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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få reda på hur yrkesrollen för fritidspedagoger uppfattas 

genom att hålla intervjuer med lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Det är en 

kvalitativ studie där vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och haft 

professionsteorin som en teoretisk utgångspunkt. Studien har genomförts på en skola i 

en mellanstor stad i södra Sverige och olika lärarkategorier har intervjuats. Studiens 

resultat har visat att yrket för fritidspedagoger inte är entydigt och att det flera gånger är 

svårt att säga exakt vad professionen går ut på. Det framkommer också att yrket 

genomgått förändringar med tiden som också bidragit till att rollen för fritidspedagoger 

kan ses som komplex och svårdefinierad. Samtidigt som förändringar skett ses 

fritidspedagogen bland annat som professionell i arbetet med utveckling av sociala 

förmågor. Informanterna i studien har uppgett att yrkesrollen har utvecklats mycket bara 

under de senaste tio åren och att den fortsätter att utvecklas för varje dag som går.  
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1. Inledning 

Det svenska skolsystemet har förändrats mycket på kort tid och flera av dessa 

förändringar har haft betydelse för fritidshemmet. Tidigare har skola och fritidshem varit 

två olika verksamheter. Så ser det inte ut i verksamheterna idag då skolan och 

fritidshemmet går under samma läroplan och fritidshemmet ska komplettera skolan 

(Skolverket, 2011). I och med förändringen ses fritidspedagogens1 yrkesroll som 

komplex i jämförelse med andra verksamma yrkesroller inom skolans verksamhet 

(Andersson, 2013). 

 

Begreppet yrkesroll har valts till studien eftersom den rymmer allting som ingår i 

fritidspedagogens, lärarens och förskollärarens uppdrag. Just för att vara tydliga med att 

det inte enbart är på fritidshemmet som uppdraget ligger utan även under skoltid. Ofta 

blandas yrkesrollen för fritidspedagoger ihop med en fritidsledares eller barnskötares 

(Andersson, 2013). Calander (2003) förklarar att en fritidspedagog innehar en rad olika 

arbetsuppgifter och dessa har förändrats mycket på kort tid. Arbetsuppgifterna har gått 

från att enbart handla om omsorg efter skoldagen till att arbeta med informellt lärande på 

fritidshemmet och i skolan. Fritidspedagoger har nu också behörighet att undervisa i 

praktiskt/estetiska ämnen under skoldagen.  

Vi anser det är intressant att studera närmare vad yrkesrollen egentligen innebär, detta 

för att få en tydligare bild av vad som förväntas av fritidspedagoger nu när yrkesrollen 

innebär att undervisa i ett ämne under skoldagen samtidigt som verksamheten på 

fritidshemmet ska hålla hög kvalitet. Skolverket (2000) betonar att redan innan ämnet 

tog plats i fritidspedagogens yrke var tiden knapp för att hinna med planering, 

skolverksamhet samt fritids.  

 

                                                   
1 Benämningen fritidspedagog har med tiden haft många olika titlar. Idag heter det grundlärare med 

inriktning mot fritidshem. I studien utgår vi från den tidigare benämningen på yrket, fritidspedagog då 

den fortfarande används i både gammal och ny forskning.  
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer fritidspedagogens uppdrag att redovisas från 1800-talet, då 

föregångarna till dagens fritidshem uppstod, fram till 1990 - talet. Detta för att visa 

vilken förändring som skett inom yrket.  

 

Fritidshemmets rötter kan hittas i slutet av 1800-talet då arbetsstugorna uppkom, vars 

huvudsakliga uppgift var att ha tillsyn samt att fostra arbetarklassens barn till goda 

medborgare. I arbetsstugorna fick barnen lära sig enklare hantverkssysslor (Andersson, 

2013; Rohlin, 2012). 

 

Under tidigt 1960-tal började fler kvinnor förvärvsarbeta vilket bidrog till ett större 

behov av tillsyn för barnen både före och efter skoldagen. Arbetsstugorna ersattes på 

1960-talet av eftermiddagshemmen. Här arbetade i första hand förskollärare och 

barnträdgårdslärarinnor (Andersson, 2013; Pihlgren & Rohlin, 2011). Under den här 

perioden var faktorer så som barns utveckling eller sociala utveckling inte så högt 

prioriterade. Tiden som barnen tillbringade på eftermiddagshemmet gick till största del ut 

på vuxnas tillsyn av barnen samt till barns rekreation från skolarbetet i en hemliknande 

miljö (Calander, 1999). Det var först när eftermiddagshemmen uppkom som skillnaden 

mellan skolarbete och fritid blev viktigt och början till dagens fritidshem etablerades 

(Andersson, 2013). De förskollärare och barnträdgårdslärarinnor som arbetade i dessa 

verksamheter under 1960-talet jobbade för att en anpassad utbildning skulle startas då de 

ansåg att deras utbildning inte var tillräckligt relevant och anpassad för arbetet med 

elever i skolåldern (Pihlgren & Rohlin, 2011). 

 

1964 startades sedan en försöksutbildning för fritidspedagoger i Norrköping. Detta sågs 

som ett försök att få utbildad personal och därmed öka personalstyrkan till de allt mer 

växande verksamheterna. På 1970-talet blev tillslut fritidspedagogutbildningen en 

högskoleutbildning som framförallt riktades mot barn i åldrarna 6-12 år (Andersson, 

2013). Calander (1999) förklarar att under 1970-talet och en bit in på 1980-talet var 

fritidshemsavdelningarna ofta integrerade i olika daghem där även de mindre barnen 

gick. Dessa brukade kallas för syskongrupper med barn i åldrarna 0-12 år. I 
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verksamheten fanns personal som var anställda särskilt för de äldre skolbarnen eller de 

mindre barnen.  

 

Under 1980-talet växte fritidshemsverksamheten snabbt och ambitionsnivån hos 

kommunerna ökade kraftigt. Regeringen beslutade att integrera fritidshemmet med 

skolan på försök, vilket bidrog till ett stort genomslag i all pedagogisk verksamhet under 

tidigt 1990-tal (Andersson, 2013). Integrationen mellan skolan och fritidshemmet 

fortsatte under 1990-talet och de fritidshem som 1998 inte hade integrerats med skolan 

ännu började allt mer att flytta in i skolans lokaler. Samtidigt började 

fritidshemspersonalen till viss del även att arbeta under den obligatoriska skoldagen och 

de fick även specifika dokument att förhålla sig till samt dokument som de skulle planera 

verksamheten efter. Dessa var läroplanen för grundskolan 1998 och skolverkets 

allmänna råd för fritidshemmet, något som de tidigare inte haft (Andersson, 2013). Allt 

eftersom fritidshemmet integrerades i skolans vardag fick fritidspedagogerna svårt att 

hävda sitt verksamhetsområde och sin yrkesroll gentemot andra lärarkategorier 

(Andersson, 2013). 

 

3. Syfte och frågeställning 

Arbetets syfte är att undersöka hur olika lärarkategorier beskriver fritidspedagogens 

yrkesroll. Detta sker genom att höra fritidspedagogers, lärares och förskollärares utsagor 

om fritidspedagogens yrkesroll och dess uppdrag. För att nå syftet har vi utformat två 

frågeställningar. 

 

 Hur beskrivs fritidspedagogens yrkesroll av fritidspedagoger och andra 

lärarkategorier? 

 På vilket sätt beskrivs fritidspedagogens yrkesroll som en profession/icke 

profession? 
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4. Professionsteori 

I den här delen kommer vi att ta upp den teori som vår studie grundar sig på samt 

förklara vad den innebär. Den här studien har sin utgångspunkt i teorier kring profession, 

vilket innebär att personer som tillhör en profession har en gemensam nämnare såsom 

liknande utbildningsgrund. Av den anledningen anser vi att professions teori blir relevant 

för studien då alla våra informanter innehar en liknande utbildning.  

4.1 Vad är en profession?  

En profession är ett annat ord för yrke och innebär yrken där verksamheten är baserad 

på vetenskaplig forskning (Brante, 2009). Begreppet profession har sitt ursprung ifrån 

det latinska ordet professio, detta ord brukar definieras i form av erkännande, uppdrag 

eller yrken som innehar en högre akademisk utbildning (Selander, 1989). Detta innebär 

att, för att yrket ska kunna definieras som en profession är det av största vikt att man 

innehar universitets eller högskoleutbildning (Brante, 2009). Brante menar att en 

profession brukar kännetecknas av att den har en auktoritet, en samhällig sanktion samt 

etiska regler och en egen kultur.  

 

Brante (2009) menar vidare att flera kännetecken för yrken som innehar en profession är 

självständiga yrken som uppfattas som svåra och värdefulla för allmänheten och 

verksamheterna. Med detta menas att personen som innehar en profession har autonomi, 

alltså möjligheten till att självständigt fatta beslut i olika frågor som rör yrket. Inom 

läraryrket förklarar Brante att professionen handlar om intern autonomi där läraren 

exempelvis kan styra vad undervisningen ska handla om. Dock sker besluten om vad 

undervisningen ska innehålla utifrån styrdokument som beslutats av skolverket. Dessa 

beslut har tagits av en organisation och en extern makthavare, något som Brante valt att 

kalla relativ autonomi. 
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4.2 Definitioner från professionsteorin 

Professioner går att dela upp i olika delar där en del definieras som klassiska 

professioner dit läkare, ingenjörer, ekonomer och veterinärer tillhör. En annan definition 

från professionsteorin är semiprofession dit sjuksköterskor, socialarbetare och lärare 

tillhör (Brante, 2009). Det som kännetecknar semiprofessioner är att de ofta tillhör 

större organisationer samt innehar lägre lön och status än vad de klassiska 

professionerna i regel har. Detta bidrar till att de vanligen har lägre autonomi än de 

klassiska professionerna eftersom de är mer styrda av högre organisationer (Brante, 

2009). Utbildningen för semiprofessioner är oftast inte lika avancerad och långvarig som 

utbildningen för de klassiska professionerna. I den semiprofessionella utbildningen ingår 

ungefär lika mycket teori som praktik, något som skiljer dem från de klassiska 

professionella utbildningarna där teorin oftast tar större plats (Brante, 2009). I denna 

studie kommer vi att använda begrepp från professionsteorin för att förstå 

fritidspedagogens yrkesroll och för att öka förståelsen för om fritidspedagogens yrkesroll 

tillhör en profession/icke- profession. 

 

5. Tidigare forskning 

I den här delen behandlar vi tidigare forskning med hjälp av fyra olika underrubriker. 

Den tidigare forskningen har anpassats utifrån de teman som uppkom vid analysen. 

 

 Fritidspedagogens yrkesroll i de svenska fritidshemmen 

 Fritidspedagogens yrkesroll i de internationella fritidshemmen 

 Fritidspedagogens syn på sin egen yrkesroll 

 Lärare och förskollärares syn på fritidspedagogens yrkesroll 

 

Anledningen till varför fritidspedagogens yrkesroll i de svenska fritidshemmen respektive 

i de internationella fritidshemmen förekommer separat är för att visa hur fritidspedagoger 

arbetar i olika delar av världen. Detta för att stärka förståelsen för hur yrkesrollen ser ut i 

internationellt.  
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5.1 Fritidspedagogens yrkesroll i de svenska fritidshemmen 

Benämningen fritidspedagog har under senare tid kommit att kallas för fritidslärare, 

lärare med inriktning mot fritidshem, grundlärare i fritidshem och hjälplärare – en 

samling begrepp som visar en pågående förändring i fritidspedagogsyrket (Andersson, 

2013). Anderson har i sin avhandling om fritidspedagogers yrkesidentitet beskrivit hur 

yrket påverkats i samband med att det integrerats i en skolverksamhet utmärkt av 

måluppfyllelse och prestationer, bedömningar och kvalitetsredovisning. 

År 1998 ingick fritidshemmets verksamhet i utbildningssektorn och har efter det flyttat in 

till skolans lokaler. Fritidshemmets främsta uppgift är att komplettera skolan, något som 

synliggjorts ännu mer sedan skolan och fritidshemmet numera samarbetar. Det har också 

medfört att flera fritidspedagoger i Sverige idag tjänstgör inom skolan (Andersson, 

2013).  

 

Eftersom det svenska fritidshemmet är kopplat till det svenska utbildningssystemet krävs 

det att allting som sker på fritidshemmet ska kopplas till läroplanens mål. Detta för att 

synliggöra och försäkra sig om att det förekommer ett lärande på fritidshemmet. Detta 

bidrar till att fritidspedagogerna behöver vara väl medvetna om vad läroplanen och 

skollagen innebär eftersom det krävs att aktiviteterna som de planerar ska relateras till 

dessa (Haglund & Andersson, 2009). Aktiviteterna som planeras ska vara stimulerande 

där leken har en stor plats och där barnen får träna på sin kreativitet. En annan viktig 

aspekt som fritidspedagogerna behöver ta i beaktande är att planera aktiviteterna efter 

barnens ålder, utveckling, behov, intressen och erfarenheter. Detta eftersom 

fritidshemmet är till för barnens fritid och ska syfta till något som barnen anser är roligt, 

för att på så sätt bidra till ett informellt lärande som kopplas till styrdokumenten 

(Haglund & Andersson, 2009). Haglund och Andersson (2009) förklarar vidare att de 

svenska fritidshemmen arbetar mycket med leken, som ofta är planerad av 

fritidspedagogerna. Även den fria leken, där barnen själva får leka ensamma eller 

tillsammans med någon, ska förekomma. Den fria leken ses som ett lärande då barnen 

själva får träna på sin sociala utveckling. 
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5.2 Fritidspedagogens yrkesroll i de internationella fritidshemmen 

I Skandinavien är det Sverige och Danmark som har högskoleutbildad personal på 

fritidshemmen. Både Norge och Island saknar utbildad personal. Något som däremot har 

likheter med varandra är organisationerna. Många av fritidshemmen i Norge och på 

Island ligger i anslutning till skolorna och fritidshemmen försöker arbeta med lärande 

precis som i Sverige (Dahl, 2014). Pálsdottir (2012) förklarar att fritidshemmen, 

framförallt på Island, inte har någon kontakt med arbetet i skolan överhuvudtaget. 

Däremot går pågår det en utveckling även där då många fritidshem allt mer börjar flytta 

in i lokaler i anslutning till skolorna.  

 

Internationellt sett så skiljer sig de svenska fritidspedagogernas yrkesroll mycket mot 

personalen som arbetar i fritidshemmen i och utanför Skandinavien. Den största 

skillnaden är att fritidshemmen i delar av världen till största delen arbetar med tillsyn 

istället för lärande, bland annat av den anledningen att personalen inte har någon 

högskoleutbildning eller någon erfarenhet av att arbeta med barn överhuvudtaget 

(Andersson, 2013). När barnen är fria från skolan ska de ha möjlighet att ägna sig åt 

sådant som de tycker är roligt och själva vill göra (Pálsdottir, 2012). 

 

Pálsdottir (2012) uttrycker att det inte finns några lagar kring hur arbetet ska styras upp 

och vilka mål de ska uppnå i de Isländska fritidshemmen likt svenska läroplanen eller 

skollagen. Det förekommer dock vissa aktiviteter som är organiserade och planerade av 

personalen dessa går till största delen ut på att barnen ska fostras till att bli demokratiska 

medborgare. Pálsdottir förklarar vidare att den fria leken är den faktor som ges störst 

utrymme i de internationella fritidshemmen, för att låta barnen bilda nya 

vänskapsrelationer samt vårda de vänskapsrelationer som de har. Detta är inte helt olikt 

hur våra eftermiddagshem fungerade innan fritidshemmen blev integrerade i skolvärlden 

(Andersson, 2013).  

 

Yrkesrollen hos personalen på fritidshemmen utanför Sverige är på så sätt tydligare än 

yrkesrollen för fritidspedagoger i Sverige eftersom fritidshemmen i större utsträckning 

fungerar som en barnomsorg där barnen tas om hand medan föräldrarna förvärvsarbetar 

eller studerar (Pálsdottir, 2012; Dahl, 2014). 
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Fritidshemmen i USA kallas för Afterschool Programs och dessa grundades till en början 

för att barnen skulle kunna få tillsyn under dagarna när föräldrarna förvärvsarbetade eller 

studerade precis som i Sverige (Haglund & Andersson, 2009). Precis som de svenska 

fritidshemmen har afterschool programs ändrat sin inriktning till viss del och har nu som 

mål att låta barn och ungdomar få möjlighet att ägna sig åt sina fritidsintressen som bland 

annat sport, musik och danslektioner, för att barnen ska få möjlighet till ett socialt liv 

(Haglund & Andersson, 2009). Vissa av dessa afterschool programs har även börjat 

närma sig de svenska fritidshemmens mål genom att finnas till som extra hjälp om barn 

eller ungdomar behöver hjälp med skolarbetet och läxor. Några afterschool programs har 

även börjat stödja skolarbetet genom att samarbeta med skolan och kunna erbjuda 

aktiviteter som bygger vidare på exempelvis läsförståelse eller skrivförståelse som skolan 

arbetar med för tillfället (Haglund & Andersson, 2009).  

 

Haglund och Andersson (2009) förklarar att personalen som arbetar i afterschool 

programs har en något varierad utbildning vilket innebär en rad olika titlar. De som har 

en utbildning eller en bakgrund inom barnomsorgen har fått en allt mer 

professionaliserad titel och har oftast huvudansvaret över verksamheten sedan 

organisationen fick mål att uppnå för att öka kvaliteten på verksamheten. Personalens 

yrkesroll i afterschool programs varierar mellan att arbeta med att erbjuda stimulerande 

aktiviteter efter barn och ungdomars intresse och att finnas där som hjälp och stöd vid 

skoluppgifter (Haglund & Andersson, 2009). 

5.3 Fritidspedagogers syn på sin yrkesroll  

Som tidigare nämnt har fritidspedagogen haft många olika titlar under de år som yrket 

har funnits, nu senast blir man grundlärare med inriktning mot fritidshem. Det första 

namnet som uppkom när högskoleutbildningen för fritidspedagoger startades, var 

fritidspedagog, något som vi även säger idag trotts att utbildningen bytt namn 

(Andersson, 2013).  

 

Ackesjö (2006) förklarar att en fritidspedagog är en person som arbetar med fritid. Det 

innebär att fritidspedagogen har en frihet till varierade arbetsuppgifter inom en 

pedagogisk verksamhet där barn vistas efter skolan, alltså på sin fritid. Ackesjö uttrycker 
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att grunden för fritidspedagogens yrkesroll ska innebära både omsorg och pedagogik 

eftersom att fritidshemmet ska fånga upp barnens intresse för att bidra till ett informellt 

lärande och öka tryggheten i barngruppen. Fritidspedagogens första arbetsuppgift är att 

arbeta med den sociala delen av lärandet som sker i samspel med andra barn (Ackesjö, 

2006). Dahl (2014) förklarar liksom Ackesjö att utgångspunkten för fritidspedagogens 

yrkesroll är att arbeta med en helhetssyn på barnet. Med det menar hon att det är lika 

viktigt att arbeta med såväl barnens sociala och känslomässiga kompetens som deras 

intellektuella utveckling. Johansson (1984) menar att fritidspedagogens yrkesroll ofta 

präglas av självständighet även om förväntningar ofta är oklara för vad som gäller inom 

arbetet. Samtidigt menar Dahl (2014) att arbetet med barns relationer ses som en tydlig 

del av fritidspedagogers identitet av den anledningen att relationer ses som både centralt 

och taget för givet bland såväl utomstående som verksamma i skolans verksamhet. 

Fritidspedagogens yrkesroll ska innebära såväl lärande i social kompetens som en mer 

kunskapsorienterad pedagogik där lärandet som förekommer i skolan även till viss del 

förekommer i fritidshemmet (Dahl, 2014). 

 

Ackesjö (2006) har undersökt hur fritidspedagoger känner angående att deras arbete till 

viss del även förekommer i klassrummet. En del av de tillfrågade fritidspedagogerna 

svarade då att de tycker att det är roligt och givande att arbeta i skolan för att få en 

integrerad undervisning tillsammans med lärarna. Detta för att kunna hitta ett samarbete 

emellan verksamheterna, för att på ett tydligare sätt uppnå målen för både skolan och 

fritidshemmet. Ackesjö förklarar vidare att den andra delen av fritidspedagogerna anser 

att trots att det är bra med samverkan och integration av de båda verksamheterna så 

består deras arbetsuppgifter fortfarande av att arbeta med ett lärande inriktat på den 

sociala biten. De anser att all kraft och energi borde läggas på fritidshemmet som tyvärr 

blir lidande ju mer fritidspedagogerna kommer in i skolans verksamhet. De menar att när 

de befinner sig i skolans verksamhet hamnar deras profession i bakgrunden och de blir 

istället en hjälpande hand som ser till att det blir ordning i klassrummet.  

 

Ackesjö (2006) betonar att fritidspedagogen i många fall har en självklar roll i de olika 

arbetslagen. Hon menar vidare att yrkesrollen i de flesta fall är tydlig för alla 

medarbetare, barnen, föräldrarna och skolledningen. Däremot finns det en viss 

tveksamhet till sin egen yrkesroll bland verksamma fritidspedagoger. Detta för att många 



14 

 

av dem känner att de arbetar mer som “hjälplärare” i klassrummet än på fritidshemmet 

under den i vissa fall korta eftermiddagen. Calander (1999) förklarar att 

fritidspedagogens yrkesroll allt mer innebär att komma in i skolans verksamhet, genom 

att förstärka skoltiden som en resurs för lärarna och barnen. 

5.4 Lärare och förskollärares syn på fritidspedagogens yrkesroll 

Hansen (1999) har gjort en studie kring fritidspedagogens yrkesroll utifrån lärares syn på 

yrkesrollen. Hon beskriver hur verksamheterna jobbat tidigare och förklarar att skolan 

och fritidshemmet inte alls samarbetat på samma sätt som de gör idag. Tidigare 

fritidspedagogers yrkesroll varit helt okänd för lärare. I Hansens studie framkommer det 

att lärarna ofta blandat ihop rollen med en fritidsledares yrkesroll och att de inte heller 

haft något större koll på vilken nivå utbildningen för fritidspedagoger ligger på, då de 

trott att det enbart handlar om en gymnasieutbildning.  

 

När dagens lärare ska ge definitioner på fritidspedagogens yrkesroll inkluderar dessa ofta 

ansvar för de praktisk/estetiska ämnena på skolan så som idrott, bild eller musik, men 

även omvårdnad av barnen. Aspekter så som flexibilitet, lyhördhet, förmåga att tolka och 

förstå barnens olika behov, samt att stödja barnens lärande ser lärarna som viktiga delar i 

fritidspedagogens yrkesroll (Hjalmarsson, 2010). Hjalmarsson menar också i sin studie 

att fritidspedagogens yrkesroll handlar om att arbeta med grupprelationer, barns 

övergripande sociala och allmänna utveckling samt att omsätta det teoretiska lärandet till 

ett praktiskt lärande.  

 

Ackesjö (2010) och Hansen (1999) betonar att när lärarna samverkar med 

fritidspedagogen så håller de sig i bakgrunden när fritidspedagogen har huvudansvaret 

för något moment eller område. I det fallet är det lärarna som finns där som en 

“hjälplärare” och delar ut material eller servar kollegan. Detta beteende förväntar sig 

sedan lärarna tillbaka från fritidspedagogen när de befinner sig inne i klassrummet under 

lektionstid och läraren har huvudansvaret. Ackesjö menar vidare att fritidspedagogen 

menar något helt annat med begreppet samverkan. Fritidspedagogen anser att man 

traditionellt sett ska arbeta med turtagningsprincipen som innebär att man turas om att 

ha huvudansvaret för att alla på bästa sätt ska hjälpas åt. 

 



15 

 

Att yrkesrollen för fritidspedagoger är svårdefinierad beror på att fritidshemmet som 

institution rent historiskt är nytt inom utbildningssystemet. När fritidshemmet inte ingick 

i utbildningssystemet beskrevs yrkesrollen i jämförelse med barnskötare och förskollärare 

och det är faktorer som dessa som bidrar till att yrkesrollen fortfarande är svår att 

definiera bland olika yrkeskategorier (Torsrenson-Ed & Johansson, 2000). Torsrenson-

Ed & Johansson menar att andra lärare ofta upplever att de har högre status än 

fritidspedagoger. Detta då lärare anser att teorin som förekommer under skoldagen ger 

mer kunskap än det praktiska lärandet som förekommer på fritidshemmet.  

 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen visat att fritidspedagogens 

huvuduppdrag ska vara inriktat på de sociala aspekterna av lärandet men att synen på 

yrkesrollen skiljer sig åt mellan de olika lärarkategorierna. Yrkesrollen skiljer sig en hel 

del åt i Sverige jämfört med övriga länder där omsorg tar mer plats än lärandet, samtidigt 

som personalen i de internationella fritidshemmen ses som mer professionaliserad.  

 

6.1 Metod 

I detta avsnitt förklaras arbetets gång, vilka beslut som fattats och varför, för att läsaren 

ska få en större inblick i hur vi motiverat våra val och metoder, och studiens 

tillvägagångssätt. 

 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som innebär att forskaren är inriktad på att få reda på vad 

informanterna har att säga om ett område (Bryman, 2011). Med semistrukturerade 

intervjuer lämnar forskaren stort utrymme åt informanterna till att utforma sina svar och 

kommentarer själva utan att bli påverkade av forskaren eller någon utomstående 

(Bryman, 2012).  

Vi har arbetat fram en intervjuguide (Se bilaga.1) med ett antal frågor som är anpassade 

till respektive målgrupp i skolans verksamhet (Bryman, 2011). Genom att utgå från en 

semistrukturerad intervju behöver frågorna inte följas i den ordning som de står i utan de 

kan komma i olika följd beroende på hur intervjun flyter på. Bryman förklarar att med en 

semistrukturerad intervju har forskaren möjlighet att använda följdfrågor som kan 

komma upp under intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att en stor 
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forskningsfråga kan undersökas utifrån flera olika vinklar genom att använda mer 

specifika följdfrågor. Enkla följdfrågor kan vara: varför? vad? och hur? Dessa frågor 

bidrar till att framkalla spontana beskrivningar från informanterna (Kvale & Brinkmann, 

2009). Informanterna kommer med största sannolikhet att beröra flera frågor samtidigt 

och forskaren slipper då upprepa dessa frågor flera gånger. Bryman (2011) beskriver 

denna intervjuprocess som en flexibel process där intervjuaren anpassar sig efter hur 

intervjun flyter på. 

6.1 Urval  

Syftet med studien har bidragit till att urvalet av informanter föll på två fritidspedagoger 

och två förskollärare, som även arbetar på fritidshemmet, samt två lärare. Alla sex 

informanter samarbetar under skoldagen, då fritidspedagogerna är anslutna till varsin 

klass. Dessa informanter arbetar mot de lägre åldrarna i skolan. Alla informanter 

arbetade på samma skola i en mellanstor stad i södra Sverige. Anledningen till att urvalet 

föll på informanter som arbetade på samma skola var för att vi fick svar från informanter 

på denna specifika skola relativt fort och där fick vi direkt tillräckligt med medverkande 

för att kunna genomföra studien. 

 

Ett samtyckesbrev (Se bilaga 2) skickades till olika skolor där vi berättade kort om oss 

själva och studien. När vi sedan fick godkännande från några informanter, besökte vi 

dessa för att presentera oss och för att berätta vad syftet med intervjuerna var, samt höra 

om de hade några frågor som kunde besvaras. Vetenskapliga rådet (2011) menar att om 

informanterna godkänner att delta i studien ska de få fullständig information om syftet 

och upplägget. Därför kom vi under samtalet överens om att skicka ut syftet med studien 

och intervjuguiden minst en vecka innan intervjuerna skulle äga rum, av den anledningen 

att de skulle kunna förbereda sig inför nästa möte. 

 

Till studien användes ett målstyrt urval som handlar om att forskaren väljer ut 

informanter med ett specifikt forskningsmål i sikte (Bryman, 2011). Eftersom syftet var 

att studera fritidspedagogens yrkesroll utifrån både fritidspedagogers perspektiv och 

lärares och förskollärares perspektiv så kändes målstyrt urval som det mest passande. 

Bryman betonar att studiens resultat blir mer trovärdigt om man arbetat med sitt urval 
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istället för att använda ett slumpmässigt urval där informanter som kan medverka väljs ut 

utan någon anpassning till studien. 

6.2 Genomförande 

Vi träffade lärarna och fritidspedagogerna på deras respektive arbetsplats. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med var och en i lugna miljöer. De flesta intervjuerna genomfördes i 

tomma klassrum efter att skoldagen var slut medan några intervjuer genomfördes på 

fritidshemmet på förmiddagen innan verksamheten startat. Bryman (2011) förklarar att 

för att få en så bra intervju som möjligt är det viktigt att välja en lugn miljö för att 

minimera risken för att bli störd. Bryman menar vidare att det ökar kvaliteten på svaren 

genom att informanten kan yttra sig fritt utan att behöva tänka sig för jämfört med om 

andra finns i rummet. Varaktigheten för intervjuerna varierade mellan tjugo till trettio 

minuter. Alla informanter delade med sig av värdefull och användbar information även 

om vissa intervjuer inte gick in lika djupt på yrkesrollen som andra.  

 

Alla intervjuer spelades in på våra mobiltelefoner för att få ett bra underlag med bra 

kvalitet att kunna transkribera ifrån. Vi genomförde alla intervjuer tillsammans och 

eftersom sex informanter intervjuades så spelade vi in tre intervjuer var. 

Transkriberingarna delades sedan upp emellan oss så att båda fick lika mycket att göra. 

Det betyder att vi satt var för sig hemma och gick igenom det inspelade materialet. I 

transkriberingarna skrevs svaren ut i skriftspråk. Med det menas att det exempelvis stod 

”vad” istället för ”va”. Däremot utelämnades inte de olika ljud som informanterna gav 

ifrån sig, bland annat hmm, ehm och likande. Wigg (2011) förklarar att det ökar 

läsbarheten när man skriver ut transkriptionerna i skriftspråk, men att det är av största 

vikt att man är konsekvent kring sin metod och håller sig till den.  

 

När transkriptionerna var färdiga träffades vi för att läsa igenom varandras för att på så 

sätt hitta centrala delar att utgå från under analysarbetet. Utifrån transkriptionerna kan 

man få en helhetsbild av vad informanterna svarat vilket bidrar till att man kan se om 

materialet går att använda för att få fram ett resultat som tillslut kan besvara 

frågeställningen (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). Till analysarbetet användes 

öppen kodning som innebär att forskaren i inledningen av analysarbetet ställer öppna 
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frågor till sitt material (Thornberg & Forslund, Frykedal, 2011). Detta kommer vi gå in 

djupare på under avsnittet analysmetod.  

6.3 Etiska principer 

Innan intervjuerna genomfördes studerade vi och tog fasta på de forskningsetiska 

principerna som Bryman (2011) förklarar är viktiga att informera och resonera kring 

innan datainsamlingen kan påbörjas. 

 

Inför intervjuerna tänkte vi kring informationskravet som innebär att forskaren 

informerar de berörda kring undersökningen och berättar vad syftet med studien är 

(Bryman, 2011). Detta gjordes genom att utforma ett informationsbrev med information 

inför de kommande intervjuerna, som vi tidigare beskrev (se bilaga 2).  

 

Vi utgick även från samtyckeskravet som innebär att de deltagande informanterna själva 

har rätt att avgöra om de vill delta i studien eller inte. Bryman (2011) förklarar att 

samtyckeskravet innebär även att informanterna har rätt att under hela processens gång 

ta tillbaka sitt godkännande, även efter att intervjuerna är genomförda. Vetenskapliga 

rådet (2011) tydliggör att de som tillfrågas i studien ska få upplysning om vad intervjun 

kommer att handla om både muntligt och skriftligt. Eftersom detta är viktigt, 

genomfördes ett besök på skolan där informanterna informerades muntligt kring studien 

och dess syfte efter att informationsbrevet skickats ut. En bakomliggande tanke med 

besöket var även att minimera risken för att någon informant skulle avböja intervjun. På 

det här sättet var det lättare att försäkra sig om att informanterna kände sig trygga inför 

intervjuerna. 

 

En annan viktig forskningsetisk princip är nyttjandekravet som kortfattat innebär att 

informationen som de medverkande i studien delger endast får användas för studien och 

dess syfte och inget annat (Bryman, 2011). I arbetet kommer enbart studiens författare 

att ha tillgång till informationen som sedan raderas när studien är genomförd. Vi har 

varit noga med att inte berätta för de olika informanterna vad de andra svarat just för att 

svaren inte ska gå att spåra vidare till någon av de medverkande och samtidigt för att 

minska risken att de påverkas av varandras svar. 
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Konfidentialitetskravet är även det en forskningsetisk princip som innebär att de 

medverkande i studien inte ska kunna spåras av obehöriga (Vetenskapliga rådet, 2011). 

Kortfattat betyder det att alla namn i studien är utbytta för att de medverkande inte på 

något sätt ska kunna spåras (Vetenskapliga rådet, 2011). Detta för att de ska känna 

ytterligare en trygghet till att vara så öppna och ärliga som de kan i intervjuerna.  

 

I studien har vi tagit hänsyn till alla dessa forskningsetiska principer och har som tidigare 

nämnt också varit mycket noga med att informera informanterna kring dem. 

6.4 Analysmetod 

Till studien har vi valt att utgå från Grounded Theory som går ut på att forskaren arbetar 

kvalitativt genom att samla på sig information genom intervjuer eller observationer som 

vanligaste insamlingsmetoder (Thornberg & Forslund Frykedal, 2011). Grounded theory 

är en analysmetod som lämpar sig för att studera sociala händelser och interaktioner. Det 

är en systematisk men samtidigt en flexibel vägledning för att samla på sig information 

med syftet att kunna utveckla en egen teoretisk modell som passar det man funnit i 

studien. Detta för att man på ett bra sätt ska kunna förklara och förstå den sociala 

process som studeras (Thornberg & Forslund Frykedal, 2011). Enligt Bryman (2011) 

anses Grounded theory vara en av de vanligaste metoderna för insamling och analysering 

av material i samhällsvetenskaplig forskning.  

 

6.4.1 Datainsamling och analysprocessen inom grounded theory 

Inom grounded theory pågår datainsamling och analys parallellt med varandra. Det 

innebär att information analyseras under tiden som mer information samlas in. Detta ger i 

sin tur nya idéer och frågor som styr den fortsatta insamlingen (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2011). Thornberg & Forslund Frykedal förklarar vidare att det är 

forskningsfrågorna och analysprocessen som avgör vad i insamlingen som är relevant 

eller inte till studien.  

 

Rennstam & Wästerfors (2011) förklarar att kodning innebär att forskaren läser 

transkriberingarna rad för rad och samtidigt skriver ut små kommentarer i slutet av varje 

rad. Dessa kommentarer sammanfattar detaljer i materialet, något som sedan bildar 

centrala begrepp och kategorier och som senare visar det mest centrala i resultatet.  
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För att kunna analysera informationen som kommer in genom intervjuerna är kodning en 

viktig process inom grounded theory (Bryman, 2011). Genom kodning menar Thornberg 

och Frykedal Forslund (2011) att forskaren försöker ta reda på vad informationen som 

informanterna delgett handlar om. Till den här studien har öppen kodning använts som 

innebär att informationen som framkommit brutits ner, studerats och jämförts med 

varandra. Rennstam & Wästerfors (2011) förklarar att kodning innebär att forskaren 

läser transkriberingarna rad för rad och samtidigt skriver ut små kommentarer i slutet av 

varje rad. Dessa kommentarer sammanfattar detaljer i materialet, något som sedan bildar 

centrala begrepp och kategorier och som senare visar det mest centrala i resultatet.  

De kategorier som vi fann genom analysarbetet var: En komplex yrkesroll, Sociala 

aspekter som en del av fritidspedagogens uppdrag, Resurs, Lärande i fritidshemmet, 

Yrkesrollens förändrade förutsättningar. Dessa bidrog sedan till att vi kunde färdigställa 

resultatet och börja med att leta forskning inom dessa områden.  

6.5 Metoddiskussion 

Som tidigare har nämnts är intervjuer en vanlig datainsamlingsmetod inom kvalitativ 

forskning. Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som en forskning på detaljnivå. 

Detta innebär att vi kan interagera med människor genom att fråga hur de tänker, varför 

de gör vissa saker och varför de handlar som de gör i vissa situationer. Det innebär även 

att vi har möjlighet att på olika sätt vara med i verksamheterna för att skapa oss en bild 

av den sociala miljön (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

En negativ aspekt med intervjuer är att de endast ger information kring vad några 

verksamma personer inom området anser kring sin verksamhet, istället för en helhetsbild 

av verksamheten. Däremot förklarar Bryman (2011) att semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor kan ge oväntade svar eftersom informanten får en större frihet till att 

svara på frågorna utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Detta bidrar på så sätt till att 

svaren på frågorna kan bli mer djupgående med många olika tankar och erfarenheter.  

 

Vi anser att det var positivt att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor då våra informanter verkligen gick in för att svara på dessa. Detta för att de 

medverkande informanterna uttryckte att vår studie var intressant och relevant då 
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fritidspedagogens yrkesroll står inför en förändring. Detta bidrog till att många 

följdfrågor uppkom under intervjuernas gång och vi fick på så sätt ett brett underlag. Vi 

anser dessutom att det var positivt att vi skickade ut våra frågor till informanterna en 

vecka innan intervjuerna skulle äga rum. Detta för att de hade lyckats tänka till ordentligt 

kring alla frågorna vilket gav oss väldigt genomtänkta svar. Samtidigt fick vi en del 

spontana svar genom följdfrågorna som var av stor vikt. En negativ aspekt med att 

använda sig av intervjuer är däremot att transkribering är tidskrävande och innebär ett 

stort jobb i och med analysprocessen innan ett resultat synliggörs.  

 

7. Resultat 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att redogöras för. I transkriptionerna av 

intervjuerna har vi funnit upprepande teman och kategorier som bildat studiens resultat. 

Resultatet redovisas genom följande sex kategorier: 

 

 Samverkan mellan olika verksamheter 

  En komplex yrkesroll 

 Sociala aspekter som en del av fritidspedagogens uppdrag  

 Resurs 

 Lärande i fritidshem 

 Yrkesrollens förändrade förutsättningar 

7.1 Samverkan mellan olika verksamheter 

När vi och informanterna diskuterade vad fritidspedagogens yrkesroll innebar var alla 

yrkesgrupper eniga om att arbetet som fritidspedagog stundtals är ett väldigt tufft yrke. 

De uppgav att arbetet som fritidspedagog innebär olika arbetsuppgifter med ansvar både 

i skolan och på fritidshemmet. Dock uttryckte lärarna ett större bekymmer över 

fritidspedagogens yrkesroll där de flera gånger under intervjuns gång uttalade hur tufft 

de tror att det kan vara för fritidspedagoger emellanåt. 
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“Om jag kan förklara vad jag tror att yrket som fritidspedagog 

innebär… ehh det här kan man ju tänka på många olika sätt, men min 

spontana första tanke var att vara fritidspedagog är väldigt tufft. Du 

hamnar ju i en situation där du ska balansera med fritids i ena änden 

och skolan i andra. eh det är många som sliter och drar i 

fritidspedagogen, så därför måste man vara flexibel…” (Lena, 

Lärare). 

 

Lena pekade på hur tufft hon tror att det kan vara för fritidspedagoger stundtals. När 

hon säger tufft menar hon främst balansen mellan skola och fritidshem. I en annan 

intervju förklarade Anna, en annan lärare, att de fritidspedagoger som också 

undervisar i ett ämne måste tänka på att dela upp sin planeringstid både åt att planera 

inom skolans verksamhet och för fritidshemmet, vilket enligt hennes mening kan 

uppfattas som väldigt tufft då tiden inte alltid räcker till. Anna uttryckte att hon tror 

det ser olika ut överallt beroende på hur samverkan mellan fritidspedagogen och 

läraren ser ut. 

 

“jag menar att resurserna behöver fördelas under skoldagen 

beroende på vilka kompetenser man har i arbetslaget. Jag som 

exempelvis jobbar tillsammans med Kalle (fritidspedagog) har ju 

suttit runt terminsstart och gått igenom terminen och där har vi 

försökt fylla ut så att man kan utnyttja bådas kompetenser under 

skoldagen” (Anna, lärare). 

 

När Anna ska beskriva yrkesrollen använder hon inte ordet tufft i samma mening som 

Lena. Anna förklarar istället att det är viktigt med god samverkan mellan 

verksamheterna redan från första början. Detta för att kunna utnyttja varandras 

kompetenser. Anna förklarar också i intervjun att det kan bli mycket mer jobb för 

fritidspedagoger om det brister i samarbetet mellan skolan och fritidshemmet. 

Arbetssättet som Anna beskriver i citatet ovan tror vi tillämpas just för att undvika 

sådant som annars kan upplevas som tufft från fritidspedagogens sida, vilket även kan 

underlätta samverkan mellan de olika verksamheterna. Fritidspedagogsyrket beskrivs 

som vardagligt av Anna. Det bidrar på så sätt till att yrkesrollen kan tolkas som icke 
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professionell. Det innebär att yrket inte uppfyller alla kriterier för vad som ses som ett 

professionellt yrke.  

7.2 En komplex yrkesroll 

Att yrkesrollen för fritidspedagoger är komplex och svår att beskriva är också något 

som framkommer i svaren från informanterna. Det är inte bara lärare och förskollärare 

som tycker att yrkesrollen är komplex och svårdefinierad. Även de fritidspedagoger 

som vi intervjuat har uttryckt sig på liknande sätt. 

 

“Svår! svår att definiera, ja det är den. Det är som jag brukar säga 

ibland känns det som att man är lite av allt möjligt egentligen, 

kurator, psykolog, extra mamma, extra mormor och extra farmor”. 

(Birgit, Fritidspedagog). 

 

Vi bad Birgit beskriva sin yrkesroll och hon förklarade att hon tycker den är svår att 

definiera och framförallt för andra som inte är insatta i skolans verksamhet. I intervjun 

förklarade hon att fritidspedagoger har en helt annan relation till barnen och deras 

föräldrar än lärare och förskollärare. Detta kan ibland bidra till att fritidspedagoger 

går in i andra roller utanför sin profession. Vår tolkning är att dessa faktorer medför 

att yrket kan jämföras med icke-professionella yrkesroller som också bidrar till att 

fritidspedagogens yrkesroll kan ses som icke-professionell. En annan fritidspedagog 

uppgav att yrkesrollen kan vara svår att definiera då arbetsuppgifterna varierar 

beroende på vad det finns för behov i barngruppen,  

 

“Min yrkesroll? Den varierar lite, men framförallt ööö, den kan ju 

variera på hur gruppen ser ut eller hur behoven i gruppen ser ut. 

Enskilda elever och så vidare. Även om jag inte vill använda ordet 

elevassistent så är det faktiskt den rollen jag måste gå in i ibland, Så 

att ööö, allt varierar som sagt från år till år beroende på 

barngruppen” (Bert, fritidspedagog). 

 

Som Bert förklarar kan yrkesrollen variera beroende på vad det finns för behov i de 

olika barngrupperna. Han uttryckte på samma sätt som Birgit att han ibland får gå in i 
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en annan roll trots att en del av arbetsuppgifterna egentligen inte ingår i yrkesrollen. 

Detta är ett tydligt exempel på att fritidspedagogens yrkesroll är en del av den 

semiprofessionella definitionen i professionsteorin då yrket har låg autonomi (Brante, 

2009). Detta eftersom Bert uppger att han behöver utföra arbetsuppgifter som 

verksamheten behöver men som han beskriver inte ingår i hans yrkesroll. När vi bad 

Gunilla ge sitt uttryck om fritidspedagogers yrkesroll förklarade hon att hon inte är så 

djupt insatt i hur uppdraget ser ut, mer än att de jobbar med barn på fritidshemmet. 

Här kan man fråga sig om fritidspedagogens yrkesroll verkligen tillhör en profession 

eftersom Gunillas förklaring av yrkesrollen är så vag. Detta kan leda till att 

yrkesrollen inte uppfattas som en profession trotts att utbildningen för de båda 

yrkeskategorierna går under samma utbildningsgrund som också kännetecknar en 

profession.  

 

“Oh jag vet ju naturligtvis vad en fritidspedagog jobbar med eftersom 

jag jobbat i trettio år. Ehh dom jobbar ju med barn på fritids. Deras 

uppdrag vet ju inte vi så mycket om på de viset eftersom vi är 

förskolelärare så vi har ju inte riktigt samma uppdrag ”. (Gunilla, 

Förskolelärare). 

 

Det som framkommer i citatet ovan är att Gunilla är medveten om att en 

fritidspedagog arbetar med barn på fritidshemmet under eftermiddagstid. Samtidigt 

förklarar hon dock att hon inte är så insatt i vad verksamheten verkligen handlar om 

eftersom hon är förskollärare med ett annat uppdrag. Skillnaderna mellan svaren som 

fritidspedagogerna gav och Gunillas är att fritidspedagogerna till skillnad från 

förskolläraren uppger att uppdraget inte enbart handlar om att jobba med barn under 

fritidshemstiden. Det fritidspedagogerna tydliggjort är att arbetsuppgifterna stundtals 

kan ses som vaga och komplexa vilket gör att fritidspedagogens yrkesroll stundtals 

kan ses som en icke- profession istället för en semiprofession dit alla lärarkategorier 

tillhör.  

7.3 Sociala aspekter som en del av fritidspedagogens uppdrag  

När vi bad lärare och förskollärare förklara hur de tror att en fritidspedagogs uppdrag 

ser ut, svarade nästan alla att huvuduppdraget för en fritidspedagog borde vara på 
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fritidshemmet. De påpekade att alla har olika kompetenser och att det är viktigt att ta 

vara på varandras kompetenser, men att en fritidspedagog inte har tillräckligt med 

kompetens för att kunna undervisa eller ta större ansvar i klassen. 

 

”När jag hör fritidspedagog tänker jag i förta hand på, att de är 

duktiga på barnet. Barnet, den sociala utvecklingen. Det sociala är ju 

allt, det är leken, det är hur man är mot varandra, hur gruppen 

fungerar, hur enskilda barn fungerar och ja hur man ska möta barnet 

på bästa sätt för att det ska komma så långt som möjligt” (Anna, 

lärare). 

Lärarna och förskollärarna gav ungefär en liknande beskrivning av hur de uppfattar en 

fritidspedagogs kompetens/uppdrag. De pekade mot att barn och den sociala 

utvecklingen är stora delar av en fritidspedagogs huvuduppdrag och att dessa delar 

bäst kan utvecklas på fritidshemmet där barn och fritidspedagoger har en helt annan 

relation mellan varandra än vad lärarna och barnen har i skolan. 

”Det skiljer sig lite mellan skolan och fritidshemmet där vi arbetar 

mer ämnesinriktat under skoltid och sen den sociala biten på 

fritidshemmet. Uppdraget varierar lite, men det är framförallt den 

sociala biten vi arbetar med” (Bert, fritidspedagog). 

 

Även de fritidspedagoger som vi intervjuade instämde och menade också att den 

sociala biten har stor betydelse i fritidspedagogens yrkesroll och profession. De 

förklarade att även om det handlar om samma barn under skoldagen som på 

fritidshemmet så har de möjlighet att arbeta med gruppen och den sociala 

utvecklingen på ett helt annat sätt. Detta då eftermiddagarna är fria i större 

utsträckning, då barnen har större möjlighet att påverka sin egen fritid och vad som 

ska göras. Både fritidspedagogerna och lärarna är eniga om att fritidspedagogens 

kompetens i det sociala samspelet är något som utnyttjas på förmiddagarna under skol 

tid. Detta kan innebära att det är fritidspedagogen som har huvudansvaret för klassen 

någon förmiddag om de ska arbeta med något som fritidspedagogen har större 

kompetens inom än vad lärarna har, då oftast något som har med den sociala 

utvecklingen att göra, exempelvis samarbetsövningar. Eftersom detta ses som 
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värdefullt och svårt av andra lärarkategorier kan yrket i detta avseende kategoriseras 

som en profession (Brante, 2009). 

7.4 Resurs 

När vi diskuterade om fritidspedagogens yrkesroll under skoldagen uppkom en 

följdfråga om en fritidspedagog är en resurs i klassen eller inte. Det var ingen av 

yrkesgrupperna som nämnde begreppet hjälplärare. Däremot användes ordet resurs vid 

ett antal tillfällen som skulle kunna beskrivas som ett finare ord för hjälplärare. En del 

lärare uttryckte att fritidspedagoger är den yrkesgrupp som utnyttjas mest inom skolans 

verksamhet för att täcka upp verksamheten där det behövs under skoldagen. Det här 

menar även Calander (1999) där han förklarar att yrkesrollen för fritidspedagoger allt 

mer innebär att stärka upp skoltiden som en resurs för lärarna. Lärarna uttryckte att det 

egentligen skulle behövts sättas in resurser i form av fler lärare för att fylla vissa luckor 

som uppstår ibland. De förklarade vidare att på grund av olika ekonomiska avtal finns 

inte möjligheten att ta in fler resurser och därför får man utnyttja de som finns, i det här 

fallet är det fritidspedagogerna som berörs.  

 

“Alltså ja klart jag ser Birgit (fritidspedagog) som en resurs men det 

är inte så att hon är min hjälplärare utan hon är ju fritidspedagog, 

hon gör sådant som hon är bra på. Det är så jag ser det” (Lena, 

lärare). 

 

Även om Lena inte vill använda begreppet hjälplärare så visar resultatet att 

fritidspedagogerna oftast går in i den rollen ändå. Men hör man hur fritidspedagogerna 

själva ställer sig till frågan är det inte alls säkert att de håller med om vad Lena säger.  

 

“Hjälplärare? Nej snarare att man har en annan kompetens så, eller 

hjälplärare… Ja kanske en extra resurs inom det sociala. Även om 

fritidspedagogiken inte finns som ett ämne så är det där man har sina 

styrkor både under skoldagen och på fritidshemmet” (Bert, 

fritidspedagog). 
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Fritidspedagogerna ser sig själva som en extra resurs under skoltid och med detta menar 

Bert att de utför arbetsuppgifter som inte ingår i professionen egentligen. Men att 

rädslan för att bli förväxlad med en extra resurs gör att de skyddar sin yrkesidentitet 

genom att förklara att den sociala biten är något som bör ingå i skolans verksamhet lika 

mycket som på fritidshemmet. Även dessa faktorer kan bidra till att yrkesrollen framstår 

som en icke-profession istället för en semiprofession. 

7.5 Lärande i fritidshem 

Eftersom fritidspedagogsyrket har genomgått så stora förändringar (Andersson, 2013), 

var det något som vi ville fråga om i relation till synen på yrkesrollen. Det som våra 

informanter talade om i relation till detta var begreppet lärande. De förklarade att 

lärandet har tagit allt större plats i fritidshemmets vardag och att fritidspedagoger arbetar 

med lärandet ungefär lika mycket som lärarna gör, fast på olika sätt. Fritidspedagogerna 

menar att de arbetar med lärandet ur ett praktiskt perspektiv genom aktiviteter som med 

andra ord innebär ett informellt lärande.  

“Vi lägger väldigt mycket arbete i lärandet fast vi kanske inte 

uttrycker det på samma sätt som lärarna eller förskollärarna” (Bert, 

fritidspedagog). 

Fritidspedagogerna menar att lärandet tar stor plats i deras arbete men att de talar om 

lärande på ett annat sätt som skiljer sig från de andra lärarkategorierna. Till skillnad från 

lärarna som kanske använder ett mer professionellt språk och vars huvuduppdrag är att 

lära ut. Informanterna menar vidare att alla yrkesroller samverkar på så sätt att lärandet 

ska prägla hela dagen vilket innebär att det som förekommer i skolan ska tas vidare och 

arbetas med även på fritidshemmet.  

“Olika saker som dom jobbar med i skolan tar vi ner på en annan 

nivå och jobbar med i vår verksamhet” (Birgit, fritidspedagog). 

Fritidspedagogerna är tydliga med att tala om att det inte ser ut så här överallt och 

speciellt inte i övriga delar av världen där omsorg istället för lärandet tar upp stora delar 

av verksamheten. Både lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna menar att det här 
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är en av de större utvecklingarna i fritidspedagogens yrkesroll, något som vi kommer gå 

in närmare på i nästa stycke.  

7.6 Yrkesrollens förändrade förutsättningar  

Det är inte bara fritidshemmets verksamhet som genomgått stora förändringar. Eftersom 

yrkesrollen eller professionen för fritidspedagoger genomgått minst lika stora 

förändringar var det intressant för oss att höra vad informanterna hade att säga om 

yrkets eller professionens utveckling över tid. I stora drag handlar det om större 

barngrupper, färre fritidspedagoger och mindre planeringstid. Våra informanter nämnde 

både för- och nackdelar med yrkesrollens utveckling med hur det ser ut idag och hur det 

har sett ut förr.  

“Grupperna idag blir bara större och större och vi blir färre och 

färre” (Birgit, fritidspedagog). 

 

Birgit förklarar att de stora barngrupperna till viss del beror på att allt färre utbildar sig 

till fritidspedagoger. Att färre utbildar sig till fritidspedagoger kan bidra till att man kan 

ifrågasätta om yrket i det här fallet är en profession eller inte eftersom att många som 

arbetar på fritidshemmet inte innehar en högskoleutbildning. Hon förklarade också att 

detta bidrar till att det inte finns tillräckligt mycket personal att anställa för att täcka hela 

personalbehovet. Samtidigt som det kan vara en kostnadsfråga att anställa mer personal 

eftersom avtalen blivit strängare och ekonomin brister. Samtidigt är alla eniga om att 

arbetet till stor del går ut på att täcka upp för varandra eftersom att personalen inte 

räcker till och som vi tidigare nämnde är det oftast fritidspedagogen som blir förflyttad.  

  

“Jag kan ju säga, de senaste tio åren… det som har hänt de senaste 

tio åren är ju att vi blir ju bara mindre och mindre, vi drar in på folk 

hela tiden. Så vi blir ju tightare för, förut fanns det ju de här som att, 

ja nu är någon sjuk kan du gå in där? Eller… så att det som har hänt 

många gånger nu är ju att… alla täcker upp för alla… så… o då har 

det ju blivit så att jag menar jag står ju här med min klass och då har 

det ju lätt blivit så att Karl (fritidspedagog) får gå in någonstans där 

han behövs” (Lena, lärare). 
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Lena förklarar att hon och de andra lärarna många gånger känner skuld över att det är 

fritidspedagogerna som måste flytta på sig på grund av personalbrist. Men hon 

förklarade även att det inte går att lösa på något annat sätt eftersom fritidspedagogerna 

inte har tillräckligt med kompetens till att undervisa en klass i ett ämne som de inte har 

behörighet till. Detta anser de är en stor skillnad mot förr då det fanns tillräckligt med 

personal som kunde täcka upp hela skoldagen. 

 

En annan aspekt som både lärare och fritidspedagoger har uttryckt angående 

utvecklingen i fritidspedagogens yrkesroll är planeringstiden. Båda yrkesgrupperna 

förklarade att de inte har någon planeringstid tillsammans och att det finns många olika 

faktorer som påverkat detta. Dels handlar det om att fritidspedagogerna måste avsätta 

planeringstid till fritidshemmet samtidigt som många av dem måste lägga ner tid till 

planeringen av sitt eget ämne.  

 

“Det är klart man önskar att fritidspedagogerna var mer inne i 

klassen… ehm men många fritidspedagoger har ju läst extra alltså i 

något ämne, och där försvinner lite av vår gemensamma tid eftersom 

dom… dom måste ju hinna planera upp frita verksamheten och 

lektionerna som dom har ansvar för när de är i klassen (Anna, lärare).  

 

Under intervjuernas gång så är det dessa aspekter som vi sett att informanterna har 

tryckt lite extra på att de tycker är den största förändringen i fritidspedagogens yrkesroll. 

De medverkande förklarar även att de alla har hittat lösningar som passar respektive 

verksamhet för att få den att fungera på bästa sätt. Samtidigt är de noggranna med att 

förklara att det kan se olika ut på olika ställen och att man alltid måste vara beredd på att 

förnya sitt arbetssätt. Med tanke på att det ser olika ut i verksamheterna och att 

arbetsuppgifterna hela tiden förändras kan det uppstå hinder för fritidspedagogerna att 

hävda sin professionalitet som också bidrar till att yrket kan ses som icke-professionellt. 
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8. Diskussion 

När vi utformade vårt syfte med studien var vår första tanke att fritidspedagoger har mer 

synpunkter om sin egen yrkesroll än vad andra lärarprofessioner har. När intervjuerna 

genomfördes upptäcktes dock att både lärare och förskollärare har minst lika mycket 

åsikter om yrkesrollen. I vårt resultat har det framkommit att en fritidspedagogs 

yrkesroll ibland ses som en semiprofession samtidigt som rollen beskrivs som komplex 

och vag vid vissa tillfällen, vilket bidrar till att rollen även kan ses som icke-professionell. 

 

Det som har framkommit som tydligast i studien är att yrkesrollen fortfarande är oklar. 

Det går inte att beskriva helt klart vad rollen innebär vilket bidrar till att yrkesrollen blir 

komplex. Hansen (1999) och Torstensson-Ed och Johansson (2000) menar att 

yrkesrollen tidigare varit okänd och därmed oklar för andra lärarprofessioner vilket även 

har bidragit till att yrkesrollen blandats ihop med en fritidsledares eller barnskötares. 

Som vi nämnde tidigare var detta ingenting vi upplevde genom våra intervjuer. I vår 

studie upplevde vi att lärare och förskollärare vet ungefär lika mycket om yrkesrollen 

som fritidspedagogerna själva men de menar samtidigt att det skiljer sig mycket från 

olika verksamheter då samarbetet mellan skola och fritidshem ser olika ut överallt. Ingen 

av informanterna använde någon annan benämning än fritidspedagog vilket bidrar till att 

vi anser att yrkesrollen har blivit tydligare de senare åren till skillnad mot när Hansen 

(1999) genomförde sin studie.  

 

Något som vi trodde sedan tidigare var att de flesta informanter skulle uttrycka att 

fritidspedagogens styrkor var arbetet med den sociala utvecklingen, vilket även Ackesjö 

(2006) menar att fritidspedagogens främsta arbetsuppgift ska innebära. Hjalmarsson 

(2010) uttrycker att aspekter så som att tolka och förstå barnens behov, stödja barnens 

lärande och lyhördhet är viktiga egenskaper hos fritidspedagogerna. Lärarna förklarade 

att fritidspedagogerna ses som proffs på det sociala samspelet vilket bidrar till att 

undervisning inom det sociala är något som läggs på fritidspedagogerna även under 

skoldagen. Eftersom att fritidspedagogen inte har behörighet att undervisa i de flesta 

ämnen menar våra informanter att fritidspedagogen under skoldagen involveras genom 

att ha huvudansvaret för den sociala undervisningen. Detta för att undvika att 

fritidspedagogen enbart används som en resurs i klassen.  
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Hjalmarsson (2010) betonar att fritidspedagogens yrkesroll handlar om att arbeta med 

barns relationer och allmänna utveckling genom att omsätta det teoretiska lärandet till ett 

praktiskt lärande. Dahl (2014) menar precis som Hjalmarsson att fritidspedagogen ska 

ses som proffs på lärande i social kompetens samtidigt som lärandet som förekommer i 

skolan ska föras vidare till fritidshemmet på eftermiddagen. Våra informanter förklarade 

att det inte alltid är så enkelt, men att de försöker involvera så mycket av den teoretiska 

delen av skolan som möjligt, praktiskt på fritidshemmet. Torstensson–Ed och 

Johannsson (2000) förklarar att lärare anser att teorin som förekommer under skoldagen 

ger mer kunskap än den praktiska kunskapen på fritidshemmet. Lärarna och 

förskollärarna i vår studie visade på helt andra tankar då de istället var positiva till att 

lärandet präglar hela dagen och att skolan och fritidshemmet kan samverka för att uppnå 

ett bättre resultat bland barnen. Vi anser att det är positivt att fritidspedagogerna deltar i 

skolverksamheten under dagen, av den anledningen att vi tror att den teoretiska biten av 

lärandet lättare kan sättas in i ett praktiskt perspektiv. Det här arbetssättet tror vi kan 

bidra till att fritidspedagogerna lättare kan planera aktiviteter efter vad som undervisas i 

skolan och på så sätt kan lärandet prägla hela skoldagen. Samtidigt tänker vi att en 

negativ aspekt med att arbeta för mycket med att koppla teorin med praktiken, skolan 

med fritidshemmet, kan vara att exempelvis arbetet med de sociala relationerna kan 

hamna i bakgrunden.  

 

Något som vi sett är att trots att alla informanter är noga med att berätta hur viktigt 

arbetet med det sociala samspelet är så tar lärandet upp mycket av intervjuerna. Dahl 

(2014) förklarar att fritidspedagogens yrkesroll ska handla om att arbeta lika mycket 

med båda delar, det vill säga barnens sociala kompetens och deras intellektuella 

utveckling.  

 

Tidigare nämnde vi att lärarna arbetar för att fritidspedagogerna ska ha huvudansvar för 

det sociala lärandet under skoldagen, detta för att fritidspedagogen inte enbart ska finnas 

där som en resurs. De medverkande lärarna och förskollärarna menar att 

fritidspedagogerna är den yrkesgrupp som utnyttjas mest vid behov av en extra resurs. 

Ackesjö (2006) betonar att fritidspedagogerna många gånger känner sig som resurser i 

klassrummet och att yrkesrollen därför blir tydligare på fritidshemmet där deras 
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huvudsakliga uppdrag ska ligga. Vår tanke utifrån intervjuerna är att fritidspedagogerna 

anser att de i vissa fall är resurser i klassrummet, men eftersom deras profession innebär 

så pass mycket blandade uppgifter och andra relationer med barnen än vad lärarna har ur 

ett socialt perspektiv så anser vi att det kan vara bra att just fritidspedagogerna går in i 

den rollen. Även de lärare som vi intervjuade påpekade just detta och menade att 

fritidspedagogen är den som får gå in och stötta upp där det behövs. Av den anledningen 

anser vi inte att fritidspedagogens profession hamnar i bakgrunden som Ackesjö (2006) 

menar när hon förklarar att fritidspedagogen enbart blir en hjälpande hand som håller 

ordning i klassrummet och att all tid istället borde läggas på fritidshemmet. 

 

Vår uppfattning är att trots att yrkesrollen för fritidspedagoger är komplex så tror vi att 

den är tydligare för fritidspedagoger nationellt än vad den är för fritidspedagoger 

internationellt, tvärt emot vad Pálsdottir (2012) och Dahl (2014) menar. Att yrkesrollen 

blir mer komplex i de internationella fritidshemmen kan bero på att personalen saknar 

högskoleutbildning inom området då det enbart är Sverige och Danmark som riktat in sig 

på att utbilda fritidspedagoger (Andersson, 2013; Pálsdottir, 2012; Dahl, 2014). 

Personalen som arbetar på Afterschool programs i USA har dock en utbildning inriktad 

mot barn, dock ingen högskoleutbildning. Trots detta är deras titel mer 

professionaliserad (Haglund & Andersson, 2009). En annan aspekt kan vara att dessa 

inte har några lagar och mål som ska uppfyllas likt de svenska fritidshemmen som ska 

förankra verksamheten och dess aktiviteter i läroplanen och skollagen (Haglund & 

Andersson, 2009). Detta gör att fritidshemmen internationellt sett har svårare att styra 

upp aktiviteter anpassade för ett lärande och den fria leken tar störst plats (Pálsdottir, 

2012). Till skillnad mot de svenska fritidshemmen där lärande och utveckling tar allt 

större plats, då framförallt informellt lärande och social utveckling där leken får en stor 

plats, både den fria och planerade (Haglund & Andersson, 2009). Vår tanke är att 

yrkesrollen för fritidspedagoger internationellt allt mer börjar likna yrkesrollen för 

fritidspedagoger i Sverige. Detta då några fritidshem allt mer börjat samarbeta och stödja 

skolarbetet genom att erbjuda läxhjälp och aktiviteter som bygger vidare på bland annat 

läs och skrivförståelse (Haglund & Andersson, 2009). Haglund och Andersson förklarar 

vidare att personalens yrkesroll i Afterschool programs till viss del ska erbjuda 

stimulerande aktiviteter efter barnens intresse samt finnas där som stöd vid skoluppgifter. 

De svenska fritidspedagogernas yrkesroll visade sig genom resultatet till viss del likna 
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detta, vilket gör att vi anser att yrkesrollen internationellt sett allt mer börjar likna den 

svenska, men att det finns en relativt lång bit kvar med tanke på att utbildningen av 

personalen skiljer sig så pass mycket.  

 

Under intervjuerna med fritidspedagogerna berättade de att yrkets största förändring är 

den allt större integrationen med skolan som för bara några år sedan inte existerade 

överhuvudtaget, samtidigt som yrkesrollen kan ses som väldigt komplex då personer 

utanför skolan har svårt för att definiera vad en fritidspedagogs yrkesroll innebär. Detta 

menar även Andersson (2013) är en stor förändring i yrkesrollen. Samtidigt förklarar 

Andersson att yrkesrollen är svår att definiera av den anledningen att yrket haft en rad 

olika benämningar under de senaste åren, nu senast grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Vår tanke är att yrket är svårdefinierat av den anledningen att 

arbetsuppgifterna skiljer sig åt och förändras hela tiden, beroende på var man arbetar och 

hur barngruppen ser ut och att utbildningen under kort tid har gjorts om. Johansson 

(1984) förklarar att fritidspedagogens yrkesroll kan förtydligas genom att klara ut vad 

som förväntas av en fritidspedagog och dess arbete. Genom att förtydliga dessa 

förväntningar anser vi att yrkets status kommer att kunna höjas samtidigt som 

fritidspedagogernas auktoritet kommer att stärkas eftersom det kan bidra till att fler får 

upp ögonen för vad yrkesrollen egentligen innebär.  

 

För att öka möjligheten till en högre status, och därmed större autonomi i 

fritidspedagogens yrkesroll och profession, har utbildningsminister Gustav Fridolin via 

lärarförbundet meddelat att skolverket fått i uppdrag att ta fram nya kapitel i läroplanen 

som är anpassade för fritidshemmet. Detta för att stärka kvaliteten och tydliggöra vilket 

innehåll verksamheten ska ha (Lärarförbundet, 2015). I nuläget finns det ingen läroplan 

riktad enbart mot fritidshemmet. Istället är det läroplanen för förskola, grundskola och 

fritidshem (Lgr11) som används och då framförallt första och andra kapitlet. Vår tanke 

är att det skulle underlätta för fritidspedagoger att hävda sin yrkesroll om det funnits en 

del i läroplanen som förtydligar uppdraget med tydligare mål och riktlinjer att utgå från. 

Av den anledningen anser vi att det skulle vara intressant att utföra en liknande studie 

när den nya läroplanen som innehåller kapitel riktade till fritidshem kommer, för att se 

hur resultaten skiljer sig åt.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide till lärare/förskollärare 

 Vet du vad en fritidspedagog arbetar med? 

 Kan du förklara vad du tror att yrket som fritidspedagog innebär? Uppfattar du att 

det är tydligt vad en fritidspedagogs uppdrag är? / Om nej, vad är otydligt? 

 Hur samverkar du med fritidspedagogerna under skoldagen? 

 Vad tror du är den största förändringen i fritidspedagogens yrkesroll de senaste 

åren? Har den förändrats? 

 

Intervjuguide till fritidspedagoger 

 Vad innebär ditt uppdrag som fritidspedagog?  

 Hur ser du på din yrkesroll? 

 Hur tror du att andra uppfattar ert uppdrag/yrkesroll? 

 Tycker du att ditt uppdrag är tydligt? / Om nej, varför inte?  

  Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

 Hur samverkar du med lärare/förskollärare under skoldagen/fritidstiden? 

  Hur har er yrkesroll förändrats från det att ni började ert yrke och hur skiljer det 

sig till idag 
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 Bilaga 2. Informationsbrev 

Norrköping den 2 april 2015 

Hej! 

Vi heter Albana Lushaku och Sanna Karlsson och läser sista terminen på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Linköpings universitet. 

Studieort Norrköping.  

Under denna kurs ska vi skriva fram ett examensarbete och behöver därför genomföra en 

del intervjuer. Under de närmaste veckorna kommer vi att skriva om fritidspedagogens 

yrkesroll och vi vill därför intervjua personal på skolan för att på så sätt höra vad 

fritidspedagoger själva säger om sin yrkesroll men också vad andra verksamma på skolan 

säger. Intervjuerna kommer att spelas in för att senare transkriberas och sammanställas i 

vårt examensarbete. I arbetet följs uppställda forskningsetiska krav, vilket innebär att vi 

kommer att behandla alla uppgifter kring er/er skola konfidentiellt. Konkret innebär det 

t.ex. att vi kommer byta ut alla namn i arbetet, vilket gör att det inte går att identifiera er 

på något sätt. Att vara med på intervju är givetvis frivilligt. Vi hoppas dock att du ger 

samtycke till att vara med  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss 

Namn: Albana Lushaku/Sanna Karlsson. E-postadress: Alblu003@student.liu.se /  

Du kan också kontakta vår handledare på universitetet  

Campus Norrköping, Linköpings universitet 

Lina Söderman Lago  

Lektor i pedagogiskt arbete  

Campus Norrköping, Linköpings universitet 

011-36 33 03, lina.lago@liu.se 

 

 


