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Sammanfattning 

Titel   Finns tiden som behövs? 

Författare Mathias Ahlfors och Peter Sten 

Handledare  Olav Nygård 

Inledning År 2016 kom Skolverket ut med nya avsnitt i grundskolans läroplan. Bland 

annat förtydligades uppdrag och syfte för lärare i fritidshem. Ändringarna 

trädde i kraft första juli samma år. I och med att dessa ändringar torde lärare i 

fritidshems roll och status förbättras, exempelvis genom att de fått mer tid till 

fritidshemmets verksamhet. 

Syfte Syftet med denna undersökning är att ta reda på om lärare i fritidshem anser att 

deras dagliga arbete har förändrats sedan de nya avsnitten i läroplanen kom ut, 

för att se hur implementeringen av nyss nämnda avsnitt har fungerat och ska 

fortsätta fungera, samt att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar att deras 

status har ökat eller minskat, jämfört med tidigare år. 

Metod Vi använde oss av en kvantitativ metod genom en enkätundersökning, det 

inkom 324 svar.  

Resultat Det som framkommer från våra resultat är att statusen uppfattas att öka sakta 

men säkert. För att kunna stärka professionen så behövs det mer planeringstid, 

högre lön samt bättre insyn i verksamheten från kollegor och 

rektorer/huvudmän. Det som även framkommer är att lärare i fritidshem har en 

mängd olika uppdrag under skoldagen, men det skulle behövas mer tid till 

fritidshemmet för att klara läroplanens nya kapitel.  

Slutsats Det finns fortfarande inte tillräckligt med tid till fritidshemsverksamheten. Vi 

kommer även fram till att statusen är på väg att förbättras. 

Nyckelord Status, profession, läroplan, och planeringstid.  



 

3 

 

Abstract 

Title  Is there enough time? 

Authors  Mathias Ahlfors and Peter Sten 

Supervisor  Olav Nygård 

Introduction In 2016, the National Agency for Education issued new sections in elementary 

school curricula. Among other things, assignments and purposes were clarified 

for teachers in the extended school. The amendments take an effect on the first 

of July of the same year. By these changes the role and status should be 

improved for the teachers, by giving them more time to the extended school. 

Purpose The purpose of this survey is to find out if teachers in the extended school 

consider that their daily work has changed since the new sections of the 

curriculum came out, to see how the implementation of the section paragraphs 

has worked and will continue to work, as well as to investigate how teachers in 

the extended school, if their status has increased or decreased compared with 

previous years. 

Method We used a quantitative method through a survey, there were 324 replies.   

Results  What emerges from our results is that the status is perceived to increase slowly 

but surely. In order to strengthen the profession, more planning time, higher 

pay and better insight into the activities of colleagues and principals / mandator 

are needed. What is also evident is that teachers in the extended school have a 

variety of assignments during the school day, but more time would be needed 

for the extended school to complete the new chapter of the curriculum. 

Conclusion There is still not enough time for the extended school activities. We also think 

that the status is going in a positive direction. 

Keywords Status, profession, curriculum, and planning time.  
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1. Inledning och problemformulering 

1.1 Inledning 

År 2016 kom Skolverket ut med nya avsnitt i grundskolans läroplan. Bland annat 

förtydligades uppdrag och syfte för lärare i fritidshem. Ändringarna trädde i kraft första juli 

samma år (Pettersson, 2016). I och med att dessa ändringar torde lärare i fritidshems roll och 

status förbättras, exempelvis genom att de får mer tid till fritidshemmets verksamhet. 

Historiskt sett har lärare i fritidshem ofta varit hjälplärare i klassrummen istället för att arbeta 

i fritidshemmen som de är anställda för (Calander, 1999). Den förändring som det nya kapitlet 

innebär är därför välkommen och viktig då lärare i fritidshem bidrar till en stor del av barnens 

utveckling i skolan. En fråga vi ställer oss är dock: får lärare i fritidshemmet verkligen den tid 

de skulle behöva till fritidshemsverksamheten? Detta är en del av det vi vill undersöka i denna 

studie. 

Vad är det då som har tillkommit med den nya läroplanen? Jo, i det nya kapitlet beskrivs nu 

att fritidshemmets centrala innehåll är att behandla områdena språk och kommunikation, 

skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och 

utevistelse (Skolverket, 2016). Att detta implementeras i verksamheten är viktigt 

(Lärarförbundet.se, 2016). 

En lärare i fritidshem har en profession som är värdefull för den övriga skolverksamheten, 

både genom sin skicklighet i arbetet på fritids och genom flexibilitet att fungera som 

hjälplärare eller undervisa i ett ämne utöver fritidshemsverksamheten (Brante 1992; Calander 

1999). 

Då det inte fanns någon lärarlegitimation före 2013 (Skolverket, 2015) kan antas att lärarna i 

fritidshem inte helt känts sig hemma i sin profession. Detta är nu på väg att förändras, då 

lärarlegitimationen är ett sätt att stärka professionen som lärare i fritidshem (Andersson, 

2013). Trots detta visar en studie att utexaminerade lärare i fritidshem arbetar det mesta av sin 

tid som hjälplärare eller ämneslärare i sitt ämne, exempelvis bild (Ackesjö et al. 2016). 

Samma studie kommer också fram till att även om lärare i fritidshem inte har något emot att 

undervisa i sitt ämne eller att vara hjälplärare, skulle de gärna ha mer tid till 
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fritidsverksamheten. Det här är något vi själva har märkt under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Lärarna i fritidshem har ofta varit hjälplärare, haft musik bild eller idrott 

som ett ämne och även då vill rektor i skolan att lärarna i fritidshem ska vara i klassrummen 

och hjälpa till som hjälplärare. Vi har också sett på våra VFU-platser att lärarna i fritidshem 

har koll på vad som händer i skolan men att ämneslärarna och rektor inte har lika stor koll på 

vad som händer i fritidshemmet. Detta leder till frågor som exempelvis om införandet av de 

nya avsnitten i läroplanen lett till en positiv förändring för lärare i fritidshem? Lärare i 

fritidshems ansvarsområden har förtydligats och utökats, men har det också lett till mer 

planeringstid och högre status? Detta är frågor som vi vill besvara i vår undersökning. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om lärare i fritidshem anser att deras dagliga 

arbete har förändrats sedan de nya avsnitten i läroplanen kom ut. För att se hur 

implementeringen av nyss nämnda avsnitt har fungerat och ska fortsätta fungera, samt att 

undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar att deras status har ökat eller minskat jämfört med 

tidigare år.  

1.3 Frågeställningar  

● Anser lärare i fritidshem att deras uppdrag och syfte har förtydligats i 

fritidshemsdelen i Lgr 11, jämfört med tidigare år? 

● Anser lärare i fritidshem att deras status har förbättrats genom att de har fått mer tid 

till fritidsverksamheten? 

● Vad upplever lärarna i fritidshemmet krävs av skolledningen för att ytterligare 

förstärka professionen i fritidshemsverksamheten? 

1.4 Centrala termer 

I vår undersökning kommer vi att använda oss av benämningen lärare i fritidshem, i denna 

ingår fritidspedagoger. Vi kommer även att slå ihop begreppen elevassistent och resurs till det 

vi kommer att benämna som hjälplärare eftersom dessa två titlar är relativt likvärdiga. I 

bakgrunden kommer vi dock använda det ord som forskaren använder.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi kort att introducera ämnet. 

2.1 Fritidshem 

Fritidshemmet kom till runt 1960 då eftermiddagshemmet inte kunde eller hade samma 

öppettider som fritidshemmet (Johannson, 1986). Då det hade blivit mer och mer 

yrkesarbetande kvinnor på de senare åren ökade nämligen efterfrågan på barnomsorg, 

eftersom de yrkesarbetande kvinnorna inte kunde tillgodose detta själva. Barnen behövde 

nämligen komma till fritidshemmet både på den skolfria morgonen samt eftermiddagen då 

skolan slutat. Förskollärarna som jobbade inom verksamheten fick nu uppdraget att skapa så 

hemliknande miljöer som möjligt (ibid). Verksamheten skulle nu innehålla måltider, sport, 

läxläsning, lekar, avkoppling och måltider. Verksamheten fortsätter även att innehålla fritt 

skapande och utveckling av fritidssysselsättningar. Enligt Johansson (1986) är det även 

förskolläraren som uppfostrar barnen till att inte skolka och snatta i butikerna. Övergången 

från eftermiddagshem till fritidshem beror med andra ord på att fritidshemmet har öppet hela 

dagen jämfört med eftermiddagshemmet som endast hade öppet på eftermiddagen (ibid).  

Johansson (1986) tar även upp att runt 1964 startade den första fritidspedagogutbildningen i 

Norrköping för att tillgodose behovet av rätt utbildad personal till fritidshemmen. Däremot 

tog det ända till år 1977 tills fritidshemsutbildningen på högskolan blev lika självständig som 

de övriga lärarutbildningarna. Enligt Calander (1999) ökade fritidshemmen till antal och 

utvecklingen av dessa i stor utsträckning fram till år 1990. På grund av en ansträngd ekonomi 

i landet integrerades fritidshemmen, runt detta årtal, in i skolans lokaler för att få en ökad 

ekonomisk effektivitet inom kommunerna, något som skulle börja att påverka samverkan 

mellan skolan och fritidshemmen (Calander, 1999). Ytterligare en anledning till varför detta 

gjordes var för att de två statliga verk som hade ansvar för utbildningen inom skolan fördes 

samman till ett statligt verk. Det gick från Skolverket och Socialstyrelsen till 

Utbildningsdepartementet. Detta gjorde att skolan och fritidspedagogerna nu skulle börja 

samarbeta inom skolans väggar (ibid).  
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2.2 Rektorns ledarskap 

Ludvigsson (2009) tar i sin text upp historia om hur yrket som rektor kom till. Där beskriver 

hon att år 1842 infördes folkskolan som var obligatorisk och då tillsattes också de första olika 

ledarbefattningarna. I folkskolan saknades det en ledare och under folkskoleperioden växtes 

de fram tre olika ledarbefattningar som var statliga folkskoleinspektörer, kommunala 

inspektörer och förstelärare, även kallad överlärare. 1958 kom överlärarna att erhålla titeln 

som rektor (ibid). 

Ludvigsson (2009) tar upp är att många rektorer har lång erfarenhet som ämneslärare därav 

tänker de och känner de som en ämneslärare vilket även Calander (1999) och Ackesjö et al. 

(2016) nämner i sina forskningar. När staten lagstadgade en rektorsutbildning år 1976 var det 

de som har haft rektorstjänst i två år som skulle få denna utbildning (Ludvigsson, 2009). 

Rektorerna fick kunskap om skolans roll i samhället och de nationella målen (ibid). Efter 

1976 fick skolverket ta över och skapa en ny rektorsutbildning år 1992 och sedan 2002 har 

myndigheten haft ansvar för rektorsutbildningen (ibid). 

År 2009 infördes den statliga rektorsutbildningen och denna kom att bestå av tre delar 

(Ludvigsson, 2009). Två av dessa är relevanta för denna studie och den ena delen är kunskap 

om, utvärdering, uppföljning om verksamhetens och elevernas resultat förhållande till 

nationella mål som finns. Det andra målet är en ledarskapsutbildning för att kunna leda, skol- 

och förskoleverksamhet och komplexitet (ibid). 

Baserat på det Ludvigsson (2009) skriver kan vi se att det läggs ner mer tid på skolans 

verksamhet och att rektorn är mer “utbildad” i skolans verksamhet än fritidshemmets 

verksamhet vilket vi kan koppla till lärare i fritidshem status (Andersson, 2013). Om rektorn 

saknar utbildning inom fritidshemsverksamheten kan de märkas bland de kollegor inom 

skolan (Ludvigsson, 2009). Detta är något som framgår av Ludvigssons (2009) studie då 

lärarna i fritidshem påpekar att det vet mycket väl vad som händer i skolans verksamhet och 

att ämneslärarna inte känner till vad som händer på fritidshemmet. Detta kan bero på en viss 

osäkerhet hos ämneslärarna i skolan och att verksamheterna inte är lika viktiga. I 

skolverksamheten ska eleverna uppnå mål detta är något som det inte krävs i 

fritidshemsverksamheten. (ibid). 
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2.3 Auktoritet 

Colnerud & Granström (2013) menar på att auktoritet är ett begrepp som lärarna i fritidshem 

dagligen får stå på sig om, för det fanns ingen legitimation för lärare i fritidshem till en 

början. Inte före 2013 gjorde skolverket (2015) det möjligt för lärare i fritidshem att kunna få 

legitimation i fritidspedagogik. Det handlar också om att upprätthålla sin yrkesprofession med 

en legitimation och på detta vis, visa att en har kompetens i sitt yrke och på så vis kunna visa 

sin auktoritet. Nu för tiden krävs legitimation, för om du inte har legitimation inom ditt yrke 

får en inte kalla dig lärare i fritidshem (Colnerud & Granström, 2013). I detta fall är de 

rektorn som saknar insyn och kunskap om vad fritidshemmet gör och sprider inte denna 

kunskap vidare till alla i skolverksamheten (Ludvigsson, 2009; Andersson, 2013). 
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3. Litteraturbakgrund 

I detta avsnitt tar vi upp litteratur som är relevant för vårt forskningsområde och dessa 

studier kommer kort förklaras vad de handlar om och vilken metod de har valt och sedan 

deras resultat. 

Calander (1999) undersöker i sin studie fritidspedagoger genom åren, och hur de jobbar för 

och emot lärarna i deras katederundervisning och hur arbetslagen arbetar emot och för 

varandra samt hur fritidshemmen gått och blivit fristående. Han jobbade med en kvalitativ 

studie med intervjuer och observationer. Calander (1999) tar upp att den kompetensen som 

lärare i fritidshem besitter om fritidshem, är något skolorna inte tar hänsyn till. Det leder till 

lägre status men också att kompetensen som lärare i fritidshem besitter, och som skulle kunna 

utveckla skolans verksamhet, försvinner. Det tas även upp att lärare i fritidshem passar som 

handen i handsken för vanlig undervisning i skolan och att lärarna i fritidshem är 

anpassningsbara. Detta tog väldigt mycket tid ifrån fritidshemmet i sig och fritidshemmet kom 

i skymundan då tiden som lades ner under lektionstid som hjälplärare skulle behövas till att 

planera till fritidshemmet (ibid).  

Andersson gör 2013 en forskning på huruvida fritidspedagogers identitet/status har förändrats 

under årens lopp. Syftet är att ta reda på hur fritidspedagogerna skildrar sin egen yrkesroll 

även hur den ser ut i förhållande till skolan. Då statusen mellan lärarna i de olika 

yrkesgrupperna skiljer sig åt. Metoderna i undersökningen är observation, enkäter och 

intervjuer. Den stora inriktningen ligger emellertid på intervjuerna. Undersökningen varade 

under åren 2007–2009. Den startade med en enkätundersökning till 105 fritidspedagoger till 

att sedan gå vidare med intervjuer och observationer. Urvalet av informanterna till 

intervjuerna hade kriteriet att det skulle vara i två olika kommuner och på fyra olika skolor 

och även fyra olika fritidspedagoger av blandat kön. Det som framkommer i undersökningen 

är att under åren har arbetsuppgifterna ökat för fritidspedagogerna i klassrummen. 

Uppfattningen från fritidspedagogerna är att de får mycket att göra i skolan så att de inte får 

tillräckligt med tid till sitt eget uppdrag, det vill säga till fritidshemsverksamheten. Det 

framkommer även att uppdraget för fritidspedagogerna är oklart, då skollagen tolkas olika på 

skolorna (ibid). Under de här fjorton åren har det inte skett någon större förändring när de 
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gäller att lärare i fritidshem inte får tillräckligt med tid till sin egen verksamhet. Detta pekar 

på ungefär samma resultat som Calander (1999) fick fram i sin undersökning. 

Samma år gör även Lundberg och Svendsén (2013) en undersökning om hur lärare i 

grundskolan ser på yrkesrollen och samarbetet med lärare i fritidshem. De använde sig av en 

kvalitativ metod genom att intervjua åtta stycken grundskollärare på fyra olika skolor, som 

hade ett samarbete med lärare i fritidshem under skoldagen. Det som framkommer i studien är 

att samarbetet ses som en stor tillgång under skoldagen. Lärarna i grundskolan ser lärare i 

fritidshem som en stor resurs. De hjälper bland annat till med elevernas sociala kompetens 

och konflikthantering vid behov. De tycker även att det är bra att lärare i fritidshem har en bra 

kommunikation till vårdnadshavaren. Vidare anser grundskollärarna att lärare i fritidshem har 

stor kompetens och kompletterar verksamheten bra. Det som framkommer i undersökningen 

är även att grundskollärarna anser att lärare i fritidshemmets arbete borde synliggöras mer för 

att höja statusen inom yrket för lärare i fritidshem (ibid).   

2014 gör Ejdarhall och Lindström en liknande studie som Calander (1999) och Andersson 

(2013) har gjort. Ejdarhall och Lindström (2014) gör en studie som handlar om hur lärare i 

fritidshem ser på sin yrkesroll gentemot de uppdrag som finns emot fritidshemmet. Det tas 

även upp hur andra i skolverksamheten ser på lärare i fritidshems yrkesroll i och med detta får 

de reda på vad lärare i fritidshem gör. Ejdarhall och Lindström (ibid) jobbade med en 

kvalitativ studie med intervjuer och de intervjuade totalt 38 personer. Den enda delen 

intervjuade de fyra personer varav de alla var lärare i fritidshem och del två intervjuade de 34 

personer. Studiens resultat blev att lärarna i fritidshem inte är eniga i sina svar om hur de ser 

på uppdraget gentemot fritidshemmet dock är de eniga om hur andra ser på deras yrke och 

därav får förklara sig om vad lärare i fritidshem yrke handlar om. Något som också 

framkommer är att kunskapen om fritidspedagogens roll är väldigt begränsad och att det 

skulle finnas lärarlegitimation i fritidspedagogik för att kunna förstärka sin egen roll som 

lärare i fritidshem och andra i skolverksamheten skulle få mer kunskap inom fritidspedagogik. 

En undersökning som Wallén (2015) gjorde handlar om rektorns inverkan på de 

förutsättningar som sker på fritidshem samt utvecklingsbehovet hos rektorn när de gäller de 

pedagogiska ledarskapet till fritidshem. Wallén (2015) gjorde en kvantitativ undersökning 
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som innehöll pappersenkäter. I denna studie deltog 55 personer och det skedde en muntlig 

introduktion till denna enkät. Det resultatet som framkom är lärarna i fritidshem känner att 

rektorn är väl insatt i fritidsverksamhets uppdrag samt vad som sker i den dagliga 

verksamheten (Wallén, 2015). Något som lärare i fritidshem är minst nöjda med är 

kompetensutveckling hos rektorn samt hur rektorn för dialog med andra skolor. Dessa är de 

två sakerna som högskoleutbildade lärare i fritidshem var mest kritiska till (ibid). Något som 

skulle kunna påverka lärare i fritidshem status är att rektorn skulle kunna vara mer närvarande 

på fritidshemmet och bli mer förtrogen till fritidsverksamheten samt ha tydlig med 

kommunikation med lärarna i fritidshem och deras verksamhet (ibid). 

Den nyaste studien kring vårt ämne är gjord av Ackesjö et al. (2016) med start år 2014. Denna 

är en avhandlingsstudie som pågår i fem år där de kommer att följa den första kullen av de 

som utexamineras som lärare i fritidshem. En delrapport presenteras efter att studien har 

pågått i två år. Dessa två år har ägnats åt datainsamling med kvalitativ ansats med hjälp av 

öppna enkäter. Likt Calander (1999) tar Ackesjö et al. (2016) upp att de nya examinerade 

lärarna som examinerades 2014 också känner sig som hjälplärare i skolan. Lärarna i 

fritidshem som examinerades 2014 har dessutom en dubbel yrkesroll då de ska bedöma i sitt 

ämne som är antingen idrott, musik eller bild (Ackesjö et al., 2016). Alltså, trots att lärarna i 

fritidshem nu är både fritidspedagoger och ämneslärare känner de sig ändå som hjälplärare. 

Detta påverkar lärare i fritidshem yrkesroll då lärarna i fritidshems yrke blir undantryckt då de 

måste vara i skolan istället för att få mer planeringstid till fritidshemmet (ibid). 

 

  



 

15 

 

4.Teorier 

Här kommer vi ta upp relevanta teorier för vårt forskningsområde och dessa kommer att 

beskrivas kort och därefter kopplas dessa till våran analys. 

4.1 Professionsteori 

Professionsteori handlar om en grupps samhörighet genom exempelvis gemensam utbildning 

(Brante, 1992). Brante (2009) menar att de krävs minst en universitetsutbildning för att en ska 

kunna kalla det en profession. Brante (1992) menar att det också kan handla om licensiering, 

som en lärarlegitimation är exempel på. Tillsammans besitter lärare i fritidshem kunskap som 

andra utanför denna profession inte har. Inom en profession ska en, från en samhällelig 

synvinkel, utföra sitt yrke bättre än de som inte tillhör den professionen, och på detta sätt 

skapas viss status (ibid). Dock finns det många frågetecken kring vad en profession egentligen 

är. Många skulle nog till exempel definiera politiker som en profession men de har ofta ingen 

speciell utbildning som särskiljer dem från alla andra (ibid). Det går därför att ifrågasätta vad 

en profession är och vad det innebär att vara professionell. Forskning visar dock att många 

gärna vill tillhöra en profession och att detta är något eftertraktat (Edling, 2016). 

4.1.1 Yrkesprofession  

Enligt Brante (1992) är yrkesprofession när yrken baserar sin inkomst och status på att de 

använder vetenskaplig kunskap i sitt utövande. De klassiska yrkesprofessionerna är bland 

annat läkare och ingenjörer. Lärare och lärare i fritidshem tillhör semiyrkesprofessionerna. 

Semiyrkesprofession är när yrkena har vissa av de klassiska attributen men inte alla. Haglund 

(2005) påpekar att statens roll är viktig för att öka statusen och yrkesprofessionen för lärare i 

fritidshem. Staten har vid flertalet tillfällen fört en medveten politik och strategier för att öka 

lärare i fritidshems status och yrkeskompetens. Detta har bland annat skett genom att integrera 

lärare i fritidshem i skolan och även att vetenskapliggöra utbildningen samt förlänga den 

(ibid). Det sista som staten nu har gjort för att stärka yrkesprofessionen är det nya reviderade 

kapitlet för fritidshem (Skolverket, 2016). 
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4.2 Gränsteori 

Aronsson et al. (2012) menar att gränsteori är något som förklarar varför det uppstår gränser 

mellan olika yrkesgrupper som till exempel ämneslärare och lärare i fritidshem. Gränserna 

mellan dessa yrkesgrupper kan vara starka eller svaga. Beroende på om dessa gränser är svaga 

eller starka mellan de olika yrkesgrupper, och hur de uppfattas mellan de olika 

yrkesgrupperna, kan de vara enklare eller svårare att till exempel föra ett samarbete mellan 

dessa (Aronsson et al, 2012). 

4.3 Statusteori 

Status är en central del av denna uppsats och till status hör statusteori. Ulfsdotter Eriksson och 

Flisbäck (2011) tar upp Rothmans (2005) teori om yrkesstatus och hur den konstrueras. Status 

för Rothman (ibid) är ett förhållningsätt, som yrkesutövare och själva yrket som till exempel 

en lärare i fritidshem förhåller sig till. De finns två olika statusar inom Rothman statusteori 

och den ena är förvärvad status som lutar sig på utbildningsår, lönenivån samt de 

förutsättningar individen arbetar i. Den tillskrivna statusen bygger på föreställningar och 

kulturella uppfattningar (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011; Rothman, 2005).  

4.4 Status och samarbete 

Som vi nämnt under tidigare forskning är den bok som Calander (1999) skrivit högst central 

för vårt forskningsområde. Calander (ibid) skriver om fritidspedagogernas status och dess 

underordnade position i förhållande till ämneslärarna. Han skriver om att lärarna i fritidshem 

blev en ursäkt för att lärarna vill slippa förändra sig som lärare. Han visar också på att det är 

lärandet i själva skolan som prioriteras och lärandet på fritidshemmet går bort (Calander, 

1999). Alltså betyder detta att lärarna i fritidshem går från att undervisa i fritidshem till att bli 

hjälplärare i skolan. Calander (1999) menar också att lärarna i fritidshems kompetens inte tas 

vara på och att de tvingas lägga ner mer tid på skolan än vad de gör på fritidshemmet. Lärarna 

i fritidshem måste anpassa sig efter vad ämneslärarna vill och får därför inte alltid utgå från 

vad de själva vill lägga sin tid på (Calander, 1999). Trots att pedagogerna i grunden är lärare i 

fritidshem går skolan före och de måste prioritera att hjälpa lärarna snarare än att planera en 

meningsfull fritid (ibid).  
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Något som kan ses som viktigt är att arbetslagen i skolan arbetar med varandra (Calander, 

1999). När de arbetar isolerat med sin egen undervisning kan det uppstå tävling mellan lärare 

i fritidshem och ämneslärarna i skolan om vem som har högst status (ibid). Detta är något som 

kan inverka negativt på arbetslaget och det kan uppstå en kamp om yrkestraditioner, 

yrkesinnehåll samt status och makt mellan de olika yrkesprofessionerna (ibid). I en sådan 

skola där arbetslagen isoleras från varandra isoleras lärarna i fritidshem ifrån varandra och 

därav försvagas möjligheten att utveckla och påverka fritidshemmet (ibid). 
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5. Metod och material 

I detta avsnitt kommer vi att förklara vilken metod vi har valt och hur datainsamlingsmetoden 

gick till. Här ingår även, urval, bortfall och etik. 

5.1 Kvantitativ metod och datainsamlingsmetod 

Eftersom vårt syfte är att undersöka hur implementeringen har fungerat rent konkret och inte 

hur vissa individer känner eller upplever situationen, valde vi att använda kvantitativ metod 

med en deduktiv ansats (Bryman, 2014). 

Vi använde oss av webbenkäter som datainsamlingsmetod för att nå ut till ett större antal 

respondenter. Eftersom vi har gjort en enkätundersökning kunde vi mer konkret se mätbar 

information, som om lärarna i fritidshemmen fått mer planeringstid som troligen krävs för att 

på ett effektivt sätt implementera de nya avsnitten.  

Fördelen med vår enkätundersökning var att vi fick en bra geografisk spridning som 

representerar vårt urval (se urval). Eftersom vi hade relativt begränsade medel att resa 

omkring för att genomföra denna studie var det betydligt enklare och mer lätt administrerat att 

använda oss av internet för att nå ut till våra respondenter. 

I tidigare studier inom detta område har de oftast till stor del genomförts intervjustudier. Detta 

kan förvisso motivera att vi också skulle kunna genomfört en intervjustudie, eftersom det 

finns tydliga tecken på att det kan gett intressanta resultat. Men valet av enkäter motiverar vi 

genom att vi vill bidra med ny kunskap och en annan synvinkel, vilken vi tror vi kan uppnå 

genom att välja en datainsamlingsmetod som inte är lika vanlig. 

Nackdelen med att använda enkäter är att svaren inte blir speciellt nyanserade (Bryman, 

2014). Våra respondenter blir begränsade till att svara utifrån de svarsalternativ som vi 

forskare har kunnat tänka ut i förväg. Vi går därför miste om möjligheten till följdfrågor eller 

chansen för våra respondenter att bidra med information eller infallsvinklar som vi forskare 

inte kunde tänka ut i förhand.  

En annan nackdel är också att det inte går att förtydliga frågorna i efterhand eller förklara för 

respondenten vad vi menade med en fråga. Det blev därför extra viktigt att enkäten var väl 
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utformad och frågorna väl genomtänka (Bryman, 2014). 

5.2 Datainsamling 

Det enkät-program vi valde att jobba med är Googles formulär1. Vi valde det programmet då 

det var enkelt att skapa och distribuera. Då ingen av oss hade någon större erfarenhet av att 

arbeta med enkätprogram valde vi detta av nyss nämnda anledningar samt eftersom vi endast 

behövde skicka ut en länk och Google formulär sammanställde all data som kom in åt oss. 

Svaren har vi redovisat med cirkeldiagram och tabeller likt det Bryman beskriver (2014). 

Innan vi distribuerade enkäten gjorde vi en så kallad pilotundersökning (Bryman, 2014) på 

våra frågor för att se om de var något som behövdes förtydligas, ändras om eller läggas till. 

En pilotundersökning är när forskaren testar sina frågeställningar på personer som inte ska 

ingå i undersökningen. Detta för att kunna se om frågeställningarna och enkätundersökningen 

är relevant för forskningsområdet (Bryman, 2014). Pilotundersökningen gjordes på 6 stycken 

av våra studiekamrater som studerar lärare i fritidshem. Även vår handledare deltog i detta 

och handledaren var den som slutligen godkände frågorna i enkäten så att den slutligen kunde 

distribueras.  

När vi valde distribuationskanal satt vi och diskuterade vilken facebookgrupp vi skulle välja 

och vi valde mellan Rastaktivisterna! -rasten som aldrig tar slut och Fritidspedagogik.se. Vi 

kom fram till att Fritidspedagogik.se var mest relevant för oss då vi gick på namnet och att de 

lades upp många artiklar om fritidshemmets fördelar och dess dilemman. Då en av oss har 

varit medlem i gruppen sedan 2015 har den personen upptäckt att diskussionerna i gruppen är 

mycket informativa, då medlemmarna som diskuterar verkar väldigt insatta i skolans och 

fritidshemmets styrdokument. Innan båda blev medlemmar i facebookgruppen ansökte den 

andra personen om medlemskap.  

När vi båda var medlemmar började vi med att kolla upp de medlemmar som var aktiva i 

gruppen när de gäller diskussioner och inlägg. Vi gick in på deras profiler på facebook och då 

kunde vi se om de jobbade som lärare i fritidshem eller inte. Vi kom fram till att nästintill alla 

arbetade som lärare i fritidshem och hade en universitetsutbildning, vilket även framkom i vår 

                                                 
1
 https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ 

https://www.google.se/intl/sv/forms/about/
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undersökning. Denna grupp är även en sluten grupp vilket menas att de finns administratörer 

som accepterar vilka som får gå med eller inte och på detta sätt kan den administrativa 

medlemmen i gruppen se till att de är lärare i fritidshem eller liknande som kommer in i 

gruppen. 

För att studien ska ha god pålitlighet krävs också att de som svarar på enkäten faktiskt är den 

tilltänkta målgruppen. Detta kan vi inte med full säkerhet veta med den gruppen där vi har 

distribuerat enkäten, men för att bli medlem krävs det att en arbetar som lärare i fritidshem 

eller liknande för att få vara med. 

När det kommer till datainsamling och formulering av frågorna är det viktigt att ta hänsyn till 

validitet och reliabilitet (Bryman, 2014). Validitet handlar om huruvida frågorna i sig mäter 

det som de är tänka att mäta (ibid). Reliabilitet handlar istället om måttens pålitlighet (ibid). 

För att vi i våran studie ska öka validiteten och reliabiliteten har vi i den mån det är möjligt 

använt oss av mätmetoder som använts tidigare (Bryman, 2014). Vi vet att vår reliabitet i vår 

undersökning kan ifrågasättas då våra respondenter är personer som själva väljer att svara på 

enkäten. 

Innan vi la upp frågorna i gruppen konsulterade vi både med våran handledare och våra 

klasskamrater om dessa frågor är relevanta eller inte. När vi hade diskuterat klart med våran 

handledare och hade godkänt våra frågor och våra klasskamrater med postade vi upp den i 

fritidspedagoger.se. 

Innan vi la upp våra frågor i facebookgruppen frågade vi om lov från en av administratörerna 

för att få klartecken för att lägga upp den, och det fick vi. Vi lade upp länken den 13/4–17 och 

fick in cirka 200 svar de 3 första dagarna. Då vi ville ha in fler svar kontaktade vi 

administratören och frågade om vi fick lägga upp länken igen. Eftersom det hade gått några 

dagar hade enkäten åkt ner i flödet på facebooksidan, då andra medlemmar postat nya inlägg. 

Vi fick godkännande att lägga in enkäten på nytt och hade sedan kvar vår länk fram till 20/4–

17 då vi ansåg att vi hade fått in tillräckligt med svar. 
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5.3 Urval 

Originalurvalet består av 324 respondenter som jobbar inom fritidshemsverksamhet. Då vi 

hade ett bortfall på 32 stycken svar så blev den slutliga summan av respondenterna 292 

stycken (se bortfall). Vi har använt oss av ett sannolikhetsurval till viss del (Bryman 2014). 

Vår population består av vår bestämda facebookgrupp, medan urvalet blir de cirka 7000 

medlemmarna i gruppen. Då vi har skrivit till viss del, menar vi att de som ville inom 

facebookgruppen har svarat på enkätundersökningen, istället för att vi har slumpmässigt valt 

dessa respondenter.  Eftersom vi valde en sluten facebookgrupp att lägga upp vår länk till 

enkätundersökningen blev de medlemmarna i den slutna gruppen vår generalisering av de 

som arbetar som lärare i fritidshem. Vi vet och tar hänsyn till att de som inte är medlemmar i 

gruppen inte har möjlighet att svara på enkäten. Då de som svarade på enkäten visade sig var 

högutbildade (84% eller 246 stycken av respondenterna hade universitetsutbildning) och väl 

medvetna om förändringarna i läroplanen (100% svarade att de var medvetna om 

förändringen). Detta styrker vår tes angående medlemmarna i gruppen och trovärdigheten på 

svaren från respondenterna. Enkäten var helt frivillig och av de 7000 medlemmarna var det 

endast de som ville som behövde svara på enkäten. Respondenterna fick svara på var de 

jobbade i Sverige och utfallet blev följande;  

• Götaland 46% (133 stycken) 

• Svealand 45% (132 stycken) 

• Norrland 9% (27 stycken) 

Fördelningen av respondenter i Sverige stämmer bra överens med vad statistiska 

centralbyråns (2016) statistik visar att befolkningen är bosatt.  

5.4 Bortfall 

När vi ansåg att vi hade tillräckligt med svar på vår enkätundersökning plockade vi bort de två 

länkar som vi lagt upp på facebooksidan fritidspedagoger.se. Detta för att det inte skulle 

komma in några svar i efterhand på undersökningen. När vi tittade igenom undersökningen 

upptäckte vi att någon antagligen svarade på undersökningen flera gånger i rad. Detta 

upptäckte vi då tidsstämpeln var i rad med några minuters mellanrum samt att alla svar var 
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helt identiska. Vi valde då att vi skulle plocka bort dessa svar, utom ett av dessa. Vi plockade 

bort 32 stycken identiska svar. Vi har dock sparat ett original med alla svar, ifall detta skulle 

behöva styrkas. Vi fick alltså in 324 svar från början och efter det att vi plockat bort de 32 

identiska svaren blev det slutgiltiga urvalet 292 stycken. För att kunna redovisa resultatet av 

enkätundersökningen kopierade vi original svaren till programmet Excel och där skrev vi in 

alla frågor och svar för att ha möjlighet att kunna göra olika diagram till svaren. Detta för att 

kunna presentera detta överskådligt för läsaren. Varje fråga och svar har skrivits in manuellt i 

Excel där vi använt oss av olika diagram som visar svaren.  

5.5 Etik 

När vi som forskare genomför alla typer av studier är det viktigt att ta hänsyn till diverse 

etiska aspekter och krav (Bryman, 2014). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid). 

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera de berörda respondenterna om 

syftet med undersökningen (Bryman, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). De som svarar på 

enkäterna måste vara medvetna om att det är helt frivilligt att svara på den och att de får 

avbryta när som helst. Detta krav har vi uppfyllt genom att skriva en kort introduktionstext 

där vi förklarar just detta, vad undersökningen handlar om, att deltagandet är frivilligt och att 

de kan avbryta när som helst. 

Det andra kravet, samtyckeskravet, handlar om att de som svarar på enkäten i vårt fall är de 

som frivilligt har valt att göra detta (Bryman, 2014; Vetenskapsrådet 2011). Att de samtycker 

till deltagande. Detta krav uppfyller vi ganska naturligt genom att dela enkäten i en 

facebookgrupp och endast de som vill behöver svara. Inget tvång kommer att finnas. 

Konfidentialitetskravet, att den information som samlas in ska behandlas konfidentiellt 

(Bryman, 2014; Vetenskapsrådet, 2011), uppfyllde vi när enkätundersökningen lades upp på 

facebookgruppen fritidspedagoger.se. Vi förklarade att alla svar som kommer in kommer vara 

oåtkomlig för obehöriga och när informationen sammanställts kommer den avkodas så att alla 

kan vara anonyma och inget svar kan kopplas till en specifik person. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, innefattar att den information som samlas in bara ska användas till detta 
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forskningsprojekt och inget annat (Bryman, 2014). Detta har vi även med i 

introduktionstexten i vår enkätundersökning.  
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6. Analysmetod 

Här presenteras de analysmetoder som vi har använt oss av. 

I vår analys har vi har använt oss av mer än en beroendevariabel och flera oberoende 

variabler. För att kunna jämföra dessa och se hur de förhåller sig till varandra har vi använt 

oss av olika analysmetoder som univariat och bivariat analys (Bryman, 2014). 

6.1 Univariat analys 

En univariat analys är när vi som forskare endast redovisar svaren från enkätfrågorna 

(Bryman, 2014).  

I diagrammen nedan framkommer studiens samtliga variabler. Svaren anges i procent eller 

antal. Vi har efter de bortplockade svaren som förklarats tidigare 292 respondenter. Vi 

kommer att visa frågorna vi ställde i enkäten samt svaren som framkom som vi anser är 

relevanta för vår undersökning.  

När vi presenterar dessa diagram kommer vi skilja på faktafrågor och subjektiva frågor. Fakta 

är inte något man upplever utan något som man bestämt. Subjektivt är alltså motsatsen till vad 

fakta är, det vill säga i vårt fall blir det en uppfattning från respondenterna. 
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6.2 Faktafrågor 

6.2.1 Anställningsavtal 

I denna fråga ville vi få reda på hur många procent det står på respondenternas 

anställningsbevis, som de är anställda på i fritidshemmet.  

 

Av svaren i frågan framkommer det att 56% har en anställning som vi räknar som heltid det 

vill säga mellan 91–100% anställning, och resterande som vi kommer att benämna vidare i 

vårt arbete som deltid, det vill säga resterande av de svarande 44%.  
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6.2.2 Var försvinner yrkesprofessionen under skoldagen? 

I denna fråga ville vi få fram vad respondenterna gör när de inte har fritidsverksamhet, samt 

vad går yrkesprofessionen till när den inte tillgodoses på fritidshemmet. Detta är en 

flersvarsfråga, alltså hade respondenterna kunnat svara på alla alternativ ifall de ville.  

 

I denna fråga fick respondenterna svara på vad de gör när de inte är i fritidshemmet. Svaren 

varierade från allt från ett svar till flera av svarsalternativen. Totalt blev de 31 olika 

kombinationer och totalt 439 svar från 292 respondenter, därav variationen i svaren. Det som 

alltid präglat personalen i fritidshemmen genom åren är att de ofta får gå in och vara en 

hjälplärare i klassen (Calander, 1999; Andersson, 2013; Ackesjö et al. 2016). Som 

diagrammet visar har 42% (185 stycken) av respondenterna att så är fallet. Men vi ser ändå att 

nästan hälften av lärarna i fritidshem har det som en uppgift under skoldagen. Vi ser också att 

18% (78 stycken) av respondenterna undervisar i bild, musik eller idrott, något som ingår i 

den nya utbildningen för lärare i fritidshem. Något som Ackesjö et al. (2016) tar upp är bland 

annat att lärare i fritidshem ofta undervisar i det estetiska ämnet de är utbildade till. Calander 

(1999) tar även han upp att lärare i fritidshem lägger stor del av sin yrkesprofession som hjälp 

till skolan. 10% (66 stycken) är antingen klasslärare eller undervisar i livskunskap någon del 
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av tiden de inte är på fritidshemmet. Vi hade förväntningen att fler skulle svara att de 

undervisar i livskunskap, med tanke att det står i Lgr 11 (Skolverket, 2016) att lärare i 

fritidshem ska lära ut detta. Svarsalternativet annat har hela 30% (131 stycken.) fyllt i. Detta 

kan bero på att vi inte hade något bra alternativ till de som endast är i fritidshemmet, eller att 

vi inte tänkt på något annat alternativ som lärare i fritidshem gör när det är skoldag. 

6.3 Subjektiva frågor 

6.3.1 Verklig tid till fritidshemsverksamheten 

I denna fråga ville vi ta reda på hur mycket tid som i verkligheten läggs på fritidshemmet 

jämfört med respondenternas anställningsavtal. Respondenterna fick själva uppskatta hur 

mycket tid procentuellt de lägger på fritidsverksamhet.  

 

Som kan utläsas av svaren i stapeldiagrammet är det en stor spridning på hur pass mycket tid 

som läggs på själva kärnverksamheten fritidshemmet. Den delen som är vanligast 

representerar de respondenter som svarat på vår undersökning som lägger 51–60% av sin 
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anställningstid på fritidshemmet. Det framkommer även av svaren i stapeldiagrammet att 11% 

(33 stycken) lägger hela sin anställningstid till fritidshemmets verksamhet. De respondenter 

som har svarat detta kan vara föreståndare eller liknande på fritidshemmet då de lägger hela 

sin anställning på fritidshemmet. Det intressanta som framkommer från respondenternas svar 

är att 3% (8 stycken) är endast 0–10% av sin anställning på fritidshemmet. Calander (1999) 

tar upp att lärare i fritidshem oftast har andra arbetsuppgifter under skoltid, såsom att gå in 

som hjälplärare i klass. Svaren på denna fråga tycker vi styrker detta då endast 11% (33 

stycken) lägger hela sin anställningstid på fritidshemmet.   

6.3.2 Planeringstid till fritidsverksamheten 

Vi ställde denna fråga för att få reda på hur mycket planeringstid respondenterna har mot 

fritidshemmet per vecka 

 

Endast 4% (11 stycken) av respondenterna har en planeringstid mellan 0–30 minuter. Tittar vi 

på de enskilda svaren är det en blandning på respondenternas anställningsavtal, något vi blev 

förvånade över då även heltidsanställda endast har denna lilla planeringstid.  

8% (25 stycken) av respondenterna har svarat att de har en planeringstid mellan 31–60 

minuter. 12% (36 stycken) har svarat att de har en planeringstid mellan 61–90 minuter och 

4%
9%

12%

23%

53%

0-30 min 31-60 min 61-90 min 91-120 min 121 min eller mer

Hur mycket planeringstid anser du ha per 
vecka mot fritidshemmet? 
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denna siffra är också relativt låg med tanke på att dessa minuter ska spridas ut per veckodag. 

23% (66 stycken) av respondenterna har en planeringstid mellan 91–120 minuter.  

53% (154 stycken) av respondenterna har svarat att de har en planeringstid på 121 minuter 

eller mer. Detta tycker vi är relativt bra med planeringstid med tanke på deras uppgifter de har 

att göra under dagen. 121 minuters planering per vecka anser vi ändå är i minsta laget 

åtminstone för en heltidsanställd. Det blir endast cirka 24 minuter per dag, och för att kunna 

planera en verksamhet ordentligt mot Lgr 11 (Skolverket 2016) med allt som ska genomföras 

på fritidsverksamheten, exempelvis värdegrundsarbete och bedömning. I efterhand uppfattar 

vi själva att vi skulle ställt denna fråga med andra svarsalternativ som exempelvis 0–60 

minuter, 61–120 minuter och så vidare. Då vi nu själva i efterhand anser att 121 minuter 

planeringstid är i minsta laget för en heltidsanställning. Vi gick in och tittade närmare på 

svaren och upptäcker 31% av de som har sagt att de har en planeringstid på 121 minuter eller 

mer jobbar heltid, därav vår tanke på ändringen.  

Enligt lärarförbundet.se (2015) varierar planeringstiden mellan olika kommuner och olika 

anställningar. Det vill säga att det finns ingen lag på hur mycket tid som ska gå till planering, 

utan det är upp till varje rektor och huvudman att bestämma. Andersson (2013) beskriver att 

lärare i fritidshem lägger mycket av sin planeringstid under den obligatoriska skoldagen. Den 

planeringen riktar sig oftast mot skolan så fritidshemmet hamnar oftast i skymundan. Vi tror 

att detta är en anledning till varför planeringstiden varierar så pass mycket mot fritidshemmet.     
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6.3.3 Mer eller mindre planeringstid? 

I detta diagram ser vi om de har fått mer eller mindre planeringstid det senaste året. 

 

Här framkommer det att ungefär lika stor andel har fått mer planeringstid som det motsatta. 

Det som vi anser är positivt är att 22% har fått mer planeringstid det senaste året. Vi kan även 

se att 54% inte ser någon skillnad på om det har fått mer eller mindre planeringstid 
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6.3.4 Uppfattad planeringstid 

Denna fråga ställde vi för att ta reda på hur den uppfattade fördelningen av planeringstid är 

mellan lärare i fritidshem jämfört med ämneslärare. 

 

12% (34 stycken) av respondenterna svarade ja på denna fråga. 80% (233 stycken) av 

respondenterna svarade nej på denna fråga. 8% (25 stycken) av respondenterna anser att det 

inte är någon skillnad mellan planeringstiden jämfört de två olika yrkesgrupperna i deras 

skolverksamhet. Dessa svar var förväntat då ämneslärare har ett annat anställningsavtal mot 

lärare i fritidshem. 

Lärarnas riksförbund (2011) tar upp att lärare i deras anställningsavtal har en reglerad 

arbetstid och sedan förtroendearbetstid. Den så kallade förtroendearbetstiden är arbetstid som 

arbetstagaren själv får disponera, det vill säga att det är då ämneslärare har sin planering och 

den infaller oftast på eftermiddagen.  

När det gäller lärare i fritidshem enligt Tidningenfritidspedagogik.se (2014) har inte de något 

centralt avtal när det gäller planeringstid. Lärarförbundet (2015) framhäver att planeringstid är 

något som görs upp mellan den anställde och rektor/huvudman på respektive skola, när det 

gäller lärare i fritidshem.  

12%

80%

8%

Uppfattar du att du får lika mycket planeringstid 
och undervisningstid som ämneslärarna på din 

skola?

Ja

Nej
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6.3.5 Statusökning? 

Denna fråga ställde vi för att ta reda på hur lärare i fritidshem anser att sin status är på skolan. 

Med den nya förändringen i den nya läroplanen ville vi se om det blivit någon förändring i 

uppfattningen av statusen för lärare i fritidshem.  

 

32% (95 stycken) har svarat att deras status ökat sedan föregående år. Detta ser vi som något 

väldigt positivt för framtiden, då det förhoppningsvis är en effekt av kombinationen med 

lärarlegitimation och den nya läroplanen. Brante (1992) och Haglund (2005) påpekar att med 

speciella medel, såsom lärarlegitimation och andra statusfrämjande medel, ökar 

yrkesprofessionen inom yrket. 

54% (158 stycken) av respondenterna har svarat att de inte uppfattar att deras status ökat. Då 

den nya läroplanen endast varit ute cirka ett år, det kan ta tid för skolverksamheten att anpassa 

sig till detta. Här kan vi även koppla in den förvärvade statusteorin då våra respondenter anser 

att deras status inte är lika hög som ämneslärarnas status. 14% (42 stycken) av respondenterna 

har svarat ingen uppfattning på frågan. 
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6.3.6 Statusjämförelse 

I denna fråga ville ta reda på om lärare i fritidshem uppfattar att deras status är lika mycket 

värd som ämneslärarna på sin skola. 

 

18% (53 stycken) av respondenterna har svarat att deras uppfattning är lika mycket värd som 

ämneslärarnas status på sin skola. Detta svar tyder på att även om den nya reviderade 

läroplanen varit ute i cirka ett år, det tar tid för den uppfattade statusen att slå igenom. Vi kan 

även se detta på de respondenter som svarat nej i undersökningen, då hela 77% (233 stycken) 

svarat detta. Calander (1999) framhåller att lärare i fritidshem alltid har kommit i andra hand 

gentemot ämneslärare, då skolan oftast prioriteras i första hand. Detta har gjort att den 

upplevda statusen för lärare i fritidshem historiskt alltid har eftersatts. 5% (25 stycken) av 

respondenterna anser sig inte ha någon uppfattning i frågan. 

Svaren tyder på att den upplevda statusen jämfört mot ämneslärare ändå går sakta framåt, 

även om 77% (233 stycken) fortfarande inte upplever det än. 

Något som Rothman (2005) tar upp om den tillskrivna statusteorin är att de finns 

föreställningar om olika yrkesgrupper och här trycker våra respondenter på att dessa 

föreställningar kanske är negativa mot lärarna i fritidshem och därav kan statusen hos lärarna i 

fritidshem se låg ut. 
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6.3.7 Statusförstärkning 

Denna fråga ställde vi då detta är en av våra frågeställningar i vår studie.  

Då denna fråga hade flera svarsalternativ så kunde respondenterna välja att svara på flera 

olika alternativ. Vi hade i frågan skrivit att respondenterna skulle svara på tre svarsalternativ. 

De flesta svarade med tre svarsalternativ men ett fåtal svarade antingen på mer eller mindre av 

svarsalternativen. 

 

12% (121 stycken) av respondenterna tycker att mindre barngrupper i verksamheten skulle 

förbättra lärare i fritidshems status. 12% (125 stycken) anser att mer tid till fritidsverksamhet 

och mindre tid till skolverksamhet skulle förstärka statusen för lärare i fritidshem. 13% (130 

stycken) av respondenterna har svarat att mer planeringstid till verksamheten skulle stärka 

lärare i fritidshems status. 15% (157 stycken) av respondenterna framför att det behövs mer 

insatthet i verksamheten av rektor/huvudman och övrig personal på skolan. 17% (171 

stycken) av alla respondenter tyckte att lönen var en bidragande faktor till att höja statusen på 

lärare i fritidshem yrkesprofession. 

De svaren som ligger högst upp av önskemålen från respondenterna är lön, rektor/huvudmans 

insatthet och planeringstid. Planeringstid är något som forskningen anser är en av de 
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viktigaste frågorna för att öka statusen på lärare i fritidshems yrket. Calander (1999) 

framhäver i sin forskning att planeringstid är en av huvudfaktorerna för att kunna framhäva 

sin profession, för att kunna planera och utveckla verksamheten. På så sätt kan statusen höjas i 

yrket. Wallén (2015) får även fram i sin undersökning att rektorer borde vara mer insatta i 

fritidshemsverksamheten, något som även framkommer i svaren i denna tabell då den ligger 

väldigt högt upp hos våra respondenter.  

Som den tidigare forskningen konstaterar är planeringstid viktigt och det framkommer även i 

svaren från vår enkätundersökning. Det vi även ser i enkätundersökningen är att lönen är 

viktig då den är relativt låg i jämförelse med andra yrken.  
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6.4 Bivariat analys 

Bivariat analys är jämförelsen mellan två olika variabler, syftet är att se relationen mellan 

dessa två. Detta innebär att en söker efter bevis att variationen i en variabel sammanfaller med 

den andra variabeln (Bryman, 2014). Vi har valt att använda oss av korstabeller när vi 

presenterar detta. 

6.4.1 (Hjälp)lärare 

En jämförelse vi valt att titta närmare på är hur många av respondenterna som svarat om de på 

något sätt är hjälplärare i klassrummen under en arbetsvecka. Då vi i vår undersökning har 

ställt frågorna om respondenterna är resurs eller elevassistent istället, har vi valt att beteckna 

dessa alternativ som hjälplärare i denna jämförelse och även i fortsättningen av denna 

undersökning. Skillnaden mot svaren i frågan (6.2.2) då vi fick 439 svarsalternativ har vi i 

denna jämförelse endast tagit antalet respondenter och inte de 439 svarsalternativen. Nu har vi 

endast tagit ut hur många av de 292 stycken respondenterna som hade elevassistent eller 

resurs i sina svarsalternativ. I frågan (6.2.2) hade vi totalt 31 olika kombinationer, här får vi 

endast 18 olika kombinationer som har skrivit elevassistent eller resurs. 

Det första vi gjorde var att vi tog alla 292 stycken respondenternas svar och tittade på om det 

var någon skillnad på de som vi benämner som heltid (91–100%) jämfört med de vi benämner 

som deltid (0–90%) mot hur många som hjälper till som hjälplärare det vill säga är 

elevassistent eller resurs i skolan. 

Respondenter svarat Heltid Deltid Totalt 

Hjälplärare 51% 57% 54% 

Annat 49% 43% 46% 

Antal respondenter 164 128 292 

 

Det som framkommer är att det inte är någon speciell skillnad på heltid jämfört mot deltid när 

det kommer till hur många utav respondenterna som svarat att de får arbeta som hjälplärare 

under en normal arbetsvecka. Som det går att utläsa av tabellen ovan så av de respondenterna 

som har ett anställningsavtal på heltid som lärare i fritidshem, är det 51% som arbetar som 

hjälplärare i skolan. Av de respondenterna som har ett anställningsavtal på deltid är det 57% 
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som arbetar som hjälplärare i skolan. Som tabellen visar är det 54% av alla lärare i fritidshem 

som någon gång under en arbetsvecka arbetar som hjälplärare. Detta är något som pågått 

under många år då både Calander (1999) påpekar detta frekvent, även Ackesjö et al. (2016) 

tar upp att det inte har skett någon större förändring med det området när det gäller den första 

generationen som utexaminerats som lärare i fritidshem. Även vi kan konstatera i vår 

undersökning att med 54% som fortfarande har dessa arbetsuppgifter, är det mer än hälften av 

lärare i fritidshem som har detta som en arbetsuppgift under en normal arbetsvecka. Vi kan 

även konstatera att det inte är någon större skillnad om anställningen är på heltid eller deltid.  

I tabellen nedan ser vi att 64% av de som svarat att de lägger 0–30% av sin anställningstid på 

fritidshemmet är hjälplärare när de inte är på fritidshemmet. Vi ser även att de som lägger 31–

60% av sin anställning på fritidshemmet, är 67% hjälplärare på resterande tid. Oavsett vilken 

anställningsgrad respondenterna har är de flesta hjälplärare någon gång under en arbetsvecka. 

Respondenter 0–30% 31–60% 61–90% 91–100% Totalt 

Hjälplärare 21 83 48 5 157 

Antal respondenter 33 123 103 33 292 

Procent 64% 67% 47% 15% 54% 

 

Det vi kan konstatera med dessa två tabeller är att lärare i fritidshem är hjälplärare i skolan 

och det verkar inte spela någon större roll vare sig de är anställda på heltid eller deltid, eller 

hur mycket tid de anser sig ha till fritidshemmet. Historiskt har detta tagit stor del av tiden 

från lärare i fritidshems profession (Calander, 1999) och det är något även vi kan konstatera i 

vår undersökning. Detta kan vara en av orsakerna till varför lärare i fritidshem känner att 

statusen inte är lika hög som hos ämneslärare på en skola. 

En alternativ tolkning på detta är att lärare i fritidshem spenderar mycket tid av sin anställning 

i skolan. Det medför i sin tur att de lär känna eleverna under hela skoldagen. På så sätt blir 

samverkan mellan eleverna och lärarna i fritidshem positiv. Fördelen är även att då lärare i 

fritidshem vet vad som sker under skoldagen, får läraren i fritidshem en annan inblick hos 

eleven. På detta sätt kan lärare i fritidshem få en bättre relation till vårdnadshavaren då den 

hämtar eleven från fritidsverksamheten på eftermiddagen (Skolverket 2016).  
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6.4.2 Tid i fritidshemmet 

I en av våra frågor i enkätundersökningen ställer vi frågan “Enligt ditt 

anställningsavtal, hur många procent jobbar du på fritidshemmet?” Denna 

fråga ställer vi mot frågan “Enligt din egen uppfattning, hur mycket jobbar du 

med fritidsverksamhet (planering, aktiviteter, eftermiddags frita etcetera.) en 

vanlig vecka?”. 

Som det går att utläsa av tabellen vid sidan har vi jämfört skillnaden mellan 

de som har svarat att de är anställda heltid mot de respondenter som svarat att 

de har en anställning på deltid. 

Det vi kan utläsa från tabellen vid sidan och som förvånar oss, är att det är 48 

stycken av 164 stycken som endast är på fritidshemmet upp till 50% fast de är 

anställda som lärare i fritidshem på 100%. Det vi kan se är att när vi går in 

och tittar närmare på detta, upptäcker vi att 37 stycken av dessa 48 har svarat i 

enkätundersökningen att de undervisar i bild, musik eller idrott (se bilaga 

9.2). Då dessa respondenter undervisar i ett ämne går tiden till planering och 

undervisning till just det ämnet de har.  

Ur en annan synvinkel går det att tolka det som att lärare i fritidshem även 

träffar elever som inte går på fritidshemmet under skoldagen. Helheten för 

hela skolverksamheten blir bättre, då lärare i fritidshem kompletterar de 

övriga lärarna. Samt att det kan vara ett sätt att få ner lärarbristen på en skola, 

om läraren i fritidshemmet är utbildad till musik, idrott eller bild kan ju den 

personen undervisa i detta. Då behövs det inte anställas någon extra person 

för just det. 
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6.4.3 Statusuppdatering 

Vi har valt att jämföra de 3 frågorna som lärare på fritidshem anser ligger högst på önskelistan 

för att kunna öka statusen inom yrket.  

 

Då dessa tre kategorier går i varandra så tänkte vi presentera vår analys med utgångspunkt 

från detta. Planeringstid har historiskt sett legat högt upp på önskelistan hos lärare i 

fritidshem. Då detta är ett sätt för att kunna hävda och öka statusen på professionen (Calander, 

1999). Det är då ingen överraskning för oss att det även ligger högt upp i vår 

enkätundersökning. Planeringstid är något som behövs för att kunna utveckla verksamheten 

efter de krav som kommer från Lgr 11 (2016). 

Då även svaren tyder på att lärare i fritidshem vill att rektor/huvudman och övrig personal ska 

ha mer insatthet i fritidshemmets uppdrag, tolkar vi det som att om dessa övriga instanser 

skulle bli mer insatta i fritidshemmets uppdrag så skulle de få en större förståelse för vad 

lärare i fritidshem gör och ska göra. Det som kanske skulle ske i framtiden skulle då vara att 

lärare i fritidshem får den planeringstiden som verkligen behövs för att kunna upprätthålla och 

utveckla verksamheten. Vad det gäller lönen som hamnade högst upp i vår enkätundersökning 

är det självklart något som påverkar den förvärvade statusen hos lärare i fritidshem (Rothman, 

2005). Vi tror att om rektor och huvudman skulle få mer inblick i verksamheten skulle de ge 

lärare i fritidshem ökad planeringstid. Då rektorer oftast har varit ämneslärare innan de blir 
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rektorer, och på sätt oftast inte har så stor insyn i fritidshemmet (Ludvigssson, 2009). Lönen 

skulle då öka som ett sätt för att kunna visa uppskattning till arbetet som lärare i 

fritidshemmet lägger ner på sitt arbete. På sikt tror vi då att statusen för yrket skulle öka.  
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7. Slutdiskussion 

I detta avslutande avsnitt kommer vi dra slutsatser kring hela studien och våra 

frågeställningar. Vi kommer att avsluta detta kapitlet med förslag till vidare forskning 

7.1 Anser lärare i fritidshem att deras uppdrag och syfte har förtydligats i 

fritidshemsdelen i Lgr 11, jämfört med tidigare år? 

Det vi kommer fram till när de gäller om lärarna i fritidshemmet anser att deras uppdrag och 

syfte har förtydligats jämfört med tidigare år, är att alla respondenter i undersökningen var 

medvetna om att den nya reviderade läroplanen hade utkommit (Skolverket, 2016). Det vi kan 

konstatera med det i åtanke är att 54% inte har fått någon mer planeringstid jämfört med 

tidigare år. Något som skulle behövas för att kunna utföra allt som står i det nya centrala 

innehållet för fritidshem (ibid). Det tolkar vi som att rektorerna inte har implementerat dessa 

uppdrag och syften till fullo i fritidshemmen, detta kan även kopplas till Rothmans (2005) 

tillskrivna statusteori att de finns en viss föreställning om lärare i fritidshems yrke. Vår tro 

och förhoppning är att till terminsstarten hösten 2017 kommer fler skolor att ha den nya 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2016) i åtanke. 

Som vi kan utläsa från vår forskning, kan vi se att lärare i fritidshem fortfarande inte får 

tillräckligt med tid till fritidshemsverksamheten, när det gäller planering och utveckling av 

verksamheten. Något som verkligen måste till för att klara av fritidshemmets uppdrag och 

syfte.  

7.2 Anser lärare i fritidshem att deras status har förbättrats genom att de har fått 

mer tid till fritidsverksamheten? 

Utvecklingen är på god väg då 32% ansåg att deras status har ökat jämfört med tidigare år. 

Detta kan även sättas i jämförelse med att 18% ansågs sig ha lika hög status som 

ämneslärarna på sin skola. Då vi vet att det tar tid för både lärarlegitimation och ändringar i 

läroplanen att synas i verksamheten, ser detta positivt ut för framtiden när det gäller lärare i 

fritidshems tillskrivna status (Rothmans, 2005). Calander (1999) tar upp status och samarbete 

som en av orsakerna till att få bättre förutsättningar i skolverksamheten. Då vår forskning 
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visar att statusuppfattningen för lärare i fritidshem ökar, blir det i längden att förutsättningarna 

ökar för lärare i fritidshem (Rothman, 2005). Haglund (2005) nämner att staten spelar en 

viktig roll för att förbättra statusen och yrkesprofessionen då de implementerar exempelvis 

lärarlegitimation i skolverksamheten och nu även den nya reviderade läroplanen som utkom 

hösten 2016 (Skolverket, 2016). 

Även om staten försöker på olika sätt att förbättra statusen för lärare i fritidshem, är det i 

slutändan huvudmannen och rektorerna som måste hjälpa till med statusförbättringen, då 

staten bara är en liten del i det stora hela. Lundberg och Svendsén (2013) tar upp i deras 

forskning att samarbetet mellan ämneslärare och lärare i fritidshem ses som väldigt positivt 

från ämneslärarna sida. Om samarbetet är bra mellan dessa två yrkesgrupper ökar även den 

personliga statusen, då ämneslärarna berömmer samarbetet. Aronsson et al. (2012) påpekar 

och förklarar att inom gränsteorin uppstår gränser mellan de olika yrkesgrupperna och de kan 

vara starka eller svaga. Är de starka respekterar de båda yrkesgrupperna varandra, som i sin 

tur leder till ett bättre samarbete och insyn i varandras arbete. Därifrån ökar statusen för båda 

yrkesgrupperna, som vidare leder till bättre förutsättningar (Rothman, 2005).  

Då 77% fortfarande inte anser att deras status är lika hög som ämneslärarna på deras skola, 

går det att tolka som att makten ligger hos ämneslärarna på respektive skola, detta kan vi 

koppla till Aronsson et (2012) då detta handlar om gränserna mellan de olika yrkesgrupperna. 

Så länge huvudmannen och rektorn inte sätter sig in tillräckligt i fritidshemsverksamheten, 

kommer inte statusen förstärkas för lärare i fritidshem. När det gäller själva tiden som de är på 

fritidshemmet, framkommer det från respondenternas svar i vår undersökning att den ser 

väldigt olika ut. Det som vi kan säga konkret som svar på denna frågeställning är att det är 

svårt att bedöma om statusen har förbättrats eller inte. Det vi kan se är att 32% ändå anser att 

deras status har ökat, jämfört mot tidigare år. Men vi får inte fram om det har med tiden som 

de har i fritidshemmet att göra. Det kan även bero på att lärare i fritidshemmet undervisar i 

olika ämnen, i och med det så kan statusen öka då lärare i fritidshem blir ämneslärare under 

skoldagen.  
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7.3 Vad upplever lärarna i fritidshem krävs av skolledningen för att ytterligare 

förstärka professionen i fritidsverksamheten? 

Svaren från vår enkätundersökning visar att utöver högre lön, mer planeringstid och mer insyn 

från kollegor, rektor och huvudman kommer mindre barngrupper och bättre lokaler tätt 

bakom. Eftersom elevantalet som är inskrivna i fritidshemmet har tredubblats sedan 1990 

(Skolinspektionen, 2010), ligger det hand i hand med att respondenterna vill ha mer/bättre 

lokaler till fritidshemsverksamheten. Vi tror att det här beror på att huvudmännen, oftast 

kommunerna, inte tänker på fritidshemmet och deras behov. Vår tolkning blir att lokalerna i 

skolverksamheten måste anpassas efter storleken på barngruppen för att 

fritidshemsverksamheten ska fungera på bästa sätt. Om nu elevantalet kommer att öka i 

samma takt som skolinspektionen (2010) har tagit upp, anser vi att insattheten måste öka från 

huvudmännen och även rektorn på respektive skola, även den tillskrivna statusen är något 

som spelar roll här då rektorn kanske inte så stor koll på vad som händer i fritidshemmet 

(Aronsson et al, 2012)  

Som vi tidigare tagit upp i vår undersökning vad gäller insattheten från huvudman/rektor och 

övrig skolpersonal, mer planeringstid samt lönen ligger dessa kategorier topp tre bland svaren 

från respondenterna, som kan öka yrkesstatusen (Brante, 1992). Lönen är något som starkt 

påverkar statusen för lärare i fritidshem enligt våra respondenter, då den ligger högst upp. 

Lönen är något som påverkar mångas beslut om var de vill jobba. Det kan vara stor skillnad 

på lön mellan olika skolor, vare sig det är kommunala eller privata. I en jämförelse med våra 

medstudenters ingångslön till det nya yrket vi har framför oss, skiljer det tusentals kronor 

mellan våra ingångslöner. Detta kan bero på mer eller mindre insatthet och uppskattning av 

yrket från huvudmännen. Det kan även vara ett sätt att locka till sig lärare till något speciellt 

område.  

Vi anser dock att inte enbart lönen ska påverka statusen, för planeringstiden är också en stor 

del i statusen (Calander 1999). Planeringstid avgör hur pass bra fritidshemsverksamheten är. 

Finns det ingen tid att planera är det svårt att få en bra verksamhet. Därför anser vi att allt 

detta hänger ihop. Om huvudman/rektor och övrig personal får mer insatthet i vad lärare i 

fritidshem ska göra, vad gäller den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2016), tror vi att 
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lärare i fritidshem skulle få mer tid att planera verksamheten. På sikt tror vi då att 

yrkesprofessionens status skulle förbättras. Om yrkesprofessionen förbättras ökar även lönen, 

då lönen är en form av uppskattning för det jobb som görs.  

Det vi kan se i vår undersökning är att i stort sett alla respondenter är i skolan under 

skoldagen då hela 89% svarar detta. Sen är det väldigt olika på hur mycket tid beroende på 

vilken anställning och vad respondenterna gör under skoldagen. Sedan fritidshemmen slogs 

ihop med skolorna på 1990-talet har lärare i fritidshem haft olika uppdrag under skoldagen 

(Calander 1999). Det vi kan utläsa från vår undersökning är att respondenterna har väldigt 

varierande uppdrag. Vissa undervisar i ett ämne, några är hjälplärare samt att väldigt många 

kombinerar många uppdrag under skoldagen.  

Huvudsyftet sedan 1990-talet då fritidshemmet slogs ihop med skolan, är att lärare i 

fritidshem ska hjälpa till i skolan. Det är även ett sätt för att kunna förbättra professionen på 

yrket från statens sida (Brante, 1992; Haglund, 2005). Ytterligare ett tecken är då den nya 

universitetsutbildningen heter Grundlärare i fritidshem2, då studenterna får läsa ett ämne att 

bli behörig i, såsom idrott och hälsa, bild eller musik (Brante, 2009). Balansgången för 

rektorn blir svår att tillgodose för de anställda på skolan, eftersom det är stor lärarbrist i 

landet. Därav måste lärare i fritidshemmet användas i skolverksamheten, såsom hjälplärare, 

ämneslärare eller till annat som kan behövas hjälp till. Det som behövs tänkas på när det blir 

ett samarbete mellan dessa yrkesgrupper är att respektera varandras profession (Aronsson, et 

al, 2012) för att nyttja varandras kompetenser och förstärka statusen för hela 

skolverksamheten (Calander, 1999). 

Vi anser även att för den totala skolverksamheten är det bra att lärare i fritidshem har egna 

lektioner eller finnas till som hjälplärare, så länge de får tillräckligt med tid till att kunna 

planera och utföra de arbetsuppgifter som kommer att behövas med den nya reviderade 

läroplanen (Skolverket, 2016). Vår uppfattning är att även om staten går in och hjälper till 

med lärarlegitimation och den nya reviderade läroplanen, är det ändå kommunerna och 

rektorerna som bestämmer lönesättningen och förutsättningarna för fritidshemmen och dess 

anställda. De innebär att kommunerna och rektorerna måste lägga ett större fokus på 

                                                 
2 https://liu.se/utbildning/program/l1fri 

https://liu.se/utbildning/program/l1fri
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fritidshemmet, annars blir det aldrig någon förbättring för yrkesprofessionens status (Brante 

1992; Haglund, 2005). 

7.4 Metodkritik 

Våra frågeställningar anser vi såhär i efterhand att de var väl utformade för vår undersökning. 

Vi fick fram de vi ville undersöka i vårt syfte och våra frågeställningar. Det enda vi skulle 

tänka oss att ändra på i efterhand är frågan som gällde hur mycket planeringstid de lades på 

fritidshemmet, då vi i efterhand skulle ha ändrat tidsspannet på frågan. Vi tyckte att 121 min 

eller mer var för lite planeringstid för en heltids anställd, något som vi även diskuterar i vårat 

svar till den frågan. Eftersom det var många som hade 121 minuter eller mer i planeringstid 

skulle vi från början ha lagt till flera och längre tidsspann. 

7.5 Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant för vidare forskning och även få fram en annan form av 

statistik skulle kunna vara att de lärare i fritidshem som har ett ämne att undervisa i, 

exempelvis idrott. Borde de få ett anställningsbevis med hur många procent undervisning i 

ämnet en har och sedan hur många procent anställningen på fritidshemmet är. Detta har några 

av våra medstudenter fått i sina anställningsbevis till deras kommande profession och yrke. 

Skulle detta öka i framtiden tror vi att resultatet på en liknande enkätundersökning skulle se 

annorlunda ut, samt att professionen för lärare i fritidshem skulle stärkas, då de vet att de har 

dubbla uppdrag även på pappret. Det skulle göra det hela enklare för alla parter i 

skolverksamheten och tydligare kan se var professionen ska gå till.  

Våra resultat visade att 53% hade en planeringstid på 121 minuter eller mer/ vecka till 

fritidshemmet. Det som skulle vara intressant i en vidare forskning är hur planeringstiden 

utnyttjas. Är den effektiv eller används den till att prata om annat än 

fritidshemsverksamheten? 
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9. Bilaga 

9.1 Frågeställningar 

Våra frågor i enkätundersökningen 

Fritidspedagogers förutsättningar och utmaningar. 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats och vi vill ta reda på vilka förutsättningar och 

utmaningar det finns för fritidspedagoger/lärare i fritidshem i skolans verksamhet. Efter att 

den nya reviderade fritidshems kapitlet har släppts i läroplanen. Man behöver absolut inte 

svara på enkäten och går närsomhelst att avbryta att svara på den. När du svarar på denna 

enkät kommer du att vara anonym. Svaren används endast i detta forskningssyfte. 

Vill ni ta del av denna uppsats så skicka gärna ett mejl till: Mathias Ahlfors 

Matah372@student.liu.se eller Peter Sten petst218@student.liu.se. 

1. Enligt ditt anställningsavtal, hur många procent jobbar du på fritidshemmet? * 

0–10 % 

11–20% 

21–30% 

31–40% 

41–50% 

51–60% 

61–70% 

71–80% 

81–90% 

91–100% 

Annat 

 

2. Enligt din egen uppfattning, hur mycket jobbar du med fritidshemsverksamhet (planering, 

aktiviteter, eftermiddagsfritids etc.) en vanlig vecka? * 

0–10% 

11–20% 

mailto:Matah372@student.liu.se
mailto:petst218@student.liu.se
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21–30% 

31–40% 

41–50% 

51–60% 

61–70% 

71–80% 

81–90% 

91–100% 

Annat 

 

3. Vad gör du när du inte har fritidsverksamhet? * 

Undervisar i Bild, Musik eller idrott 

Elevassistent 

Klasslärare 

Livskunskap 

Resurs 

Annat 

 

4. Vilken utbildning har du eller motsvarande? * 

Universitet 

Folkhögskola/Komvux 

Gymnasie 

Annat 

 

5. 2016 inkluderades fritidshem med ett eget kapitel i läroplanen, (Lgr 11, reviderad 2016) 

visste du att denna förändring har skett? * 

Ja 

Nej 

 

6. Anser du att du har fått mer eller mindre planeringstid det senaste året? * 

Mer 
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Mindre 

Ingen skillnad 

 

7. Hur mycket planeringstid anser du ha per vecka mot fritidshemmet? * 

0–30 min 

31–60 min 

61–90 min 

91–120 min 

121 min eller mer 

 

8. Anser du att din status som fritidspedagog/Lärare i fritidshem har ökat jämfört med tidigare 

år? * 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 

 

9. Är din uppfattning att din status är lika mycket värd som ämneslärarnas status på din skola? 

* 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 

 

 

 

10. Uppfattar du att du får lika mycket planeringstid och undervisningstid som ämneslärarna 

på din skola? * 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 
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11. Vad krävs av skolledning/huvudman för att fritidspedagogernas status ska förstärkas 

enligt dig? (Välj tre alternativ) * 

Lön 

Mer planeringstid 

Mer/bättre lokaler 

Mindre barngrupper 

Högre personaltäthet i fritidshem 

Mer insatthet i verksamheten från rektor/huvudman och övrig personal 

Större budget till fritidshem 

Mer tid till fritidsverksamhet och mindre tid till skolverksamhet 

Fortutbildning 

Annat 

 

12. Vilket landskap arbetar du i? * 

Lappland 

Norrbotten 

Västerbotten 

Ångermanland 

Jämtland 

Medelpad 

Härjedalen 

Dalarna 

Hälsingland 

Gästrikland 

Värmland 

Västmanland 

Uppland 

Närke 

Södermanland 

Dalsland 

Bohuslän 
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Västergötland 

Östergötland 

Halland 

Småland 

Öland 

Gotland 

Blekinge 

Skåne 

 

9.2 Undervisning i bild musik eller idrott 

 

 

9.3 Självvärdering  

Under arbetets gång har vi haft ett gott samarbete med varandra. Vi har dragit nytta av 

varandras kunskaper. Allt som har gjorts under denna uppsats har vi gjort tillsammans, med 

en god arbetsmoral och bra diskussioner. Vi har haft bra konstruktiv kritik mellan varandra.  

Under arbetets gång har vi använt oss av Googledokument för att kunna skriva online 

tillsammans, då vi skrev på två datorer samtidigt. Vi har ändå suttit tillsammans under hela 

arbetets gång med alla olika delar i uppsatsen.  

 


