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Sammanfattning  

Den här studien handlar om praktiknära utvecklingsinriktade examensarbeten på program-

met Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet, campus Kal-

mar. Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall hur, utvecklingsinriktade arbeten, efter 

aktionens genomförande följdes upp och utvecklades till en del i fritidshemmets vardagliga 

verksamhet. Den teoretiska utgångspunkten hämtades från Biesta. Studien genomfördes med 

13 fritidshemslärare från sju fritidshem. Datakonstruktionen genomfördes i fyra fokusgrupp-

sintervjuer. Resultatets fyra kategorier visar bland annat: att verksamhetsfältet upplever stu-

denterna och deras utvecklingsinriktade arbeten stimulerande och berikande; att personalens 

delaktighet i de utvecklingsinriktade arbetena relaterar till hur studenterna bjuder in till del-

tagande; att de studenter vars utvecklingsinriktade arbeten blir integrerade i den ordinarie 

verksamheten visar en tydlig begynnande yrkesskicklighet, och att inre och yttre ramfaktorer 

som bland annat upplevelser av utvecklingsklimat och tid inverkar både på studentens och 

personalens möjligheter till delaktighet och genomförande av utvecklingsinriktade arbeten. 

Resultatet visar att fortsatta studier om ökad samverkan mellan akademi och verksamhetsfält 

som stöd för studenters praktiknära examensarbeten är nödvändiga.  

  



 

iv  

 

Innehåll 

Sammanfattning ................................................................................................................. iii 

Inledning .............................................................................................................................. 1 

Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................. 2 

Bakgrund ............................................................................................................................. 2 

Teoretisk utgångspunkt ...................................................................................................... 4 

Metod: Kvalitativa intervjuer och urval av deltagare ..................................................... 5 

Resultat ................................................................................................................................ 6 

Verksamhetsfältets möte med studentens idéer ............................................................... 6 

Inspiration och nya idéer .................................................................................................. 7 

Backup och lotsning .......................................................................................................... 8 

Personalens delaktighet i utvecklingsinriktade arbeten .................................................. 9 

Olika nivåer av delaktighet ............................................................................................. 10 

När inbjudan till delaktighet saknas ............................................................................... 11 

Aspekter för projektens hållbarhet och fäste i verksamheten ...................................... 11 

Att utgå från verksamhetens behov ................................................................................. 12 

Att utgå från elevers intressen ........................................................................................ 12 

Att visa engagemang ....................................................................................................... 13 

Ramfaktorer och projektens hållbarhet ......................................................................... 14 

En tillrättalagd arbetssituation ....................................................................................... 14 

Diskussion .......................................................................................................................... 16 

Konklusion ......................................................................................................................... 18 

Referenser .......................................................................................................................... 20 

 



 

v  

    

  



 

1  

 

Inledning  

Sedan våren 2014 kan grundlärarstudenter med inriktning mot fritidshem inom ramen för 

kursen Självständigt arbete (examensarbetet) välja mellan att skriva ett ”traditionellt” forsk-

ningsinriktat arbete och ett utvecklingsinriktat arbete. Bakgrunden utgörs av ett kursutveckl-

ingsarbete som startade våren 2014 i programmet Grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem vid Linnéuniversitetet, campus Kalmar (Karlsudd, Dahl & Willén Lundgren, 

2017).  

Kursutvecklingens främsta syfte var att knyta det självständiga arbetet närmre den pedago-

giska praktiken. För att svara upp mot högskolelagens paragraf (SFS 1992:1434, 1 kap. 9§) 

med mål om att utveckla studenternas "förmåga att självständigt urskilja, formulera och 

lösa problem" samt att ge en god "beredskap att möta förändringar i arbetslivet" erbjöds 

studenterna att använda praktiknära och deltagarorienterade arbetssätt med inspiration från 

aktionsforskning. Denna inriktning på det självständiga arbetet svarar på så sätt upp till ut-

bildningsuppdraget och mot kraven i högskolelagen för en professionell yrkesutbildning där 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centrala byggstenar.  

Praktiknära forskning och utvecklingsinriktade examensarbeten ligger i tiden, inte minst 

med tanke på Regeringens satsning på försöksverksamhet med syfte att utveckla olika mo-

deller för praktiknära forskning inom skolan, främst för att utveckla och förbättra skolans 

undervisning och möjliggöra för elevers måluppfyllelse och för att stärka samverkan mellan 

högskolor/universitet och skolväsendet (Dir. 2017:27; SOU 2018:19).  

Regeringen definierar praktiknära forskning som ett sätt att generera ” kunskap som har 

direkt nytta och användbarhet i verksamheten och som bl.a. kan bidra till att stärka ut-

bildningens vetenskapliga grund. Den praktiknära forskningen ska, precis som all annan 

forskning, hålla en hög vetenskaplig kvalitet i såväl nationell som internationell jämfö-

relse. (Kommittédirektiv: Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt veten-

skaplig grund i skolväsendet. Dir. 2017:27, s. 2) 

Forskningens närhet till praktiken betonas i båda dessa definitioner, vilket innebär att de 

verksamma lärarna på något sätt ska involveras i forskningen, och att forskningen ska vara 

direkt användbar i utbildningen. Den utvecklingsinriktade variant av självständiga arbeten, 

som studenter på grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem kan välja att genom-

föra, svarar mot dessa definitioner och kriterier. Att ge möjlighet till att träna på praktiknära 

forskning under utbildning som i sin tur kan ge användbarhet i verksamheten och stärka 

utbildningens vetenskapliga grund ser vi som en kvalitetsaspekt. Vi behöver också mer kun-

skap för att veta hur lärosätets samarbete med fritidshemmen kan utvecklas. Efter fem år och 

ett 40-tal utvecklingsinriktade arbeten i grundlärarprogrammets inriktning mot fritidshem 

har en rad frågor väckts om hur kursens kvalitet kan utvecklas. Med stöd av följeforskning 

hoppas vi komma närmare svaren på dessa frågor. En av dessa viktiga frågor behandlas i 

denna rapport, rörande hur studenternas utvecklingsprojekt tas emot och lever kvar ute i 

praktiken. Mot denna bakgrund har studiens syfte och forskningsfrågor preciserats till föl-

jande:  
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Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet är att skapa kunskap om, och i så fall hur, studenters självständiga 

arbeten, i form av utvecklingsinriktade arbeten, efter aktionens genomförande följs upp och 

utvecklas till en del i fritidshemmets vardagliga verksamhet.  

Följande forskningsfrågor används i arbetet:  

 Hur möter verksamhetsfältet studenternas utvecklingsinriktade arbete under och ef-

ter processen? 

 På vilka sätt deltar VFU-lärare i studenternas utvecklingsinriktade arbeten? 

 Vilka aspekter gör projekt hållbara och medverkar till att de får fäste i verksamhets-

fältet? 

 Vilken betydelse har studentens lärarkompetens i relation till arbetsprocessen? 

Bakgrund  

En studie av Karlsudd, Dahl och Willén (2017) visar hur ett praktiknära utvecklingsinriktat 

examensarbete kan ge ökad yrkeskompetens och främja verksamhetsutveckling utan att ve-

tenskaplig kvalitet går förlorad. Både studerande, handledare och VFU-handledare menar 

att det utvecklingsinriktade arbetet leder till en möjlighet och utmaning att få stå på egna ben 

som verksam lärare. Det ger en mer självständig roll än den som tidigare VFU-perioder er-

bjudit. Studiens resultat visar att de studenter som valde det utvecklingsinriktade arbetet som 

arbetsform i examensarbetet, framhåller att de ville utveckla något tillsammans med eleverna 

i verksamheten. Det innebär, enligt Karlsudd mfl. (2017), att studenterna använder sig själva 

som instrument. Detta tyder på självständighet och eget ansvarstagande, en slags prövning 

av anställningsbarhet inför kommande yrkesverksamhet, samt ett inträde i rollen som forsk-

ningsproducent till skillnad från forskningskonsument (Karlsudd mfl., 2017).  

 

Utvecklingsarbeten som inte lämnar några avtryck på arbetsplatsen kan enligt Ellström 

(2006) kopplas till en utförandelogisk ansats av reproduktivt lärande. Den motsatta ansatsen 

består av ett nära och öppet samarbete mellan de anställda och benämns för en utvecklings-

logisk ansats av expanderat lärande. Denna ansats är mer öppen och obestämd till sin karak-

tär, vilket ökar förutsättningarna att pröva och utforska alternativa arbetssätt i verksamhets-

fältet. Resultatet i Karlsudd, mfl. (2017) studie visar att utvecklingsarbeten som inte lyckas 

integreras i verksamheten blir dagsländor. Ofta beror detta på att samverkan saknas mellan 

studenter och VFU-handledare om utvecklingsarbetenas innehållsliga aspekter i relation till 

utveckling av den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet.  

 

Forskning som studerar vad som händer i skolan måsta utgå från läraryrkets kärnfrågor, skri-

ver Alexandersson (2019). Praktiknära forskning som lärare uppfattar som angelägen kan 

bidra både till deras ökade kompetens och vara statushöjande för lärarprofessionen. Syftet 

med praktiknära forskning är enligt regeringens proposition ”att utveckla och förbättra 

undervisningen i skolan och förskolan för att öka elevers måluppfyllelse” 
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(Prop.2016/2017:50, s. 105). Enligt Alexandersson (2019) kan den praktiknära forskningens 

framväxt och dess inverkan på lärarprofessionen följas från 1950-talet och fram till idag. 

Myndighetsutövning i form av utbildningspolitiska beslut, skolhuvudmän och universitets-

sektorn har haft en stor betydelse för denna utveckling. Under 2010-talet har en rad politiska 

initiativ tagits som exempelvis ger stöd åt forskarutbildning för verksamma lärare och att 

stärka den vetenskapliga grunden i skolan. En annan åtgärd är enligt Alexandersson (2019) 

att lärosäten kan utveckla verksamhetsöverskridande FoU-miljöer som samverkar med skol-

huvudmännen där exempelvis praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs. Alex-

andersson (2019) framhåller dock att ”ägarskapet” är helt avgörande för om lärare vill ta 

ansvar för sin egen systematiska kunskapsbildning och professionsutveckling. Egen upple-

velse av delaktighet (ägarskap) lyfts fram som en viktig aspekt i forskning om förändrings-

arbete inom organisationsutveckling och har en avgörande betydelse om ett utvecklingsar-

bete ska bli framgångsrikt eller ej. Samtidigt bygger ett eget ansvar på huruvida det finns 

gemensamma mötesplatser där yrkesverksamma lärare, skolhuvudmän och forskare från 

akademin kan samverka (Alexandersson, 2019). 

 

Eftersom genomförande av aktionsforskning innebär att gå in en långvarig process över tid, 

föreslår Elvstrand och Närvänen (2019) att studenter i stället genomför ett utvecklingsinrik-

tat arbete och låter sig inspireras av aktionsforskning som metod. Den tid som studenter har 

till förfogande för att genomföra sitt självständiga arbete är ofta begränsad. Dessutom krävs 

det djupgående kunskaper för att kunna bedriva forskning, något som studenter inte kan 

förväntas ha erövrat under sin utbildning. Däremot ställs krav på vetenskaplighet i det själv-

ständiga arbetet i enlighet med högskolelagen (SFS 1992:1434). Elvstrand och Närvänen 

(2019) argumenterar därför för att den studie i förändringssyfte som lärarstudenter genomför 

benämns som ”utvecklingsinriktat arbete.” De olika modeller för aktionsforskning som finns 

kan då användas som inspiration och utgångspunkt i processarbetet. 

 

Utvecklingsinriktade arbeten har som syfte att förändra något till det bättre, något som kan 

beskrivas som normativt och som också är en självklarhet, skriver Karlsudd (2019). Med 

begreppen öppet normativ och normativt öppen beskriver Karlsudd hur redovisning av pe-

dagogiska ställningstagande, förförståelse och forskningsfält utgör en viktig grund för den 

teoretiska förankringen. Med en ansats inspirerad av aktionsforskning visar studenter en vilja 

att hitta svar på något som kan förbättras och också bli en vägledning för verksamhetsfältet 

(Karlsudd, 2019). Även Elvstrand och Närvänen (2019) belyser vikten av att problemom-

rådet väljs av intresse och av en vilja att försöka förändra. Deltagarnas delaktighet är centralt. 

Tidigt ska elever och personal göras delaktiga och få inflytande i det utvecklingsinriktade 

arbetet. Om studenten exempelvis väljer att låta elever vara delaktiga aktörer i arbete, kan 

personal ges inflytande på annat sätt genom sitt handledarskap med råd och uppbackning. 

Gemensamt för aktionsforskning och utvecklingsinriktade arbeten är den långa lärprocessen, 

där kommunikation, reflektion och erfarenhetsutbyte är centrala delar, skriver Elvstrand och 

Närvänen (2019). 
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Teoretisk utgångspunkt 

I analysarbetet används Biestas (2012) teori om utbildning. Enligt Biesta behandlar all ut-

bildning tre områden, eller dimensioner: Qualification, Socialisation och Subjectification. 

 

 

 
 

Figur 1: Modellen är hämtad från Biesta (2012, s. 14.) 

 

Kortfattat utgör Qualification de nödvändiga kunskaper, färdigheter och praktiska kunnande 

som studenten måste få möjlighet att utveckla under utbildningen. Dimensionen Socialisat-

ion omfattar hur väl utbildningen introducerar och assimilerar studenten som lärare i skolans 

värld, både i sociala och kulturella traditioner samt politiska styrning. Den tredje dimens-

ionen Subjectification omfattar studentens utveckling av förmågan till självständighet och 

kritiskt tänkande i relation till givna mönster. Tillsammans utgör dessa tre dimensioner enligt 

Biesta (2012) målet för all utbildning. Dimensionerna är fristående och kan konkurrera med 

varandra, men också överlappa varandra och då skapa synergier. När dimensionerna över-

lappar varandra uppstår synergieffekter som kan ge den helhet i utbildningen som Biesta 

efterfrågar. Motsatsen skulle då kunna vara att ett ökat tryck på kunskapsrepresentationer 

genom tentamen, vilket visserligen stödjer qualification-dimensionen, men troligen inte le-

der till ökad förmåga att exempelvis samverka inom skolan. Enligt Biesta är det inte tillräck-

ligt att lärarutbildning fokuserar studenters kunskaper och färdigheter. Först när de tre di-

mensionera ges samma utrymme och betydelse i utbildningen ges möjligheten för studenter 

att kunna bli ”educationally wise” (Biesta, 2012). 
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Lärares kompetens att se önskvärda utvecklingsområden i sin undervisning och att kunna 

genomföra dessa med önskat utfall, beskriver Biesta (2012) som en kvalitet i lärarprofess-

ionen. Det är först när lärare kan uttrycka vad de vill uppnå med sin undervisning som de 

kan bedöma om genomförda förändringar har gett något resultat, skriver Biesta. För att lärare 

ska kunna uppnå denna kvalitet, erfordras en helhetssyn i utbildningen där vetande och kom-

petens till handling värderas lika. Han efterfrågar tydligare målbeskrivningar för utbild-

ningen för att studenter ska kunna uppnå ”undervisningsvishet”, (educationally wise, s.15).  

 

Valet av studiens teoretiska utgångspunkt, Biestas (2012) teori om lärarkompetens, grundar 

sig i en strävan att möjliggöra för studenter att under sin sista termin utveckla sin lärarkom-

petens inför mötet med yrkeslivet. Med ett självständigt arbete i form av ett utvecklingsin-

riktat arbete, får studenterna möjlighet att, med ett vetenskapligt förhållningssätt, arbeta pe-

dagogiskt och didaktiskt i praktiken. Genom att delta i den fritidspedagogiska praktiken och 

genomföra det utvecklingsinriktade arbetet där, kan studenter utveckla sin förmåga att be-

döma och värdera en eftersträvad förändring. Studenter metareflekterar, både för att få per-

spektiv på relationen mellan sitt utvecklingsinriktade arbete och elevernas lärande, och för 

att väva samman praktik och teori. Mot bakgrund av Biestas (2012) begrepp kan det själv-

ständiga arbetet i form av utvecklingsinriktat arbete sägas bestå av de tre dimensionerna. I 

arbetet är det nödvändigt att studenten tillägnat sig kunskap och färdigheter inom problem-

området (Qualification), studenten behöver vara insatt i skolans kultur, traditioner och styr-

dokument (Socialisation) och även självständigt kunna värdera och välja ut ett område för 

förändring i verksamheten (Subjectifikation).  

Metod: Kvalitativa intervjuer och urval av deltagare  

För att svara på studiens forskningsfrågor genomfördes under våren 2019 intervjuer med 

fyra fokusgrupper med lärare i fritidshem. Fokusgrupper ger möjlighet att samla in data med 

fokus på ett specifikt ämne. Deltagarna valdes ut strategiskt med tanke på deras erfarenheter 

av utvecklingsinriktade arbeten (Bryman, 2008). En intervjuguide med tre temaområden (se 

Bilaga A) användes för att ge intervjun en lös struktur. Temaområdena utgjordes av Studen-

ternas utvecklingsinriktade arbeten under och efter arbetsprocessen, Ditt deltagande i stu-

denternas utvecklingsinriktade arbeten, och Aspekter för hållbarhet. Varje intervjuguide var 

indelad i teman och intervjuerna/samtalen rörde sig fritt under dessa teman. Den lösa struk-

turen gav deltagarna också möjlighet att ta upp för dem aktuella ämnen som handlade om 

studenters utvecklingsinriktade arbeten. Deltagarna kunde delge varandra erfarenheter och 

diskutera studenternas arbeten frimodigt (jfr Bryman, 2008). 

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med verksamma lärare i sju fritidshem. För att få 

kontakt med lärarna användes den organisation som idag finns uppbyggd genom Verksam-

hetsintegrerad profil (VI-projektet). VI-projektet har medfört att kontakten mellan LNU och 

skolor i Kalmar läns kommuner är väl etablerad. Vi vände oss till lärare i fritidshem som 

hade eller hade haft studenter som genomfört utvecklingsinriktade arbeten. Deltagarna var 

endera handledare under studenters VFU eller lärare i fritidshem på den avdelning där ett 
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utvecklingsinriktat arbete genomförts. Via e-post tillfrågades 20 lärare i fritidshem om del-

tagande, ett missiv som informerade om studien bifogades e-posten (se Bilaga B), påmin-

nelse skickades ut två veckor senare. Fyra deltagare i varje fokusgrupp eftersträvades. Vid 

intervjutillfället hade dock en deltagare fått förhinder i sista stund.  

 

Fritidshem/skola 1, 2 & 3 Tre deltagare  

Fritidshem/skola 4 & 5 Fyra deltagare 

Fritidshem/skola 6 Två deltagare 

Fritidshem/skola 7 Fyra deltagare 

Tabell 1: Deltagande i fokusgrupper 

 

De fyra fokusgruppsintervjuerna varade c:a en till en och en halv timme. Dessa dokumente-

rades med hjälp av ljudinspelning och fältanteckningar, vilka därefter transkriberades. Inter-

vjuerna genomfördes på respektive fritidshem under deltagarnas arbetstid i ett arbets- eller 

mötesrum. Två fokusgrupper intervjuades av bägge forskarna, därefter genomförde de två 

forskarna var sin intervju med en fokusgrupp. I bemötande av deltagarna och hanteringen av 

datamaterialet har utgångspunkten varit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Her-

merén, 2011; Vetenskapsrådet, 2019) 

Resultat 

Analysarbetet har gett fyra kategorier som relaterar till studiens syfte och frågeställningar. 

De fyra kategorierna är: Verksamhetsfältets möte med studentens idéer, Personalens delak-

tighet i utvecklingsinriktade arbeten, Aspekter för projektens hållbarhet och fäste i verksam-

heten, samt Ramfaktorer och projektens hållbarhet.  

Verksamhetsfältets möte med studentens idéer 

Fritidshemspersonalen uppfattar att deras bemötande av uppsatsstudenten och dennes pro-

jektidéer oftast handlar om att vara tillåtande. Centralt för dem är studentens möjligheter att 

få utveckla sin lärarkompetens. Personalen förefaller se det utvecklingsinriktade arbetet som 

ett viktigt steg på vägen. Det är sällan de säger nej till studentens projektidé. Personalen intar 

mer av ett avvaktande och inlyssnande förhållningssätt till studentens projektidé. Det intryck 

som ges är att studenter självständigt måste få göra sina egna erfarenheter och få lösa de 

problem som eventuellt dyker upp. Studenten ska få genomföra det som den har tänkt, har 

intresse för och känner sig engagerad i. Detta gäller även när studentens projektidé krockar 

med personalens egen planering, exempelvis när verksamheten har ett eget planerat projekt 

som fokuseras. Det förekommer sällan att studenter tar del i redan befintliga verksamhets-

projekt eller utvecklar dessa i nya utvecklingsinriktade arbeten. Sammanfattningsvis ger per-

sonalen intryck av att uppleva ett påtagligt ansvar för att studenten utvecklas i sin lärarroll, 

ibland verkar detta vara viktigare framför verksamhetsfältets egna utvecklingsidéer. 
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Den här [studenten] har haft en vision hur han vill ha det, så ibland har man ju velat gå 

in och lägga sig i, då får man stoppa sig själv. Nej, det är han som avgör detta, han vill 

ha det så här, det är hans tanke som ändå ska få styra. Så känner jag.  

Jag känner ju också samtidigt att det är ju studenterna som också ska växa i sin utveckl-

ing. 

Vad som framträder i citatet är den betydelse personalen lägger i att studenten får möjlighet 

att genomföra sina tankar och idéer i projektet. I det ansvar för studenten som personalen 

upplever verkar de även anstränga sig för att på olika sätt skapa utrymme för studenten så 

att denne kan genomföra sitt projekt. 

 

Men fritidshemslärarna upplever också att det utvecklingsinriktade arbetet är en unik chans 

för studenten att komma nära verkligheten som den är på fritidshemmet, och att där få möj-

lighet att förändra något.  

Det ger ju dem att göra det i verkligheten liksom, att man liksom har den där kopplingen 

man gör aktiviteten, man är på plats och man ser vad som händer och inte bara att man, 

det är ingen skrivprocess eller läsprocess utan det är något man jobbar med på ute på 

fältet, [det] tror jag ger jättemycket. Att man kan se liksom vad som händer, att man får 

resultat av det man tänker och det man vill förändra eller se vad som är i den här proces-

sen. 

I citatet understryker personalen att det praktiknära arbetssättet är en viktig erfarenhet i ut-

bildningen och att det handlar om processtänkande. Studentens närvaro betonas extra, un-

derstryks med att det handlar om ett arbete ”ute på fältet”, det är ”verkligheten” det handlar 

om. Å ena sidan kan dessa ord stå för att personalen upplever att den teoretiska utbildningen 

inte alltid är nödvändig. Å andra sidan kan orden innebära att personalen framhåller bety-

delsen av processen vid ett förändringsarbete. 

Inspiration och nya idéer 
Att ta del av och möta studenters projektidéer kan också inspirera verksamhetsfältet. När 

studenter berättar om hur de vill genomföra sina utvecklingsarbeten ger en del av personalen 

uttryck för att de själva får nya perspektiv på sina arbetsuppgifter och förhållningssätt genom 

studenten.  

Jag tycker det är bra. För att de ser det ju utifrån sina ögon, man blir ju väldigt hem-

mablind. Så det utvecklar ju mig som pedagog, man får ju en kick själv. 

Personalen ger intryck av att överlag vara nöjda med att studenterna kommer ut på sina VFU 

platser och genomför utvecklingsarbeten. Kommunikationen mellan personal och student 

kan ses som en gemensam process av att både ge och ta till sig av ny kunskap. I arbetet på 

fritidshemmet är det lätt att fastna i rutiner, det är också ofta så att orken inte alltid finns för 

att förändra och utveckla även om upplevelsen är att det finns ett behov. Så länge som arbetet 

flyter på och fungerar, skjuts förändringsarbetet upp. Då är det tacksamt att ta emot studenter 

och deras utvecklingsinriktade arbeten. 
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För det är väldigt lätt att bara gå vidare i det man har gjort tidigare hela tiden. Och där 

gör ju att ett utvecklingsarbete kan ju belysa de här grejerna. Vi behöver faktiskt förändra 

någonting. Ja … men det har fungerat och vi gör så här för att på grund av det och på 

grund av det. Men de kan ju visa oss på nya saker. 

Det som kommer till uttryck i citatet är att det finns ett behov av inspiration och nytänkande 

i verksamhetsfältet. I det dagliga arbetet finns inte alltid ork till att själv driva nödvändiga 

förändringar. Då kommer studenten lägligt med nya idéer och perspektiv. 

 

En annan aspekt av studenten och utvecklingsarbetet som inspirationskälla är dess betydelse 

som fortbildning. Fritidshemslärarna ger uttryck för att de saknar kompetensutveckling inom 

det fritidspedagogiska området. När studenten kommer ut på VFU med praktiska och teore-

tiska frågor och idéer blir denne både en vitaminspruta och en projektledare som kan ge 

möjlighet till utveckling för fritidshemslärarna. 

Det [kompetensutveckling] är ju jättelitet. Då får man ju själv gå in på många gånger, 

och se vad som kommer från Skolverket och sådan här, det finns väldigt lite tid till det. 

Men sådant tycker jag det är bra att man blir lite servad av studenterna. Det gör de ju, 

om man har studenter då får man ju lite service med det. 

I citatet framträder kompetensutveckling inom det fritidspedagogiska området som en brist-

vara. Möjligheten att via Skolverkets webbsida sköta sin kompetensutveckling upplevs som 

tidskrävande och omständligt då tid ofta saknas till detta i det dagliga arbetet. Då är det 

enklare att bli servade av studenterna – som när de kommer visar, gör och berättar. 

Backup och lotsning  
Det som fritidshemslärarna beskriver som ett problem är när studenter brottas med egna 

svårigheter eller inte inser sina egna gränser utan överskattar sin förmåga. I dessa fall kan 

både självinsikt och självförtroende saknas, eller studentens förmåga till självständighet och 

kritiskt tänkande brister. Dessa studenter kan vara svåra att bemöta och samspelet mellan 

studenten och personalen fungerar inte alltid på bästa sätt. Ibland kan personalen känna sig 

tveksamma till projektet men studenten genomdriver sitt projekt ändå. Då backas studenten 

upp efter bästa förmåga i enlighet med det ansvar som personalen upplever.  

Det är ju mer att de själva har haft problem, att de själva är bräckliga och kanske psykiskt, 

det har man ju varit med om, att de inte är närvarande och så här, att de inte fixar vissa 

grejer, så lovar de vissa grejer och så kommer de inte, sådana grejer det kan vara jobbigt. 

Då kanske de ska hålla i någonting, och ska planera det, och då har man släppt det, och 

sen så bara två timmar innan då bara kommer de inte, och då står man där. Sådana grejer 

har det varit, och sedan lär man sig ju det, om man har någon sådan, att alltid ha en 

backup, så att man har, man får ju jobba dubbelt där.  

Ibland händer det att studenten valt ett utvecklingsområde som ”inte passar” hen. Om stu-

denten saknar engagemang och intresse för sitt projekt blir det svårt att locka eleverna att 

delta. Personalen kan föreslå byte av område, men det är inte alltid som studenten tar till sig 

förslagen. Vad som då händer ger intryck av att vara en slags lotsning där personalen stöttar 

genom att nästan ta över studentens arbete. Situationen riskerar att tvinga fram merarbete 

för handledare och övrig personal.  
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Så det är ju svårt va, sådana gånger blir det ju svårare, för då kan det ju bli så att man 

inte mäktar med det för vi har ju vårt andra jobb att sköta, förstår ni?  

Citatet visar att studenter som inte mäktar med att ta ansvar för sina projekt utan är beroende 

av personalens hjälp, riskerar att bli en tung belastning för verksamhetsfältet. Studentens 

projekt blir sålunda något annat, utan förankring i verksamheten. Projektet blir ett utanpå-

verk och inte ett möte mellan utbildning och verksamhetsfält.  

 

Personalen skapar förutsättningar för studenten som egentligen inte finns i den ordinarie 

verksamheten. Ibland kan det innebära att planera så att någon i personalen alltid finns när-

varande under aktionerna som ett stöd om något oförutsett skulle hända. Då får studenten 

möjlighet att genomföra aktionen med eleverna utan störande avbrott. Skapa utrymme kan 

också innebära att personalen på fritidshemmet sprider information och förbereder föräldrar 

och elever om studentens projekt och dess syfte, eller att låna in datorer eller surfplattor från 

kollegor.  

Ja det var ju tydligt att när de skulle intervjua hur de går tillväga, kontakta föräldrar och 

så där och sedan och det inte så himla känsliga. Men man får ju hjälpa till med annat, 

med det praktiska också. Det var ju jättesvårt det här med när hon skulle ha loss 6 Ipads 

som skulle vara hel tiden. Det var knöligt och det tog, det blev lite känsligt mot de andra 

i kollegiet för det, vi fick samsas väldigt där. Man får hjälpas åt.  

Handledaren beskriver här hur arbetet med att stödja studentens projekt kan påverka relat-

ioner och samarbetet med kollegor i skolan eller på andra avdelningar. Uttrycket ”vi fick 

samsas väldigt” tyder på att det krävdes något extra för att få låna ihop iPades. Innebörden 

är att handledarens understödjande arbete riskerar att sätta kollegor i en svår situation om 

utrustningen eller resurserna var tänkta till att användas i deras egen planerade verksamhet. 

Troligen informeras inte alltid övriga kollegiet i förväg om studenters pågående utvecklings-

inriktade arbeten och vad dessa kan medföra för tillfälliga förändringar i verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis möts studenter och deras utvecklingsinriktade arbeten både med posi-

tiva förväntningar och med respekt från personalen, även om arbetena oftast inte hänger ihop 

med ordinarie verksamhet. Studenten ges utrymme att utveckla sin lärarskicklighet och 

pröva sina idéer. Det utvecklingsinriktade arbetet uppskattas ofta eftersom det även ger in-

spiration och fortbildning för personalen. På ett sätt kan studenten därför liknas vid ett ser-

viceorgan som serverar nya idéer och kunskaper. Det förekommer dock även mindre lyckade 

utvecklingsinriktade arbeten där studenten av olika skäl inte förmår fullfölja alla delar i ar-

betet. Dessa arbeten övergår ofta till att bli en belastning för personalen då de agerar backup 

för att stödja studenten. 

Personalens delaktighet i utvecklingsinriktade arbeten 

En viktig fråga för hur studentens utvecklingsinriktade arbete möts och tar plats i fritidshem-

met är hur studenten bjuder in personalen och hur personalen låter sig bjudas in att ta del i 

arbetet med projektet. Delaktighet kan innebära att vara med i planering, genomförande och 
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avslutning, det vill säga att få helt inflytande på utformning. Fritidshemslärarna ger uttryck 

för blandade erfarenheter av delaktighet i studenternas arbeten. Flera av fritidshemslärarna 

menar att de framförallt vill vara delaktiga genom att få vara bollplank och ge råd, men de 

har också en önskan om att bli än mer delaktiga. Parallellt finns tankar om att utvecklings-

arbetet är studentens eget arbete som denne ska genomföra. Det finns således en osäkerhet 

hos personalen om hur studenternas självständighet ska vägas mot deras delaktighet i pro-

jekten.  

Olika nivåer av delaktighet 
Ett sätt att delta i studentens utvecklingsarbete som ofta nämns är att finnas tillhands för barn 

som är i behov av extra uppmärksamhet, och som extra vuxen när barngruppen är stor.  

Så är det ju det här, barn som behöver lite extra stöd, då måste man ju finnas där. För det 

kan ju sabotera hela, hela grejen liksom. 

Personalens delaktighet i projektet är inte så stort, men med sin närvaro får studenten möj-

lighet att genomföra sina aktioner utan avbrott. Eventuella störningsmoment som uppstår tas 

omhand av personalen.  

 

Det finns också erfarenheter av att vara mycket delaktiga i studentprojekt. Några involvera-

des redan i det inledande arbetet att identifiera vilka behov av utveckling som fanns, och vad 

som var möjligt att utveckla under den begränsade tid som studenten har på sig. När studen-

ten bjuder in till dialog med personalen blir de delaktiga i projektet och kan bidra med sin 

kunskap eller ställa frågor som både driver och utvecklar projektet. 

Och så pratade vi om det och utbytte idéer, [studenterna] ändrade oss, det blev en process 

under tidens gång.  

Jag tänkte på det exempelvis med Minecraft, det var ju väldigt bra, han var ju tydlig med 

det, han kom ut och frågade liksom, och vi pratade jättemycket om det innan, så han var 

ju väl införstådd med vad vi gjorde, hur han kunde utveckla det. 

Dialogen mellan studenten och personalen som beskrivs i citaten kan förstås som ett eller 

flera samtal där studenten undersökte vilka förutsättningar och ramfaktorer som fanns för 

det utvecklingsinriktade arbetet. Att bjuda in personalen på detta sätt i planeringen av arbetet 

visar en medvetenhet och lyhördhet för fritidshemmets behov.  

 

Dialog och delaktighet kan även öppna för att personalen kan se hur projektet kan omsättas 

till något annat i ett nytt sammanhang, att projektidén ger nya ringar på vattnet och får fäste 

i verksamheten.  

Att man kanske jobbar med det i olika situationer, att man kanske samtidigt som med 

J[xx]och hans kompisar som jobbade med fotbollen då, kanske även tänkte lite hur kan 

man överföra det till andra situationer då, kan man använda det här sättet i andra likvär-

diga situationer då, för att då kanske man skulle kunna få ut ännu mer. 
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När inbjudan till delaktighet saknas 
Det kan även förhålla sig tvärt om, erfarenheter av att inte vara delaktig framkommer också. 

Studenter kan välja utvecklingsområde utan att förankra detta hos personalen vilket skulle 

kunna tyda på antingen en osäkerhet eller en stark självständighet från studentens sida. Att 

presentera sin idé utan att sätta sig in i hur personalen arbetar med eleverna och deras tankar 

bakom sitt arbetssätt kan visa ett ointresse från studentens sida att ta till sig av de traditioner 

som existerar på arbetsplatsen. Många gånger har studenterna redan bestämt sig för ett ut-

vecklingsområde innan de börjar diskutera med personalen på fritidshemmet.  

Ja, har ni några idéer på utvecklingsarbete då ju. Och vi hade ju flera stycken idéer. Men 

tror jag de var klara över vad de skulle göra redan innan faktiskt. Jag tror inte att de … 

det kändes som om att de redan visste vad de skulle göra. /.../ jag tror att de var rätt klara 

redan, de skulle nog bara fråga för att se om det kom något annat. 

Om däremot studenterna dröjer med att presentera sin idé för utvecklingsarbetet kan fritids-

hemmets egen planering redan vara klar. Det kan då bli svårt för personalen att stötta och 

vara delaktig om projektet krockar med den planering som redan föreligger.  

Vi är ju ganska kreativa på den här skolan så ibland har vi dragit upp planer innan stu-

denterna kommer och då ibland har jag känt, oj vi måste ge utrymme för dem och deras 

projekt. För vi har rätt mycket på gång.  

Läraren i fritidshem ger uttryck för att personalen har en egen planerad verksamhet för fri-

tidshemmets i enlighet med det uppdrag som fritidshemmet har. Det arbetet kan inte läggas 

åt sidan utan kräver personalens tid och uppmärksamhet. Denna situation kan uppstå när 

studenten i sina förberedelser enbart har förankrat sin projektidé med lärare på universitetet. 

Då integreras inte projektet i verksamheten utan blir lätt ett sidospår istället. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att personalen tar del i de utvecklingsinriktade projekten 

på lite olika sätt. Många gånger handlar det om hur studenten bjuder in till deltagande i 

utvecklingsprojektet. Oftast blir personalen delaktiga i projekten som rådgivare, bollplank, 

och som hjälp med barngruppen. Mer sällan blir personalen deltagare med inflytande i pro-

jektet. Det framkommer dock en önskan från en del om att få vara mer delaktiga i studenter-

nas projekt. När personalen blir mer delaktig ger detta ett delat ägarskap som kan gynna 

kunskapsutvecklingen både hos studenten och hos personalen. Hur mycket personalen kan 

vara delaktig påverkas bland annat av engagemang i egna projekt och av ramfaktorer som 

exempelvis tid. Vi återkommer till ramfaktorers inverkan lite längre fram. 

Aspekter för projektens hållbarhet och fäste i verksamheten 

Flera aspekter inverkar på om ett utvecklingsinriktat arbete integreras i fritidshemmets verk-

samhet på lång sikt. Många gånger handlar det om studentens förhållningssätt till sitt projekt, 

andra gånger om hur väl studenten lyckas förankra projektet hos elever och personal.  
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Att utgå från verksamhetens behov 
En del av lärare i fritidshems yrkeskunskaper handlar om att kunna se vilka befintliga behov 

av utveckling som finns på ett fritidshem. Kunskap om fritidshemmets verksamhet handlar 

till exempel om att kunna identifiera ett utvecklings-/förändringsområde, att kunna iscen-

sätta ett småskaligt projekt och att exemplifiera hur det senare skulle kunna vidareutvecklas. 

Att kunna identifiera vilka behov som finns innebär också att kunna samtala och samspela 

med personal och elever, samt att förstå sociala strukturer och den kultur som styr skolan/fri-

tidshemmet. För en student kan det innebära att socialiseras in i yrkesrollen och ta plats i 

arbetslaget. Ett exempel på detta är när studenten ser att det i verksamheten finns behov och 

intresse för att bygga vidare på ett befintligt utvecklingsprojekt, eller att vinkla det mot nya 

områden. 

Eller att man utvecklar något som redan finns, eller att man ser ett behov och faktiskt 

hjälper igång personalen med det då, för det är kanske inte alltid i barngruppen man 

behöver hjälpa, utan det kan ju vara personalgruppen som står och tuggar liksom, /…/ Ja 

till exempel med digitala verktyg, för det gör ju inte vi heller mycket. Att man visar ett 

arbetssätt, att man kan göra så här med barnen, och sen spinner vidare på det. 

Fritidshemsläraren efterfrågar en förmåga hos studenten att kunna lyfta blicken från eleverna 

för att få ett helhetsperspektiv på fritidshemmets verksamhet. Att ge stöd till personalen och 

utveckla deras arbetssätt kan uppfattas som höga krav. Troligen kan detta relateras till att 

personalen vill låta sig inspireras och vara mer delaktiga (ägarskap), vilket framkommit ti-

digare.  

Att utgå från elevers intressen 
En annan viktig aspekt för ett utvecklingsprojekts hållbarhet är elevers möjlighet till att 

själva kunna välja sitt deltagande och att deras intressen tas tillvara i projektet. Elevers möj-

lighet till delaktighet och inflytande på projektets utformning stimulerar till deltagande. Ett 

mått på projektets hållbarhet som framträder i analysen är hur pass efterfrågat det är av elever 

i fritidshemmet. 

– Ja och de får välja ämne själva barnen. 

För att projektet ska kunna stanna kvar, vara hållbart, är även dess aktualitet viktig, det vill 

säga att det är autentiskt och berör eleverna. Då upplever eleverna att projektet angår dem, 

det handlar om dem, att någon har lyssnat på dem och tagit deras intressen i beaktande. 

 

Studenten som i sin planering utgår från elevernas intressen, visar engagemang i att ge ele-

verna inflytande och ansvar i projektet verkar ha större möjligheter att förankra projektet hos 

personalen. Studenten visar genom dessa handlingar kompetens och kunskap om fritidshem-

mets uppdrag och styrdokument. Projekt som sätter elever i fokus, utvecklar dem och stärker 

deras självkänsla främjas dessutom av lärarna i fritidshem. 

Om man kommer till ett ställe och ser att men här händer det ju inte så mycket, då måste 

man ju se till barngruppen kanske, att man hittar på lite aktiviteter, för det tycker jag är 

så viktigt att som vi har också, att man har olika saker att erbjuda, att någon dag, som vi 

har på onsdagar, då är det väljardag, då får man välja vad man vill göra, två aktiviteter, 
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men man får välja på de två, innan har vi haft så att vi har gått till gympasalen en dag, vi 

har haft, vi har utedagen, att det blir varierande, så att det inte blir samma, samma, 

samma. 

I citatet betonas studentens förmåga till uppmärksamhet och lyhördhet för elevers önskemål. 

Liksom tidigare verkar det också handla om att ge inspiration till personalgruppen. Elevens 

stöd till måluppfyllelse verkar inte vara primärt utan snare deras möjlighet till rekreation och 

meningsfull fritid på fritidshemmet. Det utvecklingsinriktade arbetets hållbarhet styrs 

sålunda även av graden av variation och möjlighet till olika upplevelser för eleverna i linje 

med direktiven i fjärde kapitlet i läroplanen. 

Att visa engagemang 
Något som ofta påverkar ett projekts hållbarhet är studentens förhållningssätt till sitt eget 

projekt. Om studenten visar kunnighet, är kvalificerad och entusiasmerande, får denne lät-

tare med sig både elever och personal i projektet. Studentens egen trygghet i situationen och 

självständighet i ledarrollen inverkar på elevers och lärares vilja att delta. 

Man måste ju brinna för att göra detta också, man måste ha ett eget intresse också tycker 

jag för att kunna liksom entusiasmera barnen i det här. När man ska göra ett sådant här 

arbete. Det gäller liksom inte bara att man ska göra det och det utan för att det ska bli bra 

måste man ha ett eget driv och tycka att det här är viktigt och spännande. 

Studenten med ett positivt och entusiasmerande förhållningssätt får således lättare att invol-

verar fritidshemmets lärare i projektet. När även fritidshemmets personal blir intresserade 

och engagerade i projektet ökar förutsättningarna för att projektet ska kunna fortsätta på 

avdelningen efter att studenten slutat. 

Jag tror också att det handlar om vad det är för studenter, för typ av studenter, hur de 

implementerar det i vårat arbete. Och, att, hur de entusiasmerar det, alltså jag tror det 

har mycket att göra med vem det är. Hur man kan se, hur man gör utvecklingsarbetet 

för att det blir en del av vårat arbete också. 

Men projektet kan även fortplanta sig till andra avdelningar i en eller annan form om lärare 

från andra avdelningar bjuds in och engageras. 

Sedan är det nog hur många som är involverad i projektet av oss som jobbar ute. Är det 

liksom bara en isolerad avdelning eller sprider det sig lite, eller hur kan man få ut det. 

När studenten visar självständighet och ledarerfarenheter, till exempel genom tydlig struktur 

och ett meningsfullt syfte i projektet, kan även detta locka och intressera. Fördelarna med 

ledarerfarenheter kan förstås som att dessa gynnar studentens förutsättningar att sätta sig i 

fritidshemslärarnas perspektiv och föra en dialog om vilka behov av utveckling som förelig-

ger. Det blir enklare att samspela med lärarna och även att integrera projektet i deras arbete 

och verksamhet. 

Där tycker jag man kan se skillnad på studenter som är vana, som har haft någon typ av 

ledarfunktion eller ansvar för andra saker, eller i princip redan är inskolade saken. Det är 

väldigt stor skillnad. 
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Det som kommer till uttryck i citatet är att personalen uppfattar en påtaglig skillnad mellan 

de studenter som har erfarenheter av att leda och ansvara för grupper och de studenter som 

saknar detta.  

 

Sammanfattningsvis åskådliggör denna kategori att studenten som är kvalificerad, socialt 

kompetent (socialiserad) och självständig (subjektifierad) har lättare att få sitt utvecklings-

inriktade arbete integrerat i fritidshemmets undervisning och verksamhet på ett hållbart sätt. 

Det som analysen visar är att studenter som har kommit långt i sin professionella utveckling 

har förmågan att även engagera och inspirerar personal på hela skolan. Det handlar om kom-

petens och förståelse för verksamhetens behov, vara lyhörd för elevernas intressen samt att 

kunna hantera hindrande ramfaktorer. 

Ramfaktorer och projektens hållbarhet 

I kategorin behandlas både yttre och inre bakomliggande ramfaktorer, till exempel persona-

lens arbetssituation, tillgång till resurser, tid och utvecklingsklimat, som direkt eller indirekt 

inverkar på hur studenternas utvecklingsinriktade arbeten kan bli hållbart och integreras i 

fritidshemmets verksamhet. Med yttre ramfaktorer avses till exempel tid, lokaler, gruppstor-

lek. Med inre ramfaktorer avses en persons till exempel erfarenheter, attityd och självstän-

dighet (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 

En tillrättalagd arbetssituation 
Den arbetssituation som oftast erbjuds under den tid som studenters projekt genomförs me-

nar fritidshemspersonalen är ofta tillrättalagd. Med sin blotta närvaro kan personalen ge för-

utsättningar för att aktionen ska kunna genomföras med eleverna. Denna uppbackning som 

personalen ger studenterna skiljer sig markant från deras egen arbetssituation, hävdar de. 

Det är sällan som det är många vuxna i fritidshemmet samtidigt. Detta pekar dock på en 

osäkerhet i rollen som handledare hos fritidspedagogerna. Det blir en balansgång mellan att 

ge studenten utrymme för utveckling, och fostra till en kärv verklighet. Delaktighet tar sig 

också uttryck i att personalen finns med vid genomförandet av projektets aktiviteter och kan 

ta hand om elever som stör på något sätt, till exempel att ta med sig eleven till en annan 

lokal. Men fritidspedagogerna problematiserar även detta sätt att stötta studenterna. 

Så har ju vi haft, lite, att vi har varit väldig många vuxna när de har varit hos oss. Så att 

de har ju fått utrymme och kunna göra sina arbeten. /…/ Men verkligheten är inte sådan, 

det går inte att jobba så.  

Även om studenternas projekt får stöd i personalgruppen och det finns ett starkt intresse för 

dess fortlevnad, kan detta förhindras av fritidshemslärarnas trängda arbetssituation och brist 

på resurser. Under studenternas utbildning kan dessa två ramfaktorer ofta hanteras. Det är 

då personalen anstränger sig på olika sätt för att skapa utrymme och utvecklingsmöjligheter 

för studenternas projekt. 

 

När studenten är klar med sin VFU och sitt projekt återgår dock verksamheten till vardagen 

och de bristande resurserna blir synliga. Denna verklighet är också något som personalen 
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problematiserar. De framhåller att en viss utrustning, exempelvis poddar, saknas och att li-

censer till särskilda spel är en stor utgift. 

Att man har grejerna, kan jag känna. Det digitala det vet man ju inte, man har ju inte 

utrustningen många gånger. 

Det är ju sådant som man inte kan göra, för jag kan inte ta ett barn och gå och iväg i tjugo 

minuter. Det är ju det att det inte får kosta så mycket. Problemet är många gånger att det 

behövs ett kreditkort och betala med. 

De ramfaktorer som framträder i citaten är dels bristen på ekonomiska resurser, dels storle-

ken på barngruppen. Båda ramfaktorerna inverkar på möjligheterna att integrera studenter-

nas utvecklingsinriktade arbeten i verksamheten. Även om viljan finns saknas möjligheterna. 

 

En annan yttre ramfaktor som nämns utgörs av tid. För att kunna bli delaktiga i studenternas 

utvecklingsarbeten handlar det om att personalen även ger av sin tid. Det måste finnas tid 

till att sitta ner och diskutera med studenten, gå igenom de olika momenten som projektet 

innehåller där eleverna ska vara deltagare. Ofta nämns bristen på tid som ett hinder när det 

handlar om att delta i studentens projekt och möjlighet att integrera det i verksamheten. 

Då tar vi oss ju tid på ett annat sätt 

I citatet ges uttryck för att det finns tid om personalen uppmärksammar att det verkligen 

finns fördelar för fritidshemmets verksamhet i projektet. De har då lättare att engagera sig 

projektet. Även när det råder tidsbrist har således fritidshemslärarna ett friutrymme i vilket 

de kan lösgöra tid till det som framstår som meningsfullt och viktigt i arbetet och verksam-

heten i fritidshemmet. 

 

En inre ramfaktor, gäller bland annat för nyexaminerade, alumni-studenter på sin nya arbets-

plats. Som nyanställd kan det trots en djup identifikation med yrkesrollen vara svårt att iscen-

sätta sitt projekt på den nya arbetsplatsen. Då kan det krävas mod för att åter initiera sitt 

utvecklingsprojekt i en ny personalgrupp och i en ny verksamhet med nya elevgrupper. Det 

framkommer att som nyanställd är det inte med automatik enkelt att fortsätta att driva pro-

jekt, oftast får man mindre stimulerande arbetsuppgifter. 

Kreativiteten släcks ju sedan när man kommer ut och blir resurs och rastvakt, så blir det 

ju, för så är det ju på många ställen. Vi är ju rätt bra på att hålla emot men, än så länge. 

Fritidshemsläraren ger i citatet uttryck för att nyanställda ofta hämmas och inte vågar ta plats 

när de saknar inflytande över sina arbetsuppgifter. Det inte säkert att nya fritidshemslärare 

ges friutrymme att utveckla sina pedagogiska visioner, utan det är skolans behov som är 

styrande. 
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Ytterligare en inre ramfaktor är huruvida det råder ett tillåtande utvecklingsklimat på arbets-

platsen. I samtalen med fritidshemslärarna framkommer olika utsagor om att själv våga ut-

veckla och att känna sig bekväm i området. Det handlar om hur tillåtande arbetsklimatet är 

i fritidshemmet och i skolan. Det kan krävas mod att våga kräva utveckling inom ett område. 

Då kommer nästa att man ska utmana sig, det här har jag inte så mycket koll på, det här 

kan jag utveckla fast jag tror inte alltid att man vågar det. 

Alltså vi jobbar ju på ett speciellt sätt, det är ju inte alltid lätt att förändra men är det 

någon som vill förändra någonting så man måste ju ha alla med sig. Annars blir det ingen 

förändring. 

Om ett projekt handlar om ett område som är obekant exempelvis digitala verktyg, är det 

inte med självklarhet att våga ta vid när studenten inte längre finns på plats. Att förändra i 

en verksamhet bygger på att alla ska vara med. Det verkar som om fritidshemslärarna har 

erfarenheter som säger något annat. Mycket tyder på att osäkerhet och ett negativt utveckl-

ingsklimat är hindrande ramfaktorer för förändringsarbete. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att ramfaktorer spelar en viktig roll i huruvida de ut-

vecklingsinriktade projekten kan genomföras och stanna kvar. Yttre ramfaktorer begränsar 

bland annat på personalens möjligheter att delta i studentens utvecklingsinriktade arbeten, 

och även på möjligheten att kunna ta över och integrera dessa i fritidshemmets egen verk-

samhet. Det handlar då främst om personalens tid, andra arbetsuppgifter och hur många 

vuxna som finns på plats i relation till barngruppens storlek. Troligen kan även studentens 

begränsade tid för att genomföra sitt utvecklingsinriktade arbete inverka på hur personalen 

hinner sätta sig in i projektet. Det är även inre ramfaktorer som inverkar på hur ett utveckl-

ingsinriktat arbete integreras. Det handlar då ofta om studentens hållning, erfarenheter och 

självständighet för att våga och engagerat kunna genomföra sitt arbete, men även verksam-

hetsfältets utvecklingsklimat inverkar på hur utvecklingsinriktade arbeten välkomnas och får 

fäste i verksamheten. 

Diskussion 

Resultatet visar att verksamhetsfältet har en grundläggande positiv inställning till studenten 

och det utvecklingsinriktade arbetet. Fritidshemspersonalen uppfattar det utvecklingsinrik-

tade arbetet som en viktig och betydelsefull del i studentens professionsutveckling. De anser 

att projektarbetet speglar en praktisk verklighet med process som ofta förekommer i fritids-

hem. Verksamhetsfältets positiva inställning handlar även om att personalen upplever att de 

stimuleras och berikas kunskapsmässigt i mötet med studenten. Hens idéer och projektplan 

blir en form av fortbildning för personalen som utmanas med nya teorier och tankegångar. 

En slutsats är att studentens utvecklingsinriktade arbete kan utgöra en enklare typ av FoU-

miljö där praktiknära forskning bedrivs, på liknade sätt som Alexandersson (2019) beskriver. 

Studenten kan då fungera som en samverkanslänk mellan akademi och verksamhetsfält och 

det praktiknära utvecklingsinriktade arbete kan utvecklas till en lärprocess för såväl student 

som personal där fritidshemmets kärnfrågor är i centrum. De flesta studenter är kvalifice-
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rade, de är självständiga och har både kunskap och förmåga att genomföra sina utvecklings-

inriktade arbeten så att deras projektsyften uppnås. Detta kan liknas vid det Alexandersson 

(2019) benämner som ägarskap, att vara delaktig och äga processen genom att träda fram 

och få möjlighet att förändra en verksamhet. De utvecklingsinriktade arbeten som initieras 

och genomförs av studenter som har kommit långt i sin professionsutveckling har lättare att 

integreras i verksamheten. Dessa studenter kan både agera självständigt och samtidigt visa 

social delaktighet i arbetslaget. Kortfattat visar dessa studenter såväl professionell kompe-

tens som kunskap, vilket med Biestas (2012) tre dimensioner kan beskrivas som en balans 

mellan kvalifikation, socialisation och subjektifiering. 

 

Men resultatet pekar också på problem. Samtidigt som flera utvecklingsinriktade arbeten ger 

ett positivt utfall för både student och verksamhetsfält, finns det studenter som behöver per-

sonalens stöd för att kunna genomföra sina utvecklingsinriktade arbeten. Det rör sig ofta om 

studenter som är försiktiga i sin lärarroll och i arbetslaget. Det kan bland annat komma till 

uttryck som bristande självständighet, osäkerhet eller svårigheter att entusiasmera elever och 

att hantera problem. Detta kan med Biestas (2012) begrepp beskrivas som brister i studentens 

utveckling av såväl kvalificering som socialisering och subjektifiering. I dessa fall har det 

utvecklingsinriktade arbetet mer eller mindre kunnat genomföras tack vare fritidshemmets 

personal. Denna problematik visar att studenter som ännu inte upplever att de är säkra i 

yrkesrollen får svårt att driva utvecklingsarbetet på ett professionellt sätt. För studentens del 

handlar det om att uppleva sig trygg i yrkesrollen och med sina yrkesspecifika kunskaper. 

Om denna trygghet saknas kan genomförandet av det utvecklingsinriktade arbetet försvåras 

och fritidshemspersonalen får stötta. Här kan vi konstatera att det finns en risk att universi-

tetet inte alltid nås av information om studentens tillkortakommanden och räddas från ett 

underkännande. Akademin som helhet behöver uppmärksamma dessa studenter tidigare, 

både i den teoretiska undervisningen och i den praktiska (VFU och VI-dagar) för att ge dem 

möjligheter till maximal utveckling in i läraryrket. Frågan om hur universitetet kan förbereda 

och stötta denna grupp studenter inför läraryrket är komplex och problematisk. 

 

Det framgår också av resultatet att det saknas en balans i mötet mellan akademi och verk-

samhetsfält. Studenterna utgår inte alltid från de betingelser som finns i verksamheten, utan 

föredrar att testa en egen idé. Verksamhetsfältet backar upp studenten och hens idé, istället 

för att påvisa begränsande och hindrande betingelser. Projektet blir ett sidospår, en händelse 

vid sidan om den ordinarie verksamheten. Ett sådant projekt saknar även förutsättningar för 

att bli hållbart. En viktig strävan måste vara att nå ett tydligare samägarskap, att både ut-

bildning och verksamhetsfält delar utgångspunkter för projektet och på så vis blir gemen-

samma vinnare.  

 

Enligt studiens resultat deltar fritidshemslärarna i olika grad i studenternas utvecklingsinrik-

tade arbeten. Båda måste bjuda till. Studenten kan bjuda in sin VFU-handledare, och annan 

personal, i sitt projekt som rådgivare för idéer och frågor. Men studenten kan även gå ytter-

ligare ett steg och bjuda in personalen till att vara delaktiga aktörer i projektet. Elvstrand och 

Närvänen (2019) beskriver deltagarnas delaktighet i projektet som synnerligen centralt i ut-

vecklingsinriktade arbeten och kvaliteten på dess resultat. Även analysen i denna studie visar 
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att det är när samspelet mellan student och personal har fungerat väl, när det har varit ett 

ömsesidigt givande och tagande av erfarenheter och kunskaper, som projekten har uppnått 

tydliga och positiva utfall. 

 

Resultatet pekar även på att det är både inre och yttre ramfaktorer som inverkar på persona-

lens möjligheter att fördjupa sitt deltagande i projekt. Det är främst två av dessa som fram-

träder i analysen, tidsbrist och viljan att stötta studenten. Brist på tid kan exempelvis handla 

om att andra arbetsuppgifter måste utföras, och viljan att stötta studenten tar sig ofta uttryck 

i att ta hand om störande moment runt aktionerna. Båda dessa ramfaktorer håller personalen 

på distans till studenternas projekt, vilket gör att det kan bli svårt att vara delaktig. Men 

resultatet visar även att det finns en intresseaspekt för projektets ämne/innehåll som inverkar 

på personalens deltagande. Det finns ett friutrymme som kan utnyttjas om personalen finner 

projektet tillräckligt intressant i vilket de kan frigöra tid för deltagande. 

 

Andra ramfaktorer som hindrar utvecklingsinriktade arbeten att få fäste i verksamheten är 

utvecklingsklimat och mod. Det handlar t.ex. om att våga, att känna sig tillräckligt trygg i 

arbetslaget och att utvecklingsklimatet på arbetsplatsen, det vill säga inställningen, till för-

ändringsarbete är tillåtande. En negativ inställning och kultur från kollegor och/eller chefer 

kan underminera både mod och vilja hos såväl studenter som personal. Denna studie visar 

att inre ramfaktorer, i den mån det råder ett positivt utvecklingsklimat på arbetsplatsen, får 

betydelse för hur personal och studenter med intresse och engagemang vågar utveckla i en 

verksamhet. Om det inte råder en kultur som uppmuntrar till att utveckla och utforska verk-

samheten på arbetsplatsen är sannolikheten för expanderat lärande lågt för de anställda, en-

ligt Ellström (2006). Dessa förhållanden påverkar även studenters lärande och möjligheter 

att arbeta med det utvecklingsinriktade arbetet. 

Konklusion 

God utbildning med utgångspunkt från Biestas (2012) begrepp/dimensioner socialisation, 

kvalifikation och subjektifikation handlar i detta avseende om hur studenternas förutsätt-

ningar påverkar det utvecklingsinriktade arbetets kvalitet och hållbarhet. Det självständiga 

arbetet är studenternas sista del i ett treårigt program som tillsammans med hela utbildningen 

ska ge kunskap och förutsättningar för att nå examensmålen (ref). I vilken mån de tre di-

mensionerna (se Figur 1) överlappar varandra eller är separerade från varandra under stu-

dentens utbildning är en intressant fråga. Från studentens perspektiv finns det goda möjlig-

heter att socialiseras in i yrket genom VFU och VI-dagar. Utveckling av kvalificerande nöd-

vändiga kunskaper och färdigheter sker genom utbildning både på universitet och på öv-

ningsskola. Studenten som kan se befintliga utvecklingsbehov på övningsskolan och lyckas 

bjuda in personal visar en hög grad av både socialisation och kvalifikation. Att kunna ge-

nomföra ett utvecklingsarbete som bygger på elevers intressen och dessutom inspirerar per-

sonalen är tecken på kunskapsmässig (kvalifikation) och social assimilering (socialisation) 

in i läraryrket. Självständighet, (subjektifikation) är framförallt den dimension som visar sig 

i slutet av utbildningen och i detta exempel i det självständiga arbetet. Studenten förväntas 
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då ha tillägnat sig kunskaper och förmågor för att självständigt både i handling och i tanke, 

kunna genomföra ett utvecklingsinriktat arbete. 

 

Resultatet visar att de utvecklingsinriktade arbeten som har störst möjlighet att integreras i 

fritidshemmens verksamhet har genomförts på det hela taget professionellt. En tolkning ut-

ifrån Biestas (2012) teori, ger att de tre dimensionerna socialisation, kvalifikation och sub-

jektifikation balanserar och överlappar varandra i dessa studenters kunnande och kompetens. 

På flera sätt utgör detta ett idealt förhållande där såväl student med det utvecklingsinriktade 

arbetet, som elever och personal har fungerat väl tillsammans. Det kan också förstås som 

god utbildning där teori i mötet med praktik lett till studentens utveckling av professionalitet. 

De studenter som uppnår denna (ideala) balans mellan de tre dimensionerna har ofta erfa-

renheter som inbegriper ledaskap och social kompetens sedan tidigare. En slutsats vi drar är 

att erfarenheter av ledarskap och social kompetens underlättar för studenten att tillägna sig 

utbildningens pedagogiska och didaktiska innehåll och därmed ge beredskap att möta för-

ändringar i arbetslivet. 

 

Denna rapport visar att ett utökat samarbete mellan akademi och verksamhetsfält kan ge 

ökad kvalitet både i studenters självständiga arbete och i verksamhetsfältet, vilket på sikt 

kan öka elevers måluppfyllelse. Från universitetets sida behövs tydligare riktlinjer både till 

studenter och till verksamhetsfältet om samverkan runt det utvecklingsinriktade arbetet. Från 

verksamhetens sida är personalens insatser viktiga för att dels skapa nya möjligheter, dels 

utrymme för projektet. Förutsättningar för ökad samverkan mellan akademi och verksam-

hetsfält finns redan idag via den gemensamma mötesplatsen Verksamhetsintegrerad profil. 

Dahl, Eek-Karlsson och Perselli (2019) diskuterar huruvida samverkan på vetenskaplig 

grund (akademin) och beprövad erfarenhet (verksamhetsfält) kan ge ökad legitimitet till lä-

rarprofessionen. Det som talar emot denna utveckling är att lärares kärnfrågor sällan kom-

municeras i en praktik. Ett förslag till nästa steg är att utveckla modeller för hur förändrings-

arbete i samverkan kan gestaltas mellan verksamma lärare, skolhuvudmän och akademi. 

 

Avslutningsvis, utvecklingsinriktade arbeten lämnar alltid något spår. Oavsedd grad av per-

sonalens deltagande finns det alltid spår av ett projekt, förklarar personalen. Någon liten tråd 

kan hänga kvar som antingen plockas upp av eleverna eller av personalen. Med andra ord 

bygger hållbara projekt på om eleverna betraktar innehållet som meningsfullt, om persona-

len ser det som möjligt, och om det genomförs på ett yrkeskunnigt sätt. Det utvecklingsin-

riktade arbetet är ett tillfälle för studenter att träna och utveckla nödvändig handlingsbered-

skap i lärararbetet som skiljer sig från VFU:n i och med att det är studenten som har huvud-

ansvaret för aktionen. Då den studerande använder sig själv som instrument i aktionen har 

det visat sig att det sannolikt krävs högre grad av självreflektion i jämförelse med ett tradit-

ionellt examensarbete, enligt Karlsudd, Dahl och Willén (2017). En sådan reflektion måste 

handledare och lärare från verksamheten stimulera och vara extra uppmärksamma på. 
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