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The leisure-time centre pedagogues in the parent-teacher appraisal meeting – a 

phenomenographic study of pedagogues’ perceptions of purposeful participation 

 

Abstract: The aim of this qualitative study is to examine, from a phenomeographic 

perspective, the perception of leisure-time centre pedagogues in regards to participation in the 

parent-teacher appraisal meeting. The study examines variations among this perception based 

on the sense of purpose expressed by the pedagogues. Pedagogues working in the Stockholm 

region were interviewed, the data later categorized and analyzed in accordance with the 

methods of phenomenography. Results showed that the pedagogues viewed their participation 

as important primarily for the chance to present their appraisal of pupils´ social development. 

This was described in unison as the most important task of the leisure-time centre for school-

children. Variations appeared in multiple descriptive categories. Collaboration, or the lack 

thereof, with the classroom-teacher at the time of the appraisal meeting was also seen as an 

important factor to render purpose. The study clearly showed the importance of professional 

legitimacy. The phenomenon parent-teacher appraisal meeting as a whole was seen as an 

important field for leisure-time pedagogues to present the importance of their work, one in 

which they can possess a clear and purposeful role in school organization. 

 

Keywords: Leisure-time centre, parent-teacher appraisal meeting, phenomenography, leisure-

time centre teacher, collaboration 
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Sammanfattning: Denna kvalitativa studie undersöker, utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv, fritidshemspedagogers uppfattningar av utvecklingssamtal. Studien undersöker de 

variationer som finns bland pedagogernas uppfattning av meningsfullheten de tillskriver sitt 

deltagande. Verksamma pedagoger på fritidshem i Storstockholm intervjuades och det 

insamlade materialet kategoriserades och analyserades enligt den fenomenografiska 

analysmetoden. Resultatet visade att pedagogerna såg sitt deltagande i utvecklingssamtalet 

som meningsfullt framförallt för att få ge sin bild av elevers sociala utveckling. Detta 

beskrevs genomgående som fritidshemmets viktigaste uppdrag. Variationer framkom vid 

flertalet kategorier. Samverkan och samarbetet, eller frånvaro därav, med klassläraren i 

anslutning till utvecklingssamtalet lyftes även fram som viktigt för upplevelsen av 

meningsfullhet. I studien framträdde tydligt betydelsen av professionell legitimitet. 

Fenomenet utvecklingssamtal sågs i sin helhet som något viktigt och en arena där 

fritidshemspedagoger kan belysa vikten av sitt uppdrag och tilldelas en tydlig och 

betydelsefull roll i skolans organisation. 

 

 

Nyckelord: Fritidshem, utvecklingssamtal, fenomenografi, fritidshemslärare, samverkan. 
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1. Inledning  

Denna studie undersöker fritidshemspersonalens uppfattningar av utvecklingssamtalen, 

närmare bestämt undersöks upplevd meningsfullhet med detta arbete hos pedagogen
1
. 

Fritidshemmets deltagande i skolans utvecklingssamtal kan enligt min erfarenhet variera 

väldigt mycket och i vissa fall inte existera alls. I Skolverkets allmänna råd för fritidshem 

framgår att gemensamma utvecklingssamtal med fritidshemspersonal och klasslärare är 

fördelaktiga för att ge vårdnadshavare och eleven en helhetsbild av lärandet och utvecklingen 

(Skolverket, 2014, s. 40). Grundskolans läroplan fastställer även att samarbetet mellan skola 

och fritidshem är av vikt för att understödja elevernas mångsidiga utveckling (Skolverket, 

2011, s. 16). Utifrån min yrkeserfarenhet och Skolverkets rekommendationer menar jag att 

utvecklingssamtalen kan vara en arena för samverkan mellan klassrumsundervisningen och 

den på fritidshemmet. Formerna för samverkan mellan de båda verksamheterna ser mycket 

olika ut på olika skolor, något som visas av utsagor från studiens respondenter och även 

Hansen Orwehag (2015) och Fröman (2015). Bilden som målas upp av samverkan präglas av 

ineffektivitet, otillräckligt utbildad fritidshemspersonal och en obalans i jämbördighet mellan 

fritidshem och skola, till fördel för den sistnämnda (Hansen Orwehag, 2015; Fröman, 2015). 

 

I Sverige genomförs omkring 2,6 miljoner utvecklingssamtal varje år (Hofvendahl, 2010, s. 

32). Samtalet rör elevens utveckling inom kunskapsrelaterade områden såväl som sociala 

(Skolverket, 2011, s. 18). Detta för att ge elev och vårdnadshavare en helhetsbild av 

skolsituationen (Skolverket, 2013, s. 14). I samband med utvecklingssamtalet, som skall 

erbjudas minst två gånger per läsår, ska elevens individuella utvecklingsplan, IUP, utformas 

(Pihlgren, 2011b, s. 171.). Utvecklingssamtalets funktion är inte främst ett informationsmöte 

för vårdnadshavarna utan ett lärandetillfälle för eleven (ibid).  

 

                                                           
1 I texten används termerna fritidshemspersonal och fritidshemspedagoger för att beteckna samtliga 

yrkeskategorier som vanligtvis arbetar på ett fritidshem. Dessa är barnskötare, fritidsledare, 

fritidspedagog och fritidshemslärare. Utöver dessa kan även förskollärare, andra lärarkategorier och 

personal utan relevant utbildning arbeta på fritidshemmet. I de fall distinktioner behöver göras 

kommer detta poängteras/göras synligt genom bruket av termen fritidshemslärare, vilket då syftar på 

pedagoger som genomgått den nyare utbildningen för undervisning på fritidshem. 
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Min egen erfarenhet från mina 10 år som yrkesverksam pedagog på fritidshem inkluderar 

deltagande i utvecklingssamtal. Jag har nyligen själv deltagit i utvecklingssamtal som 

representant för fritidshemmet och erfarit att en utvecklad samverkan mellan de båda 

verksamheterna, klassrum och fritidshem, kan främja elevernas utveckling då relationen 

mellan skola och hemmet berikas. Jag anser dessutom, med stöd av tidigare forskning och 

egen erfarenhet, att fritidshemmets deltagande i samtalen även ger en ökad legitimitet åt 

fritidshemsläraryrket och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Frågan som kan ställas är 

huruvida fritidshemspersonalen upplever samtalen som meningsfulla för sin profession och 

verksamhet. Det är även intressant att undersöka hur möjligheterna till meningsfull samverkan 

mellan klassrum och fritidshem kan uppstå, förstås och främjas.  

 

1.1 Syfte 

Denna undersökning kretsar kring frågan om pedagogers uppfattningar av skolans 

utvecklingssamtal. Syftet med denna studie är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv 

undersöka fritidshemspedagogers uppfattningar av sitt deltagande i skolans utvecklingssamtal 

och den mening de tillskriver detta deltagande. Studien undersöker även, baserat på dessa 

uppfattningar, hur det relaterar till diskussionen om samverkan mellan skola och fritidshem. 

Studien kan bidra till att fylla den kunskapslucka som förefaller finnas inom 

forskningsområdet och kan vara av intresse för fritidshemslärare och klassrumslärare som vill 

fördjupa sitt förhållningssätt kring samverkan. 

 

Mina forskningsfrågor är:  

 Hur uppfattar fritidshemspedagogerna sitt deltagande i samtalen?  

 Vad, vilka inslag, i deltagandet uppfattar pedagogerna som meningsfullt? 

 Vilken betydelse kan uppfattningen av meningsfullt deltagande i utvecklingssamtalen 

ha för möjligheterna till samverkan? 

 

2. Tidigare forskning 

Ett flertal undersökningar i form av avhandlingar och examensarbeten finns kring hur elever, 

föräldrar och lärare, i bemärkelsen klasslärare, upplever utvecklingssamtalen (ex. Redegard, 
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2006; Chohan, 2008; Rhodin, 2006; Oldbring, 2001). Flera näraliggande tidigare studier tar 

även avstamp i det fenomenografiska perspektivet (ex. Larsson & Nilsson, 2014; Lann & 

Larsson, 2007). En stor volym data finns vad gäller exempelvis samtalens innehåll, historia 

och, som ovan nämnts, olika parters uppfattningar (ex. Hofvendahl, 2006; 2010; Skolverket, 

2013). Ett flertal av dessa studier, rapporter och relevant litteratur har bidragit med betydande 

information och bakgrundsdata till denna undersökning då de ökar förståelsen för 

forskningsområdet. En forskningslucka förefaller vara studier om fritidshemmets deltagande 

under utvecklingssamtalen. En möjlig orsak till detta kan vara att en del av den forskning som 

finns fokuserar på samtalen i relation till elever i årskurs 4 och uppåt, en elevgrupp som 

vanligtvis inte har tillgång till fritidshem. Avsaknaden av forskning inom det specifikt valda 

området innebär dock att föreliggande studie har möjlighet att tillföra ny kunskap. Detta, och 

att undersökningen berör temat samverkan mellan skolans olika undervisningsformer, kan 

bidra till att göra denna studie intressant för fritidshemspedagoger såväl som klassrumslärare 

som vill utveckla sin praktik. 

 

2.1 Tidigare fenomenografiska studier inom forskningsområdet  

Lärares uppfattningar 

Larsson & Nilsson (2014) undersökte gymnasielärares uppfattningar om utvecklingssamtalen 

utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Lärarna i studien fann samtalen relevanta och viktiga 

men alltför fokuserade på kunskapsmålen och de önskade att elevernas sociala utveckling 

skulle få mer utrymme. Brister som påverkade kvalitén negativt ansågs vara stora elevantal, 

tidsbrist och avsaknad av allmän grundsyn kring syftet med samtalen och ansvar för detta 

tillskrevs skolledning (ibid., s. 31-32).  

 

Föräldrars uppfattningar 

Lann & Larsson (2007) har undersökt föräldrars uppfattningar av utvecklingssamtalen. Med 

hjälp av de fenomenografiska och sociokulturella teorierna undersökte forskarna både 

utvecklingssamtalet som fenomen och även den lärandeprocess kommunikationen i samtalen 

kan utgöra. De intervjuade föräldrarna hade barn i årskurs 3 och 8. Studien fann att 

föräldrarna kände en bekvämlighet i relation till samtalen, både sett till innehåll och 
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kommunikation, och att de uttryckte en vilja att vara till hjälp i barnets skolgång. Av intresse 

för min forskning har varit Lann & Larssons iakttagelse att kopplingen mellan elevernas 

kunskap och relationer inte genomgående var något som föräldrarna sökte svar kring under 

utvecklingssamtalet. Just relationer och socialt samspel har varit något som fritidshemmet 

bringat till bordet vid utvecklingssamtalen, något som deltagarnas utsagor i denna studie och 

även min erfarenhet inom yrket tyder på. Till viss del kan Lann & Larssons slutsats förklaras 

av att endast föräldrar till elever i årkurs 3 har tillgång till fritidshem. Ytterligare möjliga 

förklaringar kan vara en brist på samverkan mellan undervisningsformerna samt att de 

elevledda utvecklingssamtalen år 2007 ännu inte hade fått bredare fotfäste. 

 

2.2 Forskning om utvecklingssamtalens form och innehåll 

Tidigare forskning visar hur ett antal olika förhållanden spelar in gällande samtalens 

utformning. Tidsbrist för förberedelse och efterarbete framhålls som en av orsakerna till att 

samtalen upplevs som bristfälliga av pedagoger. Även själva samtalen kan upplevas som 

tidspressade (Vallentin & Vidlund, 2014, s. 22). Innehållet i samtalen är många gånger 

fokuserade kring bedömning av elevens karaktärsdrag och brister, elevens trivsel i skolan och 

de är sällan direkt kunskapsutvecklande (Pihlgren, 2013, s. 2; Pihlgren, 2015 s. 171-172; 

Vallentin & Vidlund, 2014, s. 22). I de fall där fritidshemmet inte deltar i utvecklingssamtalen 

får klassrumsläraren ofta ta del av de bedömningar av elever som på förhand gjorts av 

fritidshemmets personal. Även dessa bedömningar har visat sig lida av de ovan nämnda 

bristerna och många gånger är formuleringarna än mer värderande och ovidkommande i 

relation till läroplanens mål (Pihlgren, 2015 s. 171-175). Pihlgren menar att detta bär spår av 

utvecklingssamtalens föregångare, kvartssamtalet (Pihlgren, 2011a, s. 104). Som potentiell 

motvikt till detta framhåller Pihlgren de elevledda utvecklingssamtalen, där eleven och 

vårdnadshavarna har en mer aktiv roll än i de lärarledda (ibid., s. 103).  

 

2.3 Fritidshemmet i samtalen 

Andersson (2013) pekar i sin forskning på att majoriteten av de tillfrågade fritidspedagogerna 

svarade att de oftare bedömer elevers sociala utveckling än den kunskapsmässiga och att 

dessa bedömningar mestadels görs informellt och inte dokumenteras. Det var ofta oklart vilka 
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teorier eller kriterier som bedömningarna baserades på (Andersson, 2013, s. 157). Trots att 

styrdokument slår fast att det enbart är verksamheten, inte eleverna, som ska bedömas 

uttryckte deltagarna i studien att det var svårt att skilja dessa åt. Samtidigt ansåg både 

fritidspedagogerna och intervjuade rektorer att de såg många fördelar med fritidshemmets 

deltagande i utvecklingssamtalen. Detta för att kunna ge en helhetsbild av elevernas skoldag 

och samtidigt ge fritidshemmets verksamhet legitimitet. Dock efterlystes att arbetsmaterial 

och samtalsunderlag bör vara väl underbyggda för att kunna ge fritidspedagogerna denna 

legitimitet (ibid., s. 157-159). Jag menar att min studie med fördel kan ses som närbesläktad 

med Anderssons då flera av dessa teman återkommer i mina respondenters utsagor.   

 

3. Teoretiskt perspektiv 

Teori kan förstås som de sammanhängande system av antaganden som redogör för det vi vill 

studera (Patel & Davidson, 2011, s. 21). Den fenomenografiska ansatsen används i denna 

studie för att undersöka fritidshemspedagogers uppfattningar av utvecklingssamtalen. Just 

uppfattningsbegreppet är centralt inom fenomenografin vilket ger perspektivet en relevans i 

relation till denna studies syfte. Fenomenografin utgör studiens analysmetod såväl som dess 

teoretiska perspektiv. Fenomenografiska studier söker undersöka människors uppfattningar av 

fenomen och företeelser. Uppfattningarna, och variationerna av dessa, som undersöks i denna 

studie är således fritidshemspersonalens uppfattningar av företeelsen utvecklingssamtalet.  

 

3.1 Fenomenografi 

Fenomenografin trädde fram under 1970-talet under ledning av Ference Marton och forskare 

vid Göteborgs universitets pedagogiska institution. Gruppen ägnade sig åt inlärningsforskning 

och som reaktion mot den traditionella forskningen, som ansågs vara alltför inriktad på 

kvantitativa undersökningar, började den fenomenografiska ansatsen ta form (Alexandersson, 

1994, s. 112). 1977 utgavs boken Inlärning och omvärldsuppfattning i vilken gruppen 

presenterade stora delar av sin forskning (Marton et al., 1977). Termen fenomenografi 

myntades 1981 av Marton och ansatsen kom med tiden att studera fält utöver inlärning och 

mer fokusera på människors uppfattningar av fenomen och företeelser (ibid., s. 113).  
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Uppfattningsbegreppet är centralt inom fenomenografin (Kroksmark, 1987). Ett fenomen kan 

uppfattas på olika sätt av olika människor och dessa uppfattningar kan dessutom ändras över 

tid i och med till exempel utbildning och erfarenheter (Marton et al., 1977, s. 163). 

Olikheterna förklaras av att människor har skilda relationer till sin omvärld och det är dessa 

variationer som för fenomenografin är intressanta att åskådliggöra (Alexandersson, 1994, s. 

120). Termen fenomenografi består av de grekiska orden phainomenon och grafia, och kan 

närmast förklaras som ”att beskriva det som visar sig” (Alexandersson, 1994, s.112). Inom 

fenomenografin skiljer en mellan fenomenet i sig och uppfattningen av fenomenet, eller första 

och andra ordningens perspektiv (ibid., s. 111-112). Detta beskrivs även som vad- respektive 

hur-aspekten hos en företeelse (ibid, s. 118-119). I fallet av denna studie kan ovanstående 

förklaras med att olika individer kan förstå, tänka, handla annorlunda i relation till 

utvecklingssamtalen, även om de alla vet vad utvecklingssamtal i sig är. Dessa skillnader 

skulle då baseras på individernas olika relation till sin omvärld i allmänhet och fenomenet 

utvecklingssamtal i synnerhet. Föremålet för min undersökning är således pedagogernas 

uppfattningar av utvecklingssamtalen, inte samtalen i sig. 

 

Marton et al. (1977) menar att  

…”uppfattning” i detta sammanhang […] icke används såsom synonym till ”inställning”, dvs. 

som värdeomdöme. Vårt speciella sätt att använda ”uppfattning” i betydelsen förståelseform 

markeras […] med prepositionen ”av”.   

Marton et al. (1977, s. 10) 

 

Det handlar därmed om att göra en distinktion mellan åsikter om fenomen och en mer 

grundläggande förståelse av dessa. Det är den tillskrivna innebörden hos fenomenet och dess 

olika aspekter som studeras (Alexandersson, 1994, s. 119; s. 117). Marton (1997) menar att 

uppfattning bör förstås som utförandet av en mental handling och att det dessutom finns ett 

avgränsat antal sätt att uppfatta ett och samma fenomen (Marton, 1997, s. 107; s. 98).  

 

Den kritik som framförts mot fenomenografin har kretsat främst kring ansatsens ovilja att 

fokusera på hur individens uppfattningar uppstått, att forskarens analys av respondenters 
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uppfattningar inte tydligt nog avspeglar intervjuns innehåll, samt att forskarens 

ämneskunskaper kring det undersökta fenomenet är otillräcklig (Alexandersson, 1994). Det 

sistnämnda torde denna studie kunna svara adekvat mot då mina, forskarens, ämneskunskaper 

grundar sig i en mångårig praktik inom forskningsområdet. Även denna studie fokuserar på 

uppfattningarna av fenomenenet och inte främst hur de uppkommit eller vilken respondent 

som sagt vad. Däremot kommer individen sättas in i en kontext i diskussionsdelen. Övrig 

kritik mot ansatsen får ses som krav ställda på den enskilde forskaren att backa upp sina 

empiriska data med välgrundade resonemang. En stor del av invändningarna mot ansatsen ser 

jag som relevanta om än utanför denna studies omfång.  

 

4. Metod och material 

Studien undersöker pedagogers uppfattningar av sitt deltagande i utvecklingssamtalen och om 

detta deltagande uppfattas som meningsfullt. I min erfarenhet infinner sig den känslan av 

meningsfullhet hos pedagoger om de upplever att elever, vårdnadshavare och inte minst 

lärarkollegor ser deras deltagande som något betydelsefullt.  

 

Denna undersökning är kvalitativ och bygger på fyra intervjuer med verksamma pedagoger på 

två fritidshem i Stockholmsområdet under våren 2016. De skolor i Stockholmsområdet som 

besöktes för denna studie arbetar på snarlika sätt kring utvecklingssamtalen. Båda skolornas 

fritidshemspedagoger använder sig av ett arbetsmaterial som underlag och har samverkan 

mellan klassrumsundervisningen och fritidshemsundervisningen. Däremot ser deltagandet i 

utvecklingssamtalet något olika ut på skolorna då ena skolans fritidshemspersonal sitter med 

under hela samtalet medan andra skolans personal delar på tiden med klasslärarna. Utifrån 

skillnaderna i arbetssätt undersöktes skillnader eller likheter i pedagogernas uppfattningar av 

utvecklingssamtalen. Båda skolor tillhör samma stadsdelsförvaltning vilket även kan visa på 

hur arbetssätten skiljer sig åt, och därmed också pedagogernas uppfattningar, trots samma 

centrala ledning.  
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4.1 Arbetsgång 

Med utgångspunkt från den arbetsgång som beskrivs i Alexandersson (1994) visar figur 1 hur 

jag gick tillväga.  

 

1. 2. 3.  

 => => 

 

 

 

Figur 1: Arbetsgång baserad på Alexandersson (1994) 

 

Intervjuer av pedagoger på fritidshem var den viktigaste delen av undersökningen då analys 

av intervjumaterialet utifrån ett fenomenografiskt perspektiv är det som utgör studiens 

relevans och bidrag till forskningsområdet. Uppfattningar kan många gånger vara 

underförstådda eller oreflekterade, något som gör intervjuer till en lämplig metod för att 

komma åt dem (Alexandersson, 1994, s. 124-125). 

 

Respondenterna i denna undersökning utgörs av fyra pedagoger som arbetar på två olika 

fritidshem i Stockholmsområdet. Samtliga har relevant högskoleutbildning som ger 

behörighet att bedriva undervisning på fritidshem. Tre respondenter är behöriga 

fritidspedagoger och en är behörig fritidshemslärare. Samtliga har arbetat mellan 5-36 år inom 

skolväsendet och har deltagit i minst 20 utvecklingssamtal det senaste året. Intervjuerna 

gjordes enskilt då det var de enskilda pedagogernas uppfattningar som var av intresse.  

 

Intervjuerna inleddes med en orientering, en kort beskrivning av intervjusituationen och syftet 

med studien (Kvale & Brinkmann, 2012). Därefter påbörjades intervjun med en inledande 

öppen fråga där respondenten fick berätta med egna ord. Möjliga följdfrågor fanns förberedda 

Val av forskningsområde och 

avgränsning av fenomen: 

utvecklingssamtal 

Aspekten meningsfullhet 

valdes 

Genomförande av 

intervjuer 

Transkribering 

Analys av utsagorna för att 

identifiera uppfattningar 

Upprättande av 

beskrivningskategorier 

Kategorier samordnas till 

utfallsrum 
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i en intervjuguide (se bilaga 1). Följdfrågorna användes i olika ordning och ibland inte alls, 

beroende på respondentens svar. Intervjuerna kännetecknades således av en låg grad av 

strukturering (Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. 

Materialet sorterades och analyserades därefter enligt den fenomenografiska processens fyra 

steg beskriven nedan.   

 

4.2 Databearbetning 

Alexandersson (1994) beskriver arbetsgången för analys och tolkning av intervjuerna i fyra 

steg (Alexandersson, 1994, s. 125-128) och det var denna metod jag använde för att upprätta 

studiens beskrivningskategorier (se figur 1, ruta 3). 

Steg 1 - helhetsintryck: Inledningsvis skapades förtrogenhet med det insamlade materialet 

genom att upprepade gånger lyssna igenom intervjuerna och läsa transkriberingarna. Syftet i 

denna fas av analysen är att få en överblick och börja hitta mönster och återkommande teman. 

Steg 2 - hitta likheter och skillnader: I denna fas börjar sökandet efter hur de enskilda delarna 

förhåller sig till helheten. Utsagorna kontrasteras mot varandra systematiskt och irrelevanta 

delar av utsagorna sållas bort. Detta steg ledde till ytterligare genomläsningar och började 

göra kategorierna tydligare. 

Steg 3 - kategorisera: Här upprättas beskrivningskategorierna. De ska vara kvalitativt skilda 

från och inte överlappa varandra. Uppfattningarna om utvecklingssamtalet blev här 

strukturerade i ett utfallsrum (se figur 2). 

Steg 4 – studera underliggande struktur: Här avgörs om och i så fall på vilka grunder de olika 

uppfattningarna bör rangordnas. I denna studies fall sker en viss rangordning då 

uppfattningarna i någon av utsagorna anses vara tydligt formulerad eller olik de övriga. 

 

4.3 Giltighet och tillförlitlighet 

Denna undersökning kan sannolikt inte stå som en allmängiltig beskrivning av samtliga 

Stockholms fritidshem utan endast ge en bild av hur det ser ut på de berörda skolorna. Än mer 

avgränsat blir det då intervjupersonernas utsagor endast kan anses representera deras enskilda 
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uppfattningar. Fenomenografin är inte ute efter att generalisera forskningsresultaten till en 

bredare population. Snarare är just de kvalitativa variationerna i uppfattningarna det 

intressanta (Stukát, 2005, s. 34). Samtidigt menar Bryman (2011) att forskningens resultat bör 

generaliseras utifrån teori och inte urvalsgrupp. Kvaliteten på slutsatserna är därmed det 

viktiga. En kritisk inställning till ovanstående gör gällande att det handlar om möjligheten att 

enbart göra måttliga generaliseringar, begränsade som de är (Bryman, 2011, s. 369-370). 

Alexandersson (1994) menar däremot att frågan om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

inom fenomenografisk forskning gäller huruvida forskaren analyserat och tolkat sina data rätt. 

Detta kan forskaren visa genom att i resultaten redovisa citat från intervjuer och genom så 

kallad interbedömarreliabilitet. Detta innebär att en medbedömare ska kunna följa 

resonemangen i diskussionen och placera respondenternas utsagor i samma kategorier som 

forskaren gjort. Därför presenteras i denna studie representativa citat ur de genomförda 

intervjuerna. Samstämmigheten i fenomenografisk forskning som genomgått 

interbedömarreliabilitet uppskattas till 75-100%. Det viktiga är att helheten bedöms och att en 

utomstående ska kunna följa forskarens resonemang baserat på den presenterade empirin. I de 

komplikationer som kan uppstå vid olika tolkningar bör ändå forskarens beskrivningar av 

kategorierna vara föremålet för granskning (Alexandersson, 1994, s. 129-130).  

 

4.4  Etiska överväganden 

Patel & Davidson (2011) tar upp de etikregler som Vetenskapsrådet formulerat. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & 

Davidson, 2011, s. 63). Vid första kontakten med studiens respondenter via missivbrev (se 

bilaga 2) har denna informerats i enlighet med etikreglerna och ännu en gång vid själva 

intervjutillfället. Deltagande i intervjuerna har varit frivilligt, närsomhelst möjligt av att 

avbryta och har godkänts av respondenterna genom samtyckesblankett. För att värna om 

individens integritet och förhindra att det går att identifiera personer eller knyta dem till 

studien har jag använt könsneutrala pronomen och inte använt mig av namn på personer eller 

arbetsplatser. Allt transkriberat intervjumaterial samt inspelningar har behandlats med 

konfidentialiteten i åtanke och nyttjas enbart till denna studie. 

 

5. Resultat 
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Utfallsrummet, dvs de utifrån utsagorna identifierade beskrivningskategorierna som 

framträdde, var fritidshemmets roll, främjande eller begränsande faktorer samt elevfokus. 

Inom dessa kategorier kan urskiljas vidare underrubriker. Figur 2 ger en överblick över 

utfallsrummet. 

 

 

  

 

 

 

Figur 2: Utfallsrummet, beskrivningskategorierna 

 

5.1 Fritidshemmets roll 

Det är i denna huvudkategori som uppfattningen av meningsfullhet tydligast kan skönjas. 

Inom huvudkategorin framkom flertalet variationer vilka kan utläsas av citat från 

respondenternas utsagor
2
.  

 

Elevens sociala utveckling 

Samtliga respondenter tog upp elevers möjlighet till övning av sociala förmågor på 

fritidshemmet.  

 

för jag menar de sociala målen är ju mest för fritids… egentligen hela skoldagen men alltså vi är 

ju runtomkring barnen så att det är ju våra mål på fritids som är kopplade väldigt mycket till 

utvecklingssamtalet 

 

                                                           
2
 I citaten betyder … att respondenten pausar i sin berättelse och […] betyder avsnitt som tagits bort. 

Fritidshemmets roll 

Elevens sociala utveckling  

Professionen 

Kontrasten mellan 

undervisningsformerna 

Främjande faktorer 

Arbetsmaterial 

Fungerande samverkan 

Begränsande faktorer 

Tidsbrist 

Bristande samverkan 

Elevfokus 
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En annan respondent menar: 

det är ju samma barn vi ser hela dan från morgon till kväll. Och vi ser dem ju både på raster och 

på skoltid och på fritidstid. Och just den helheten och den […] sociala biten ser jag som viktig för 

oss 

 

Utvecklingssamtalet ses av pedagogerna som en möjlighet att kommunicera detta uppdrag till 

vårdnadshavare. Kommunikationen sågs också som en möjlighet att få feedback från elev och 

vårdnadshavare angående verksamhetens innehåll, något som sågs som värdefullt för att 

kunna utveckla verksamheten.  

 

dels är de ju jätteviktiga för mig, dels det här när jag pratar själv med barnet först, och sen när jag 

pratar med barnet och föräldrarna […] om det är nånting de vill ha hjälp med om det är nånting 

de tycker vi ska jobba mera med 

 

Fritidshemmets uppdrag förstås av de intervjuade pedagogerna som centrerat kring elevernas 

sociala utveckling. Det är inom detta område fritidshemmets personal kan erbjuda övning och 

har en överblick över elevens hela dag. I denna kategori gjorde respondenterna ofta ingen 

åtskillnad mellan högskoleutbildad personal och övriga utan all personal ansågs arbeta mot 

dessa mål. De utsagor som pekade åt det hållet går att återfinna i underrubriken Professionen 

och står då i direkt relation till utvecklingssamtalet. 

 

Professionen 

Flera respondenter uppfattade att det fanns skillnader i högskoleutbildad personal och övriga 

kategoriers inställning till utvecklingssamtalen. 

 

ja det kan jag se en stor skillnad i. Det finns barnskötare som är jätteduktiga i samtalen det är inte 

det men jag kan se en skillnad, som fritidspedagog är du mer säker, du har det i din utbildning.  
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men just den här bakgrunden att inte ha liksom…varför gör vi saker, syfte med saker, syfte 

med...den finns inte kanske hos alla. 

 

En pedagog såg erfarenhet av att delta i utvecklingssamtal som mer avgörande än utbildning 

och refererade till en kollega med mångårig yrkeserfarenhet. Detta representerar en kvalitativ 

variation i uppfattningen av denna underkategori. 

 

jag tror det handlar om hur många man varit med på […] jag har en kollega hos mig som inte är 

utbildad, […] håller utvecklingssamtal lika bra som jag har, jag ser ingen skillnad på det så. Men 

jag tror inte att det är nån skillnad liksom om man tillsammans diskuterat vad man har för mål 

med utvecklingssamtalet… 

 

Den egna professionens roll uppfattades som viktig för elevens utveckling, särskilt inom de 

sociala förmågorna.  

 

jag tänker på vad som händer om man inte har dom här samtalen, så tänker jag. Om man inte har 

med fritidspers… fritidsbiten, de här 10 dyrbara minutrarna man har 

 

varför skulle jag annars finnas här? För annars blir det ju det där ’vad gör en fritidslärare, 

fritidspedagog i skolan? Det vaktar barnen’, får man ju höra oftast…och då blir det ju det, om 

man inte får ett forum där man kan berätta så här ser jag på det, så här har ditt barn sagt, så här 

har vi gjort liksom…[…] alla de grejerna man gör som inte syns eller hörs 

 

Pedagogerna uppfattade sin profession som betydelsefull vid utvecklingssamtalen. Deltagande 

i samtalen uppfattas av pedagogerna som legitimitetsgivande, det vill säga de ger 

fritidshemmets uppdrag och pedagogernas arbete tyngd och betydelse i skolans organisation 

och för de enskilda barnens utveckling. Fritidshemmets pedagoger ser sig som garanter för att 

dessa förmågor lyfts fram i samtalen och därmed ges professionens deltagande sin betydelse. 
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Kontrasten mellan undervisningsformerna 

Respondenterna lyfte på varierande sätt upp hur viktigt det är att de sociala färdigheterna som 

eleverna tränar på fritidshemmet får lika stor plats i utvecklingssamtalet. 

 

men jag tycker att våran roll är väldigt viktig för eleven… läraren berättar bara kunskapsmässigt 

hur eleven ligger till, medans vi tar upp det sociala, hur det mår 

 

En annan respondent menar: 

jag tror att det är bra för eleverna att vi är med […] i samtalet också så blir det inte så mycket 

fokus på inlärning utan det blir fokus på hela eleven […] vårt arbete är viktigt… ja för jag menar 

för elevens framtid och ja... vårt arbete är jätteviktigt. 

 

En av pedagogerna uttrycker: 

att hjälpa barnen att växa, fast långt ifrån matte svenska och allt det där utan […] alla de här 

andra bitarna hur man blir som människa… det är väl det jag tycker fritids är bra på 

 

En variation som framkom i utsagorna var pedagoger som uttryckte att de sociala 

färdigheterna borde få ta ännu större plats än de kognitiva förmågorna, särskilt för elever i de 

tidigare skolåren. 

 

Jag tror också att många föräldrar tycker att det är viktigare med kompisar än med siffror och 

bokstäver, jag tror jag tror faktiskt det 

 

En annan respondent säger: 

för vi ser ju som att den här kunskapen är den kunskapen som sitter resten av sitt liv. Kunskapen 

om bokstäver sitter också och men det finns mycket annat  
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Utvecklingssamtalet uppfattades som en arena för fritidshemspersonalen att betona sin särart, 

att för vårdnadshavarna få delge hur fritidshemmets verksamhet kontrasterar sig mot den i 

klassrummet. Även här kan alltså frågan om legitimitet skönjas. Dessutom förknippas den 

med en kunskapssyn hos pedagogerna som menar att kunskap finns att inhämta även utanför 

klassrummet. Samtliga respondenter talade om kunskap i allmänna termer och skillnaderna i 

utsagorna bestod av i vilken grad detta uttalades, med det sista citatet som allra mest uttalat.  

 

5.2 Främjande och begränsande faktorer 

Arbetsmaterial 

I skolorna där de intervjuade pedagogerna arbetar har fritidshemspersonalen tillgång till ett 

arbetsmaterial att använda i utvecklingssamtalen. Pedagogerna genomför intervjuer av 

eleverna en tid innan själva samtalet där dessa uppmanas reflektera över sin situation på 

fritidshemmet och formulera nya strävansmål. Resultatet av dessa intervjuer presenteras 

senare under utvecklingssamtalet i samtalsliknande form med eleven.  

 

det är inte så att man ska fråga dem bara så utan försöka ha ett samtal med dem istället för att det 

kan komma fram olika saker. Sen sätter vi upp mål 

 

En annan respondent menar: 

det är eleven som är huvudpersonen…och vi pratar ju vi riktar oss vårt hela samtalet till eleven 

 

Materialet ansågs även kunna fungera för att skapa enhetlighet och för att på ett enkelt sätt 

kunna introducera kollegor i arbetssättet. Bedömningsgrunderna uppgavs vara baserade 

huvudsakligen på de grundläggande läroplansmålen i Lgr 11 kapitel 1 och 2 (Skolverket, 

2011). 
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det är ju både fritidspedagoger och barnskötare som sitter i samtalen och så ett hjälpmaterial för 

att det ska va lika att man till slut känner sig bekväm i att sitta i samtal tillsammans med barnen 

och att det ska s...liksom se ganska lika ut oavsett vem som sitter. 

 

En annan pedagog menar: 

vi har kollat genom både Lgr, allmänna råd och skollagen… dem tre har vi kollat igenom och 

tagit fram grejer som har med för den här matrisen när vi ska prata med eleverna i 

utvecklingssamtalet, så absolut, det är kopplat dit… 

 

Respondenterna såg materialet som en främjande faktor då det kan fungera som mall och 

utgångspunkt för de frågor pedagogerna vill ta upp under samtalet. De olika arbetsmaterialen 

och underlagen bidrog till att pedagogerna upplevde att samtalen kändes bättre förberedda, 

mer strukturerade och mer inriktade mot läroplansmålen.  

 

Samverkan 

Samverkan mellan fritidshem och skola ska här förstås som samarbetet mellan de båda 

undervisningsformernas personal. Samarbetet kan till exempel ta formen av delat ansvar för 

elevgruppen under lektionstid, ett ömsesidigt komplementerande arbetssätt där de olika 

personalkategoriernas kompetens används och gemensam planering. Utvecklingssamtalet kan 

ses som en del i denna samverkan. De exakta formerna för samverkan, inklusive 

utvecklingssamtal, varierar inom och mellan skolor vilket bekräftas av respondenterna, 

Hansen Orwehag (2015) och Fröman (2015) och även min egen yrkeserfarenhet.  

 

det har fungerat bra tycker jag, en del olika med olika lärare hur mycket plats man får ta men det 

handlar ju också om hur mycket plats man tar själv. Och vad man visar, vad som är viktigt. Och 

här har vi på den här skolan så har vi ofta gått ut med att liksom fritids är väldigt viktigt... 

 

Formerna för samverkan skiljer sig åt mellan olika skolor, även inom samma 

förvaltningsområde vilket utsagorna visade. Intervjuade pedagoger hade erfarenhet av många 
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olika arbetssätt kring utvecklingssamtalen, både från nuvarande och tidigare arbetsplatser, och 

majoriteten uttryckte fördelarna med att både klasslärare och fritidshemspersonal sitter 

tillsammans på samtalen. 

 

och det är ju också väldigt bra tycker jag när man sitter två så att… jag tar fritidsdelen först då 

kan läraren sitta och studera… och sen tvärtom att man liksom backar lite så kan man studera 

lite… 

 

Det är ju att man har samtalen ihop framförallt, allt man pratar om samma barn att… man känner 

sig trygg när man sitter två… jag vet lärare som säger ”nej jag sitter inte själv!” medans en del 

lärare vill sitta själv men här har vi alltså… lärare som absolut vill ha fritids med. Men det finns 

både och så att säga… 

 

En annan respondent uttrycker: 

just här och har vart i alla år en… lärarkår som vill ha med... vill, känner stöd utav oss också. Så 

att jag ser bara fördelar 

 

En kvalitativ variation som framkom i en av utsagorna berörde avsaknaden av samverkan 

eller en bristfällig sådan. Detta arbetssätt byggde på att klasslärare och fritidshemspersonal 

inte sitter tillsammans i samtalet utan delar på samtalstiden.  

 

nej jag tycker inte det i och med att vi inte pratar om om barnen gemensamt… vilket jag också 

har gjort tidigare och tycker att vitsen med att ha fritidshem i skolan är det gemensamma 

samarbetet att vi pratar om barnen hela tiden, hela tiden tillsammans. 

 

för mig är det nog mer att man har blivit lite degraderad att man har fått liksom kortare tid och 

mindre värde på nåt sätt när fritidshemmen kom in i skolan. Särskilt när man gör så här att att det 

är olika, att man inte gör det ihop liksom. 
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när man inte har gemensam planering då tappar man ju det, då är ju inte jag… delaktig liksom 

[…] det kan bli att jag känner mig outnyttjad 

 

Skolledningens inställning till utvecklingssamtalet och fritidshemmets deltagande i dessa 

uppfattades som något avgörande. Variationerna i utsagorna utgjordes av graden i vilken 

rektorer sågs vara drivande i frågan. Även samarbetet inom och mellan arbetslag sågs som 

viktig. 

 

Att vi har haft en biträdande rektor som var aktiv och liksom månade om fritids och tyckte fritids 

var viktigt 

 

Hela denna underkategori visar tydligt på legitimitetsfrågan. Skillnaderna i de olika utsagorna 

pekade på att pedagogerna efterlyste att fritidshemmets verksamhet, och därmed deras arbete, 

ska ses som viktigt att prioritera för att nå jämbördighet med klassrumsundervisningen. 

Samtidigt visade flera utsagor på att pedagogerna upplevde att detta ofta var avhängigt andra 

aktörer såsom klasslärare och skolledning. 

 

Tid, tillgång som möjliggör eller försvårar 

Tidsbrist angavs som den mest avgörande faktorn när det gällde att få till stånd ett jämbördigt 

samarbete med klasslärarna och för allt för- och efterarbete, inte minst elevintervjuerna. 

 

… det kan va ganska stressande…[…] Och eftersom det är lärarna som går ut med tiderna… och 

då ska det synkas med våra arbetstider på fritids. Så att...det blir oftast väldigt kort tid för 

intervjuerna och där måste vi jobba vidare på att det blir längre tid liksom för oss… 

 

Det är att få logistiken att funka runt omkring… vem som ska ta klassen vem som ska ta 

samtalen, hinna med intervjuerna… ja det kan vara en stressig period. 
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I en annan utsaga framgår: 

det som är svårigheterna det är hinna med intervjuerna, hinna med efterarbete att liksom… att 

alla är med på banan […] det är den här tidspressen på information till alla, det är det som jag i så 

fall saknar. 

 

En pedagogs utsaga bekräftade tidens betydelse genom att påpeka hur en god tillgång på tid 

hade främjat arbetet. Tid kan alltså både begränsa och främja kvalitén i arbetet med 

utvecklingssamtalen. 

 

så lärarna har gett oss tid till det […] det sker inte på fritidstid för den tiden är väldigt, väldigt 

dyrbar för oss anser vi så vi passar på att ha det på förmiddagtid… 

 

Denna utsaga pekar på olika infallsvinklar i legitimitetsfrågan. Å ena sidan värnas arbetstiden 

på fritidshemmet under eftermiddagarna då fritidshemspersonalen gör sitt prioriterade verk.  

Å andra sidan kan det tolkas som att klasslärarna är de som har mandatet att ge eller inte ge 

tiden till förarbetet med elevintervjuerna. Detta bekräftas ytterligare av tidigare utsagor som 

beskriver hur tiderna för utvecklingssamtalen i första hand fastställs av klasslärarna. 

 

5.3 Elevfokus 

Elevintervjuerna som genomfördes inför utvecklingssamtalen upplevdes som viktiga både för 

att kunna följa upp hur den enskilda eleven trivs och utvecklas och för att kunna få en stund 

till samtal i ett mindre sammanhang. 

 

vi har 80 barn här på eftermiddagarna som går på fritids och… då har jag åtminstone liksom en 

av klasserna då om vi säger ungefär 25-27 barn som jag åtminstone pratar med en och en, en eller 

två gånger per år då då… ja det är bra 

 

En annan respondent menar: 

det de tycker är väldigt bra det är ju att barnen får den hära egna stunden med en personal...där vi 

kan få fram rätt mycket 



24 
 

 

Utvecklingssamtalet ses av pedagogerna som en möjlighet att genom förberedande intervjuer 

med eleverna komma dessa närmare och se varje enskilt barn i en verksamhet ofta präglad av 

stora elevgrupper. I denna beskrivningskategori var pedagogerna som mest samstämmiga 

vilket resulterade i minst antal varierande beskrivningar. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Resultaten visar att pedagogerna uppfattar utvecklingssamtalet som en meningsfull 

verksamhet. Detta sett ur fritidshemmets uppdrag och den egna professionens betydelse som 

den organiska delen av uppdraget. Uppfattningen av meningsfullheten är dock villkorad av att 

deltagandet upplevs som jämbördigt, att elevernas sociala utveckling får lyftas fram, av 

professionell trygghet och tidsramar. En samverkan baserad på dessa premisser leder till att 

utvecklingssamtalen uppfattas som meningsfulla. Temat legitimitet kom att genomsyra flera 

av beskrivningskategorierna. Deltagande i samtalen uppfattas av pedagogerna som knutet till 

temat professionell legitimitet, det vill säga de ger fritidshemmets uppdrag och pedagogernas 

arbete tyngd och betydelse i skolans organisation och för de enskilda barnens utveckling. Väl 

genomarbetade samtalsunderlag och tillräcklig tid för att genomföra elevintervjuer ses också 

som viktiga delar. Majoriteten av respondenterna föredrog gemensamma samtal med 

klasslärare. De intervjuade pedagogerna betonar i olika grad kontrasten mellan 

undervisningsformerna klassrum-fritidshem, där den förstnämnda står för ämneskunskap och 

den sistnämnda för sociala färdigheter. Möjligheterna för eleverna att öva sina sociala 

färdigheter uppges av samtliga respondenter vara fritidshemmets fokus. Vidare ses 

utvecklingssamtalet och förarbetet med elevintervjuer som ett värdefullt tillfälle att bygga 

närmare relationer till de enskilda eleverna i en verksamhet med stora elevgrupper.  

 

6. Diskussion 

Detta avsnitt består av en resultatdiskussion följt av en diskussion kring metod. 

Avslutningsvis föreslås möjliga uppslag för fortsatt forskning inom studiens område. 
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6.1 Resultatdiskussion – legitimitetsfrågan och konsekvenser för samverkan 

I likhet med de iakttagelser Vallentin & Vidlund (2014) gjort uppgav de intervjuade 

pedagogerna att tillgången på tid spelade stor roll i arbetet med utvecklingssamtalen och 

kunde vara en stressfaktor. Tidsfrågan och logistiska utmaningar såsom lokaler, bokningar av 

samtalen och vem som undervisar klassen under pågående samtal påverkar företeelsen och 

därmed också uppfattningarna av den. Marton et al. menar att påverkande faktorer får tyngd i 

ett sammanhang men att människor ändå kan välja att agera annorlunda trots detta (Marton et 

al., 1977, s. 165). Detta belyses genom utsagan som påpekar att tid, även om den är 

begränsad, ändå kan vara en främjande faktor. Till skillnad från de gymnasielärare som 

Larsson & Nilsson (2014) studerade så fördelar dock fritidshemspedagogerna ansvaret för 

tidsfrågan mellan både skolledning och klasslärare. Detta visar på den obalans som alltjämt 

finns i grundskolan och som visas av Hansen Orwehag (2015) och Fröman (2015), där 

fritidshemmets pedagoger som kollegium upplever sin legitimitet vara underordnad andra 

lärarkategoriers.  

 

Fritidshemspersonalens deltagande i utvecklingssamtalen uppfattades som garant för att de 

sociala förmågorna, vilka uppgavs vara fritidshemsverksamhetens fokus, skulle lyftas inför 

vårdnadshavarna. Kontrasten mellan undervisningsformerna utgör här en bakgrund då 

pedagogerna många gånger betonade ett slags oro för att skolan skulle bli alltför fokuserad på 

ämneskunskaperna. Detta, antydde de, skulle göra att vårdnadshavarna gick miste om 

helhetsbilden av elevens utveckling. Detta bygger vidare på Anderssons (2013) forskning som 

pekade på att fritidspedagoger såg utvecklingssamtalen som viktiga för just helheten. Här 

framträder tydligt hur synen på kunskap, vad det är och var den kan inhämtas, många gånger 

skiljer sig mellan skola och fritidshem. Det framgår av respondenternas utsagor att vikten av 

det ofta informella och situationsbaserade lärandet som sker på fritidshemmet är något som 

pedagogerna upplever att de måste ta strid för. Annars riskerar det att försvinna i skolans och 

utvecklingssamtalens fokusering på kunskapsmålen. 

 

Andersson (2013) fann även att pedagoger tog upp frågan om professionell och 

verksamhetsmässig legitimitet. Denna legitimitet kunde komma dels från själva deltagandet i 

samtalen och dels från väl utformade arbetsmaterial och samtalsunderlag. Sådana kan även 

anses öka möjligheterna för en bedömningsprocess som mer syftar till elevers lärande och 
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verksamhetens utveckling och mindre till bedömning av elevers karaktärsdrag lik den som 

tidigare forskning visat förekommer (Andersson, 2013; Pihlgren, 2013; Pihlgren, 2015; 

Vallentin & Vidlund, 2014). Respondenterna i denna studie hade erfarenhet av att arbeta med 

och utveckla sådant arbetsmaterial och såg det som ett användbart verktyg. Ovanstående kan 

stärka argumentet att framåtsyftande pedagoger gör klokt i att utveckla och arbeta med 

underlag vars främsta användningsområde är att förbättra den pedagogiska verksamheten på 

fritidshemmet. Detta skulle gagna varje elevs utveckling då pedagoger direkt kan dra 

slutsatser av elevintervjuerna för att sedan på ett systematiskt sätt utvärdera och kritiskt 

granska sin egen verksamhet. 

 

Sammantaget kan sägas att pedagoger uppfattar fenomenet utvecklingssamtal och sitt 

deltagande i dessa som något viktigt. Att få delge vårdnadshavarna fritidshemmets uppdrag 

utgör en del av denna uppfattning. Fritidshemspersonalens eget deltagande uppfattas som 

viktigt men villkorat av faktorer som tid, profession och samverkan. Den slutsats jag drar 

baserat på analysen av utsagorna är att utvecklingssamtalen uppfattas som mest meningsfulla 

då de omges av de mest gynnsamma faktorer. Det vill säga att om tid finns för planering, 

förberedelser och efterarbete samt om samarbetet mellan klasslärare och fritidshemspersonal 

är fungerande, komplementerande och framförallt jämbördigt så uppfattas samtalen som 

meningsfulla, både för den professionella självbilden och för verksamheten och 

organisationen som helhet. En förbättrad samverkan utifrån ovan nämnda premisser samt mer 

tid är alltså de huvudsakliga faktorer som leder till att deltagandet i samtalen uppfattas som 

meningsfullt. Detta fungerar även växelverkande och i synergi, så en bättre och mer 

jämbördig samverkan ger en högre känsla av legitimitet vilket skapar möjligheter för 

ytterligare förbättrad samverkan. Ökad medvetenhet kring detta från skolledningars sida kan, i 

samband med ett främjande arbete vid planeringen av tider för utvecklingssamtalen, med 

fördel vara något som för denna utveckling framåt. Skolmyndigheter kan understödja 

processen genom att fortsätta förtydliga fritidshemmets och fritidshemslärarens uppdrag i den 

anda som inletts med de allmänna råden (Skolverket, 2014). Mina respondenters svar är 

relativt lika, något som kan tolkas som att utbildning är viktigt för upplevelsen av egenvärde 

som pedagog, synen på sig själv som pedagog. De skillnader i utbildningsnivå mellan 

kollegierna som Hansen Orwehag (2015) och Fröman (2015) pekar på bidrar till en bredare 

känsla av låg legitimitet. Sannolikt kan detta tillstånd balanseras i takt med att fritidshemmets 

uppdrag förtydligas och fritidshemmets pedagoger ökar sin förståelse för uppdraget. Om 
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samverkan, inklusive kring utvecklingssamtalen, utvecklas så att fritidshemmet och det 

lärandet som sker där uppvärderas så kommer det även främja det lärandet som sker i 

klassrummet. Först då, när båda verksamheterna präglas av ett ömsesidigt kompletterande 

arbetssätt, kan vi tala om en helhetssyn på elevens lärande och utveckling. Detta är något som 

alla parter, inte minst eleverna, torde gynnas av. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Samtliga som svarade på missivbreven var högskoleutbildade. De variationer som 

förekommer i beskrivningskategorierna berikades av att två av respondenterna hade 

barnskötarutbildning som grund innan högskoleutbildningen. Ytterligare variationer hade 

sannolikt identifierats om obehöriga eller oerfarna behöriga pedagoger intervjuats. 

Spännvidden i variationerna var sammantaget relativt liten. Med stor sannolikhet hade jag fått 

mer disparata svar av respondenter med olika utbildningsnivåer. Även ett bredare urval av 

skolor hade säkerligen resulterat i att ytterligare arbetssätt, både vad gäller tid, logistik och 

arbetsmaterial kunnat knytas till uppfattningarna av utvecklingssamtal. Trots denna brist 

visade sig den fenomenografiska metoden kunna visa på en del kvalitativa variationer i 

uppfattningar. Till den fenomeografiska metodens försvar kan sägas att jag under arbetets 

gång blev alltmer varse om frågan om legitimitet och hur den bidrog till meningsfullhet, något 

jag inte hade förutsett vid studiens början. En mer förutsättningslös utgångspunkt hade tillåtit 

mig upptäcka detta i ett tidigare skede. 

 

Frågan om giltighet och tillförlitlighet har diskuterats ovan. Här kan tilläggas, som tidigare 

diskuterats, att uppfattningar av fenomen kan förändras över tid. De intervjuade pedagogernas 

utsagor representerar därmed dem vid tidpunkten för intervjun. Ytterligare reservationer 

gällande intervjusituationen kan vara min förförståelse av forskningsområdet. Detta kan både 

ha hjälpt genom en ökad förståelse av begrepp och professionell jargong och stjälpt genom 

möjliga förgivettaganden. Dessutom hade en större vana vid att intervjua sannolikt kunnat 

leda vissa resonemang djupare. 
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6.3 Fortsatt forskning 

Flera aspekter av utvecklingssamtalen kan med fördel studeras. Fördjupade undersökningar av 

exempelvis barnskötares uppfattningar av samtalen kan vara av intresse att åskådliggöra för 

att öka kännedomen av denna stora grupp fritidshemspersonal. Vidare kan arbetsmaterialets 

utformning studeras närmare för att undersöka hur den används i syfte att utveckla 

fritidshemmets verksamhet. Med beaktande av fritidshemslärutbildningen och mot bakgrund 

av att alla mina respondenter var högskoleutbildade skulle fenomenografiskt inriktad 

forskning om eventuella skillnader i förhållningssätt och förståelse mellan utbildade och 

outbildade pedagoger vara nödvändig. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Förberedda följdfrågor i kursivt. 

 

Utbildning: 

Befattning: 

Antal år arbetade på fritidshem: 

Antal utvecklingssamtal det senaste året: 

 

Berätta om dina erfarenheter av utvecklingssamtalen på denna skola? 

Hur utarbetades ert arbetsmaterial ni använder under samtalen och vem tog initiativ till 

detta? 

Ser du någon skillnad mellan högskoleutbildad personal och andra personalkategorier? 

Vad är fritidshemmets roll i samtalen enligt dig?  

Vilken koppling ser du mellan fritidshemmets uppdrag och utvecklingssamtalet?  

Vad kan fritidshemmets personal bidra med i samtalen? 

Vilka svårigheter med detta arbete har du upplevt? 

Vad ger utvecklingssamtalen dig som professionell pedagog? 

 

Vad skulle du ändra på, om något?  

Vad skulle göra samtalen mer meningsfulla för dig? 

 

Avslutning/något att tillägga? 
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Bilaga 2 

 

[ort och datum] 

 

Hej pedagog på NNskolan!  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade fritidshemslärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna 

sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som 

är relevant för fritidshemmets praktik och mitt kommande yrke som fritidshemslärare. Studien 

kommer att handla om fritidshemmets roll utvecklingssamtalen och pedagogernas uppfattningar av 

dessa. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet mellan vecka 12-15, 

med fördel kanske under påsklovet. Jag skulle då vilja intervjua några pedagoger som deltagit i 

utvecklingssamtal. Intervjuerna pågår i ca 45 minuter och dokumenteras med ljudupptagning och 

anteckningar. 

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att personalens, fritidshemmets och skolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 

kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga 

uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i studien är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni 

samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information om studiens syfte, intervjuernas 

upplägg eller annat!  

 

Vänliga hälsningar,  

Maxi Ortiz 

[kontaktinformation] 


