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ABSTRAKT  
  

Transitions in after school programs - An interview and observation study in after school 

programs management of transitions.  

  

Denna studie är aktuell och intressant för verksamma lärare i fritidshem, då övergångar är 

något som genomförs flera gånger dagligen i samtliga fritidshem. Syftet med studien är 

att undersöka samt bidra med kunskap kring horisontella övergångar på fritidshemmet. 

Mer specifikt övergången mellan skoltid och fritidstid samt övergången mellan inomhus 

och utomhusaktivitet. Genom observationer och intervjuer har vi med stöd av gränsteorier 

och genom ett sociokulturellt perspektiv, fördjupat oss i vilka specifika moment i 

  

  

  



 

övergångar som blir kritiska, varför och hur lärare i fritidshem hanterar dessa. Genom sex 

stycken observationstillfällen och sex stycken intervjuer fick vi fram resultatet. Studien 

visar att genom bristande tydlighet och rutiner blir övergångar kritiska. Detta innebär att 

lärare i fritidshem behöver ha rutin, tydlighet och flexibilitet för att lösa situationen när 

den uppstår. Ämnet är relativt outforskat och inget man talar om eller belyser särskilt ofta 

på fritidshemmet. Våra tankar och förhoppningar efter genomförd studie är att lärare i 

fritidshem ser och genomför övergångar med mer eftertanke, att det inte är något man bara 

gör på ren rutin. Samt att forskningen inom området ska fortsätta framåt  
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  INTRODUKTION  
  

Begreppet övergång härstammar från det latinska ordet transire, som innebär att korsa 

något. Övergångar startar med kritiska händelser som bidrar till att individen upplever 

att olika förutsättningar börjar förändras (Meleis,2010). Ackesjö (2018) beskriver 

också övergångar på liknande sätt, hon menade att övergångar är något som görs över 

gränser. Att göra en övergång blir som att träda in i en ny värld. Petriwskjy, Thorpe 

och Tayler (2005) betraktar övergångar som: “a multi year experience”, som vi tolkar 

som att det tar flera år för en elev att kunna förstå och hantera en övergång. De 

fortsätter att tala om övergångar som en “multi-faceted process” vilket vi tolkar som 

att det är en process som kan se olika ut varje gång, även om det är en övergång som 

görs på samma sätt varje dag. Övergångar är ett brett begrepp och innefattar många 

olika sorter och former. En övergång kan ske mellan förskola till skola, byte av 

avdelning på fritidshemmet, byte av aktivitet, övergång från fritidshemmet till 

gympasalen med flera. Vi har valt att fokusera på två olika sorters övergångar, den 

som uppstår mellan skoltid och fritidstid samt mellan inomhus- och utomhusaktiviteter 

under fritidshems-tiden. Vi har upplevt under våra VFU (Verksamhetsförlagda 

utbildningsdagar ute på skolor och fritidshem) perioder att dessa ibland kan vara 

kritiska på så sätt att det ofta uppstår konflikter, osäkerhet och stressiga situationer 

både för elever och lärare.    

  

Lärare i fritidshem vill ofta att övergångarna genomförs mycket styrda. Detta innebär 

för eleverna att de får stå i kö flera gånger under dagen. Detta är något som är jobbigt 

för flera elever och just kösituationen främjar konflikter. Ett exempel vi har sett på en 

av våra VFU-skolor är följande. Vid övergången från fritidshemmet till gympasalen 

där de skulle ha fritidsgympa. Eleverna skulle samlas på skolgården men det var svårt 

för läraren att samla eleverna, då eleverna börjat med andra aktiviteter under dötiden 

mellan att de gick ut, tills att alla var redo att samlas. Det uppstod en konflikt som 

sedan följde med in på fritidsgympan och då fick läraren i fritidshem använda tid av 

gympan för att reda i konflikten. Situationen kring övergången blev därför kritisk för 

alla inblandade. Fler liknande situationer uppstod även under andra observationer. 

Anledningen till att dessa kritiska moment uppstår är det vi vill studera i detta arbete.  

  

  SYFTE  
  

Vårt syfte är att undersöka hur två horisontella övergångar under tiden på 

fritidshemmet fungerar och genomförs. De övergångar vi tänkt studera är från skoltid 

till fritidstid och övergången från inomhusaktivitet till utomhusaktivitet på 

fritidshemmet.  
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2.1  Frågeställningar  

  

I vilka specifika moment blir övergångarna kritiska?  

Varför blir dessa övergångar på fritidshemmet kritiska?  

Vad krävs av lärare i fritidshem vid kritiska övergångar?    
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  BAKGRUND  
  

Bakgrundskapitlet syftar till att sammanställa tidigare forskning med relevans inom 

området vi har valt att studera. Här presenteras begrepp som studien bygger på och 

som är återkommande i studien.  

  

3.1  Tidigare  forskning  
  

Ackesjö (2014) betonar att frågan om barns övergångar och om samverkan mellan 

olika skolformer är aktuell och frågan är högt placerad på den nationella och 

internationella politiska agendan, Skolverket (2006) och OECD (2012) är sådana 

exempel. Argument som har framförts är att övergångar mellan skolformer kan 

uppfattas som hotande eller problematiska för eleverna. Övergångsprocessen kan 

innebära att barn och elever behöver extra stöd och hjälp, målet för personal och 

pedagoger är att bygga broar och mjuka upp dessa övergångar. Detta är några av 

anledningarna till att frågan är prioriterad på den skolpolitiska agendan nationellt som 

internationellt. Lillvist & Wilder (2017) skriver om att övergång innebär mycket mer 

än den fysiska förflyttningen från en plats till en annan plats. Det handlar om relationer 

och sammanhang som är både kollektiv och individuell samtidigt och som påverkas 

av många faktorer. Det hela är komplext, men med rätt kunskap och förståelse så går 

det bättre att hantera en övergång och se möjligheter med den. I förskolan bestämmer 

förskollärare vilken form av undervisning som är den mest framträdande, på så sätt 

skapas gränsmarkeringar mellan olika skolformer. Detta kan vi tolka att det sker även 

på fritidshemmet, gränserna kan definieras av olika maktrelationer. Bland annat 

genom användningen av olika språkbruk där man på fritidshemmet talar om barn, 

aktiviteter och utevistelse. Motsvarande begrepp i klassrummet är elever, ämnen och 

rast. Ackesjö (2014) fortsätter betona att gemensamt språkbruk mellan alla olika 

sorters lärare i olika skolformer kan bidra till att skillnader mellan gränser, 

yrkespositioner och skillnader i skolformerna utjämnas. Övergångar implementerar 

ändringar i aktiviteter, pedagogiska aktiviteter, rutiner och relationer, så som att träffa 

andra eller nya pedagoger. Rollen som elev förändras i och med övergången, 

Bronfenbrenner (1979).     

  

Sandberg & Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att den fysiska miljön har en social, 

emotionell, kulturell och en historisk dimension. Den väcker minnen hos olika 

individer. För barns fysiska socialisation är fritidshemmet, skolan och olika 

lekområden sådana miljöer. Platser skapar minnen och känslor som vi kan koppla till 

just denna plats. En känslomässig anknytning till vissa platser skapar och bidrar till 

våra identitetskonstruktioner. Den fysiska och sociala miljön skapar villkor för barns 

lärande i integrerade verksamheter. Övergångar mellan olika skolformer kan ses som 

att orientera sig i olika gångstigar i verksamheten. En övergång kan ses som inte bara 

fysiska förflyttningar utan även identitetsförändringar. Ackesjö (2014) skriver även 

om horisontella övergångar vilket kan definieras som en övergång som kan ske 

dagligen eller vid ett flertal gånger under en vecka. Övergångar på fritidshemmet kan 
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innebära förflyttning av elever från en plats till en annan, byte av aktivitet, eller 

miljöombyte.   

  

Ackesjö (2014) anser att ett sociokulturellt perspektiv på övergångar innebär en 

process som görs kollektivt. Den delas och rekonstrueras tillsammans med andra. 

Gränser konstruerar och rekonstrueras tillsammans av identiteter som i sin tur 

konstruerar och konstrueras av gränser. Corsaro & Molinari (2008) anser och belyser 

att det finns behov av fördjupa kunskapen om yrkesverksamma pedagogers syn på 

barns övergångar mellan olika skolformer. Genom övergångarna mellan olika 

skolformer får eleverna vara med om flera olika avbrott i sociala relationer  

  

 

3.2  Fritidshemmets horisontella övergångar  
  

Människan är fundamentalt protetisk. Grosz (2005) förklarar innebörden av begreppet 

som att människor ständigt är i färd med att upptäcka omvärlden och att vi har fokus 

på hur den kan fungera tillsammans med oss och med våra kroppar. Barn och elever 

är med om en mängd olika transitioner under sina uppväxt år. Garpelin (2003) 

beskriver att en typ av viktiga transitioner gäller övergångar mellan indelningar av 

skolsystemet eller övergångar mellan olika stadier. Garpelin fortsätter, eleverna gör 

ständiga transitioner mellan olika världar, varje dag under många år. Klassrummet är 

en social värld medan fritidshemmet är en annan social värld. Likaså är skolgården en 

social värld som eleverna befinner sig i under många timmar nästan varje dag. 

Transitionen mellan dessa världar kan vara dramatiska för vissa individer, i synnerhet 

då dessa världar kan innefatta motstridiga normer eller värderingar. Skolverket (2018) 

skriver att det är viktigt att vid övergångar speciellt uppmärksamma de elever som är 

i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. För en del är det väldigt dramatiskt 

medan för andra inte alls, Garpelin (2003).  

  

3.3  Från inomhusaktivitet till utomhusaktivitet på 

fritidshemmet  
  

Bilton (2010) anser för att kunna skapa en bra och tydlig övergång mellan inomhus- 

och utomhus aktivitet är det viktigt att eleverna vet reglerna. Reglerna ska vara till för 

elevernas lärande. Lärarna måste kunna ge ett tydligt och rakt svar till eleverna vid 

frågeställningar. Ett exempel på en fråga kan vara “Varför får vi inte ha dockor och 

gosedjur utomhus?”. Här krävs ett mer utförligt svar, mer än att “Dockor och gosedjur 

har vi endast inne”. Ett exempel på en förklaring som eleven möjligtvis skulle kunna 

förstå lättare är att “Dockor och gosedjur blir smutsiga när man använder dem 

utomhus”. En förklaring som ger eleven ett lärande samt är enkelt att förstå och är 

något som de kan se framför sig. Bilton (2010) fortsätter, även om det är av stor vikt 

att man arbetar efter fasta regler och rutiner är det viktigt att pedagogerna kan “flexa” 

på reglerna vid vissa tillfällen, exempel kan vara att fritidshemmet anordnar en utedag. 
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Där kan material som är ämnat för inomhusbruk användas ute, då är det av stor vikt 

att förklara för eleverna om varför reglerna helt plötsligt ändras för en dag annars 

suddas regler och gränser ut och det blir förvirrande för speciellt yngre elever.  

  

3.4  Övergången från skoltid till fritidstid  
  

Ackesjö (2014) beskriver ett antal skillnader mellan verksamheterna: lek och fria val 

är centralt i fritidshemmet medan skollikt lärande och vuxenstyrning verkar centralt i 

förskoleklassen och skolklasserna. Ackesjö (2014) menar att en övergång som kan 

läggas i facket horisontella övergångar är den eller de övergångar som sker mellan 

skoltid och fritidstid. Det kan också vara en övergång mellan olika aktiviteter och 

miljöer inom skolans värld. Elevernas tid på fritidshemmet är varierande och kan vara 

alltifrån dagligen till några dagar i veckan.  

Granbom & Lundström (2016) menar att det finns ett uppdrag att utbyta kunskaper 

och erfarenheter mellan de olika skolformerna. Syftet är att gynna barns utveckling 

och lärande. Detta är tydligt formulerat i styrdokumenten både för skola och för 

fritidshem.  

  

3.5  Samverkan  
  

Lillvist & Wilder (2017) beskriver samverkan som gränsöverskridande aktivitet som 

samordnar kunskap och resurser från många ställen, alla inblandade arbetar för att lösa 

ett problem ihop. Skolverket (2018) beskriver i sina riktlinjer för samverkan och 

övergångar att lärare i förskoleklass, skola och fritidshem ska samverka på ett 

förtroendeingivande sätt med varandra och med förskolan, för elevens bästa, 

långsiktiga utveckling och lärande. Lärare i alla stadier bör samverka för att utbyta 

information, kunskaper och erfarenheter om utbildning och elever för att skapa 

kontinuitet, sammanhang och progression i elevers lärande och utveckling. Det är även 

viktigt att genom samverkan i arbetslag mellan lärare i de olika skolstadierna och 

fritidshemmet, se till att förbereda elever och föräldrar inför övergångar (Skolverket 

2018). Glappet mellan de olika skolformerna och skolstadierna har traditionellt sett 

varit ganska stort. Pihlgren (2017) skriver om att tidigare låg fritidshemmen i regel 

utanför skolan i egna byggnader med egen personal. Men uppdraget har förändrats och 

en av de största förändringarna är fritidshemmets integrering i skolan. Det har bildats 

nya arbetslag och konstellationer som sträcker sig över både lärare i fritidshem och 

lärare i skolan. Detta bidrar till ett minskat glapp skolformerna emellan. Hansen (1999) 

fortsätter på samma spår och beskriver att på senare tid har en starkare samverkan och 

förståelse de olika yrkesgrupperna emellan uppkommit. Det innebär att de olika 

yrkeskårerna känner ett gemensamt ansvar för eleverna under hela dagen, det som då 

var vi och ni är numera vi tillsammans.  
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3.6  Värdegrund och trygghet  
  

Genom att visa hänsyn till behov av balansen mellan vila och aktivitet går det lättare 

att upprätthålla och skapa goda relationer. Utifrån ett demokratiskt och empatiskt 

förhållningssätt ska alla kunna samarbeta. I olika sammanhang ska alla inom skolan 

även kunna kommunicera med språkliga uttrycksformer med skilda syften, Skolverket 

(2018). Schröder & Tuisku (2015) talar om vikten av att det ska finnas en helhetssyn 

på eleven och dennes behov. Ur elevens perspektiv bör det finnas ett flöde i 

verksamheten från morgon till kväll, så att eleverna känner att dagen håller ihop. År 

1998 flyttades ansvaret för tillsyn till Skolverket, med tanken om att fritidshemmet 

skulle integreras med skolan för att skapa en pedagogisk helhet för elevernas lärande,  

Pihlgren (2018). Alexandersson (2011) talar om att man i dagens 

fritidshemspedagogik förstärker elevernas kunskapsutveckling och har en stor roll i 

elevernas konflikthantering samt har en stor del i förebyggandet av mobbning. 

Fritidspedagogiken har ett starkt fokus på identitetsutveckling och relationer till andra, 

samt praktiska verksamheter som skapande och lek. Skolverket (2018) skriver under 

rubriken om skolans uppdrag, att eleven ska mötas av respekt och trygghet i sin 

skolmiljö och känna en gemenskap socialt som ger individen en lust att lära. Målet för 

skolans miljö är att skapa bästa möjliga möjligheterna för eleven att tänka, utveckla 

sin kunskap samt att bilda sig. Den grundläggande tryggheten skapas i hemmet, även 

fast skolan har en mycket viktig roll. Det gäller att skolan och hemmet har en bra 

kontakt när det gäller elevens fostran och att skolan klargör vilka normer och regler 

som gäller. Eleven ska få känna att den utvecklas, få erfarenheter och känna glädjen 

av att gå framåt och klara av sådant som eleven tycker är svårt, Skolverket (2018).   
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  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
  

Vi har valt att använda oss av sociokulturellt perspektiv för att kunna tolka våra 

observationer av övergångar. Ackesjö (2014) beskriver just detta som en bra teoretisk 

utgångspunkt, då övergångar i detta perspektiv ses som något som konstrueras och 

rekonstrueras socialt gemensamt med andra. Ackesjö (2014) använder teorin utifrån 

barnens perspektiv och vi förstår teorin, men vi har valt att fokusera och försöka 

applicera teorin på lärare i fritidshem. För att få ett nytt perspektiv då vi märkt att 

forskningen utifrån lärarnas perspektiv är begränsad. Genom detta perspektiv har vi 

utvunnit kunskap och förståelse om hur lärare i fritidshem bygger upp elevernas 

förväntningar och hur de sätter ramar för de olika övergångarna.     

  

4.1  Sociokulturellt perspektiv  

Ackesjö (2014) menar att genom ett sociokulturellt perspektiv på övergångar så blir 

synen på barnet att de är aktiva i att bygga upp förväntningar på vad som kommer 

hända. Detta görs genom att läraren i fritidshem sätter ramarna för övergången, visar 

engagemang och övertygelse så att barnen blir sugna på den kommande aktiviteten. 

Även genom att läraren låter barnen vara aktiva i planeringen av kommande aktiviteter 

så ökar förväntningarna. Övergångar mellan olika skolformer är grundade 

sociokulturellt i ett ramverk som bestämmer villkoren för övergångsprocesserna. I 

olika miljöer inom skolans värld förväntas eleverna uppträda på olika sätt, det är 

viktigt att eleverna är väl medvetna om de sociala ramarna och vad som förväntas av 

dem. Eleverna påverkar därför övergång processerna mycket själva, (aa.)  

  

4.2   Gränsteorier  
Övergångar mellan olika klasser och fritidshem kan även förstås genom att använda 

oss av gränsteorier då det tittas på hur barnen visar och argumenterar gränser mellan 

olika sammanhang och gemenskaper. Gränsteorier går även det att koppla till 

sociokulturella perspektivet, Ackesjö (2014). För att kunna utvinna kunskap och 

förståelse om de olika sorters övergångar som elever är med om under sin skoltid har 

vi som forskare använt oss av så kallade gränsteorier. Dessa teorier används för att 

förstå hur elever markerar olika gränser mellan olika arenor eller gemenskaper. Det 

handlar också om hur eleverna argumenterar skillnader mellan dessa, samt för att 

förstå hur gränser synliggörs eller hur de befästs.  

  

  METOD  
  

Enligt Christoffersen & Johannessen (2015) består empirisk forskning av att samla in 

data, om det ämnet och den verklighet man forskar om. Ordet data kan beskrivas rent 

fysiskt som videoinspelningar, utskrifter av intervjuer eller ifyllda frågeformulär. 

Kvalitativ datainsamling brukar enligt Bryman (2018) oftast ha ett mindre strukturerat 

tillvägagångssätt gentemot kvantitativ forskning. Då vi kommer att använda oss av 
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observation som en av metoderna för att samla in data till vår forskning har vi valt att 

fokusera på hermeneutik som filosofi i vårt arbete. Allwood & Erikson (2017) 

beskriver Hermeneutik som att man tolkar, skapar mening och försöker förstå det som 

sker runt omkring en. Jakobsson (2011) menar att man i grova drag kan översätta 

Hermeneutik som att forskaren försöker svara på frågan “Vad är det som visar sig och 

vad är innebörden av det”. Metodologiskt bygger typer av dessa studier på tolkning av 

intervjuer eller texter. Jakobsson (2011) benämner att ett centralt begrepp inom 

hermeneutiken är den så kallade hermeneutiska spiralen. Den ska illustrera tolkningen 

som en cirkulär rörelse som rör sig mellan individernas förståelse och möte med nya 

erfarenheter.   

  

5.1  Val av metod  
  

Jakobsson (2011) beskriver fältstudier som vi har valt att använda oss av, som en 

metod för att samla in data i en naturlig och social miljö. Det härstammar från 

antropologisk forskning och handlar om att genomföra datainsamlingen ute på fältet, 

i verkligheten. Verkligheten kan innebära en arbetsplats, ett fritidshem eller en by på 

landet, beroende på vad forskarna ska studera.   

Vi valde att använda oss av observationer med hjälp av fältanteckningar följt av 

semistrukturerade intervjuer av lärare i fritidshem och skola. Denscombe (2018) 

beskriver fältanteckningar som något där forskare går ut i verkligheten för att lära sig 

av en situation genom att skriva och tolka det som händer. Observationen börjar med 

att titta på helhetskänslan, för att sedan gå djupare in på fokuserad observation. D.v.s. 

att bestämma sig för vad specifikt som ska observeras, det som väljs att hålla fokus på 

under observationerna är sådant som sticker ut och verkar mer intressant. Vi 

specificerade oss på två olika övergångssituationer, övergången mellan skoltid och 

fritidstid samt övergången mellan inomhus och utomhusaktivitet. Vi valde dessa 

övergångssituationer då vi bedömer att det är dessa övergångar som sticker ut mest på 

de skolor vi har vistats på och därför känns mest kritiska och aktuella för vår studie.   

Genom att vi använde oss av både observationer och intervjuer kunde vi se skillnader 

i hur lärare i fritidshem arbetar gentemot hur de säger att de arbetar. Flexibilitet kan 

dock användas för att anpassa vilken ordning frågorna besvaras och det är viktigt att 

den som blir intervjuad får chans att utveckla sin syn på varje fråga med öppna svar, 

Denscombe (2018). Intervjufrågor/guide finns bifogade i bilaga 1.   

Frågorna vi använde oss av i våra intervjuer är inspirerade av litteratur som lyfter fram 

hur det går att utforma frågor för att få ut så mycket som möjligt av dem. Frågorna 

kring området om övergångar inspirerades till mesta del utifrån Ackesjös (2014)  

litteratur inom området övergångar. Vi ville med frågorna få en bild av hur lärare i 

fritidshem ser på och arbetar med övergångarna mellan skoltid och fritidstid och 

övergångarna mellan inomhus och utomhusaktivitet. Samt få en bild om hur lärare i  

fritidshemmet gör vid uppbrott av aktivitet.  
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5.2  Urval  
   

Tanken med vårt urval var att försöka ha ett brett spann i ålder och erfarenhet bland 

de intervjuade lärare i fritidshem, för att få en så bra bild som möjligt. Därför mailade 

vi rektorer på olika skolor i en kommun i södra Sverige som bedriver fritidshem upp 

till årskurs sex, detta för att få så många svar som möjligt.  I mailet beskrev vi vilka vi 

var och ställde frågan om vi fick komma ut till deras skolor för observation och 

intervju. Därmed var urvalet kring observationerna och intervjuerna så att vi valde de 

skolor som svarade på mailet och ville ta emot oss.   

5.3  Etik  
  

Självbestämmande, anonymitet, heder, diskretion rättvis behandling och skydd mot 

skada anser Hill (2005) är särskilt viktiga principer i forskning med barn.  När barn 

involveras i forskning ställs därför krav på en slags etisk känslighet. En fråga som är 

etisk i studier där barn är inblandade är om hur forskaren kan närma sig barnens 

perspektiv och involvera dem på ett respektfullt sätt, Johansson (2011). Vår studie 

riktade in sig på barngruppen i stort och ej på enskilda elever. Vi dokumenterade inga 

enskilda elever utan allt som har dokumenterades är utifrån det vi har sett i hela 

elevgruppen. Vi har inte intervjuat eller genomfört barnsamtal med några elever utan 

endast lärare i fritidshem.   

Vi har utgått från Vetenskapliga rådets fyra forskningsetiska principer. (2002) 

Informationskravet - Vi som genomför forskningen måste informera de som lämnar 

uppgifter och undersökningsdeltagare om deras uppgifter i projektet och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. De måste även upplysas om att deras deltagande alltid 

är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet - 

Forskaren måste ha samtycke från undersökningsdeltagarna. I fall där deltagarna är 

under 15 år och undersökningen är av en etiskt känslig karaktär måste tillstånd från 

förälder eller vårdnadshavare finnas. Den som deltar eller medverkar i en 

undersökning har själv rätten att bestämma om hur länge och på vilka villkor han eller 

hon vill delta. Personen ska kunna avbryta sin medverkan utan att det innebär negativa 

påföljder för dem. Konfidentialitetskravet - All användning av etiskt känsliga 

uppgifter, om personer som är enskilda eller som går att identifiera bör underteckna 

en förbindelse om tystnadsplikt för dessa uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara 

personer ska antecknas, avrapporteras eller lagras på ett sätt som gör att enskilda 

människor ej identifieras av utomstående. Nyttjandekravet - Uppgifter eller data som 

samlats in under forskningen får ej användas i kommersiellt bruk eller lånas ut till 

ickevetenskapliga ändamål. De personuppgifter som eventuellt samlas in kan ej 

användas för beslut eller diverse åtgärder som påverkar den enskilde, utan dess 

tillstånd. Exempel på beslut inom vård, intagning och liknande, Vetenskapliga rådet 

(2002).  

Vi informerade alla deltagare om att deras deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. Vi gick igenom med varje 

deltagare vilka villkor som gällde och var tydliga med vad studien handlar om samt 

vad vår insamlade data kom att användas till. Vi lagrade data som var insamlad på ett 

sådant sätt att ingen utomstående kunde få tillgång till data, eventuella namn på lärare, 
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skolor, avdelningar eller elever var “maskerade” med ett sorts kodsystem dit bara vi 

kan nyckeln.      

  

5.4  Förberedelser  
  

Innan vi genomförde våra intervjuer och observationer hade vi kontakt med de olika 

skolornas rektorer för att få tillstånd att genomföra undersökningen. Det krävdes av 

oss som forskare en rad olika förberedelser för att vi skulle kunna genomföra 

observationer och intervjuer. Vi har tagit hjälp av Denscombe (2018)  

Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

från 2018 för att få kunskap om hur man genomför observationer och intervjuer.   

Innan vi gick ut på skolorna/fritidshemmen och gjorde våra observationer och 

intervjuer genomförde vi först en pilotstudie.  Pilotstudie definieras av Itani & Reda 

(2017) som en liten förstudie för att testa genomförbarheten av huvudstudien. Efter att 

pilotstudien genomförts menar Ejlertsson (2014) följs den ofta upp med korrigering 

av frågeformuläret. Vi genomförde därför en pilotstudie bestående av en intervju med 

en lärare i fritidshem för att testa våra frågor, denna lärares svar ingick inte i studien 

utan sågs som ett test för att se att upplägget av studien fungerade. Efter genomförd 

pilotstudie valde vi att revidera två av frågeställningarna för att tydliggöra frågorna 

och få ut mer relevant data från kommande respondenter.  

Vi studerade hur vi på bästa sätt kunde spela in intervjuer, vilket material vi eventuellt 

behövde införskaffa oss, samt letade upp kontaktuppgifter till rektorer på de olika 

skolorna vi ville besöka.  

  

5.5  Bearbetning och redovisning  

  

När vi var ute på de sex skolorna med tillhörande fritidshem, som valt att vara med i 

studien, gjorde vi följande på varje ställe. Vi observerade först de olika horisontella 

övergångarna som vi riktat in oss på. För att sedan genomföra en intervju med en lärare 

i fritidshem efter att vi hade observerat. Intervjustrukturen vi använde oss av under 

våra sex intervjuer var semistrukturerade. Vilket innebar att det fanns en färdig lista 

med frågor och ämnen som intervjun skulle besvara Vi valde att med hjälp av 

ljudupptagning spela in intervjuerna för att sedan kunna lyssna igenom dessa och få 

ett mer exakt underlag på vad som sagts. Vi transkriberade intervjuerna med hjälp av 

ljudupptagningarna. Vi valde att sakta ner uppspelningen för att underlätta 

transkriberingen och lättare få ner de exakta orden som sagts, som skrivna ord. Vi 

delade på arbetet med att transkribera intervjuerna då det blev väldigt mycket text från 

en intervju. Vi hade stort nytta av dessa transkriberade texter när vi arbetade fram 

resultatdelen av denna studie.   

Databearbetningen utifrån våra observationer skedde genom att tolka våra 

fältanteckningar, renskriva tankar och försökte tolka vad vi hade sett. Efter och under 

våra sex observationer så dokumenterade vi dem genom att föra flödesanteckningar 
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av det vi såg. Vi skrev ner små sekvenser under övergångarna som var utstickande 

eller händelser som vi kunde fråga om i intervjuerna. Flödesanteckningarna renskrevs 

sedan med hjälp av dator. Detta hjälpte oss när vi tittade tillbaka på och försökte tolka 

det vi hade sett, när vi sammanställde i vår resultatdel. Vi redovisar resultatet under 

kapitel sex med hjälp av underrubriker för att bena ut de framkomna resultaten.   

  

5.6  Metodkritik  
  

Vilken metod som än används av forskaren för datainsamling måste informationen 

alltid granskas för att se hur giltig eller tillförlitlig informationen är. Detta kallas för 

Reliabilitet, reliabiliteten eller tillförlitligheten är som ett mått på, och i vilken 

utsträckning, ett undersökningsinstrument ger samma resultat vid olika tillfälle eller 

under i övrigt lika omständigheter. Bell & Waters (2016) fortsätter med att beskriva 

att en konkret fråga som ger en viss typ av svar i en viss situation medan den i en helt 

annan situation inte ger samma svar kan ses som reliabel eller tillförlitlig Denscombe 

(2018). Då vi inte hade någon personlig relation till respondenterna innan intervjuerna 

försvann risken att våra relationer påverkades i positiv eller negativ riktning. Då 

respondenterna inte hade träffat oss eller samtalat med oss mer än via mail påverkades 

inte svaren för att försöka göra oss nöjda, vilket kan ske om respondenten har en 

personlig relation till den eller de som intervjuar.   
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  RESULTAT  
  

I detta kapitel kommer vi redovisa resultatet av vår studie, utifrån våra tre 

frågeställningar som är följande: I vilka specifika moment blir övergångarna kritiska? 

Varför blir dessa övergångar på fritidshemmet kritiska? samt vad krävs av lärare i 

fritidshem vid kritisk övergång?. Först redovisas resultatet utifrån våra genomförda 

observationer, därefter följer delen av resultatet där vi tar upp citat från intervjuer med 

lärare i fritidshem. Därefter analyserar vi samband som visat sig utifrån våra 

genomförda intervjuer och observationer.  

  

6.1  Observationer  
  

Vi observerade hur två specifika horisontella övergångar sker, övergången mellan 

skoltid och fritidstid och övergången mellan utomhus och inomhusaktivitet. Under 

observationerna genomförde vi flödesanteckningar för att ha material att kolla tillbaka 

på efter genomförda observationer. Observationerna utgick från våra frågeställningar. 

I resultatdelen har vi sammanfattat det vi såg på de olika skolorna och valt att skriva 

om det som vi såg som var utstickande eller likadant på de olika skolorna.   

  

6.1.1  Vilka specifika moment i övergångarna blir kritiska  
  

I övergången mellan klassrum och fritidshem blev det högljutt då eleverna var 

spralliga och glada/spända för att skoldagen var slut och vissa skulle till fritids medan 

andra skulle gå hem för dagen. I de moment som innebar köbildning uppstod ofta 

konflikter och gruff elever sinsemellan, köbildning gav tid till att konflikter uppstår. 

Eleverna stod ofta tätt mellan varandra och eleverna var ivriga och otåliga för att 

komma vidare till nästa aktivitet. Vid övergångar där eleverna samlades eller stod 

många på en mindre yta uppstod oftare problem eftersom det fanns möjlighet till gruff 

och mycket kommentarer som kan provocera igång en hätsk stämning. En specifik 

situation som vi observerade, utspelade sig mellan skolgården och matsalen. Hela 

gruppen av elever anlände samtidigt till matsalens korridor där de blev instruerade att 

tvätta sina händer för att sedan ställa upp i en kö in till matsalen. I just denna korridor 

är det trångt och antalet handfat är inte många. Det uppstod gruff mellan ett antal elever 

inne på toaletten vilket resulterade i att läraren i fritidshem fick gå emellan och reda 

ut konflikten.   

  

6.1.2  Varför dessa övergångar på fritidshemmet blir kritiska  
  

Eleverna är ofta hungriga när det är eftermiddag och dags för mellanmål. Många av 

eleverna tycker då det är jobbigt om man ska vänta i kö först vid fritidshemmet eller 

skolgården, för att sedan gå femtio meter till matsalen innan det är dags för kö vid 
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handfaten. När eleverna stått i två köer är det dags för kö vid diskarna där de ska få 

göra iordning sitt mellanmål. Detta kan bidra till konflikter och det finns mer tid för 

att det ska bli mer gruff i dessa köer där eleverna står tätt med varandra. I situationer 

där läraren i fritidshemmet får avvika från övergången för att medla i en konflikt 

mellan elever så lämnas majoriteten av gruppen “själva”. Detta medförde större risker 

att det även skulle uppstå konflikter bland dessa elever.   

  

  

  

6.1.3  Vad som krävs av lärare i fritidshem vid kritisk 

övergång  
  

Det var svårt att genom observationer få fram exakt vad som krävdes av en lärare när 

en övergång blev kritisk. I en specifik övergång mellan skolgården och gympasalen 

som vi observerade kunde vi se att det blev högljutt och oroligt inne i 

omklädningsrummet. Detta skrevs ner på papper i form av flödesanteckningar som 

sedan renskrevs. Nedan följer ett citat från de nedskrivna flödesanteckningarna.   

  

  

Samling på samma plats som där samlingar brukar ske. Eleverna vet att de ska 

ställa upp på ett led innan vi rör oss mot gympasalen. Väl framme i 

omklädningsrummet blir det lite högljutt, eleverna är glada och spända på vad som 

kommer hända under fritidstiden. Pedagogerna talar om för eleverna att de vet vad 

som gäller och eleverna tystnar ganska snabbt. Just tiden i omklädningsrummet 

innan eleverna ska gå in i gympasalen har det jobbats med en del, eleverna har 

blivit bättre på att hålla sig lugna där inne.   

  

  

Här krävdes det att läraren i fritidshem ännu en gång markerade och påminde om de 

regler och förhållningssätt som gäller i omklädningsrummet. Vi har sett att tydlighet 

är ett återkommande ämne och vid de övergångar som oftast blir kritiska, det krävs att 

läraren i fritidshemmet förbereder eleverna ungefär fem minuter innan så att de är 

medvetna om att aktiviteten kommer brytas. Genom att eleverna är förberedda på att 

en övergång ska ske underlättas detta. Det kommer inte som en överraskning för 

eleverna att de måste bryta en aktivitet för att genomföra en övergång och övergången 

blir lättare för eleven  

6.1.4  Analys av observationer  
  

I våra observationer har vi sett att lärare i fritidshem arbetade med att använda sig av 

ramverk och olika gränsteorier. Detta görs genom att genomföra samma typ av 

aktivitetet vid samma tidpunkt varje dag. Exempel på detta är att på en av skolorna 

fanns en tydlig markör när skoldagen tar slut och fritidshem tiden börjar. Även att 

eleverna har gjort detta flera gånger blir det precis som Petriwskjy, Thorpe & Tayler  



14  

  

(2005) beskriver det, en övergång är ”a multi-faceted process vilket vi tolkar som att 

det är en process som kan se olika ut varje gång trots att det görs på samma sätt varje 

gång. Lärare som arbetar i fritidshemmet kommer in till eleverna i klassrummet och 

genomför tillsammans med eleverna och klassläraren en avslutningssång. Detta 

innebär en tydlighet för eleverna att skoldagen är slut, både genom att personalen från 

fritidshemmet kommer in samt sången i sig. Eleverna förknippar personalen från 

fritidshemmet med just fritidstid, därför kommer lärarna i fritidshem in i klassrummet 

några minuter innan skoldagens avslut för att eleverna inte ska tappa fokus. Man 

försöker alltid vara tydlig med vart eleverna ska, om det kommer ske någon förändring 

möter man upp eleverna tidigare under dagen för att informera om förändringen i god 

tid.  

Tydliga gränser finns under både skoltid och fritidstid, exempel på det är att lärare i 

fritidshem samt lärare i skolan arbetar med samma ramverk. På detta sätt hålls 

gränserna lättare och det blir tydligare för eleverna vad som gäller. Genom att 

analysera detta genom gränsteorier utifrån Ackesjö (2014) såg vi att eleverna förstår 

gränserna mellan dessa skolformer och vet mer hur de ska agera i dessa olika världar. 

På en av skolorna ligger klassrummen och fritidshemmen i samma korridor vilket gör 

att övergången inte blir lång. Tiden av själva övergången förkortas och det hinner inte 

uppstå några problem under övergången. På de observerade skolorna såg vi att de 

arbetar mycket med rutiner. Särskilt i samband med övergångar så används samma 

platser vid samma tider för att tydliggöra för eleven vad som ska ske. Det skapar 

trygghet, att dagarna i sig är ganska lika. Eleverna lär sig till slut och kan se vilka 

övergångar som kommer. Ett exempel är att alla olika fritidshem vi har sett under våra 

observationer, använder sig av samma tider varje dag när eleverna ska äta mellanmål. 

Fritidshemmet anordnar ofta en aktivitet, samt att eleverna slutar sin skoltid vid samma 

tidpunkt varje dag. Samma sak gäller vid byte av utomhus till inomhusaktivitet, där 

används också samma tidpunkt varje dag, när eleverna ska eller får gå in på 

fritidshemmet efter mellanmålet.   

  

6.2  Intervjuer  
  

De intervjuade lärarna i fritidshem hade olika yrkeserfarenhet i antal år, allt från fem 

år till tjugofem år och var i olika åldrar. Respondenterna hade även olika 

utbildningsbakgrunder där fyra stycken av respondenterna hade genomfört den äldre 

utbildningen på två år och två hade gått den nyare utbildningen på tre år. Samtliga 

respondenterna är legitimerade lärare i fritidshem och i ett ämne. Genom att tolka våra 

genomförda intervjuer såg vi att det finns likheter i vad flertalet av respondenterna 

svarade. Vi följde upp och benade ut svaren utefter våra frågeställningar. Frågorna 

som vi ställde under intervjuerna finns bifogade i bilaga 1.   

  

6.2.1  Specifika moment i vilka övergångarna blir kritiska  
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Under intervjun med en av respondenterna framkom det att eleverna på den skolan 

slutar sin skoltid tjugo minuter innan de ska samlas på fritids för att gå iväg till 

mellanmål. Dessa tjugo minuter kan bli lite oklara för eleverna, de hinner ofta starta 

en aktivitet som precis hinner ta fart innan lärarna i fritidshem måste avbryta den. Detta 

kan skapa en oro och tråkig inställning hos vissa av eleverna som följer med in i 

matsalen. Lärarna i fritidshem har samtalat många gånger med eleverna angående 

denna övergång, ändå blir det kritiskt genom den dötiden som uppstår. Respondenten 

beskrev övergången på följande sätt.  

  

“Det blir klart och tydligt du ska bara ställa upp sen går vi, men när det blir den 

här dötiden att skolan slutar så har du en kvart eller tjugo minuter. Vad ska vi göra 

nu? Det är så lite tid du kan inte göra något stort och du märker kanske att din 

kompis ska gå hem, då blir man förtvivlad för de, de händer mycket på dessa tjugo 

minuter där eleven hinner tänka hur ska min eftermiddag bli? Vissa (elever) kan 

inte göra någonting av tiden liksom.”- Citat från lärare i fritidshem, årskurs två.   

  

Ett annat tydligt exempel, var från en respondent på en annan skola. Respondenten 

ansåg att samma specifika moment var den svåraste övergången för eleverna. I just 

detta kritiska moment har eleverna mycket tankar i huvudet om vad som ska hända.   

  

“Den svåraste förflyttningen är ju egentligen för barn när dom slutar skolan, till 

fritids. Ska jag va på fritids? Ska jag inte va på fritids? Ska jag leka med någon kompis? Vem 

är här på fritids? Och alla dom här frågorna som blir, som gör en oro för barnen. Och vart ska 

man?”- Citat från lärare i fritidshem, årskurs tre till sex.    

Respondenten fortsätter med tankar om hur detta specifika moment kan förhindras 

genom tydlighet.    

  

“Vi försöker ju vara tydliga med vart dom ska, om det är någon förändring så 

brukar jag försöka möta upp dom tidigare på dagen och berätta om den 

förändringen. Om det är en förändring mot vad det brukar va” - Citat från lärare i 

fritidshem, årskurs tre till sex.  

  

  

  

6.2.2  Varför dessa övergångar på fritidshemmet blir kritiska  
  

Genom att ständigt arbeta med rutiner och ramverk minskar lärare i fritidshemmet att 

övergången blir kritisk, precis på samma sätt som att bristande rutiner ökar risken för 

att övergångarna blir kritiska. En av anledningarna till att övergången mellan fritidstid 

och skoltid blev kritisk, är dötid och en otydlighet mellan dessa skolformer och 

gränser.   

  



16  

  

Under intervjuerna framkommer det att man på alla de fritidshemmen vi har besökt, 

hade börjat eller skulle börja använda sig av bildstöd även i fritidshemmet. Bilderna 

som används kallas Widgit, är samma bilder som används under skoldagen, vilket gör 

att eleverna är väl bekanta med hur bilderna ser ut. Lärare och lärare i fritidshem 

hämtar bilderna från samma databas vilket underlättar för eleverna och kan relatera till 

bilden som en aktivitet eller händelse som kommer att ske. Detta innebär också att 

samverkan mellan skola och fritidshem ökar, det blir inte två olika institutioner som 

använder olika bilder utan man arbetar med samma material och samma ramverk. Vi 

har valt ut ett citat som berör ämnet Widgit och bildstöd.  

  

 “Och sen har vi en whiteboardtavla, där på utsidan av fritids. Som vi nu ska ta 

fram sådana bilder. Så det är bilder också på. Och inte bara text, vi har haft. Mycket 

text men vi ska även ha bilder, och det är dom här bilderna man använder i skolan 

när man gör bildprogram och liknande. Och det är samma bilder som vi ska 

använda på fritids” - Citat från lärare i fritidshem, årskurs två.  

  

Vi uppfattade att på de fritidshem där de genomförde många mindre övergångar 

tenderade dessa att bli kritiska. Elever som måste stå i många olika köer på kort tid 

uppfattar detta som störande eller jobbigt. Ofta står eleverna i kö till en aktivitet eller 

en händelse som de tycker är roligt och ser fram emot, vilket gör att de blir lite 

stressade och bara vill sätta igång eller komma in dit de ska. Eleverna blev i vissa fall 

tvungna att passera flera köer på kort tid och övergångarna blev mer kritiska desto fler 

köer och samlingar de deltog i. En av respondenterna var medveten om problemet och 

menade att de försökte undvika det i den mån det går.   

  

“Det vill man undvika så mycket det går, sen vissa grupper går det ju inte, har du 

vissa som du måste va efter hela tiden, några speciella barn du vet att det inte funkar för, då 

måste du hela tiden vara där” - Citat från lärare i fritidshem, Årskurs ett.    

6.2.3  Vad som krävs av lärare i fritidshem vid kritisk 

övergång  
  

En tanke som är återkom både under observationer och intervjuer är vikten av att all 

personal jobbar efter samma rutiner och ramverk. Till exempel att alla arbetar efter 

samma gränser om vad som är tillåtet eller inte. Eleverna ska inte kunna fråga en lärare 

i fritidshem och få ett okej av den, för att sedan av en annan lärare får svaret att det 

inte är okej. Detta medför en otrygghet både för elever och lärare i fritidshem. Detta 

kan också bidra till att det skapas konflikter inom arbetslaget. Därför är det av stor vikt 

att rutiner är satta innan arbetet med eleverna börjar. En lärare i fritidshem poängterar 

detta i en intervju.   

  

“Det kan va en sån liten grej som att i matsalen, vid frukost så vill vi att alla barn 

ska sitta till i tio i åtta, det ha vi sagt, du behöver inte gå o fråga någon annan för 

dom vet att..”- Citat från lärare i fritidshem,  årskurs 3.   
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I detta fritidshem har man jobbat in stora, som små rutiner, redan från tidig ålder med 

eleverna, detta underlättar arbetet för lärare i fritidshem och elever och minskar risken 

för kritisk övergång och konflikter vid övergångar.   

  

Även en annan respondent på en annan skola belyste vikten av att arbeta med rutiner 

och utefter samma ramverk.   

  

“Där försöker vi alltid vara samma tid, vid 15 är våran brytpunkt. så att man vet 

det, då blir det ,som jag sa innan barn tjatar fortfarande om att gå in, nu kan dom 

klockan när dom går i 2an , särskilt när klockan är prick 15,men vi försöker att 

dagarna ser lika ut och vi har ett tydligt schema.” - Citat från lärare i fritidshem, 

årskurs 2.  

  

  

  

  

6.2.4  Analys av intervjuer  
  

Genom att vi analyserade våra genomförda intervjuer med ett sociokulturellt 

perspektiv Ackesjö (2014) kunde vi koppla övergångarna till att det är en process som 

görs kollektivt, den delas och rekonstrueras tillsammans med andra. Det är inte bara 

eleverna som ska genomföra övergångarna utan lärare i fritidshem genomför också 

övergångar, då de ofta har varit inne i skolmiljö i andra roller under dagen. Med 

begrepp som gränsteorier i huvudet kunde vi se att vissa rutiner var formade efter 

institutionens regler, vissa kunde vara fria och spontant upprättas eller avslutas. I 

fritidshemmet blev både miljön och sammanhanget mycket betydelsefull. Som vid 

andra liknande institutionella miljöer där barn är delaktiga, innehåller fritidshemmet 

gemenskaper både mellan lärare och elever. Detta belyser även Ljusberg och 

Johansson (2004).   

  

För att tolka vad begreppet tydlighet betyder i våra intervjuer har vi tagit hjälp av ett 

citat från Edfelt (2019) som beskriver trygghet som en form av tydlighet,   

  

“Alla barn behöver känna sig trygga för att kunna upptäcka och lära. Att inte förstå 

vad som ska hända, hur det går till eller varför det ska ske kan skapa en osäkerhet 

som står i vägen för lärande. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra det som 

händer runt barnen i vardagen begripligt, hanterbart och meningsfullt.”   

  

Vi kunde se ett samband mellan tydlighet, rutiner och trygghet. Vid otydliga ramverk 

tenderade övergångarna till att mer ofta bli kritiska.    
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6.3  Sammanfattande resultat av frågeställningar  
  

Anledningen till att specifika moment i övergångarna blev kritiska var genomgående 

bristande tydlighet och rutiner. Otydlighet skapade en otrygghet hos eleverna, i vad 

som förväntades och krävdes av de i de ramverk som finns. Övergångarna blev oftast 

kritiska då det uppkom dötid samt när det var många elever på mindre ytor och det 

fanns tid för eleverna att hamna i konflikter. Det som krävs av lärare i fritidshem vid 

kritisk övergång är en form av flexibilitet och erfarenhet om hur man ska hantera den 

situation som uppkommer. Samt att ta tag i problemet direkt, ett litet problem kan växa 

till ett större och mer omfattande om det inte tas itu med direkt. Kollegialt samarbete 

är något som krävs vid kritiska moment i övergångar.   
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  DISKUSSION  
  

Genom våra utförda observationer och intervjuer har vi fått fram intressanta och 

relevanta svar och resultat för vår studie i ämnet övergångar.  När vi analyserar vad vi 

har sett när vi har varit ute på skolorna och observerat och genomfört intervjuer så kan 

vi konstatera att många saker är återkommande i svaren hos de lärare i fritidshem. 

Under observationerna syns skillnader på hur man arbetar med övergångar.  Vid första 

mötet mellan oss och de vi skulle observera och intervjua fanns en hel del frågetecken 

hos lärarna i fritidshemmen angående det ämnet vi valt att studera. Finns det verkligen 

något att studera, gick tanken. För att betona vikten av ämnet återkommer vi till 

Corsaro & Molinari (2008) som pekar på att det finns behov av en fördjupad kunskap 

om yrkesverksamma pedagogers syn på barns övergångar mellan olika skolformer.  

Men när de själva satte sig in i ämnet och började samtala med oss och kollegor märkte 

de snabbt att något som de gör flera gånger varje dag på rutin är väldigt komplext och 

invecklat. Precis som Lillqvist och Wilder (2017) beskriver är övergångar mer än en 

kroppslig förflyttning. Majoriteten av de verksamma lärare i fritidshem tar upp 

återkommande, är begrepp som tydlighet, rutiner och förberedelse när de talar med oss 

och svarar på våra utarbetade intervjufrågor om övergångar.   

  

I den tidigare forskning vi har använt oss av i denna studie beskrivs övergångar som 

något man gör mellan olika stadier i skolan. Ett exempel på en sådan övergång är från 

mellanstadiet till högstadiet. Där Bronfenbrenner (1979) Beskriver övergångar som att 

de implementerar ändringar i aktiviteter, pedagogiska aktiviteter, rutiner och 

relationer, så som att träffa andra eller nya pedagoger. Rollen som elev förändras i och 

med övergången. Forskning om de mindre övergångar vi har fokuserat på är i stort sett 

obefintlig, internationellt som nationellt. Vi har använt oss av och plockat ut relevanta 

delar från forskningen om övergångar mellan olika stadier i skolan och applicerat detta 

tankesätt och teorier på de övergångar som vi har valt att studera.    

  

Som Sandberg & Ärlemalm-Hagsér (2008) belyser har den fysiska miljön en 

emotionell, kulturell och historisk dimension. Genom observationer framkommer att 

elever agerar olika på olika sociala arenor såsom klassrummet eller fritidshemmet. 

Eleverna har olika känslor till olika platser och agerar därefter. Ackesjö (2014) 

betonar att forskarna kan genom att titta på övergångar genom det sociokulturella 

perspektivet se att det är något som görs kollektivt. Gränserna mellan de olika 

skolformerna konstrueras av elever och lärare tillsammans. Detta är något som även 

framkommer under våra genomförda observationer och intervjuer. 
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7.1  Liknande arbetssätt  
  

Ett intressant resultat vi har fått fram särskilt genom våra intervjuer är den liknande 

synen på hur lärare i fritidshem arbetar och hanterar olika övergångar i fritidshemmet. 

Respondenter som är helt oberoende av varandra och arbetar med olika åldrar på olika 

skolor har svarat väldigt liknande på våra intervjufrågor. Våra tankar kring detta är att 

alla lärare i fritidshem trots allt arbetar efter samma mål och följer samma riktlinjer 

utifrån styrdokument och läroplaner. Dock så är det viktigt att som Bilton (2010) 

beskriver, att lärare i fritidshem kan flexa på reglerna vid vissa tillfällen. Då det i vissa 

sammanhang krävs att regler och rutiner rubbas.   

  

7.2  Skillnader mellan intervjuer och observationer  
  

Samtidigt som lärare i fritidshem talar mycket om rutiner, tydlighet och förberedelser 

har vi under observationerna sett att så inte alltid är fallet. Rutiner som ofta finns hos 

alla i personalgruppen tenderar att efter tid släppas friare eller blir mer otydliga, en av 

anledningarna är att eleverna blir äldre och själva kan ta mer ansvar. Vilket tyder på 

att man gör ett bra arbete med övergångarna, det framkommer även att det för vissa 

lärare i fritidshem kan vara svårt att släppa på gränserna då det känns som att man inte 

har koll. Man börjar med strikta regler och rutiner för att lära eleverna vad som gäller 

och vilka ramverk som finns. Respondenterna talar mycket i intervjuerna om klockan 

eller tiden som ett redskap för tydlighet och rutiner, t.ex. att samma händelse sker vid 

samma tidpunkt varje dag. Vid observationer framkommer dock att dessa rutiner 

relativt ofta rubbas eller ändras på. Det finns en rad olika faktorer som gör att det blir 

så, t.ex. oförutsedda händelser, väder eller dagsform har stor inverkan på detta.   

  

7.3  Metoddiskussion  
  

Det positiva med våra valda metoder är att vi i resultatet kan ställa dessa mot varandra 

och analysera respondenternas svar gentemot de genomförda observationerna. Säger 

respondenterna samma sak och har de samma syn som oss, utifrån vad vi har sett?  

Genom att vi valde att göra personliga intervjuer och observationer så fick vi 

personliga och mer ärliga svar än om vi bara hade mailat frågorna till ett antal lärare i 

fritidshem.   

  

Vi har förståelse för att vår studie är genomförd inom samma kommun och att inom 

kommunen finns det gemensamma riktlinjer som inte är nationella, detta kan medföra 

att svaren blir liknande och att vi får ett ganska smalt resultat utifrån ett geografiskt 

perspektiv. Exempel på detta är angående Widgit och bildstöd som den studerade 

kommunen har gemensamt för alla skolor. Hade studien genomförts på olika 

geografiska platser hade möjligheten funnits att det hade varit mer varierande svar 

angående bildstöd och övergångar rent generellt.   
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7.4  Pedagogiska implikationer  
  

Våra tankar och förhoppningar efter genomförd studie är att lärare i fritidshem ser och 

genomför övergångar med mer eftertanke, att det inte är något man bara gör på ren 

rutin. Vi anser att det är ett viktigt ämne och strävar efter att övergångar är något som 

ska diskuteras i arbetslaget och hela tiden förbättras. Övergångar är djupare och är mer 

komplext än endast en förflyttning mellan olika platser inom skolans värld. För att 

kunna förbättra eller utveckla sitt arbete kring övergångar krävs att man sätter sig och 

studerar sina tillvägagångssätt och rutiner. Något vi anser är viktigt är att med jämna 

mellanrum se över sin tydlighet och sina rutiner för att därmed kunna utvärdera och 

förbättra övergångar inom skola och fritidshemmet. Ett tips är att en ur arbetsgruppen 

under några tillfällen får chansen att stå bredvid och studera hur kollegorna gör vid 

övergångarna. Personen får ett bredare perspektiv när man ser det utifrån. Det är svårt 

att förklara för någon annan varför man gör som man gör, om man gör det på rutin och 

har gjort i flera år.    

  

Den stora nyttan med denna studie utöver att vi själva fått en djupare kunskap inom 

ämnet är att vi genom våra intervjuer och studier ute på skolorna har sått ett frö hos 

lärare i fritidshem i ämnet övergångar. Vi har genom vår studie väckt ett intresse att 

utveckla och främja övergångarna ute i de olika verksamheterna.  

  

7.5  Förslag till kommande forskning  
  

Då vi under vår studie sökt efter forskning har vi sett och uppfattat att området om 

övergångar inom fritidshemmets ramar är relativt outforskat. Det finns en stor del 

nationell och internationell forskning om större och bredare övergångar som från 

förskoleklass till årskurs ett eller från årskurs sex till årskurs nio.   

  

Våra tankar om förslag till kommande forskning är att forskaren genomför en nationell 

studie som sträcker sig över en större geografisk yta djupdyker i alla de små 

övergångar som dagligen sker på fritidshemmet.   
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  BILAGOR  
  

(Intervjuguide:)  

 Intervjufrågor för lärare i fritidshem:  

  

Ålder:  

Yrkestitel/utbildning:  

Erfarenhet i yrket (år):  

  

Fråga 1 : Hur identifierar du en övergång?  

  

Fråga 2 : Ge ett exempel på en övergång?  

  

Fråga 3 : Hur förebyggs en kritisk övergång?  

  

Fråga 4 : Vad krävs av dig som pedagog vid en kritisk övergång?  

  

Fråga 5 : Hur gör ni vid övergång mellan inomhus och utomhus aktivitet?  

  

Fråga 6 : Hur gör ni för att ändra kritiska övergångar till en smidigare och mindre 

kritisk övergång?   

  

Fråga 7: Hur förklaras regler eller gränser mellan övergångar till eleverna så att de 

förstår?  

  

Fråga 8: Hur ser du på avbrott vid övergång eller aktivitetsbyte?   

  


