlas konfidentiellt av mig och inga namn på vare sig personer
eller skolor kommer att kunna identifieras i min avhandling. Jag vill också att du ska känna till att det
är frivilligt att bli intervjuad och du kan när som helst avbryta din medverkan.
Eftersom jag ska besöka ytterligare en skola i X kommun hoppas jag kunna samordna besöken
under vecka x och x, 2009. Det är långt mellan Umeå och X kommun så jag kan inte komma till er för
att informera mer och svara på frågor. Jag hoppas därför att om du har frågor/funderingar så ställer
du dem till mig via e-post eller anger tid och telefonnummer så jag kan ringa upp.
För mig har det ett mycket stort värde att få ta del av din/er verksamhet och få höra din uppfattning
om din verksamhet och ditt yrke. Jag behöver få bekräftelse på, gärna som e-svar att du kan tänka dig
ställa upp för en intervju och att det är möjligt att få besöka ditt fritidshem.
Om du vill veta mer om mitt avhandlingsarbete eller om du har frågor förknippade med mitt
planerade arbete vid din skola och de kommande intervjuerna – är du mycket välkommen att höra av
dig till
Birgit.andersson@educ.umu.se
Tel. 090-7867642 (arb)
090-81129 (bost) 070-6858381
Med hopp om ett positivt besked och
vänliga hälsningar / Birgit Andersson

Bilaga 4.

Frågeguide/temaområden för intervjuer med fritidspedagogerna.

TEMAOMRÅDEN
BAKGRUND
Kön, ålder, -hur bor du nu? - resor t o fr jobbet?
Föräldrars arbete under din uppväxt?
Berätta hur du kom fram till ditt yrkesval, - år i yrket?

ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Vilka förändringar har du upplevt rörande ditt arbete:
Centrala uppgifter? , Vad gör du mest? - tar mest tid?
Möjligheterna? Utmaningar? Svårigheter?
Vilka krav upplever du finns på dig som fritidspedagog? Varifrån kommer de? Hur får du veta vad du
ska göra?
Vad vill du bevara av det du gör idag?
Vad vill du ändra på i ditt arbete (kort och lång sikt)
Fritidspedagog-skola-relationen:
Utmaningar och möjligheter i samarbetet med lärare?
Hur definierar ni era gemensamma och skilda uppgifter / ansvar?
Hur upplever du att ni fritidspedagoger som grupp värderas - av ledning?
-av elever? -av föräldrar?
Skillnader gentemot andra kategorier?
- Hur tar sig eventuella skillnader i uttryck?
Beskriv den ideala relationen fritidspedagog – skola.
(ger lite av var man har sin ”själ”)
Viktiga kompetenser för arbetet som fritidspedagog?
Vilka kompetenser är väsentliga idag?
Skiljer det från tidigare?
Finns något du skulle vilja behärska mer?

BEDÖMNINGSPROCESSER
Arbetar du/ni med bedömningsprocesser i fritidshem? Berätta! Motivera.
Vad associerar du till? Laddning?
Var kommer ev. uppdraget från? Förr? ---Nu?
Vad bedömer du? Social utv? Grupp? Kunskapsutv? Verksamhet?
Individuella barnet självt? eller i kontexten?
Hur, hur ofta genomför du bedömningar? – Informellt? – vardaglig iakttagelse? Observationer?
Formellt?- Systematiskt? - Dokumenteringar
Varför bedömer du? Alt. Varför ej?
Hur används det du bedömer?
Bedömningsprocesser i skolan? Skolans ansvar för IUP?

Medverkar du i detta? Vad, hur o varför? Ditt agerande? Medverkan? Räknas din röst?
Vilken utveckling skulle du vilja se när det gäller fritidspedagogers roll i bedömningsarbete?

KVALITETSARBETE
Arbetar du/ni med kvalitetsarbete i fritidshem? Berätta!
Vad associerar du till? Vad räknas av dig som kvalitet?
Vad räknas som kvalitet av ledning? / barn? / föräldrar/ kollegor?
Vilka erfarenheter har du av att arbeta för att höja kvalitet? Kontinuerligt? eller enstaka insatser?
Hur bedöms kvalitet?
Kvalitetsredovisningar?
Hur ser kraven ut? Hur redovisas dessa? Självvärderingar?
Hur skulle du vilja se din roll som fp i kvalitetsarbete?

YRKESIDENTITET
Hur identifierar du dig som fritidspedagog?
Sammanfatta det viktigaste, ”värdet” ”självinsikt”
Förändring? - över tid?

Bilaga 5a.
1. Skatta hur Du upplever de MUNTLIGA bedömningar (=värderande uttalanden) angående
fritidshemsverksamheten som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Skatta hur Du upplever de MUNTLIGA bedömningar (=värderande uttalanden) angående
kvalitetsredovisningar/arbete som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Skatta hur Du upplever de MUNTLIGA bedömningar (=värderande uttalanden) angående
barngrupper som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Skatta hur Du upplever de MUNTLIGA bedömningar (=värderande uttalanden) angående
enskilda barn som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Skatta hur Du upplever de MUNTLIGA bedömningar (=värderande uttalanden) angående
dig själv i ditt eget arbete som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kvinna

¤

Man

¤

# $
% !      $



1. Vilka yrken hade dina föräldrar (el. motsvarande) under merparten av dina 15 första
uppväxtår?
Fadern



Modern



2. Kryssa den högsta utbildningsnivå dina föräldrar hade under dina första 15 levnadsår?
Fadern
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

akademisk högskoleutbildning
utbildning efter gymnasiet men ej högskola
gymnasial utbildning
fackskola
grundskoleutbildning
realskoleutbildning
folkskoleutbildning

Modern
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Bilaga 5b

DEL II 1. Skatta hur Du upplever de SKRIFTLIGA bedömningar (=värderande
utlåtanden) angående fritidshemsverksamheten som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Skatta hur Du upplever de SKRIFTLIGA bedömningar (=värderande utlåtanden)
angående kvalitetsredovisningar/arbete som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Skatta hur Du upplever de SKRIFTLIGA bedömningar (=värderande utlåtanden)
angående barngrupp som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Skatta hur Du upplever de SKRIFTLIGA bedömningar (=värderande utlåtanden)
angående enskilda barn som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Skatta hur Du upplever de SKRIFTLIGA bedömningar (=värderande utlåtanden)
angående dig själv i ditt eget arbete som Du skulle kunna göra.
Spontana/
informella

¤

¤

¤

¤

Formaliserade

Vet ej ¤

Lätt

¤

¤

¤

¤

Svårt

Vet ej ¤

Negativt

¤

¤

¤

¤

Positivt

Vet ej ¤

Stödjande

¤

¤

¤

¤

Försvårande

Vet ej ¤

Obligatoriskt

¤

¤

¤

¤

Frivilligt

Vet ej ¤

Inte viktigt

¤

¤

¤

¤

Viktigt

Vet ej ¤

Tidskrävande

¤

¤

¤

¤

Ej tidskrävande

Vet ej

¤

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

TACK för Din medverkan

Bilaga 6. Tabeller och figurer
Tabell 5:1. Antal tjänsteår i fritidshem hos kvinnliga och manliga
fritidspedagoger i enkäten (absoluta tal). N = 105
Antal år

Kvinnliga

Manliga

<1

Totalt

1

1

1-3

1

2

3

4-9

20

3

23

>9

55

23

78

Totalt

76

29

105

Tabell 5:2. Medverkande i intervjustudien (absoluta tal).
Inom parentes antal kvinnor respektive män (x,y). N = 31.
Kommun
Lövstad

Skola

Rektorer

Fp

Aspskolan

1 (1,0)

5 (2,3)

Rönnskolan

2 (1,1)

7 (3,4)

Barrköping

Förvaltningstjm
1 (1,0)

Totalt
16

1 (1,0)

15
5 (4,1)

Tallskolan
Granskolan
Totalt

2 (1,1)

6 (5,1)

6

23

2

31

Tabell 6:1. Kvinnliga och manliga fritidspedagogers syn på muntlig/skriftlig bedömning utifrån
definitionen värderande utlåtande i samband med fritidsverksamhet (absoluta tal). N = 105
Mycket

Mycket

negativ

Negativ

Neutralt

Positivt

positivt

Bortfall

Totalt

Kvinnor

2

11

28

26

5

4

76

Män

1

2

15

10

1

0

29

Totalt

3

13

43

36

6

4

105

Tabell 6:2. Fritidspedagogernas skattning av i vilka forum bedömningar tas tillvara (absoluta
tal).
Inte alls/i viss
utsträckning

Ganska
ofta

Ofta/
mycket
ofta

Vet ej/
blanka

I arbetslaget vid fritidshemmet

21

17

64

3

I arbetslaget vid skolan

19

35

40

5

Inför elev-vårdskonferenser

31

16

46

12

Inför individuella utvecklingssamtal

19

20

60

6

I samband med medarbetarsamtal

30

23

43

9

Antal fritidspedagoger

60
50
40
30
20
10
0
Ingen del

< 25 %

26 - 50 %

51 - 75 % 76 - 100 % inget svar

Del av tjänst

Figur 6:3. Andel av fritidspedagogernas tjänstgöring som sker
i förskoleklass och/eller skola.

AKADEMISKA AVHANDLINGAR
inom ämnet pedagogiskt arbete, Umeå universitet


 0RQLND 9LQWHUHN  Åldersblandning i skolan: elevers erfarenheter.
,661,6%1
 ,QJHU 7LQJOHY . Inkludering i svårigheter. Tre timplanebefriade
skolors svenskundervisning.,661,6%1
 ,QJHU (UL[RQ $UUHPDQ . Att rubba föreställningar och bryta
traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk
lärarutbildning.,661,6%1
 %HULW /XQGJUHQ  Skolan i livet – livet i skolan. Några illitterata
invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk.
,661,6%1
 &DPLOOD +lOOJUHQ  Researching and developing Swedkid. A Swedish
case study at the intersection of the web, racism and education.,661
,6%1
 0LNDHOD 1\URRV  Tid till förfogande. Förändrad användning och
fördelning av undervisningstid i grundskolans senare år?,661
,6%1
 *XQQDU 6M|EHUJ  Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? ,661
,6%1
 (YD/HIIOHUFöretagsamma elever. Diskurser kring entreprenörskap
och företagsamhet i skolan. ,661,6%1
 5RQ0DKLHXAgents of change and policies of scale. A policy study of
entrepreneurship and enterprise in education. ,661  ,6%1 

&DULQ -RQVVRQ  Läsningens och skrivandets bilder. En analys av
villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling.,661
,6%1
 $QGHUV+ROPJUHQKlassrummets relationsetik. Det pedagogiska mötet
som etiskt fenomen.,661,6%1
.HQQHWK (NVWU|P  Förskolans pedagogiska praktik. Ett
verksamhetsperspektiv. ,661   ,6%1 

$QLWD+nNDQVVRQLärares pedagogiska arbete inom den kommunala
vuxenutbildningen. ,661,6%1

8OI /XQGVWU|P  Gymnasielärare – perspektiv på lärares arbete och
yrkesutveckling vid millennieskiftet. ,661   ,6%1

 *XGUXQ 6YHGEHUJ . Entreprenörskapets avtryck i klassrummets
praxis. Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt.,661,6%1
(YD 1\VWU|P  Talking and Taking Positions. An encounter between
action research and the gendered and racialised discourses of school
science.,661,6%1
 (YD 6NnUHXV  Digitala speglar – föreställningar om lärarrollen och
kön i lärarstudenters bilder.,661,6%1

(O]D 'XQNHOV  Bridging the Distance – Children’s Strategies on the
Internet.,661,6%1
&RQVWDQWD2OWHQDX”Vad skulle x kunna vara?”: Andragradsekvation
och andragradsfunktion som objekt för lärande. ,661  
,6%1
7RPP\ 6WUDQGEHUJ  Varde ljud! Om skapande i skolans
musikundervisning efter 1945.,661,6%1
/DLOD*XVWDYVVRQAtt bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets
behandling blir till samtalsämne lärare emellan. ,661  
,6%1
0DULD :HVWHU  ”Hålla ordning, men inte överordning” Köns- och
maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer. ,661
,6%1
%HULW gVWOXQG  Vuxnas lärande på nätet – betingelser för distansstudier och interaktiv lärande ur ett studentperspektiv.,6%1

(GPXQG.QXWDVMellan retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och
läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares
svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994.,661
,6%1
/LVHORWW2OVVRQMovement and Experimentation in Young Children's
Learning: Deleuze and Guattari in Early Childhood Education.,661
,6%1
0DULD+HGOLQ Konstruktion av kön i skolpolitiska texter 1948-1994,
med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik. ,661  ,6%1

0DQIUHG6FKHLGMusiken, skolan och livsprojektet. Ämnet musik på
gymnasiet som en del av ungdomars musikskapande. ,661 
,6%1
/RWWLH /RIRUV1\EORP  Elevskap och elevskapande – om formandet
av skolans elever.,661,6%1
3HU +|JVWU|P  Laborativt arbete i grundskolans senare år: lärares
mål och hur de implementeras.,661,6%1
/HQD/LGVWU|P En resa med osäkra mål. Unga vuxnas övergångar
från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. ,661  
,6%1
$OLVRQ +XGVRQ  New Professionals and New Technologies in New
Higher Education? Conceptualising struggles in the field. ,661
,6%1
/LOL$QQ .OLQJ 6DFNHUXG  Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt
lärande i matematik. En skolstudie i postmodern tid. ,661 
,6%1
$QQD:HUQEHUJLärandets objekt: vad elever förväntas lära sig, vad
görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna.
,661,6%1
$QQD/LQGTYLVWDans i skolan – om genus, kropp och uttryck.,661
,6%1

1LNODV *XVWDIVRQ  Lärare i en ny tid: Om grundskollärares
förhandlingar av professionella identiteter. ,661  
,6%1
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