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SAMMANFATTNING 
Fritidshemmet har en lång historia i det svenska samhället, även om den verkat under många 
namn. Den ständiga samhällsutvecklingen ger olika samhälleliga behov, vilket innebär ett 
förändringsbehov även inom skolans undervisning. Svensk utbildning används om ett politiskt 
redskap och förändras i takt med samhället, vilket har gett upphov till att även fritidshemmets 
organisation och syfte har förändrats. Dock har diskursen om fritidsverksamhetens frivillighet 
och förhållandet mellan social utveckling och kunskap varit ständigt närvarande. Syftet med 
studien är att bringa klarhet kring processen bakom framtagandet av fritidshemmets syfte i 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 rev.16 (Skolverket 
2016a), samt diskutera dess innehåll utifrån ramfaktorer. 
 
Studien har genomförts genom kvalitativ metod och den insamlade datan har granskats med 
hjälp av innehållsanalys. Resultatet beskriver fritidshemmets framväxt och tillvägagångssättet 
från regeringsuppdraget om ett förtydligande av fritidshemmet syfte fram till förordningen om 
den reviderade upplagan av Lgr11 (Skolverket 2016a). Resultatet visar även på skillnader 
mellan fritidshemmets syftestext och tidigare versioner av denna. Resultatet presenterar även 
denna studies respondenters åsikter om en av versionerna av syftestext. Vi fann likheter i flera 
av respondenternas svar om önskningar och omformuleringar angående fritidshemmets syfte, 
hur det formuleras samt om begreppsanvändning för att förtydliga fritidshemmets specifika 
pedagogik och kompensatoriska roll. Vid närmare granskning såg vi tydliga och många 
skillnader mellan remissbrevet och den slutgiltiga versionen. Slutligen diskuteras resultatet 
med ramfaktorteorin som utgångspunkt. 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ................................................................................................................. 4	

SYFTE ......................................................................................................................... 5	

Frågeställningar	..............................................................................................................................................	5	

BAKGRUND ................................................................................................................ 6	

Fritidshemmet	och	skolan	..............................................................................................................................	6	

Politiken	och	utbildningsväsendet	..................................................................................................................	7	

Samhällsbehov	och	läroplansutveckling	.........................................................................................................	8	

TEORETISK RAM ..................................................................................................... 11	

METOD ...................................................................................................................... 13	

Kvalitativ	metod	...........................................................................................................................................	13	

Forskningsetiska	principer	............................................................................................................................	13	

Urval	............................................................................................................................................................	14	

Genomförande	.............................................................................................................................................	15	

Analys/bearbetning	......................................................................................................................................	16	

RESULTAT ............................................................................................................... 18	

Fritidshemmets	syfte	och	dess	förändring	över	tid	.......................................................................................	18	

Fritidshemmet	och	politiken	.........................................................................................................................	19	

Syftestexten	och	tidigare	förslag	..................................................................................................................	24	

DISKUSSION ............................................................................................................ 31	

Resultatdiskussion	.......................................................................................................................................	31	

Metoddiskussion	..........................................................................................................................................	33	

Didaktiska	konsekvenser	..............................................................................................................................	34	
 
 



4 
 

INLEDNING 
Fritidshemmet har länge hamnat i skymundan i den politiska debatten, medan skolan har varit 
ständig diskuterad. Fritidshemmet och dess föregångares syfte och verksamhet har förändrats 
över tid och utvecklats i takt med samhällets behov. Samhällsförändringar ger kräver även 
förnyelse av kunskapssyn och metoder för lärande (Lundgren 2014a). Lundgren (1999) 
skriver om hur tankesätt från staten har en direkt påverkan på utbildningsväsendet, något som 
ramfaktorteorin hjälper till att påvisa. 
 
Ramfaktorer är förutsättningar utanför pedagogernas kontroll som påverkar utbildningens 
resultat och kvalitet genom att de möjliggör eller omöjliggör utbildningsprocesser (Lundgren 
1999). Exempel på detta är ekonomiska förutsättningar, läroplaner och andra styrdokument, 
flertalet av dessa faktorer styrs av statliga beslut.  
 
Från 2011 skulle första och andra avsnittet i Lgr11 (Skolverket 2011) tillämpas i 
fritidshemmet och var styrande för verksamheten tillsammans med Skollagens bestämmelse 
om att fritidshemmet  ska komplettera grundskolan, stimulera elevernas lärande, stödja deras 
utveckling och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation (SKOLFS 2010:800, 14 kap §2). 
Hur och vad som ska kompletteras har dock varit oklart och det är något som har påverkat 
fritidshemmets, och dess personals, relation till skolan och lärarkåren (Rohlin 2000). Även 
Pihlgren (2017) skriver att fritidshemmets relation till skolan länge har varit problematisk. 
Fritidshemmet har fått kritik för att inte leva upp till statens syn på hur en verksamhet av god 
kvalitet yttrar sig (Rohlin 2012). Samtidigt har ett eget styrdokument med fokus på vad 
fritidshemmets uppdrag är saknats. 
 
Det var således med stor glädje som nyheten om ett eget avsnitt i läroplanen togs emot. Det 
egna avsnittet syftar till att förtydliga fritidshemmets uppdrag, skapa en mer likvärdig 
verksamhet och stärka kvaliteten på fritidshemmet (U2015/191/S). Eftersom vi är verksamma 
lärare i fritidshemmet och har upplevt behovet av ett förtydligat av uppdrag kändes det 
självklart att undersöka fritidshemmets syfte när det äntligen tillkommit. Eftersom politiska 
beslut och samhällsförändringar ständigt påverkar utbildningsväsendet (Lundgren, 2014a) 
uppstod även ett intresse för bakomliggande faktorer som har påverkat framtagandet av 
fritidshemmets syfte. Genom ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kunde vi kombinera intresset 
för vad som påverkat avsnittets tillkomst, samtidigt som vi fördjupade oss i fritidshemmets 
syftestext i detta. 
 
Vi hoppas att denna studie ska bringa klarhet kring processen bakom framtagandet av 
fritidshemmets syfte i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 
rev.16 (Skolverket 2016a). Vi hoppas även att genom att diskutera innehållet utifrån 
ramfaktorer kunna påvisa sambandet mellan politiska beslut, förändringar inom det svenska 
skolväsendet och dess påverkan på undervisningens möjligheter. Avslutningsvis har vi 
förhoppningar om att denna studie presenteras i linje med fritidshemmets tradition av 
meningsskapande, då vi hoppas att läsaren finner studiens innehåll meningsfullt.  
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SYFTE  
Syftet med studien är att bringa klarhet kring processen bakom framtagandet av 
fritidshemmets syfte i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 
rev.16 (Skolverket 2016a), samt diskutera dess innehåll utifrån ramfaktorer. 

 
Frågeställningar 

• Hur har fritidshemmets verksamhet och syfte förändrats över tid? 
• På vilket sätt har politiska beslut påverkat fritidshemmets syfte? 
• Hur togs fritidshemmets syfte i Lgr11 rev.16 fram?  
• Vilka eventuella skillnader finns mellan fritidshemmets syfte i Lgr11 rev.16 och 

tidigare förslag? 
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BAKGRUND  
I detta avsnitt behandlas fritidshemmets samverkan med skolan. Vidare beskrivs politiska 
besluts påverkan på skolväsendet och slutligen presenterar avsnittet aktuell 
läroplansforskning. 

Fritidshemmet och skolan 
Fritidshemmet är idag en viktig del av skolverksamheten då verksamheten är målstyrd och ska 
vara ett komplement till skolan. Dock har relationen till skolan varit problematisk (Rohlin 
2000). Enligt Pihlgren (2017) kan ordet fri i fritid vara missledande då fri kan associeras till 
friheten att kunna göra vad man vill utan pedagogisk planering. Detta är inte fallet på 
fritidshemmet. Denna verksamhet skall i det dagliga arbetet konkretisera och praktisera 
innehållet i styrdokumenten. 
 
Historiskt sett har verksamheten haft otydliga och få mål att förhålla sig till, och har fått kritik 
av att vara en verksamhet som saknade styrning och tydlig struktur (Pihlgren 2017). 
Fritidshemmet fick sitt första pedagogiska program 1988. I detta pedagogiska program står 
det att verksamheten ska utgå från elevgruppens behov och ge dem en meningsfull fritid. 
Verksamheten ska även syfta till att stärka kamratrelationer. Det står även att verksamheten 
ska bygga vidare på de erfarenheter eleverna har med sig från förskolan samt komplettera 
hemmet och skolan. Fortsättningsvis står det att verksamhetens innehåll ska vara rikt och 
varierat. Genom detta ska elevernas kunskaper om sig själva och sin omvärld att breddas 
(Socialstyrelsen 1988).  
 
Fritidshemmets pedagogiska uppdrag har under ett flertal år utvecklas och det egna kapitlet i  
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 20161 är en 
fortsättning på detta.  Pihlgren (2017) menar att lärandet på fritidshemmet med åren har 
stärkts och blivit tydligare samt att viktiga begrepp i styrdokumenten gällande fritidshemmets 
pedagogik har förtydligats och blivit mer enhetliga. Till exempel skärptes regleringen av 
socialtjänstlagen i början av 1990-talet, de nya bestämmelserna ändrade huvuduppgiften för 
fritidshemmen (Rohlin 2000). Skrivelsen som tidigare varit att verksamheten ska komplettera 
hemmet blev nu att verksamheten ska komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull 
fritid och stöd i utvecklingen. 
 
För att ett fritidshem skall fungera väl och utifrån dess syfte hävdar Pihlgren (2017) att det 
krävs utbildad personal, noggrann planering och utvärdering, samt huvudmännens och 
skolledningens kunskap om fritidshemmets faktiska uppdrag. Fritidshemmets nya uppdrag 
beskrivs utifrån sambandet mellan lärande och omsorg vilket skall resultera till fritidshem av 
god kvalitet. Fritidshemmets verksamhet ska vara värdeskapande och ska stödja eleverna i 
deras utveckling. Undervisningen ska främja goda kamratrelationer, elevernas kreativt och 
deras demokratiska kompetens. Fritidsverksamheten är frivillig lärandet är situationsstyrt och 
upplevelsebaserat. Eleverna på fritidshemmet skall enligt Pihlgren lära utifrån en pedagogik 
som är grupporienterad, utforskande, praktisk och laborativ. Därmed har eleverna större 
utrymme att tillgodose sig kunskaper med hjälp av olika metoder. Lärandet sker i och med 
utmanade och varierande aktiviteter som grundar sig i elevernas intressen. Det är på fritids 
som eleverna enligt henne ges störst möjligheter att omsätta teoretiska kunskaper i praktiska 
sammanhang. 
 
                                                
1 Kommer härefter refereras till som ”Lgr11 rev.16” 
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Pihlgren menar att lärare i fritidshem har en unik uppgift att erbjuda elever möjligheten att 
uppleva med flera sinnen och möjligheter till vila och rekreation. Hon menar vidare att lek 
och lärande ska ske parallellt och att leken i sig kan vara ett redskap till vila och rekreation. 
Läraren i fritidshem skall fungera som stöd i olika lärandeprocesser där eleverna lär genom att 
både utforska och uppleva på samtidigt. Det är viktigt att fritidsläraren agerar som en förebild 
och har en god förmåga att skapa spännande miljöer där det informella lärandet är 
dominerande. För att kunna arbeta ämnesintegrerat är det essentiellt att läraren i fritidshemmet 
får tid till att förbereda aktiviteter och det är något som är mycket betydande för kvaliteten på 
fridshemmet. Eleverna på fritidshemmet ska ges många möjligheter till att fördjupa sitt 
lärande under professionell leding. Fritidshemmet skall komplettera skolan men skolan har 
huvudansvaret att se till att eleverna erhåller sig kunskaper och når uppsatta mål (Pihlgren 
2017) 
 
Med fritidshemmets egna avsnitt i Lgr11 rev.16 (Skolverket 2016a) har lärandet i 
verksamheten utvecklats och har ett tydligare målfokus och syfte. Pihlgren (2017) anser att 
lärandet i och med det nya avsnittet har lyfts fram tydligare. Fritidshemmets nya avsnitt 
kommer enligt henne att stärka kvaliteten på undervisningen. Dock medför detta nya avsnitt 
en hel del arbete för att utvecklingen skall gå framåt. Både skolledning och verksamma lärare 
i fritidshem måste vara noggranna med planering och utvärdering av fritidshemmet, samt föra 
diskussioner gällande innebörden av detta nya avsnitt och dess förhållande till fritidshemmets 
uppdrag. Pihlgren (2017) belyser även vikten av en god samverkan mellan skolan och fritids 
för att stärka elevernas lärande på bästa sätt. 

Politiken och utbildningsväsendet 
Skolan beskrivs som en verksamhet där elever skall tillgodose sig grundläggande kunskaper 
och färdigheter samt lära sig samhälleliga värderingar. Skolan blir därför tilldelad bestämda 
funktioner av vårt samhälle menar Lundgren (1986). Skolan som institution är i ständig 
förändring i och med att samhällets syn på kunskap förnyas och utvecklar nya metoder för att 
stärka lärandet. Lundgren (2014a) menar att skolan förändrats i och med att vårt samhälle 
ständigt förändras. Samhället och den globalisering som sker ställer krav på individens 
kunskaper och utbildning. Därav kan dagens skola beskrivas som en verksamhet som 
avspeglar samhällsutvecklingen. Vidare menar han att när man väljer innehåll i utbildningen 
är detta ett sätt att uttrycka makt. Undervisningen är socialt beroende och styrs både av 
styrdokument och samhällets syn på kunskap. Säljö (2014) menar att begreppet lärande 
används på olika sätt och i olika sammanhang för att belysa viktiga delar gällande utbildning 
både i samhället i stort och i skolverksamheten. Han menar vidare att synen på lärandet är en 
viktig del av vårt samhälle och en stor del av vår kultur. Idéer om lärande i nya läroplaner kan 
därför beskrivas som ett levande sätt att tänka på skola och utbildning. Begreppet lärande 
argumenteras i samhället för att slutligen bli ett verktyg för att organisera skolan. 
Föreställningar om lärande styrs utifrån politiska beslut och ekonomiska förutsättningar. Detta 
har i sin tur betydelse för hur samhället väljer att organisera utbildning och samhällets 
inflytande på skolan. Slutligen belyser Säljö (2014) vikten av en välfungerade skola och 
sambandet med en tydlig utformning av utbildningens mål.  
  
Det är samhällets visioner om utbildning och kunskapsspridning som enligt Lundgren 
(2014b) påverkar innehållet i en ny läroplan. Läroplanen beskriver skolans mål och innehåll 
och i läroplanen blir särskilda begrepp viktiga för innehållet i utbildningen. Riksdagen och 
regeringen har det övergripande ansvaret över skolan medan kommunerna har ansvaret för 
skolans organisation och genomförande (Lundgren 2014a). Huvudmännen har i sin tur 
ansvaret att tilldela skolan tillräckliga resurser för att kunna bedriva verksamheten som sådan. 
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Huvudmännen ser även till att verksamheten arbetar utifrån de riktlinjer gällande utbildningen 
samt dess utvärdering och uppföljning. 
  
Vid framställningen av en ny läroplan är syftet med detta enligt Lundgren (2014b) att öka 
utbildningens effektivitet, men även införandet av nya kompetenskrav. Samhällets nya krav 
på kompetenser kräver nya mål för skolan och dessa framställs i förhållande till de 
målpreciseringar och resultatstyrningar politiker kräver. Dessa krav påverkar hur läroplanen 
och dess innehåll utformas och framställs, vilket i sin tur påverkar skolornas 
utbildningskvalitet. Läroplanens mål och innehåll bör enligt Lundgren (2014b) utformas så att 
de enkelt kan konkretiseras och preciseras i skolans praktik. 
 
Den förändring som sker av skolan oavsett anledningar kommer alltid att uppfattas både 
positivt och negativt av olika grupper i samhället. Lundgren (1986) menar att olika arbetssätt 
inom skolan vid olika tidpunkter förstärks mer än andra något som grundar sig på regeringens 
beslut om skolans kunskapsbehov. Utbildningen organiseras utifrån politiska bestämmelser 
vilket betyder att skolans verksamheten är styrd av samhället och utbildningen organiseras 
utifrån regeringsbeslut. Skolans verksamhet är en bärare av politiska mål vilka ständigt 
regleras av staten. Lärarens arbetsuppgifter blir därmed strukturerade och organiserade utifrån 
statliga lagar och förordningar (Lundgren 1986).  
 
Enligt Lundgren (1986) kan statens reglering av skolan beskrivas utifrån tre faktorer. Den 
första gäller skolans ekonomi och resursfördelning. Den andra punkten handlar om den 
politiska konkurrensen mellan olika intressegrupper och deras bestämmelser kring hur stort 
utrymme skolan får i samhället samt utformandet av utbildningen. Den sista punkten 
behandlar hur staten styr skolan utifrån framtagningen av läroplaner. Lundgren (1999) menar 
att läroplanen i sig blir ett slags instrument i skolpolitiken gällande skolans målsättning och 
ämnesfördelning. Läroplanen är fastställd av både riksdag och regering och är ett officiellt 
bindande dokument som skolan måste tillämpa. Vid framställandet av styrdokument är det 
enligt Lundgren (1986) betydande hur man beskriver utbildningens mål och innehåll samt 
vilka termer och begrepp som används för att förtydliga och förstärka lärandet. 
 
När en ny läroplan har framställs är det skolledningens uppgift att tillämpa den i skolan. 
Lundgren (1986)  menar en ny läroplan vanligen fordrar nya arbetsformer och arbetssätt vilket 
betyder att skolledningen måste arbeta för en förändring i verksamheten. Skolledaren har det 
övergripande ansvaret att se till att läroplanen följs och genomförs. Skolledaren måste även se 
till att förändringar kring ansvarsområden och förnyade arbetssätt accepteras av all personal i 
verksamheten. Detta kan förenklas genom att skolledaren förtydligar målen med 
verksamheten utifrån den nya läroplanen, samt att det sker en anpassning av läroplanen 
utifrån skolans faktiska villkor. Skolans faktiska villkor är en del av dess ramfaktorer 
(Lundgren 1999). 

Samhällsbehov och läroplansutveckling 
Enligt Rosy (2015) reflekterar läroplaner ett lands traditioner, utbildningsfilosofi samt normer 
och värden. Dessutom påverkar regeringen och politikiska agendor innehållet i en läroplan. 
Både ny forskning och förändringar i samhället påverkar utbildningen och 
undervisningsmetoder, och därmed är synen på utbildning föränderlig. Rosy (2015) menar att 
detta tydliggör vikten av förnyande av läroplaner då utbildningen ska återspegla 
samhället.  En ny läroplan förmedlar inte endast samhällets nya syn på lärande utan 
omformulering av utbildningens mål utgör även en politisk kontroll av utbildningen (Wyse, 
Hayward, Livingston & Hayward 2014). Negativ kritik från samhället har stor påverkan på 
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hur politiker upplever innehållet i läroplaner och att denna negativa kritik driver politikers 
vilja att förbättra utbildningen. Oftast grundar sig detta på otillfredsställande skolresultat men 
även jämförandet av skolresultat länder emellan leder till politikers ökade strävan att förändra 
utbildningen (Wyse, Hayward, Livingston & Higgings 2014). Även Flores (2005) menar att 
samhällsförändringar samt högre och andra samhälleliga krav bidrar till politikers inbladning i 
skolan och dess undervisning. Önskan om att höja utbildningens kvalitet och resultat har blivit 
en politisk prioritet i de flesta av västvärldens  regeringar. Hon skriver vidare att lärare 
världen över har blivit ett subjekt för regeringars strävan efter att höja skolresultaten. Detta 
har medfört nya sätt att framställa läroplaner på. Skolan skall ses som ett kunskapscentra där 
man arbetar utefter en vision om ett flexibelt lärande, där lärandet skall ske på många olika 
sätt med jämfört från tidigare. Lärandet och dess innehåll formuleras på nya sätt och i olika 
delar av läroplanen då ett holistiskt synsätt på eleven blir styrande (Flores 2005).  
 
Enligt Wyse, Hayward, Livingston och Higgings (2014) är en viktigt del av processen i 
framställandet av en ny läroplan diskursen kring innehållet, hur lärandet skall representeras 
och hur utbildningens mål ska formuleras. Teoretiska och empiriska argument bör noggrant 
undersökas för att framställa en välformulerad läroplan som effektiviserar undervisningen. 
Rosy (2015) beskriver utbildning och undervisning som en dynamisk process där idén är att 
guida och hjälpa elever i en miljö som avspeglar samhällets syn på utbildning. Eleverna ska få 
rika möjligheter att utveckla sina förmågor att lösa problem, sin kreativitet och förmågan att 
tillämpa sin kunskap i vardagen. Hon skriver vidare att utbildningen bör innehålla många och 
varierade aktiviteter både i och utanför skolan vilket bidrar till en gynnsam utveckling, där 
eleverna är aktiva aktörer av skapandet av sin egna framtid. Utbildningen ska enligt henne 
(2015) vara flexibel och anpassas utifrån samhällets förändring och syn på undervisningens 
syfte. Läroplaners syfte är att berika elevernas kunskaper och lärandet skall ske i relation till 
elevernas egna erfarenheter, kunskaper och intressen. Därav är produkten av en väl framställd 
läroplan, enligt Rosy (2015), en ökad samhällsutveckling.  
 
Läroplansframställning kan beskrivas som en egen specifik del i utbildningssyftet, och 
innehållet i form av både mål och syften får en stor påverkan på hur undervisningen senare 
bedrivs menar Rosy (2015). Hon belyser även vikten av en välformulerad läroplanstext för att 
kunna organisera undervisningen på ett sätt som berikar och utvecklar elevernas kognitiva, 
praktiska samt sociala förmågor. Formellt och informellt lärande ska förenas och lärandet 
ska  både vara grupporienterat och individualiserat samt skapa meningsfullhet hos eleven. 
Även Wyse, Hayward, Livingston och Higgings (2014) belyser vikten av hur lärandet i 
läroplaner förmedlas och beskrivs för att kunna förbättra utbildningen. De menar vidare att 
läroplanstexten skall vara vägledande och skapa förståelse för de fördelar som integreringen 
av utbildningens mål och elevers tidigare erfarenheter för med sig. Lärandet är både 
något  konstruerat och något levande menar och samhällets förändring medför nya sätt att se 
på lärande och nya undervisningsmetoder (Wyse, Hayward, Livingston och Higgings 2014).  
 
Wyse, Hayward, Livingston och Higgings (2014) menar att undervisning inte behöver 
struktureras ämnesvis utan nya kunskaper kan erhållas även på andra sätt.  Flores (2005) 
menar att samhällets nya sätt att se på kunskap och utbildning breddar lärarrollen och lärandet 
bör ske ämnesintegrerat och på så sätt har klassrummet har vidgats då lärandet skall ske i 
olika lärmiljöer. Hon menar vidare att nya tankesätt gällande lärande och undervisning ställer 
högre krav på lärare, deras profession och yrkesidentitet. Utbildningens förändring och 
implementering av nya läroplaner ställer lärare inför ett flertal dilemman. En ny läroplan 
ställer krav på förändring av ansvarsområden och nya sätt att undervisa, vilket inte alltid 
överensstämmer med den kompetens och lärarutbildning pedagogerna besitter. Därav belyser 
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Flores (2005) vikten av att läraren ges stöttning vid implementering av nya läroplaner och 
detta för att lyckas med yrkets ständigt föränderliga uppdrag.  
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TEORETISK RAM 
I denna studie används ramfaktorteorin för att kunna belysa viktiga faktorer som påverkar 
framställningen av en läroplan och dess innehåll. Ramfaktorteorin visar på hur 
undervisningens resultat är förbundna med undervisningens process, som i sin tur är 
beroende, och begränsas, av faktorer, eller ramar, utanför pedagogens kontroll (Lindblad, 
Linde & Naeslund 1999). Denna teori är starkt förknippad med läroplansforskning och 
Lundgren (1999) beskriver ramfaktorteorin som en teori för att kunna förstå både sambandet 
mellan statliga beslut och skolresultat, och som ett tankeverktyg vid utbildningsplanering i 
förhållande till vårt samhälle. 
 
Lundgren (1999) skriver att dagens utbildning ska resultera i de färdigheter som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Därför blir utbildningsväsendet ett slags instrument som planeras och 
framställs utifrån regeringens syn på samhälleliga kunskapsbehov och utveckling. När 
samhället förändras ställs även andra krav på utbildningen som behöver ändras med 
samhället. Lundgren (1999) menar att skola och utbildning utgör en central del av byggandet 
av vårt välfärdssamhälle. Enligt Skollagen 1 kap §8 och §9 (SFS 2010:800) skall dagens skola 
vara likvärdig, både genom sitt innehåll och genom att vara tillgänglig för alla oavsett vart i 
landet du bor. Vidare ska utbildningen förmedla kunskap, samhällets värderingar och normer 
med förutsättningen att eleverna skall bli goda samhällsmedborgare (SFS 2010:800). 
 
Enligt Lundgren (1999) och ramfaktorteorin uppkommer ramar genom politiska tankar och 
diskurser kring utbildning och är som tidigare nämnt utanför pedagogens kontroll. Dessa 
ramar påverkar sedan undervisningen och processerna kring denna. Exempelvis är 
diskussioner kring skolans regler och förutsättningar, resurser och styrdokument frågor som 
skapar ramar. En annan faktor som har stor påverkan på dagens skola och utbildning är 
ekonomin. Dock menar han att ramarna inte kan ses som en orsak till resultaten av 
undervisningen och processen kring denna, utan ramarna skall beskrivas som något som 
möjliggör eller omöjliggör vid beslut inom utbildningsprocessen. Däremot menar Lundgren 
(1999) vidare att om processen har ett tydligt mål måste ramarna anpassas till så stor del så att 
denna process blir möjlig att genomföra.  
 
Att politiken spelar en betydande roll och är en starkt påverkande faktor inom utbildningen 
blir mycket tydligt i denna teori. Detta eftersom tankesätt från staten, både kunskapsmässiga 
och ekonomiska, får en direkt påverkan på utbildningsprocessen och framställandet av 
styrdokument (Lundgren 1999). 
 
Lundgren (1999) menar att läroplaners kunskapsinnehåll framställs utifrån tanken om en 
likvärdig skola för alla elever och att innehållet revideras i takt med samhällets utveckling 
både nationellt och internationellt. Den likvärdighet som han menar eftersträvas är 
likvärdighet i resultat. Läroplaner i sig utgör ramar för skolan i dess styrning kring 
undervisning och möjligheter till lärande. Han menar vidare att både staten och landets 
ekonomiska förutsättningar påverkar utbildningens frihet. Det är statens syn på skolans behov 
av utbildning som ligger till grund för den svenska skolans effektivitet och utveckling. Med 
detta menar Lundgren (1999) att det ställs höga krav på staten vid målformulering och 
beskrivande av skolans uppdrag.  
 
Enligt Lundgren är det samhällets förändringar och synen på kunskap som påverkar skolan 
och utbildningen. Detta kan ses som en bidragande faktor till skolans förändring från att har 
varit styrd av regler kring resurser och användandet av dem, till att idag vara styrd av mål och 
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resultat. Denna förändring har skapats utifrån en utbildningsprocess och dess möjligheter 
inom givna ramar (Lundgren 1999).  
 
Det som är särskilt framträdande i ramfaktorteorin när man undersöker läroplaner är enligt 
Lundgren (2014b) att man måste förstå undervisningsprocessen utifrån de ramar som styr. 
Dessa ramar grundar sig i politiska beslut gällande exempelvis hur resurser fördelas och 
används. Denna teori gör det möjligt att se sambanden mellan de beslut politiker gör och hur 
detta i sin tur påverkar undervisningen och elevernas resultat. Att man problematiserar och 
ifrågasätter innehållet i en läroplan, som i sig är en ramfaktor, för att sedan kunna analysera 
den utifrån begreppen makt och kontroll förklaras av denna teori. Han menar vidare att 
ramfaktorteorin kan ses som ett viktigt verktyg för att kunna se och förstå sambanden mellan 
politiska beslut angående tid, resursfördelning och framställandet av läroplaner och dess 
inverkan på undervisningen. Till sist kan denna teori vara till stor hjälp för att kunna förklara 
på vilket sätt olika regeringsbeslut påverkar möjligheter eller skapar begränsningar för skolans 
mål eller resultat. Med detta menar Lundgren (2014b) att ramformteorin i sin tur förtydligar 
sambandet politiska besluts påverkan på undervisning, det dagliga arbetet och indirekt dess 
resultat och kvalitet. 
 
Ramfaktorteorin används i denna studie för analys av faktorer som har påverkat förändringen 
av fritidshemmets uppdrag över tid. Förändrade samhälleliga behov leder till politiska beslut 
som påverkar fritidshemsverksamhetens ekonomiska förutsättningar och dess uppdrag och 
syfte. Fokus kommer därmed vara på ramfaktorer rörande ekonomi, samhällsbehov, politiska 
beslut och styrdokument och dess medverkan i fritidshemmets utveckling. 
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METOD 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva den vetenskapliga metod som använts i arbetet och även 
motivera valet av denna. Vi kommer även att redogöra för hur arbetets genomförande och 
urval av data samt hur denna har analyserats. 

Kvalitativ metod 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera tillkomsten av fritidshemmets syfte i 
läroplanen. Därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Fejes och Tornberg 
(2015) skriver att en kvalitativ metod är lämplig då undersökningen innebär att eftersträva en 
ökad förståelse för fenomenet som studeras, något som överensstämmer med arten på den här 
studien. I denna studie har vi dels studerat litteratur som behandlar fritidshemmets historia 
samt tagit del av officiella dokument vilka sedan har bearbetats genom innehållsanalys. 
Innehållsanalys är traditionellt sett en metod som kan användas i både kvalitativa och 
kvantitativa forskningssammanhang (David & Sutton 2016). I detta fall är det den kvalitativa 
ansatsen som används men det finns även inslag av kvantitativ art. Genom att studera flertalet 
texter rörande fritidshemmets historia ville vi få olika synvinklar på dess förändring. 
 
Fejes och Thornberg (2015) skriver att reliabilitet och validitet är begrepp som ifrågasatts 
gällande dess relevans för kvalitativ forskning och föreslår istället begreppet tillförlitlighet. 
En studies trovärdighet och tillförlitlighet är avhängigt hur noggrann forskaren varit under 
dess förlopp (Fejes och Thornberg). Vidare skriver Bryman (2011) att en studies 
tillförlitlighet värderas efter fyra kriterier; trovärdighet som innebär att forskaren följer 
aktuella regelverk och att resultatet är pålitligt i den kontext som studerats, överförbarnet som 
betyder att forskningen ska vara tillräckligt detaljerat beskriven för att läsare utanför 
kontexten som studerats ska förstå, pålitlighet som är att alla forskningsprocessens delar ska 
presenteras så att läsaren ska kunna granska denna samt möjlighet att styrka och konfirmera 
som innebär att forskaren är medveten om att kvalitativ forskning aldrig kan vara helt 
objektiv. Följaktligen kommer vi att noggrant redogöra för vårt förhållningssätt till 
forskningsetiska principer, urval, genomförande och analys. Detta för att läsaren ska kunna 
följa arbetsgången och själv kunna söka upp och bekräfta att processen varit enligt 
regelverket.  

Forskningsetiska principer 
Hermerén (2011) skriver om Mertons CUDOS-krav där CUDOS är en abbreviation av orden  
Communism, Universalism, Disinterestedness och Organized Scepticism. Communism 
innebär att alla har rätt att ta del av studien och upptäckter får inte undanhållas. Universalism 
kan förklaras utifrån att studien enbart bedöms utefter vetenskapliga kriterier. Med 
disinterestedness menas att forskarens motiv för undersökningen endast är vetenskapliga samt 
att forskaren inte låter sig påverkas av exempelvis påtryckningar utifrån. Slutligen utrycker 
Organized Scepticism den etniska principen av forskarens eget ifrågasättande och kritisk 
granskning av sin forsking samt att inte dra slutsatser och skriva resultat innan tillräcklig data 
har producerats och analyserats (Hermerén 2011). Dessa principer har  beaktats bland annat 
genom att publicera detta arbete offentligt samt att vi ständigt ifrågasatt varandras åsikter och 
den insamlade datan. Vidare har resultatskrivandet genomförts i slutskedet av studiens 
genomförande och alla upptäckter har presenterats.  
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Urval 
Vid sökandet av litteratur om fritidshemmets historia visade sig att Rohlin (2000; 2011; 2012) 
är en framstående forskare inom detta. Tre olika texter av henne valdes därför till att beskriva 
fritidshemmets historia och denna verksamhets förändring över tid. Anledningen till att vi 
läste tre olika texter var för att dessa var skrivna till olika mottagare och därför skilde 
innehållet något. 
 
Fyra olika texter är i fokus i nästa del av denna studie. Den första är texten under rubriken 
”Syfte” i läroplanens fjärde kapitel2. Denna text är, tillsammans med skollagens kapitel 14 
(2010:800) och kapitel 1 och 2 i Lgr11 rev.16 (Skolverket, 2016a), de nu gällande 
styrdokumenten för fritidshem i den svenska grundskolan. Denna läroplanstext började gälla 
den 1 juli 2016 (SKOLFS 2016:38). 
 
Den andra texten är det förslag på läroplanstext som Skolverket lämnade i sin redovisning av 
regeringsuppdraget3 (Skolverket, 2015b). Detta arbetades fram genom den process som 
beskrivs i denna studies bakgrund. Texten lämnades till regeringen den 30 november 2015. 
 
Den tredje texten är det förslag på läroplanstext som skickades på officiell remiss av 
Skolverket4. Den fjärde texten är flera texter, men vi behandlar den som en text i flera olika 
delar. Den fjärde texten är åtta av de remissvar som kom in till Skolverket under deras arbete 
med regeringsuppdraget. Remissvaren används för att söka förståelse för bakgrunden till de 
eventuella ändringar som gjordes från remissen till det förslag som lämnades i redovisningen 
av regeringsuppdraget. 
 
Vi valde att i studien jämföra syftesdelen i slutversionen, Skolverkets förslag och remissen. 
David och Sutton (2016) skriver att finns fyra kriterier för urval av dokument och texter vid 
en kvalitativ metod . Det första är autencitet, att dokumentet är äkta och inte förfalskat. Det 
andra kriteriet är trovärdigt, att dokumentet inte innehåller fel och förvrängningar utan är 
uppriktigt och korrekt. Det tredje kriteriet är representativitet, dokumentet ska vara typiskt för 
författaren och sin kategori. Den fjärde och sista kriteriet är meningsfullhet, dokumentet ska 
vara tydligt, begripligt och meningsfullt för det som forskas. 
 
Slutversionen och Skolverkets förslag är texter av autencitet och trovärdiga då de är officiella 
dokument utgivna av statliga myndigheter som båda går att finna på respektive hemsida. 
Dock skriver Bryman (2011) att alla dokument, även officiella, måste ifrågasättas och 
granskas. Man får inte utgå från att texten är en objektiv beskrivning utan att dokument är 
texter som formulerats med ett specifikt syfte. Det är viktigt att ha i åtanke att en statlig 
myndighet har skyldighet att låta dokument vara offentliga. Därför är det möjligt att 
oenigheter inte framkommer eftersom dokumentet ska förmedla ett budskap (Bryman 2011). I 
och med det ändrades urvalet på nytt. Vi valde därför att även analysera remissen samt några 
av de remissvar som inkom under regeringsuppdraget. Detta för att få kunskap om eventuella 
meningsskiljaktigheter som rått innan den slutversionen publicerades och togs i bruk. Genom 
det vill vi bättre kunna förstå Skolverkets förslag som de lämnade till regeringen och i 
förlängningen slutversionen, den text som nu är fritidshemmets syfte i läroplanen. Önskemål 
fanns även om att få läsa dokument från debatter, departementssamanträden och annat som 
berörde det som påverkat de eventuella ändringar som skett mellan Skolverkets redovisning 

                                                
2 Denna text kommer härefter benämnas som ”slutversionen” 
3 Denna text kommer härefter benämnas som ”Skolverkets förslag” 
4 Denna text kommer härefter benämnas som ”remissen” 
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och läroplanens instiftande. Tyvärr fick vi ej tillgång till sådan data. Följande dokument 
valdes slutligen för analys i studien: Syftestexten i Lgr11 rev.16, slutversionen, förslaget på 
läroplanstext från Skolverkets redovisning, Skolverkets förslag, Skolverkets remiss, remissen 
samt remissvar. I samtliga texter valde vi att enbart fokusera på den del som står under 
rubriken ”syfte”. Detta för få en lagom mängd data att bearbeta utifrån de tidsramar som 
studien begränsades av. 
 
Dokumenten i studien är representativa och meningsfulla för vår studie då dessa texter är den 
idag gällande läroplanen för fritidshemmet, Skolverkets officiella redovisning av 
regeringsuppdraget, det förslag på läroplanstext som skickades på remiss av Skolverket, samt 
ett urval av remissvar. 

Genomförande 
Studien genomfördes under tio veckor på våren 2017. Vi var från början överens om att vi 
ville göra en närmre analys av fritidshemmets avsnitt i läroplanen som trätt i kraft den 1 juli 
2016. Vi visste också att vi ville gör det genom någon variant av textanalys. Dock hade vi 
inget färdigformulerat syfte och inga konkreta frågeställningar. Därför började vi med att 
studera litteratur för att öka våra kunskaper om bakgrunden till läroplanen samt sökande efter 
dokument som kunde vara av intresse för analys. Soli tog huvudsakligt ansvar för att leta upp 
och läsa aktuell forskning kring läroplaner medan Elin läste och skrev om fritidshemmets  
historia och nutida verksamhet. Soli tog huvudsakligt ansvar för att skriva om och välja 
teoretisk perspektiv medan Elin läste litteratur kring och skrev metodavsnittet.  Efter att ha 
skrivit bakgrund, metod och teoretisk perspektiv samt läst aktuell forskning formulerade vi 
vårt syfte. Att vi valde att formulera syftet en bit in i arbetet var för att det syfte och de idéer 
vi ursprungligen hade var svåra att förankra i aktuell forskning. Vi ville även uppdatera vår 
förförståelse kring hur fritidshemmet utvecklats genom historien och genom det hitta en 
infallsvinkel för att konkretisera och formulera syfte och frågeställningar. När vi kommit en 
bit upptäckte vi ett gemensamt intresse kring hur läroplaner arbetas fram och därefter 
formulerade vi vårt syfte och frågeställningar. Efter det började vi med datainsamlingen, det 
vill säga sökandet efter officiella dokument, denna sköttes huvudsakligen av Elin. 
 
Flertalet av de dokument som analyserades hittades redan under arbetet med bakgrunden. 
Genom att skriva in ”fritids” i sökfältet på Regeringens och Riksdagens hemsidor5 fick vi träff 
på ett flertal dokument. Valet föll på att leta oss igenom dokumenten kronologiskt med start 1 
juli 2016 då den nya läroplanen trädde i kraft (SKOLFS 2016:38). Först hittade vi ett 
pressmeddelande från 12 maj 2016 där Utbildningsdepartementet meddelar att regeringen har 
beslutat att fritidshemmet och förskoleklassen ska få egna avsnitt i läroplanen 
(Regeringskansliet 2016). Efter att ha letat igenom rubriker och dokument hittade vi ett 
betänkande från Utbildningsutskottet (2015/16/Ubu12) och ett riksdagsprotokoll från 9 mars 
2016 (Regeringskansliet 2016) där en motion om en egen läroplan för fritidshemmets avslogs. 
Detta med hänvisning till Skolverkets redovisning av regeringsuppdraget. Skolverket fick i 
januari 2015 (U2015/191/S). Det ledde oss åter till Skolverkets hemsida6. 
 
På Skolverkets hemsida hittade vi deras redovisning och delredovisning av 
regeringsuppdraget genom att söka på dess diarienummer U2015/101/S. I dokumenten kunde 
vi läsa hur arbetet med regeringsuppdraget gått till och vad de kommit fram till. Skolverkets 

                                                
5www.regeringen.se ; www.riksdagen.se  
6 www.skolverket.se  
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förslag på läroplanstexter som lämnats till regeringen fanns också tillgängliga tillsammans 
med en sändlista för vilka som fått den remiss som skickats ut. 
 
Vi fick tillgång till remissvar genom att maila några av de myndigheter och organisationer 
som stod på den bifogade sändlistan från Skolverkets redovisning (Skolverket 2015b). De 
som valdes bort var de myndigheter och organisationer som vi inte hittade kontaktuppgifter 
till. Även Sameskolstyrelsen valdes bort då sameskolan styrs av en annan läroplan, Läroplan 
för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016 (Skolverket 2016a) 
än den vi undersöker. Av de lärosäten som fanns på sändlistan valde vi att kontakta de som 
har lärarutbildningar med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi totalt 30 svar tillbaka av de 49 
mail som skickades.  I elva av svaren hade de tillfrågade valt att inte svara på remissen, elva 
var svar som inte berörde fritidshemmet eller där inga synpunkter lämnats. Åtta av svaren 
hade innehåll som berörde fritidshemmets syfte. Vi fick även två autosvar där mailet inte nått 
mottagaren. Endast de åtta svar som berörde fritidshemmets syfte ansågs vara av relevans för 
vår studie, därför valdes övriga svar bort inför analysen. När vi började läsa igenom remissvar 
insåg vi att vi även ville ha tillgång till Skolverkets remiss som skickades ut. Den fick vi 
tillgång till genom att maila Skolverket. 
 
Vid en överblick av den nu insamlade datan hade vi nu tillgång till följande dokument, som 
här presenteras i kronologisk ordning: Regeringsuppdraget till Skolverket från januari 2015 
(U2015/191/S), Skolverkets delredovisning från 1 juni 2015 (Skolverket 2015a), åtta stycken 
remissvar (Göteborgs universitet 2015; Idéburna skolors riksförbund 2015; Högskolan 
Kristianstad 2015; Jönköping University 2015; Linnéuniversitetet 2015; Lärarförbundet 2015; 
Malmö Högskola 2015; Sveriges kommuner och landsting 2015), Skolverkets redovisning 
från november 2015 (Skolverket 2015b), ett regeringsprotokoll med avslag av motioner om 
egen läroplan för fritidshemmet från mars 2016 (Sveriges Riksdag 2016), pressmeddelande 
rörande regeringsbeslut om eget avsnitt i läroplanen för fritidshemmet från maj 2016 
(Regeringskansliet 2016) och förordningen kring detta (SKOFS 2016:38), samt den 
reviderade upplagan av läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2016 (Skolverket 2016a). Samtliga 
dokument som skulle analyseras skrevs ut samt sparades i en gemensam mapp på datorn. 
 
Vi saknade dock dokument rörande arbetet på regeringskansliet från Skolverkets redovisning 
till regeringsbeslutet om ett eget avsnitt i läroplanen för fritidshemmet. Vi ringde 
Regeringskansliet för att få tillgång till detta, de bad oss skicka mail med förfrågan, vilket vi 
gjorde. Något svar på detta infann sig dock aldrig. 
 
När datainsamlingen var klar startade vi analysen. Inledningen, sammanfattningen, analysen, 
resultatet och diskussionen är alla delar som vi skrivit och genomfört gemensamt. 

Analys/bearbetning 
Vid kvalitativ forskning är analysen den del av då datamängden skall brytas ned och göras 
hanterbar. Forskaren gör detta genom att dela upp och söka efter mönster (Fejes & Tornberg 
2015). I denna studie har texterna analyserats med hjälp av innehållsanalys och då främst 
kodning. Genom kodning kan likheter och olikheter, både inom en text och mellan texter, 
synliggöras för forskaren. Vidare kan kodning hjälpa forskaren att minska textmängden och 
göra datan mer hanterbar och översiktlig. Vi har använt oss av systematisk kodning. Vid 
systematisk kodning har forskaren inga på förhand bestämda centrala teman för texten som 
analyseras (David & Sutton 2016). Istället görs en noggrann genomgång av den insamlade 
datan och forskaren låter teman och gemensamma nämnare växa fram under analysens gång. 
Det är dock viktigt att valet av koder och klassificeringar kan motiveras och definieras av 
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forskaren (David & Sutton 2016). Under analysen tolkas även datan utifrån vetenskaplig teori 
(Fejes &Thornberg 2015) vilken i denna studie är ramfaktorteorin och aspekterna ekonomi, 
samhällsbehov,  politiska beslut och styrdokument. 
 
Tre olika texter av Rohlin (2000; 2011; 2012) studerades angående fritidshemmets historia. 
Dessa texter granskades utifrån ett ramteoretiskt perspektiv. De delar av texterna som berörde 
de valda ramfaktorerna; ekonomi, samhällsbehov, politiska beslut och styrdokument och dess 
påverkan på förändringen av fritidshemmets verksamhet antecknades och sammanställdes 
utifrån epok. Varje årtionde fick en egen sida i ett block och sedan skrevs detta in på dator. De 
årtionden som innehållsmässigt förbands sammanfogades i text under samma rubrik. 
 
Den insamlade datan i form av dokument har analyserats med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen startade med en kodning av remissen, Skolverkets förslag och 
slutversionen. Vid kodning används koder för att markera likheter och skillnader inom en text 
eller mellan olika texter (David & Sutton 2016). Under vår kodning sökte vi efter skillnader 
mellan texterna. Skillnader i formuleringar, men där innebörden var lika, markerades med 
orange färg. Innehållsmässiga skillnader markerades med blått och likheter markerades med 
grönt. Detta för att kunna få en snabb överblick om det var majoritet av skillnader eller 
likheter. Som David och Sutton (2016) skriver skapar kodning förutsättningar för reducering 
av text. Det ger även möjligheter att finna mönster mellan texterna och underlättar för 
forskaren. Först gjordes en jämförelse mellan slutversionen och Skolverkets förslag följt av en 
jämförelse mellan Skolverkets förslag och remissen. När skillnaderna i vår analys synliggjorts 
fördes upptäckterna över i en matris. 
 
En matris används för att underlätta vid analys av insamlad data (David & Sutton 2016). Det 
är en tabell skapad av forskaren där insamlad data matas in. Efter att datan placerats in i 
matrisen blir det lättare och mer överskådligt för forskaren att identifiera mönster och se 
kopplingar mellan teman (David & Sutton 2016). I vår studie skapade vi fyra matriser. I den 
första skapades sju kolumner, en för varje stycke som syftestexten är indelad i. Sedan 
skapades tre stycken rader, en för varje version av syftestexten. Därefter fördes alla funna 
skillnader texterna emellan in i matrisen för att göra det överskådligt. 
 
När jämförelserna var klara och införda i matrisen genomförde vi ytterligare två granskningar. 
Vid jämförelserna mellan texterna blev det tydligt att orden ”ge möjligheter” förekom 
frekvent. Därför gjorde vi en snabb kvantitativ undersökning av vilka verb som användes för 
att beskriva syftet med fritidshemmets undervisning. Dessa verb räknades och skrevs in i en 
matris. 
 
Den andra granskningen som gjordes var av remissvaren. Dessa lästes igenom och i texterna 
markerades de åsikter respondenterna hade på innehållet. Åsikter som var direkt kopplade till 
något stycke i syftestexten fördes in i en  matris där kolumnerna var namngivna efter stycke, 
och raderna efter respondenternas namn. Vi skapade även en annan matris där vi skrev ned 
generella åsikter från respondenterna angående innehållet i remissen. 
 
Med hjälp av våra matrisen och innehållsanalysen kunde vi se mönster kring vilka delar av 
syftestexten som varit omdiskuterad. David och Sutton (2016) skriver att matriserna ska 
underlätta för forskaren att se sammanhang och mönster, vilket stämmer väl överens med vad 
matriserna innebar för oss. 
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RESULTAT 
Syftet med studien har varit att bringa klarhet kring processen bakom framtagandet av 
fritidshemmets syfte i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 
rev.16 (Skolverket 2016a), samt diskutera dess innehåll utifrån ramfaktorer och i detta avsnitt 
kommer resultatet att redovisas. Studiens frågeställningar besvaras under varsin rubrik 

Fritidshemmets syfte och dess förändring över tid 
Även om fritidshemmet inte fick sitt nuvarande namn innan 1960-talet så har verksamheten 
en lång historia i Sverige, med arbetsstugorna som sin äldsta föregångare (Rohlin 2000; 
2012). Samhälleliga behov är en ramfaktor som över tid har påverkat fritidshemmets syfte och 
uppdrag, under denna rubrik kommer den första frågeställningen Hur har fritidshemmets 
verksamhet och syfte förändrats över tid?. Resultatet kommer i denna del att presenteras 
kronologiskt. 

Från social rörelse till pedagogisk verksamhet 
Den äldsta föregångaren till fritidshemmet är den så kallade arbetsstugan. Arbetsstugan 
skapades av Fridtjuv Berg tillsammans med Anna Hierta-Retzius vid sekelskiftet 1800-talet 
och 1900-talet. Det samhälleliga behov som då fanns var att de barn som inte arbetade drog 
omkring på gatorna efter skolan. Vidare skriver Rohlin (2012) att det ansågs då finnas en risk 
att barnen skulle dras in i tiggeri och vidare i kriminalitet. Syftet med arbetsstugorna var att 
styra och organisera barnens fritid, den tid som var mellan att skolan slutat för dagen till dess 
att föräldrarna kom hem från arbetet. Med arbetsstugorna ville man förebygga beteende som 
ansågs vara icke-önskvärt genom att ge barnen bra förebilder för hur livet skulle levas, för att 
kunna fostras till ”normala barn” (Rohlin 2011).  Arbetsstugornas verksamhet var en följd av 
en social rörelse och inte något politiskt initiativ (Rohlin 2012). Många av de som arbetade på 
arbetsstugorna var oavlönade och gjorde det som välgörenhetsarbete (Rohlin 2012) därför var 
inte den ekonomiska aspekten en ramfaktor som påverkade verksamheten. 
 
På 1930- och 1940-talen var de samhälleliga behoven andra, vilket medförde nya ramfaktorer 
och en förändring av verksamheten. Till skillnad från arbetsstugorna som hade präglats av 
praktiskt arbete och fokus på fostran började man på man på 1930- och 40-talen på 
eftermiddagshemmen tala om vikten av rekreation (Rohlin 2011). Det lades stor vikt vid 
barnens behov av utevistelse, lek, och fria sysselsättningar. Samtidigt var även läxläsning 
prioriterat (Rohlin 2000). Gemensamt var dock att disciplinering av barnen var viktigt. Med 
disciplinering menades bland annat att lära barnen passa tider, att inte skolka, läsa läxor och 
att lära ut ett gott bordsskick. Viktigt var att undvika aktiviteter som var av tvång då det skulle 
vara fri tid, till detta hörde dock inte läxläsning. (Rohlin 2011). Under denna tidsperiod börjar 
den ekonomiska aspekten att prägla verksamheten som ramfaktor. Personalen som arbetade i 
eftermiddagshemmen var nu barnträdgårdslärarinnor, motsvarande dagens förskollärare. Detta 
skriver Rohlin (2011) var dels en följd av att Barnavårdsnämnden tog över ansvaret för 
verksamheten men även för att det var en praktisk lösning att slå samman eftermiddagshem 
och barnträdgårdar. Då kunde samma personal arbeta i båda verksamheterna (Rohlin 2000). 
 
Under 1950- och 1960-talen sker nästa förändring av fritidshemmets syfte även nu utifrån 
ramfaktorerna ekonomi och samhälleliga behov.  Den ekonomiska ramfaktorn är att Sverige 
befinner sig i en högkonjunktur och med det infinner sig en ökad efterfrågan på arbetskraft 
(Rohlin 2012). Som en följd av det ökar invandringen till Sverige och många kvinnor stiger in 
på arbetsmarknaden. Dessutom finns ett ökat samhälleligt behov av omsorg för barn till 
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ensamstående mammor (Rohlin 2012). Detta ledde till en ökad efterfrågan på 
eftermiddagshemsplatser. En annan starkt bidragande orsak till förändringen är att 
verksamheten får en egen utbildning (Rohlin 2011). Sedan början av 1950-talet hade 
barnträdgårdslärarinnorna protesterat då de menade att de själva inte hade rätt utbildning 
eftersom deras kompetens låg i att ta hand om yngre barn. I takt med att antalet skolbarn 
ökade, ökade deras efterfrågan på annan personal (Rohlin 2012). Det första steget mot en 
egen utbildning för personal vid eftermiddagshemmen var att barnträdgårdslärarinnor och 
småskollärare gick gemensamma kurser (Rohlin 2011) innan den första utbildningen för 
fritidshempersonal startade 1965. Denna förändring sammanbinds med ramfaktorn gällande 
styrdokument då detta har har starkt samband. 
 
1988 kom ett pedagogiskt program för fritidshemmet (Rohlin 2011), något som kan ses som 
fritidshemmets första ramfaktor i form av styrdokument. I detta pedagogiska program dras en 
tydlig gräns mellan skola och fritidshem. Rohlin (2011) skriver att det markeras att skola inte 
är fritidshem och fritidshem är inte skola. Dessutom definieras barns fritid som en tid obunden 
av uppgifter som tillhör hemmet eller skolan och genom det slutar läxläsningen vara en del av 
fritidshemmets verksamhet. Rohlin (2011) menar att genom att läxläsningen försvinner från 
fritidshemmet och att fritiden ansågs vara en tid skild från skolan så försvann även det 
naturliga samarbetet mellan fritidsverksamhet och skola. 
 
Det samhälleliga behov som förändrade fritidshemmet under 1980- och 1990-talen var hur 
man på ett kostnadseffektivt sätt skulle kunna samordna olika verksamheter inom barnomsorg 
och utbildning (Rohlin 2000). Det samhälleliga behovet var därmed starkt ekonomiskt 
förknippat.  Helhetssynen kom att få stort fokus i den politiska utbildningsdiskursen och 
staten började intressera sig för innehållet i fritidshemsverksamhetens undervisning (Rohlin 
2000). 
 
Under 2000-talet skriver Rohlin (2012) att begreppet social fostran återkommer, nu dock 
under namnet social kompetens. Med denna omformulering menar hon att begreppet får en 
vidare tolkning som nu handlar om att utveckla och använda sig av en social talang, något 
som vi tolkar som ett förändrat kunskapsbehov till följd av samhällsutveckling. Rohlin (2011) 
skriver att en helhetssyn på barnet blir vägledande för fritidshemspedagogiken under 2000-
talet. Under detta årtionde breddas undervisningsbegreppet och kunskap ses mer som en 
process snarare än en produkt. Fritidshemmet ingår i en samlad pedagogisk arena där 
fritidsaktiviteterna integreras med skolans traditionella undervisning. Dock beskrivs 
fritidshemmet och skolan så i konstrast med varandra menar Rohlin (2012). 

Sammanfattning 
Fritidshemmet och dess föregångares syfte har förändrats över tid. Rohlin (2012) skriver att 
verksamheten haft som syfte att tillgodose olika samhälleliga problem. Från arbetsstugorna 
som är fritidshemmets äldsta föregångare som syftade till att hålla barn borta från gatorna och 
därmed förebygga kriminalitet till det moderna fritidshemmet som arbetar i samverkan med 
skolan (Rohlin 2012). Något som dock alltid genomsyrat den fritidspedagogiska diskursen är 
förhållandet mellan social utveckling, kunskap och lärande samt betydelsen av att 
verksamheten är frivillig (Rohlin 2011). 

Fritidshemmet och politiken 
Ramfaktorer är starkt sammankopplade med politiska beslut (Lundgren 1999) och det är även 
något som starkt påverkat fritidshemmet över tid. Tidigare i detta avsnitt har fritidshemmets 
syfte i förhållande till samhälleliga behov presenterats. Under denna rubrik kommer resultatet 
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av frågeställningen På vilket sätt har politiska beslut påverkat fritidshemmets syfte? att 
besvaras. Vi börjar med att presentera resultatet från 1930-talet då det var först då politiska 
beslut blev en ramfaktor som påverkade fritidshemmets verksamhet.  

Från barnavård till pedagogisk verksamhet 
1933 tar Barnavårdsnämnden över ansvaret för det som då bytt namn från arbetsstuga till 
eftermiddagshem (Rohlin 2012). I och med detta startar den statliga styrningen av 
fritidshemmet då Barnavårdsnämnden även ta över ansvaret för daghemmen och man samlar 
all barnavård inom en organisation (Rohlin 2000). En konsekvens är följaktligen att politiska 
beslut blir en ramfaktor som påverkar fritidshemmets innehåll.  
 
Rohlin (2012) skriver att på 1970-talet sker många reformer på både det på sociala planet och 
inom utbildningsväsendet. Sett ur vår teoretiska ram så innebär det att politiska beslut ökar sin 
effekt på fritidshemmets syfte. Två stora utredningar rörande skola och barn, men som även 
kom att påverka fritidsverksamheten, genomförs; Utredningen om Skolans inre arbetsmiljö, 
SIA-utredningen, 1974 och utredningen om Barns fritid 1974. Den huvudsakliga debatten 
kring fritidshemmet och dess verksamhet kom under 1970-talet att präglas av en debatt kring 
vem eller vilka som skulle samverka med fritidshemmen (Rohlin 2000). I samband med 
utredningen om Barns fritid som presenterades 1974 föds tanken om en helhetssyn på 
skoldagen och en vision om ett sammanhållet obligatoriskt skolväsende (Rohlin 2000). I 
denna debatt diskuteras fritidshemmets verksamhetsfält, dock mer ur ett organisatoriskt än ett 
pedagogiskt perspektiv. Man vill genom att knyta samman verksamheter skapa en mer 
sammanhållen dag för de yngre skolbarnen, men även nyttja resurser på ett mer effektivt sätt. 
Helhetssynen kan alltså kopplas till den ramfaktoriska aspekten rörande ekonomi och även 
den gällande samhälleliga behov. Det föreslås en samordning mellan skola och fritidshem, 
både lokalmässigt och personalmässigt. Detta då man ser en möjlighet att nyttja utrustning 
och lokaler i båda verksamheterna, men även genom att fritidshempersonalen ska verka i 
skolan då deras verksamhet är inaktiv under skoldagen (Rohlin 2000). Utifrån ramfaktorteorin 
är det den ekomoniska aspekten som är mest framträdande i den politiska diskursen kring 
fritidshemmets innehåll. 
 
Styrdokument är en gällande ramfaktor inte bara i fritidshemmet utan även i skolan. När den 
ekonomiska ramfaktorn förändrades och fritidshemmet skulle kostnadseffektiviseras så 
uppstod vissa disharmonier då skolan och fritidsverksamheten berördes av olika ramfaktorer. 
Bland annat så styrdes skolan och fritidshemmet av olika styrdokument och att 
verksamheterna dessutom styrdes av olika huvudmän inbringade konflikter på kommunnivå 
vilket gjorde att vissa kommuner avstod från att organisera fritidsverksamheten i anknytning 
till skolorna (Rohlin 2000). Det mest förekommande var även efter 1970-talets utredningar 
och förslag om samverkan med skolan, att fritidsverksamheten samordnades med annan 
barnomsorgsverksamhet. 
 
I slutet av 1980-talet återupptas diskussionen om samordning av skola och fritidshem då det 
1989 föreslås att en arbetsgrupp sätts samman för att påskynda utvecklandet av en samlad 
verksamhet för skolbarnomsorg och skola (Rohlin 2000). Motiveringen bakom förslaget var 
att man genom helhetssyn och en verksamhet som är samlad både på det pedagogiska och 
organisatoriska planet (Rohlin 2000) skulle nå en högre kvalitet då de resurser som erbjuds då 
kan nyttjas på ett mer effektivt sätt. Den ekonomiska aspekten är något som är tydligt men vi 
kan även se att den pedagogiska aspekten, som vi ser som en föregångare till styrdokument är 
de ramfaktorer som genererar förändring. Som en följd av detta startades försöksverksamheter 
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runt om i landet och förslaget om en integrerad skol- och skolbarnomsorgsverksamhet togs 
väl emot (Rohlin 2000). 
 
I ett betänkande skriver regeringen att måldokumenten för barn- och ungdomsverksamheten 
ska omfatta både grundskolan, fritidshemmet och förskolans sexårsverksamhet, motsvarande 
dagens förskoleklass (Rohlin 2000). Detta tolkas som ett första steg mot en ramfaktor 
gällande ett uttalat styrdokument. I betänkandet står det att förskolan, grundskolan och 
fritidshemmet ska operera tillsammans och att verksamheterna därför behöver överensstämma 
med varandra (Rohlin 2000). Regeringen föreslår därför i mitten av 1990-talet en 
organisationsförändring av grundskola, förskola och fritidshem.  Denna organisation ska 
genomsyras av en helhetssyn (Rohlin 2012) och genom detta menar (Rohlin 2000) att staten 
även tar intresse i utbildningsväsendets innehåll, i motsats till att tidigare enbart ha intresserat 
sig för det organisatoriska.  Den 1 januari 1998 tar Skolverket över ansvaret för 
fritidshemmen från Socialstyrelsen (Rohlin 2011). Detta är det politiska beslut som 
frambringat att fritidshemmet blivit en del av den politiska utbildningsdiskursen. 
 
Under 2000-talet negligeras fritidshemmet till förmån för skolan i beskrivningar i 
utbildningens mål samtidigt tar fritidshemmet emot kritik i olika statliga rapporter (Rohlin 
2012). Kritiken omnämner brister kring uppfyllande av statens syn på hur kvalitet i 
fritidshemmet yttrar sig. Det samhälleliga behov som fritidshemmet stod inför var att 
förmedla verksamhetens utbildningsmässiga betydelse till politiska beslutsfattare och 
därigenom stärka fritidshemmets förutsättningar och betydelsefulla roll (Rohlin 2012).  
 
I juni 2010 ändras fritidshemmets ramfaktor i form av styrdokument. Den nya skollagen antas 
och där uttrycks fritidshemmets syfte på följande sätt: 
 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer 
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. 
(SKOLFS 2010:800, 14 kap. 2§) 

 
I oktober 2010 utfärdas en förordning om ny läroplan (U2010/5865/S) Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 (Skolverket 2011) som ska träda i kraft 
1 juli 2011. Efter detta har fritidshemmet följande styrdokument: kapitel 14 i skollagen 
(2010:800) och Lgr11 (Skolverket 2010). I förordningen (SKOLFS 2010:37) föreskrives det i 
§1 att läroplanen i tillämpliga delar ska gälla för fritidshemmet. De delar i Lgr11 (Skolverket 
2011) som varit styrdokument för fritidshemmet är avsnitt 1, Skolans värdegrund och 
uppdrag, och del 2, Övergripande mål och riktlinjer (Skolverket 2011). Fram till 1 juli 2016 
var detta de styrdokument som berörde fritidshemmet och där med styrande ramfaktorer.  

Sammanfattning 
I denna studie har det blivit tydligt att politiska beslut är en ramfaktor som påverkar 
fritidshemmets syfte och verksamhet. Det är dock först när Skolverket 1998 (Rohlin 2011) tar 
över ansvaret som fritidsverksamheten verkligen blir en del av den politiska 
utbildningsdiskursen. Även politiska beslut rörande ekonomi är ramfaktor som påverkar 
fritidshemmets verksamhet då detta möjliggör och omöjliggör aktiviteter. 
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Fritidshemmet och läroplanen 
Läroplaner är styrdokument och ej påverkansbart för pedagogerna, därmed är det en 
ramfaktor. Som tidigare nämns fick fritidshemmet det som vi tolkar som sitt första egna 
styrdokument 1988 (Socialstyrelsen 1988) men det är först i juli 2016 som fritidshemmet får 
ett eget avsnitt i Lgr11 rev.16 (Skolverket 2016a). Processen kring framtagandet av syftet i 
avsnittet och frågeställningen Hur togs fritidshemmets syfte i Lgr11 rev.16 fram? Kommer att 
beskrivas och besvaras i denna del. 

Regeringsuppdraget 
15 januari 2015 ger regeringen uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av bland annat 
fritidshemmets uppdrag (U2015/191/S). I uppdraget skriver regeringen att Skolverket ska ge 
förslag på ett nytt avsnitt i Lgr11, ett avsnitt som ska syfta till att tydliggöra syftet med 
utbildningen i fritidshemmet (U2015/191/S). En av förutsättningarna för uppdraget skriver 
regeringen är: 
 

[…] att tydliggörandena inte ska medföra några nya eller utökade åtaganden 
för huvudmännen och därmed inte medföra några ekonomiska konsekvenser 
för huvudmännen eller staten. (U2015/191/S, s. 2) 

 
Skolverket ska alltså i sitt uppdrag förtydliga fritidshemmets syfte på ett sätt som i sin 
implementering i verksamheten inte kräver några resurser utöver de befintliga. Regeringen 
skriver också att Skolverket i sitt arbete med uppdraget ska samverka med forskare på det 
berörda området. 
 
Som skäl för uppdraget skriver regeringen att tolkningen och förståelsen av fritidshemmets 
uppdrag att stödja barns utveckling och lärande kan vara väldigt olika (U2015/191/S). Vår 
tolkning är att politikerna vill att fritidshemmet ska få en mer framträdande roll i barnens 
utveckling för att tillgodose samhällets kunskaps- och färdighetsbehov. I uppdraget hänvisas 
även till Skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen 2010) som visar att 
verksamheten i många fritidshem har brister. Granskningen visar att personalen ofta har 
kunskapsbrister vad gäller fritidshemmets uppdrag, något som Skolinspektionen menar kan 
härledas till otydligheter i styrdokumenten (Skolinspektionen 2010). Vidare skriver 
regeringen att läroplanen ska tillämpas i fritidshemmet men att den behöver tolkas och 
omsättas för fritidshemmet eftersom den är skriven med skolans som utgångspunkt. 
 
Det ansågs finnas ett behov av ett särskilt avsnitt för fritidshemmet i läroplanen 
(U2015/191/S) för att tydliggöra vad fritidshemmets verksamhet ska ha för innehåll och 
därmed ge personal och huvudmän bättre förutsättningar att bidra till elevernas lärande och 
utveckling.  

Skolverkets arbete med regeringsuppdraget 
I arbetet med regeringsuppdraget ansvarade en av Skolverket sammansatt arbetsgrupp för den 
del av uppdraget som rörde fritidshemmet (Dnr 2015:201). I arbetsgruppen ingick verksamma 
lärare och forskare. Skolverket satte även samman en referensgrupp, även den bestående av 
verksamma lärare och forskare, som vid två tillfällen under arbetets gång fick läsa och ge 
synpunkter på de förslag till förordningstexter som arbetsgruppen tagit fram. Under arbetet 
ingick även en referensgrupp med didaktiker som gav synpunkter utifrån sina ämnesspecifika 
perspektiv. Skolverket valde även att skicka en webbenkät till utvalda fritidshem, att pröva 
utkast till förordningstexter med verksam personal och huvudmän samt att publicera utkast på 
sin hemsida. Detta skriver de i redovisningen (Dnr 2015:201) var för att få respons på bland 
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annat begriplighet och relevans och för att de ville få en bred förankring och förbereda 
verksamheterna på kommande implementering. Förslaget var på officiell remiss mellan 15 
september och 13 oktober 2015 och flera remissvar inkom. Efter detta bearbetades förslaget 
och 30 november 2015 lämnade Skolverket sin redovisning (Dnr 2015:201) till regeringen. 
 
Syftestexten som Skolverket (2015b) formulerat skriver de tar sin utgångspunkt i 
fritidshemmets syfte i Skollagens 14 kap §2 (SFS 2010:800). De skriver även att de använt 
allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014) och andra stödmaterial som 
utgångspunkter i arbetet. Med stycke ett och två i Skolverkets förslag vill (2015b) de 
förtydliga ”det förhållningssätt som präglar fritidshemmets undervisning” (s.6) och fokus i 
styckena är en helhetssyn på eleven och elevens behov. Tredje stycket syftar till att förtydliga 
vad fritidshemmets undervisning ska syfta till att utveckla vad gäller ”allsidiga kontakter och 
social gemenskap” (SKOLFS 2010:800, 14 kap. 2§). I stycke ett till och med tre vill 
Skolverket (2015b) även förtydliga hur fritidshemmet i sin verksamhet kan arbeta med 
Skollagens skrivningar om erbjudande av ”meningsfull fritid och rekreation” (SKOLFS 
2010:800, 14 kap. 2§). Stycke fyra till sju i läroplanstexterna skriver Skolverket (2015b) ska 
förtydliga hur fritidshemmets undervisning ska arbeta med att komplettera utbildningen i de 
obligatoriska skolformerna och skollagens krav på att stimulera elevernas utveckling och 
lärande (Skolverket 2015b). 

Regeringsbeslut 
I juni 2015 lämnar Skolverket en delredovisning till regeringen och i november 2015 lämnar 
Skolverket sin redovisning av regeringsuppdraget (Skolverket 2015b). 9 mars 2016 hålls ett 
riksdagssammanträde där betänkandet 2016/16/Ubu12 (Utbildningsutskottet 2016) diskuteras. 
Vid detta sammanträde får en motion med yrkande på en egen läroplan för fritidshemmet 
avslag (Sveriges riksdag 2016; Waltersson Grönwall mfl. 2016).  Yrkandet på en egen 
läroplan motiveras av av att moderater vill ”tydliggöra fritidshemmens betydelse och roll i 
elevernas kunskapsutveckling” (Sveriges Riksdag 2016 s.7). I motionen och anförandet menar 
Waltersson Grönwall att fritidshemmen  Sverige är en ”outnyttjad resurs” (Sveriges Riksdag 
2016 s.6) som skulle kunna komplettera skolan. Hon menar att fritidspedagogiken genom 
leken och i sin dagliga verksamhet skulle kunna vidareutveckla sådant som eleverna mött 
tidigare under skoldagen. Både Hallengren och Waltersson Grönwall (Sveriges Riksdag 2016) 
hävdar i sina anföranden att fritidshemmen under en längre period har hamnat i skymundan i 
den politiska debatten. Waltersson Grönwall (Sveriges Riksdag 2016) säger att fritidshemmen 
har hanterats som en ”budgetregulator” (Sveriges Riksdag 2016, s.7) hos huvudmännen och 
att detta är en av orsakerna till att verksamheterna inte kunnat nå sin potential. Denna motion 
får dock avslag med hänvisning till Skolverkets redovisning (Skolverket 2015b) där de 
föreslår en ändring i befintliga läroplaner och att frågan om det bereds i regeringskansliet 
(Utbildningsutskottet 2016). 
 
12 maj 2016 informerar regeringen i ett pressmeddelande att fritidshemmet ska få ett eget 
avsnitt i Lgr11 och 8 juni utkommer den förordning som föreskriver tillämpningen av 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016 (SKOLFS 
2016:38; Skolverket 2016a). 
 
I motiveringen till avslaget hänvisar Utbildningsutskottet (2016) till Skolverkets förslag på 
läroplanstexter och att frågan förbereds på regeringskansliet.  
 
I juni 2016 utkommer en förordning (SKOLFS 2016:38) med bland annat fritidshemmets eget 
syfte och därmed en ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, 
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förskoleklassen och fritidshemmet. Fritidshemmet hade nu fått ett eget avsnitt i och med 
Lgr11 rev. 16 (Skolverket 2016a). Som tidigare nämnt under rubriken Urval fick vi i studien 
ingen tillgång till dokument rörande händelserna mellan Riksdagssammanträdet 9 mars 2016 
och pressmeddelandet om att fritidshemmet ska få ett eget avsnitt i läroplanen. Därför har vi 
en lucka på information från 9 mars 2016 till och med slutet på maj 2016. 

Sammanfattning 
Läroplaner är den ramfaktor som är tydligast uttalad och som starkast påverkar 
fritidshemmets undervisning något som. Skolverket arbetade med regeringsuppdraget 
(U2015/191/S) i knappt ett år och i arbetet deltog forskare och yrkesverksamma (Skolverket 
2015a; 2015b).  Men ett utkast till läroplanstext skickades ut på förslag och efter att ha 
mottagit svar på denna remiss bearbetades den för att sedan lämnas till regeringen i 
redovisningen (Skolverket 2015b). I och med detta gavs möjligheter för verksamma 
pedagoger och lärarutbildare att påverka innehållet i syftet. I juni 2016 utfärdas en förordning 
om ändring i förordningen då fritidshemmet ska få ett eget avsnitt i läroplanen (SKOLFS 
2016:38) och med detta anser vi att fritidshemmets legitimitet och unika möjligheter stärkts. 
Fritidshemmet får även en framträdande roll i den utbildningspolitiska diskursen. 

Syftestexten och tidigare förslag 
I denna del som avslutar resultatet behandlas processen kring framtagandet av syftesdelen av 
fritidshemmets avsnitt i Lgr11 rev.16 (Skolverket 2016a). Inledningsvis kommer vi redogöra 
för åsikter som inkom från respondenter rörande remissen. Funna skillnader mellan 
fritidshemmets syfte i Lgr11 rev.16 (Skolverket 2016), Skolverkets förslag (Skolverket 
2015a) och remissen kommer vidare att presenteras. Därmed kommer frågeställningen Vilka 
eventuella skillnader finns mellan fritidshemmets syfte i Lgr11 rev.16 och tidigare förslag? att 
besvaras. 

Remissen och remissvar 
Skolverket (2015b) skriver i sin redovisning av regeringsuppdraget att de remissvar som 
inkommit har behandlats i den mån som varit möjligt, då författande av en förordningstext 
kommer med vissa lingvistiska begränsningar. Av de remissvar vi fick tillgång till var åtta 
stycken av relevans för denna studie. Dessa remissvar kom från Lärarförbundet, Sveriges 
kommuner och landsting, Idéburna skolors riksförbund, Göteborgs universitet, Högskolan 
Kristianstad, Jönköping University, Linnéuniversitetet och Malmö högskola. 
 
De svarande var generellt positivt inställda till att fritidshemmet skulle få en egen del i 
läroplanen, något som även Skolverket redogör för (2015b). Högskolan Kristianstad (2015) 
skriver exempelvis att ett eget syfte kommer att ge stöd till verksamheten och 
Linnéuniversitetet (2015) anser att fritidshemmets mål och syfte presenteras på ett tydligt sätt. 
Vad gäller fritidshemmets syfte har respondenterna olika åsikter och önskemål om dess 
innehåll. Lärarförbundet (2015) vill ha mer fokus på elevernas egeninitierade lek och de 
noterar att praktisk-estetiska ämnen får förhållandevis lite utrymme medan natur och 
utevistelse nämns oftare. I samma linje är Göteborgs universitet (2015) som vill ha en 
tydligare framskrivning och betoning på lek och lärande. Sveriges kommuner och landsting 
(2015) och Linnéuniversitetet (2015) saknar text om att verksamheten ska anpassas efter, samt 
att eleverna ska få ökade utmaningar, och utvecklas i takt med deras mognad, ålder och 
kunskaper. De vill även ha skrivningar kring den pedagogiska miljöns betydelse för elevers 
utveckling och lärande samt text gällande naturvetenskapliga fenomen i vardagen. Sveriges 
kommuner och landsting (2015) önskar att kommunikation med digitala hjälpmedel och 
genusperspektivet ska lyftas fram. 
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Flera av remissvaren tar upp vikten av att fritidshemmet är en frivillig verksamhet och vill att 
det blir tydligt i syftet. Lärarförbundet (2015) vill därför att innehållet i syftet därför ska vara 
förhållandevis öppet. Många av respondenterna nämner fritidshemmets möjlighet att ta 
tillvara på elevernas och gruppens intressen som en av verksamhetens unika möjligheter. 
Exempelvis skriver Lärarförbundet (2015) att verksamheten ska utgå från elevernas intressen 
och att innehållet i Lgr11.16 därför inte ska vara en checklista. Malmö högskola (2015) menar 
att när specifika förmågor eller mer avgränsad kunskap prioriteras motverkas helhetssynen på 
barnet. Även pedagogens utrymme för professionella bedömningar begränsas av en alltför 
detaljerad syftestext (Lärarförbundet 2015). Högskolan Kristianstad (2015), Jönköping 
University (2015) och Malmö Högskola (2015) skriver alla att verksamhetens utgångspunkt i 
elevernas behov, lust och intressen bör lyftas fram och förtydligas i läroplanstexten. 
Lärarförbundet (2015) skriver att verksamheten ska utgå från eleverna, något som även 
Göteborgs universitet (2015) framhåller med tillägget att detta är något som skiljer den från 
skolverksamheten. Skillnader mellan fritidsverksamhet och skolverksamhet är något som 
återkommer i remissvaren. 
 
Malmö högskola (2015) framhåller att fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet och 
att den inte ska likställas med eller behandlas som ett skolämne. Vidare menar Malmö 
högskola (2015) att Skolverkets förslag indikerar på en förskjutning mot att fritidshemmet ses 
som en institution där undervisning sker och som styrs av på förhand bestämda och målstyrda 
undervisningsområden. De menar att genom skolliknande skrivningar i fritidshemmets syfte 
riskerar möjligheten att ta tillvara på det spontana och situationsspecifika lärandet som är 
unikt för fritidshemmet att bortprioriteras. 
 
Eftersom fritidshemmet inte är skola utan en egen verksamhet med unika möjligheter bör 
även språket i läroplanstexten anpassas anser Malmö Högskola (2015) och Jönköping 
University (2015). Jönköping University (2015) menar att språkbruket ska lämpas efter 
fritidshemmets kontext och inte skoltraditionen för öka igenkänningsfaktorn för pedagogerna 
och därmed på ett bättre sätt bli ett verktyg i arbetet. Malmö högskola (2015) skriver att det i 
Uppdraget till Skolverket (U2015/191/S) står att de nuvarande skrivningarna är formulerade 
”med skolan som utgångspunkt” och att nya skrivningar behövs för att fritidshemmets 
förhållanden. Malmö högskola (2015) menar dock att skolan är i fokus även i remissen då det 
finns skrivningar som redan ingår i skolans befintliga ämnen. De menar att det finns en stark 
koppling till och en överlappning av redan befintliga målformuleringar från olika skolämnen, 
något som kan leda till en oklarhet om fritidshemmets specifika roll. Vidare anser Jönköping 
University (2015) att begrepp som lärande, undervisning och utbildning förekommer frekvent 
medan de saknar begrepp från fritidshemmets tradition. Malmö Högskola (2015) skriver: 
 

Fritidshemmet och de professionellas roll i fritidshemmet riskerar att 
marginaliseras ytterligare då fritidshemmet ska uppdras att ägna sig åt 
skolämnen, exempelvis matematik.(s.3) 

 
Detta citat visar på respondenternas framhållande av vikten att fritidshemmet är en egen 
verksamhet och inte skola. Samtidigt skriver många av respondenterna om fritidshemmets roll 
i förhållande till skolan. 
 
Sveriges kommuner och landsting (2015) anser att fritidshemmets kompensatoriska roll ska 
nämnas, vad denna roll innebär nämner de dock inte. Jönköping University (2015) är mer 
ingående när de skriver om denna roll och föreslår att det tydliggörs på exempelvis detta sätt:  
 



26 
 

Fritidshemmet har en kompenserande funktion i relation till eleverna och en 
kompletterande relation till skolan då fritidshemmets uppdrag riktar sig mot 
två funktioner, dels som ett verktyg för utjämnande av skillnader mellan 
olika grupper av elever, dels som ett verktyg för att bidra till skolans uppdrag 
att erbjuda alla elever en god och mångfacetterad lärmiljö som kan erbjuda 
eleverna ”andra erfarenheter och kunskaper än det de får i skolan” 
(Regeringsbeslut U2015/191/S) (Jönköping University, 2015,  s.2-3) 

 
Med detta förklarar Jönköping University (2015) att fritidshemmets verksamhet ska vara 
varierande och att den ska skilja sig från skolverksamheten och de vill även ha en skrivelse 
om att fritidshemmet ska arbeta för att utjämna skillnader mellan elever. Även Högskolan 
Kristianstad (2015) ifrågasätter begreppet komplettera och menar att det är ett komplext 
begrepp. De ifrågasätter vad som menas med komplettering och undrar om det är skolans 
innehåll som ska kompletteras eller om det är andra metoder och verktyg som efterfrågas. 
Jönköping University (2015) är skriver att de vill de ha riktlinjer för hur fritidshemmet ska 
bidra till att eleverna når skolans uppnåendemål. 
 
Malmö högskola (2015) tycker att begreppet lärande bör vidgas genom att kläs in i fler 
begrepp som kan uttrycka de lärandeprocesser som sker i fritidshemmet och begrepp som 
förtydligar det barncentrerade perspektivet som är unikt för fritidshemmet. Jönköping 
University (2015) tycker att begreppet undervisning i fritidshemmet ska tolkas som en helhet 
där omsorg, utveckling och lärande ingår. De skriver även om omsorg som en förutsättning 
för att bli sedd och utveckla självbild och medvetenhet om egna och andras rättigheter. De vill 
även lyfta fram samspelet mellan utveckling av egen identitet och förmågan att kunna ta 
kamraters perspektiv.  
 
Malmö högskola (2015) riktar kritik mot vissa formuleringar i texten. I Regeringsuppdraget 
till Skolverket (U2015/191/S) står det att Skolverkets förslag inte ska medföra några 
ekonomiska konsekvenser. Samtidigt innehåller remissen formuleringar rörande studiebesök, 
föreningsliv, utbud av kultur och särskilda utemiljöer, något som kräver vissa förutsättningar. 
De menar att varje fritidshem har sina egna förutsättningar och verksamheten är ofta 
tidsmässigt och rumsligt begränsad, vilket skapar svårigheter att realisera alltför detaljerade 
och styrda skrivningar i läroplanen. Malmö högskola (2015) anser även att en alltför 
detaljerad formulering i läroplanen minskar utrymmet för elevernas egna initiativ och 
möjligheter att pröva egna och andras idéer. I likhet med detta anser Jönköping University 
(2015) att det behövs begrepp som visar på att eleverna själva kan ta initiativ på fritidshem 
och på så sätt skapa mening i sina liv. Slutligen frågar Malmö högskola (2015) om det finns 
utrymme för social samvaro, att som barn bara få lov att vara och vila från prestationshets och 
vuxenvärldens krav.  

Slutversionen och utkasten  
Till stora delar överensstämmer de båda texterna med varandra. Dock finns vissa skillnader 
mellan remissen, Skolverkets förslag och slutversionen. Dessa skillnader kommer att 
presenteras i den ordning de följer i syftesdelen av fritidshemmets avsnitt i Lgr11 rev.16 
(Skolverket 2016).  Syftesdelen är uppdelad i sju stycken och det är dessa vi hänvisar till i 
denna text. 
 
I första stycket står det följande i slutversionen: ”Undervisningen i fritidshemmet ska 
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid” 
(s.24). I motsvarande mening i både remissen och Skolverkets förslag saknades de ord som vi 
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i citatet har fetstilsmarkerat7. Denna formulering återfinns i Skollagens kap.14 §2 (2010:800) 
om fritidshemmets syfte. Även meningen ”I undervisningen ska erbjudas en variation av 
arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.” (s.24) har 
ändrats sedan remissen och Skolverkets förslag. I Skolverkets förslag påträffar vi skrivningar 
om omsorg i ingressen medan det saknas helt i remissen. Både Sveriges kommuner och 
landsting och Jönköping University skriver även i sina remissvar om fritidshemmets uppdrag 
att skapa omsorg och önskar att detta nämns i skrivelsen. 
 
I andra stycket av  slutversionen hittas vissa skillnader i följande mening ”Undervisningen 
syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra […]” 
(s.24). Ordet inlevelse är borttaget men fanns med i både remissen och Skolverkets förslag. 
Meningen ”I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, 
pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.” 
har ingen motsvarighet i remissen utan formuleringen finns först i Skolverkets förslag. Sedan 
Skolverkets förslag har pröva sina identiteter omformulerats och orden och fantasi  har tagits 
bort. Uttrycket ”Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera […]” (s.24) är detsamma 
som i Skolverkets förslag medan det formulerades som kompletterar  i remissen. Sveriges 
kommuner och landsting (2015) önskade i sitt remissvar att det skulle betonas att 
fritidshemmet ska komplettera skolans undervisning, ett förslag som inte genomfördes. 
 
Idéburna skolors riksförbund önskar i sitt remissvar att formuleringen omsätta idéer i 
handling stryks då de anser den inte är kompatibel med kunskapssynen som förespråkas i 
läroplanernas allmänna delar. De menar att formuleringen höjer synen på kunskap som något 
där teoretisk kunskap är fundamental och där tanke alltid föregår handling. Synligt är dock att 
formuleringen finns kvar i slutversionen och meningen 
 

I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och 
andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. (s.25) 

 
Bland remissvaren angående tredje stycken fanns en önskan från Jönköping University (2015) 
om en innehållsmässig komplettering av stycket. De önskade att stycket i meningen om heter 
om mångfald även skulle innefatta skrivelser om interkulturalitet och interkulturella möten. 
Varken i Skolverkets förslag eller i slutversionen  återfinns dock några skrivelser om detta. 
 
Vidare återfinns i slutversionens tredje stycke skillnader i följande mening: 
 

”I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet 
med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara 
delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten”. (s.24) 

 
Frasen vara delaktiga finns varken i remissen eller i Skolverkets förslag. I stycket finns även 
en skillnad gällande remissen och den slutversionen där ”Eleverna ska också ges möjlighet att 
utveckla och pröva identiteter och uppfattningar […]” (s.24) något som i remissen är sin 
identitet och sina uppfattningar, men som i Skolverkets förslag är detsamma som i den 
slutversionen. Denna mening har alltså ändrats efter remissen men sedan bevarats i 
slutversionen. Både Högskolan Kristianstad och Sveriges kommuner och landsting yrkar på 
att identitet inte är något statiskt och att skrivningen därför bör vara identiteter. Vidare fanns 
bland remissvaren en önskan från Linnéuniversitetet (2015) att goda skulle styrkas från 

                                                
7 På följande sätt kommer skillnader även i fortsättningen uppmärksammas. 
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uttrycket goda kamratrelationer då de ansåg att kamratrelationer är tillräckligt. Detta förslag 
bifölls dock inte då det står goda kamratrelationer i slutversionen. 
 
I fjärde stycket finns endast skillnader i en mening mellan slutversionen och Skolverkets 
förslag.  
 

”Dessutom ska undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa 
möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både 
svenska och sitt modersmål.” (s.24-25).  

 
I Skolverkets förslag lyder meningen på följande sätt: 
 

”Dessutom ska undervisningen i de dagliga aktiviteterna på olika sätt 
stödja och skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att 
använda både svenska och sitt modersmål.” (s.2) 
 

Denna mening har samma formulering i remissen som i Skolverkets förslag, med undantaget 
andra modersmål istället för annat modersmål. Den stora förändringen har därmed skett 
mellan Skolverkets förslag och slutversionen. Vidare finns dock flertalet ändringar och tillägg 
i remissen gentemot Skolverkets förslag. Innehållet i stycke fyra har även en annan 
ordningsföljd i de båda texterna. Följande text hittar vi i Skolverkets förslag: 
 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att 
utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika 
språkliga uttrycksformer. […] Undervisningen ska också ge eleverna 
möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På 
så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna, tänka, lära 
och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. (s.2). 

 
I remissen formuleras texten på följande sätt: 
 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk, samt med kroppsliga 
och estetiska uttrycksformer för att kunna tänka, lära och uttrycka sig i 
olika sammanhang och för skilda syften (s.?) 
 

Här syns tydliga skillnader mellan de båda texternas citat. Uttrycken ta tillvara elevernas 
nyfikenhet  och skapa och uttrycka sig har tillkommit. Likaså formuleringarna ge dem 
möjligheter och sitt intresse för. Tal- och skriftspråk, samt med kroppsliga och estetiska 
uttrycksformer har ersatts av olika språkliga uttrycksformer. 
 
I fjärde stycket önskade Idéburna skolors riksförbund (2015) att det ska vara fokus på gruppen 
och inte individen och ifrågasätter därför formuleringen sin förmåga. Även Jönköping 
University (2015) yttrar sig om detta och anser att skrivelsen förmågan att är mer passande då 
det fokuserar på ett gruppcentrerat fokus och inte individcentrerat, då detta är något som 
utmärker fritidsverksamheten. Formuleringen sin förmåga finns dock kvar i både Skolverkets 
förslag och slutversionen. 
 
Stycke fem saknar skillnader mellan Skolverkets förslag och slutversionen dock finns många 
olikheter mellan remissen och Skolverkets förslag. Olikheterna är både språkliga och 
innehållsmässiga. I Skolverkets förslag formuleras texten på följande sätt: 
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Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och 
kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att 
utforska […] (s.2.) 
 

I detta citat har intresse för  lagts till och ordet rika  har tagits bort då frasen tidigare lydde ge 
dem rika möjligheter. Jönköping University (2015) uttryckte i sitt remissvar om att ordet 
natur i ovanstående citat skulle ersättas av naturvetenskap då de ansåg att en sådan 
formulering ger en bredare tolkning. Fortsatt lyder texten i Skolverkets förslag på följande 
sätt:  

 
Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 
Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också 
stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och 
friluftsliv i närmiljön. (s.2-3) 
 

I motsvarande stycke i remissen lyder texten på följande vis: 
 
Genom att eleverna får vistas natur och samhälle ska undervisningen också 
stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings’, kultur- och 
friluftsliv i närmiljön. 
 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklas förståelse för sin 
delaktighet i naturens olika kretslopp samt för betydelsen av ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö. Undervisningen ska också ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör 
kan bidra till en god hälsa, en god miljö och ett hållbart samhälle. (s.?) 

 
I jämförelsen mellan dessa utdrag ses för det första att två stycken slagits samman.  Det andra 
som syns är att det finns en stor avvikelse citaten emellan då hela första meningen i det andra 
citatets andra stycke har tagits bort och en god hälsa, en god miljö och ett hållbart samhälle  i 
sista meningen har ersatts med en hållbar utveckling. Jönköping University (2015) ville i 
denna mening ha ett tillägg om värdet av ekonomisk och social hållbarhet.  
 
I det sjätte stycket är diskrepanserna små och i slutversionen finns endast två omformuleringar 
sedan Skolverkets förslag samt en skillnad mellan remissen och Skolverkets förslag. I 
slutversionen hittar vi följande text 
 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 
genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. […] 
Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och 
utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. (s.25). 
 

De markerade formuleringarna har ersatt formuleringarna friluftsliv i olika miljöer och 
friluftsliv, som var lydelsen i Skolverkets förslag. Den enda skillnaden mellan remissen och 
Skolverkets förslag är att ordet rörelseaktiviteter har ersatts av fysiska aktiviteter i frasen som 
sedan behållits och i slutversionen lyder ”[…] genom att få delta i fysiska aktiviteter […]” 
(s.25).  I det ovanstående indragna citatet återfinns en formulering om allsidig 
rörelseförmåga, en formulering som även fanns i remissen. Både Idéburna skolors 
riksförbund (2015) och Jönköping University (2015) uttryckte i sina remissvar att skrivelsen 
är relaterad till en skolkontext och ville därför att formuleringen skulle strykas, vilket inte 
bifölls. 
 
I stycke sju, som är syftestextens sista stycke, återfinns en förändring mellan slutversionen 
och Skolverkets förslag. Denna förändring är en omformulering av den tredje punkten: 
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• Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och 
empatiskt förhållningssätt, (s.25) 

 
I detta citat ligger skillnaden i att utifrån i Skolverkets förslag motsvaras av som grund. 
Mellan remissen och Skolverkets förslag ersatte ”kommunicera med språkliga 
uttrycksformer” (s.3) formuleringen ”kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer”. 
Vi finner även en ny punkt i Skolverkets förslag, punkter lyder följande 
 

• Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, (s.3) 
 

Denna punkt har alltså tillkommit efter remissen. 

Sammanfattning 
Något som framkommer tydligt i remissvaren är respondenternas tonvikt på att fritidshemmet 
är en frivillig verksamhet. Detta blir även tydligt vid en snabb kvantitativ undersökning av 
frekvent förekommande verb i slutversionen där uttrycket ”möjligheter” förekommer 14 
gånger. Enligt remissvaren är och ska fritidshemmet vara en egen verksamhet och inte bli 
behandlad som ett skolämne. Därav belyses vikten av att använda särskilda begrepp hämtade 
ur fritidspedagogikens tradition för att tydliggöra fritidshemmets syfte och skapa igenkänning 
för verksam personal. Fokus på fritidshemmet bör ligga på och planeras utifrån elevernas och 
gruppens intressen, behov och initiativ. Fritidsverksamhet ska utgå från en helhetssyn på 
eleven där begreppet undervisning innebär en legering av omsorg, lärande och utveckling. En 
alltför detaljerad och specificerad syftestext i läroplanen minskar möjligheterna till att anpassa 
verksamheten efter varje enhets specifika behov, såsom ekonomiska, geografiska och sociala 
förutsättningar. Att fritidshemmets syfte inte blir alltför detaljerat är även essentiellt för att ge 
utrymme till pedagogernas professionella bedömning och förmåga.  
 
Regeringen har i stora drag godtagit Skolverkets förslag då majoriteten innehållet till största 
del är detsamma. Dock återfinns vissa skillnader i formuleringar och begrepp i de båda 
texterna. Mellan Skolverkets förslag och remissvaren finns fler skillnader i både innehåll och 
formuleringar. Skillnaderna mellan alla texterna och orsaker till dessa kommer att diskuteras i 
nästa del av denna studie. 
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DISKUSSION 
Syftet med studien är att bringa klarhet kring processen bakom framtagandet av 
fritidshemmets syfte i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 
rev.16 (Skolverket 2016a), samt diskutera dess innehåll utifrån ramfaktorer. Inledningsvis 
kommer vi därför att diskutera studiens resultat utifrån ramfaktorer som är politiskt styrda. 
Som Lindblad, Linde och Naeslund (1999) skriver så är ramfaktorer omständigheter utanför 
pedagogernas kontroll men som starkt påverkar undervisningsprocessen och därmed indirekt 
även resultatet av denna. Resultatet av fritidshemmets undervisning är verksamhetens kvalitet. 
Därför kommer kvalitet i denna diskussion motsvara undervisningens resultat. Efteråt följer 
en diskussion om vårt val av metod för studien och slutligen kommer didaktiska konsekvenser 
av denna studie att presenteras. 

Resultatdiskussion  

Fritidshemmets gradvisa förändring  
Läroplanen är, som Lundgren (1999) skriver en ramfaktor, den är dock uttalad och densamma 
för all fritidsverksamhet. Möjligheterna att implementera denna och leva upp till dess innehåll 
skiljer sig dock åt och är beroende av andra ramfaktorer. De ramfaktorer som vi identifierat är 
bland annat gruppsammansättningar, rumsliga förutsättningar, pedagogernas kompetens, 
elevernas vistelsetid, gruppens behov och ekonomiska förutsättningar. 
 
Den första är den ekonomiska aspekten är en ramfaktor som har stark politisk anknytning. På 
1970-talet började man prata om att kostnadseffektivisera skola och barnomsorg (Rohlin 
2000) detta försöktes dock döljas i talet om en helhetssyn. Lundgren (1999) skriver att både 
statens och landets ekonomiska förutsättningar är något som påverkar utbildningens frihet. 
Ekonomin och de resurser som tilldelas fritidsverksamheten är något pedagogerna har svårt 
att påverka då detta främst är politiska beslut. Rohlin (2011) skriver att verksamma inom det 
fritidspedagogiska området haft svårt att förmedla betydelsen av och innehållet en god 
verksamhet. Detta leder följaktligen till svårigheter att motivera ökade resurser till 
fritidshemmen. Som Malmö högskola (2015) skriver så har varje fritidshem sina specifika 
förutsättningar. Detta gör att exempelvis studiebesök eller vistelse i specifika miljöer kräver 
extra ekonomiska resurser om detta inte finns i närområdet. Detta skapar svårigheter för 
verksamheter att leva upp till de krav på innehåll som ställs av staten och överensstämmer 
enligt oss inte med Skollagens (2010:800) skrivelser om en likvärdig skola för alla oavsett 
geografiska och socioekonomiska förutsättningar. Geografiskt läge och socioekonomiska 
förutsättningar är även det ramfaktorer som påverkar fritidshemmets kvalitet. 
 
På 2000-talet kritiserades fritidshemmen då de inte ansågs leva upp till de kvalitetskrav som 
politikerna förväntade sig (Rohlin 2011). Samtidigt skriver Pihlgren (2017) att fritidshemmets 
undervisningsinnehåll historiskt präglat av otydlighet. Exempelvis får verksamheten inget 
eget pedagogiskt styrdokument innan 1988 (Socialstyrelsen 1988). I ljuset av denna 
otydlighet förstår vi respondenternas positiva inställning till ett förtydligande av 
fritidshemmets syfte. Även regeringen hänvisar i sitt uppdrag (U2015/191/S) till otydligheten 
om fritidshemmets syfte som en av orsakerna till de stora kvalitetsskillnader som finns i 
verksamheterna. Det är svårt att svara till krav på kvalitet när det inte är tydligt vilken kvalitet 
som avses. Rohlin (2012) är frågande till vilka som ges makt att tala på det 
utbildningspolitiska området. Eftersom läroplanen är något som är grundläggande i all 
utbildning och undervisning är det i våra ögon självklart att verksamma pedagoger och 
experter inom området ska få vara med i framställandet av den. 
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Även om det i slutändan var regeringen som beslutade om förordningen av Lgr11 rev.16 och 
dess innehåll så är det tydligt att många verksamma på det fritidspedagogiska området har fått 
möjlighet att vara delaktiga. I regeringsuppdraget (U2015/191/S) och sin redovisningen av 
uppdraget (Skolverket 2015b) framgår det tydligt att forskare och specialister inom området 
har haft del i framställandet av syftet. Wyse, Hayward, Livingstone och Higgins (2014) 
skriver att en läroplan har syftet att både formulera utbildningens mål och i skrift representera 
lärandet. Det blir då viktigt att innehållet i en ny läroplan granskas och undersöks både 
teoretiskt och empiriskt, detta för att kunna författa en välformulerad läroplan som 
effektiviserar lärandet och undervisningen. Sett ur vilka som svarade på remissen och på de 
remissvar vi fick tillgång till så var det huvudsakligen lärosäten med fritidspedagogisk 
lärarutbildning som valt att uttrycka sig. Detta ser vi som positivt då lärosäten med 
fritidslärarutbildning verkligen har kunskap inom ämnet och dess specialitet. Både 
innehållsmässigt, historiskt och pedagogiskt. 
 
I regeringsuppdraget motiveras behovet av ett förtydligande av fritidshemmets uppdrag med 
att det ska öka kvaliteten på fritidshemmen (U2015/191/S). I uppdraget hänvisas det även till 
att en otydlighet i styrdokumenten leder till kvalitetsskillnader verksamheter emellan. Det 
finns dock vissa negativa aspekter av ett alltför tydligt och detaljerat beskrivet syfte. Detta är 
något som framkommer av flera remissvar. Malmö högskola (2015) och Jönköping University 
(2015) skriver bland annat att alltför detaljerade formuleringar i läroplanen minskar 
möjligheterna för elevernas egna initiativ. Redan i fritidshemmets pedagogiska program 
(1988) skriver man om att verksamheten ska utgå från gruppens behov. Detta är alltså något 
som har en lång tradition inom fritidsverksamheten. När vi läser remissvaren blir det tydligt 
att det även är en tradition som respondenterna anser är viktig att bevara. 
Gruppsammansättning är, som vi tidigare nämnt, en ramfaktor. Den går inte att påverka som 
pedagog men är starkt relaterad och påverkar fritidshemmets kvalitet. Att gruppens behov och 
intressen och att utgå från dessa är något som är essentiellt i fritidshemmets syfte och 
verksamhet blev väldigt tydligt i denna studie då detta tas upp i nästan samtliga remissvar. 

Fritidshemmets tradition 
Det som framkommer som utmärkande för verksamheten är helhetssynen och fritidshemmets 
unika möjlighet att ta tillvara på och utgå ifrån elevgruppens intressen och behov och att det 
är gruppen, inte individen, som är i fokus. Att detta är något utmärkande för 
fritidsverksamheten uttrycker exempelvis Idéburna skolors riksförbund (2015) och Jönköping 
University (2015) då de ifrågasätter formuleringen sin förmåga som fokuserar på en 
individuellaförmåga. Helhetssynen som koncept har funnits med i diskursen kring 
fritidshemmet sedan 1970-talet (Rohlin 2000), även om helhetssynen i sig berört olika 
aspekter och haft olika motiv. Bland annat har staten sett en ekonomisk vinst av samverkan 
mellan skola och fritidshem och ett gemensamt nyttjande av lokaler (Rohlin 2000). Dock 
tolkar vi det som att det är den pedagogiska helhetssynen och helhetssynen på eleven och hens 
behov som är den som syftas i de remissvar och läroplanstexter som vi studerat. Pihlgren 
(2017) skriver att eleverna på fritidshemmet lär genom en grupporienterad och utforskande 
pedagogik och att fritidshemmets verksamhet har större möjligheter än skolan att tillgodose 
elevernas behov av kunskapande genom olika arbetsformer. Detta eftersom lärandet och 
verksamheten på fritidshemmet utgår från elevernas intressen och är mer varierande och det 
ges förutsättningar att omsätta teoretisk kunskap i handlande. Den pedagogiska helhetssynen 
är något som vi upplever att respondenterna vill bevara då de efterfrågar särskilda skrivelser 
som förtydligar detta och även Skollagen (2010:800) uttrycker att utbildningen i 
fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven. I enlighet med det som Pihlgren (2017) 
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skriver om att omsätta teoretisk kunskap i praktiska sammanhang är exempelvis 
formuleringen i fritidshemmets syftestext om att verksamheten ska ge möjligheter att 
”omsätta idéer i handling” (Skolverket 2016a, s.25). 
 
En annan aspekt av fritidshemmets uppdrag som blir tydligt i denna studie är verksamhetens 
komplettering av skolan. Hur fritidshemmet ska komplettera skolan och vad det är de ska 
komplettera är en komplex fråga, något som Högskolan Kristianstad (2015) uttrycker i sitt 
remissvar och undrar om det är skolans innehåll eller dess metoder och verktyg som ska 
kompletteras. Regeringen skriver i uppdraget till Skolverket (2015/191/S) att verksamheten 
ska komplettera skolan både tidsmässigt och innehållsmässigt. Ändå är frågan inte helt 
besvarad. Vår tolkning är att fritidsverksamheten ska komplettera både innehåll och metoder. 
På fritidshemmet ges andra möjligheter än i skolan att ta tillvara på elevernas intressen och 
stora möjligheter att arbeta varierat. Bland annat har fritidsverksamheten ingen timplan att 
förhålla sig till och frivilligheten i verksamheten gör att den kan formas efter dagsbehov. Som 
Pihlgren (2017) skriver har fritidshemmet unika möjligheter att erbjuda elever att uppleva 
med olika sinnen och där lek och lärande ska ske parallellt. Dessa möjligheter anser vi ska 
tillvaratas. 
 
Jönköping University (2015) anser att begreppet undervisning i fritidshemmets syfte bör 
kunna tolkas som en helhet där omsorg, utveckling och lärande ingår. Malmö högskola (2015) 
menar att helhetssynen på eleven är en av fritidspedagogikens grundpelare och att detta 
motverkas då en mer avgränsad kunskap prioriteras. Vi anser att fritidshemmets avsnitt i 
läroplanen kommer att stärka kvaliteten på fritidshemmen, men vi ser dock vissa risker med 
detta tydliggörande. Tydligare syfte och innehåll minskar möjligheterna att som lärare i 
fritidshem utforma verksamheten utifrån elevernas egna intressen. Jönköping University 
(2015) menar att elevernas egna initiativtagande är ett sätt för dem att skapa meningsfullhet. 
Frivilligheten som grund i fritidshemmets verksamhet är också något som uttrycks som viktigt 
att bevara. Detta uttrycks enligt oss tydligt i syftet då formuleringen ges möjligheter används 
fjorton gånger. Något som pekar på att man i formuleringen av texten varit noga med att det 
inte ska framstå som att fritidshemmet har några krav. 
 
Att fritidshemmet inte är skola var något som uttrycktes tydligt redan i slutet av 1980-talet 
(1988). Fritidshemmets relation till skolan och relationen mellan de olika yrkesgrupperna har 
varit konfliktfylld. Något som vi känner av även idag. Att fritidshemmet är en egen 
verksamhet med unika möjligheter och inte skola är något som respondenterna vill 
framkommer även i formuleringarna i fritidshemmets syfte då de uttrycker att språket bör 
anpassas efter fritidshemmets kontext och tradition (Jönköping University 2015; Malmö 
Högskola 2015).  Även Flores (2005) skriver att det är viktigt att vid framställning av 
styrdokument att termer och begrepp anpassas för de yrkesverksamma för att underlätta 
implementeringen. Dock skriver Skolverket (2015b) att författande av en förordningstext 
kommer med vissa språkliga begränsningar. Vi anser att det är viktigt att läroplanstexten är 
förståbar för att underlätta vid praktiskt arbete med denna. Dock riskerar en alltför detaljerad 
text att minska friheten på fritids. 

Metoddiskussion 
För genomförandet av denna studie valdes en kvalitativ innehållsanalys. Detta då vi ville få en 
ökad förståelse för fritidshemmets syfte i läroplanen. I vår studie önskade vi att få en otolkad 
bild av syftets framtagande, därför valde vi bort intervju som metod då denna riskerar att även 
spegla personliga åsikter. Nackdelen med en textstudie är dock att bakomliggande osämjor 



34 
 

och diskussioner ej kommer i ljuset. Vi har enbart haft tillgång till de dokument som 
presenterats i sin slutversion och inte arbetet som ligger bakom dem. 
 
Fördelarna med att använda innehållsanalys av texter som redskap och internet som redskap 
för både kommunikation och informationshämtning var att vi snabbt erhöll information från 
många olika källor. Detta gjorde att datainsamlingen gick snabbt och vi kunde därmed 
fokusera på andra delar av studien. 

Didaktiska konsekvenser 
Under de fyra år som vi varit yrkesverksamma har vi ofta fått upplevelsen av en oförståelse 
kring vilken faktiskt betydelse en god fritidspedagogik har för elevernas kunskapsutveckling. 
Denna oförståelse tror vi är en produkt av otydlighet i fritidshemmets syfte, något som gjort 
det svårt att beskriva vilka möjligheter som finns med verksamheten. Därför kommer 
fritidshemmets egna avsnitt i läroplanen att ha stor betydelse för verksamheten i framtiden. 
 
Fritidshemmets egna avsnitt i läroplanen kommer troligtvis att leda till en ökad kvalitet på 
fritidshemmen. Detta både genom att öka pedagogernas möjligheter till att skapa en 
innehållsmässigt lika verksamhet. Men även genom att ett i skrift uttalat syfte kan leda till att 
fler blir varse om vilket stort ansvar fritidshemmet har i elevernas utveckling och lärande och 
därigenom öka statusen på yrket och förståelsen för vikten av rätt utbildad personal. 
 
Vi ser dock en risk i att ett för detaljerat tydliggörande av fritidshemmets syfte riskerar att öka 
den pedagogstyrda delen av verksamheten och därmed minska möjligheterna för elevernas 
egna initiativtaganden. Minskade möjligheter till egna initiativ ger negativ effekt på deras 
meningsskapande och då kan ett förtydligande resultera i ett motverkande av fritidshemmets 
eget syfte. 
 
Med läroplanen får fritidshemmet fler ramar att förhålla sig till. Det som ska göra uppdraget 
tydligare skapar samtidigt större begränsningar. Enligt regeringsuppdraget ska syftet 
tydliggöra fritidshemmets uppdrag för att därmed skapa en jämnare och mer likvärdig 
verksamhet, men utan att kräva ökade resurser. Dock kvarstår frågan om ett förtydligat syfte 
leder till en likvärdig kvalitet då fritidsverksamheter har olika ramar att förhålla sig till. 
Annars krävs det att de ekonomiska resurserna fördelas efter ramfaktorer för att exempelvis 
kunna ge lika möjligheter att vistas i olika miljöer, något som kan vara svårt att mäta. Denna 
studie avslutas därför med en ny fråga: 
 
Är det möjligt att göra det omöjliga? Att skapa en likvärdig fritidsverksamhet utifrån samma 
läroplan men i övrigt olikvärdiga ramfaktorer. 
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Tack! 
Vi vill tacka varandra för ett exceptionellt samarbete och Viktor Aldrin för ansenligt 
handledarskap. Slutligen vill vi tacka våra hjärtevänner Bruno och Sebastian för att de 
accepterat att bli negligerade till förmån för vetenskapliga artiklar och riksdagsdokument.  
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