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Sammanfattning  

Syftet med studien är att ta reda på om uppfattningen av fritidslärare har förändrats och 

om hur uppfattningen av fritidslärare ser ut idag. Utifrån en fenomenografisk ansats har 

vi genomfört åtta ostrukturerade intervjuer med deltagare som arbetar inom skola och 

fritidshem. Hur påverkar uppfattningarna fritidslärarna och vad är det som påverkar 

uppfattningen av fritidslärarna är det som undersöks i studien. I studien finns det en 

bakgrund som täcker fritidshemmets historia och tidigare forskning angående 

fritidslärares yrke och uppdrag inom både fritidshemmet och inom skolan.  I resultatet 

har citat från deltagare sammanställts, varav en fenomenografisk analysmodel har 

använts. Utifrån den fenomenografiska analysmodellen har fem kategorier tagits fram 

avseende olika uppfattningar kring fritidslärare. Dessa kategorier är följande:  

1. Benämning av yrket har förändrats över tid och har påverkat hur 

yrkesrollen uppfattas  

2. Uppdraget har förändrats över tid vilket har påverkat hur fritidslärarna 

uppfattas 

3. Förändringar av styrningen över tid har förtydligat fritidslärarens 

yrkesroll 

4. Fritidslärare uppfattas som skickliga på att skapa relationer 

5. Uppfattningen av fritidslärares yrkesroll påverkas av samarbetet och 

samverkan mellan skola och fritidshem 

Studien har bidragit till att bygga på tidigare forskning avseende uppfattningen av 

fritidslärarnas yrkesroll och vilka problem som uppstår mellan olika yrkesgrupper inom 

skola och fritidshem. Det framkommer även i studien hur uppfattningen av fritidslärare 

har förändrats från att fritidspersonal först tog hand om arbetarklassens barn när 

föräldrarna var på jobbet till att idag vara en del av skolan.  

 

Nyckelord: Fritidslärare, yrkesroll, fenomenografi, fritidshem. 
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1 Inledning 

Fritidsledare, fritidspedagog, fritidslärare eller grundlärare inriktning mot fritidshem. 

Benämningarna för personalen inom det svenska fritidshemmet har förändrats genom 

åren.   

Även fritidshemmet har förändrats, det har gått från att vara en enskild verksamhet till 

att idag vara en integrerad del av det svenska skolsystemet. I det här arbetet kommer vi 

undersöka hur fritidslärarens yrkesroll beskrivs och om fritidslärarens yrkesroll har 

förändrats över tid, för att erhålla en ökad förståelse för vårt kommande yrke.   

 

Vi vill även att detta arbete ska bidra till att andra yrkesgrupper och samhället i stort 

erhåller en ökad förståelse för fritidslärarens yrkesroll. Då fritidslärare i sin 

yrkesutövning möter en rad andra yrkesgrupper i samverkan. En samverkan som ska 

syfta till barnens bästa för deras lärande och utveckling (Skolverket, 2016 a) 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bilda en uppfattning och bidra till en fördjupad kunskap 

om hur fritidslärarens yrkesroll beskrivs och uppfattas av yrkesutövare inom skolan och 

fritidshem.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur uppfattas fritidslärarens yrkesroll? 

Har uppfattningen av fritidslärarens yrkesroll förändrats övertid?  

 

1.3 Bakgrund 

Inledningsvis i bakgrunden presenteras fritidshemmets och yrkesrollens framväxt. 

Därefter beskrivs fritidshemmets uppdrag och den dubbla yrkesrollen som fritidsläraren 

ställs inför. Bakgrunden innehåller även en översikt avseende styrning och 

styrdokument för fritidshemmet och skolan. Avslutningsvis lyfter vi samarbete och 

samverkan mellan skola och fritidshem, i relation till yrkesrollen.  
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1.3.1 Fritidshemmet och en yrkesroll i framväxt  

 

Fritidshemmet har sitt ursprung i arbetsstugor och eftermiddagshem och anses vara 

förstadiet till den fritidshemsverksamhet som under 1900-talet växt fram och utvecklats 

(Socialstyrelsen ;1988, Johansson 1986). Enligt Johansson (1986) var det sena 1800-

talets arbetsstugors huvudsakliga uppgift att ge barn från arbetarklassen någonstans att 

vara några timmar efter skolan när deras föräldrar arbetade. 

 

Arbetsstugorna utvecklades till eftermiddagshem. Johansson (1986) och Hippinen 

(2012) beskriver att på eftermiddagshemmen kunde barnen delta i läxläsning, slöjd, 

utelek och fria sysselsättningar. Från 1950-talet hade eftermiddagshemmen även som 

mål att få barnen att utveckla en positiv inställning till skolarbetet och hindra skolk 

(Pihlgren et al., 2011). Eftermiddagshemmen anställde huvudsakligen kvinnliga 

förskollärare något som sågs som ett naturligt inslag ända fram till 1960-talet 

(Johansson, 1989). 

 

Eftermiddagshemmen förändrades på 1960-talet och utvecklades till att bli en 

fritidshemsverksamhet (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (1986) var verksamheten till för 

samhällets omsorg av barn mellan 7–12 år, före och efter skoldagen. Verksamheten 

riktade sig till barn med behov av omsorg och stimulans utöver vad skolan och hemmet 

kunde erbjuda. Satsningar gjordes på att främja samverkan mellan fritidshem, föräldrar, 

föreningsliv, kommun, fritidsgård och klubbar i olika projekt. Det handlade om 

integration mellan olika barn i samhället från olika områden, bakgrunder och åldrar 

(ibid.). Under 1970- och 1980-talet avsattes en stor andel pengar på olika projekt i 

Sverige (Ärlemalm, 1975). Det som arbetade inom fritidsverksamheten och i projekt 

under den tiden var fritidsledare och ledare från olika idrottsrörelser. Många 

fritidsledare arbetade halvtid som ledare och kompletterade den andra tiden med ett 

annat arbete. Det var inte ovanligt att föräldrar, pensionärer och ungdomar också blev 

fritidsledare eller hjälpledare till fritidsledare.  Enligt Ärlemalm (1975) började man allt 

eftersom ställa högre krav på fritidsledare och rekryterade personal som tidigare arbetat 

med barn, t.ex. hemmafruar, dagmammor eller de som genomgått ledarskapsutbildning. 

 

Under 1990-talet blev fritidshemsverksamheten integrerad med skolan. Syftet var att 

spara pengar i kommunerna och att få ihop lokaler och resurser till skolan (Pihlgren et 
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al., 2011). Det pedagogiska syftet var att få en helhetssyn på barnets lärande och 

utveckling för att uppnå kontinuitet och trygghet. De som då arbetade inom fritidshem 

var fritidspedagoger (ibid.). De arbetade under skoldagen och under fritidshemstiden, 

det vill säga före och efter skolan. Begreppet fritidspedagog tillkom under 1960-talet 

utifrån den första utbildningen där det gick att utbilda sig till fritidspedagog. Den första 

utbildningen gavs ut på försök i Norrköping år 1964 och byggde på 

förskollärarutbildningen. Utbildningen för fritidspedagoger har därefter förändrats 

genom åren (Hansen, 1999). Enligt Hansen (1999) har utbildningen av fritidspedagoger 

genomgått stora revideringar och förändringar vilket har bidragit till yrkets stora 

variation övertid.   

 

I början av 2000-talet förändrades utbildningen och benämningen på fritidspedagog 

ändrades till grundlärare med inriktning fritidshem (Pihlgren et al., 2011). Benämningen 

grundlärare med inriktning fritidshem uppkom i samband med den nya utbildningen. 

2014 examinerades den första kullen fritidslärare. Johansson (2011) uppger att lärare 

och fritidspedagoger som arbetar idag ska vara medvetna om att de ska kunna balansera 

och samspela mellan det informella och formella lärandet till barnens lärande och 

utveckling. Det vill säga att de ska vara både fritidspedagoger och lärare.  

 

Idag är fritidshemmet en gruppverksamhet som riktar sig till elever i åldrarna 6–13 år. 

Verksamheten är ett komplement till skolan både tidsmässigt och innehållsmässig för att 

stödja elever i deras social och allmänna utveckling (Skolverket, 2016). De som arbetar 

inom fritidshem är grundlärare med inriktning fritidshem, fritidspedagoger, 

resurspersoner och förskollärare som arbetar både under skoldagen och 

fritidshemstiden. Det förekommer även att grundlärare med inriktning fritidshem 

undervisar i ett eller flera ämnen i skolan (Pihlgren et al., 2011). Idag arbetar 

fritidspedagoger från den äldre utbildningen, fritidslärarna från den nya utbildningen, 

lärarna och annan personal i fritidshem och skola tillsammans för barns lärande och 

utveckling. 

1.3.2 Uppdraget och den dubbla yrkesrollen 

 Fritidslärarens yrkesroll är och har varit svårdefinierad enligt Pihlgren et al. (2011). 

Yrkesrollen och uppdraget har förändrats genom åren där den största förändringen är att 

fritidshemmet integrerades i skolan som har gett yrkesrollen nya dimensioner. Enligt 



 

4 

 

Närvänen och Elvstrand (2014) kan yrkesrollens otydlighet skapats av att skolan och 

fritidshemmet har närmat varandra under de senaste skolreformerna och att 

fritidspedagoger nu har arbetsuppgifter inom skolan. Enligt Närvänen & Elvstrand 

(2014) har strukturella omständigheterna försämrats för fritidspedagogerna under deras 

yrkesverksamma tid. De uppger även att fritidspedagoger upplever att deras yrkesroll 

och pedagogiska uppdrag behöver tydliggöras, just för att uppnå läroplanens mål både i 

skola och på fritidshem. 

Nya konstellationer av arbetslag mellan skola och fritidshem finns mellan lärare, 

förskollärare, grundlärare inriktning mot fritidshem, barnskötare och outbildad personal 

som blandas för att samarbeta (ibid). Enligt Johansson (2011) kan arbetet skilja sig åt 

mellan olika verksamheter på grund av hur samverkan med skolan, områdets sociala 

karaktär, barngruppens storlek och hur behov ser ut. Johansson (2011) lyfter också 

exempel i praktiken där fritidshemmets personal har valt att fokusera på barnens egna 

intressen eftersom de inte har tillräcklig gemensam planeringstid med skolan. Philgren 

et al. (2011) lyfter fritidslärares syn på yrkesrollen. Fritidsläraren uppger sig använda 

sin egna kompetens samt vara ett komplement till skolan samtidigt som fritidsläraren är 

med och stödjer barnens utveckling och erbjuder dem en meningsfull fritid. 

Fritidslärararen frågar sig även vem hen är som lärare med inriktning mot fritidshem. 

När andra frågar uppger fritidsläraren att hen använda sin kompetens om barns 

utveckling, utvecklar barnen både socialt och individuellt samt arbetar med 

praktiska/estetiska ämnen och lek i oavsett verksamhet (ibid.).  

 

Enligt Aspelin & Persson (2011) tycks lärare och skolor underskatta sociala relationers 

betydelse för skolarbetet. Lärare ägnar mer tid till administration, instruktion och 

information samt mindre tid åt att förklara och gå igenom läxor. Förmågan att undervisa 

i ett visst ämne eller ämnen är förknippad med lärarens kompetens men att det är 

engagerade, elev fokuserade och aktiva lärare som får eleverna att göra bättre ifrån sig i 

skolan (ibid.). 

 

Enligt Hanson (1999) är lärarnas och fritidspedagogernas bild av sig själva och av 

varandra varierande, djup och komplex. Fritidspedagogerna kopplas till en generell, 

gemensam och schabloniserad bild av läraryrket medan det för lärarnas del handlar om 

en förhållandevis ringa kännedom och kunskap om fritidspedagogyrket. Hanson (1999) 

uppger att det är en skillnad mellan yrkena samt att de är två skilda yrken. Yrkena liknar 
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dock varandra men att en del av lärarnas definition av fritidspedagogernas kompetens 

vid sidan av de estetiskt- praktiska ämnen i verksamheterna är omvårdnad. 

Fritidspedagogerna beskriver främst läraryrket i termer av arbetet med ”skriva, läsa, 

räkna”. De som är gemensamt för båda yrkesgrupperna är att de ser vikten av förmågor 

som lyhördhet, flexibilitet, tolka och förstå barn och deras behov samt att stödja barns 

lärande. Hanson (1999) undersöker även interaktionen mellan lärare och 

fritidspedagoger där en djupare förståelse och samarbete mellan de två närstående 

yrkesgrupperna ska ske från skilda yrkeskulturer.  

 

Enligt Ackesjö et al. (2016) beskriver nyexaminerade fritidslärare att de besitter nya 

kunskaper som skiljer sig från övriga yrkesutövare. Istället för att betrakta sig som 

pedagoger, är de lärare i fritidshem. Ackesjö et al. (2016) redovisar även hur lärare 

förhåller sig till de nya grundlärare inriktning mot fritidshem när det råder spänningar 

mellan gamla traditioner och nya riktlinjer.  Nya fritidslärare ställs inför olika 

yrkesidentiteter där de försöker balansera nya krav på rollen som lärare i ett eller flera 

ämnen inom skolan samtidigt som de försöker hålla kvar vid den traditionella 

fritidspedagogsrollen. Ackesjö et al. (2016) uppger att det finns en konflikt mellan vad 

de examinerade införlivat sig under utbildning och de krav och förväntningar som finns 

på arbetsmarknaden efter examen. 

 

Utifrån Skolverket (2016 b) finns det ett kommentarmaterial till fritidshemmets kapitel i 

läroplanen, ett förtydligande av fritidshemmets uppdrag. Uppdraget är att komplettera 

det första kapitlet i läroplanen som är betoning på värdegrund och uppdrag samt den 

andra delen som är övergripande mål och riktlinjer ur läroplanen för grundskolan. 

Undervisning ska ingå i fritidshemmet som ska komplettera de andra verksamheterna 

(ibid.). Begreppet undervisning ska ges vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, 

lärande och utveckling utgör en helhet samtidigt som inga kunskapskrav ska finnas i 

fritidshemmet. Det syftar till att stimulera elevernas lärande och erbjuda dem en 

meningsfull fritid samtidigt som de skriver att det kan vara värdefullt att lärarna i 

fritidshemmet är orienterade kring de övriga innehållet i läroplanen (ibid.).  
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1.3.3 Styrdokument 

Det finns flera olika dokument som övertid har styrt och förändrat fritidshemmets 

verksamhet och därigenom yrkesrollen. Yrkesutövarna behöver vara uppdaterade med 

fritidshemmets uppdrag och mål. Beskrivning av uppdraget och målen beskrivs i 

rådande styrdokument (Skolverket, 2016 a). 

Riksdagen beslutade år 1987 att det skulle finnas ett pedagogiskt program för 

fritidshemsverksamheten. Det första officiella programmet som utgick från beslut taget 

år 1987 benämndes pedagogiskt program för fritidshem. Uppdraget för publicering 

tilldelades från regeringen till socialstyrelsen år 1988 (Socialstyrelsen, 1988). Under 

1980-talet hade socialstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna det statliga 

tillsynsansvaret för fritidshem (ibid.), till skillnad från idag då fritidshem styrs under 

skollagen. Enligt Skolverket (2016 c) har olika Styrdokument exempelvis Allmänna råd 

(Skolverket, 2014) samt vägledning (Skolverket, 2016 a) delgetts till fritidspersonal och 

rektorer (Skolverket, 2016 b).  Materialet har syftat till att ge personalverktyg för att 

reflektera, planera och genomföra en målstyrd fritidshemsverksamhet (Skolverket, 2016 

b).  

I styrdokumenten finns genomgående riktlinjer och mål för fritidshemsverksamheten. I 

styrdokumenten regleras även vilket ansvar personalen har inom verksamheten 

(Skolverket, 2016 c). År 2011 skedde den största förändringen av fritidshemmets 

styrdokument. Fritidshemmet ska från och med år 2011 komplettera grundskolan utifrån 

skollagens bestämmelser där fritidshemmet ska följa första och andra kapitlet i 

läroplanen (ibid.). Det första kapitlet i läroplanen behandlar skolans centrala innehåll i 

form av värdegrund och uppdrag. Det andra kapitlet i läroplanen behandlar 

övergripande mål och riktlinjer (ibid.). 

År 2016 fick fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen med syfte och centralt innehåll. 

Utifrån styrdokumentens riktlinjer och mål ska undervisning som förs i fritidshemmet 

syfta till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. Enligt Birgit Anderssons (2013) hanteras frågan kring hur 

fritidspedagogernas yrkesidentitet har påverkats av nya arbetsuppgifter och reformer. 

Att fritidshemmet har närmat sig skolan har inte alltid upplevts som positivt. 

Fritidspedagoger har en mängd utmaningar som de inte hade tidigare i och med 

läroplanens (Skolverket, 2016 c) ändring av fritidshemmet (Andersson, 2013). 

Fritidspedagogerna menar att det finns nya utmaningar bl. a med resursfördelningen och 
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decentraliseringen och att dessa utmaningar kan bero på ledarskapet, politiken samt hur 

de själva hanterar de nya arbetsuppgifterna (ibid.) 

 

1.3.4 Samarbete och samverkan 

Anställda i skola och fritidshem arbetar tillsammans i arbetslag (Johansson, 2011). 

Även om verksamheterna ligger under samma tak har de olika karaktär och uppdrag. 

Arbetslaget och anställningarna i fritidshem och skola varierar på omfattning av arbetet 

i respektive verksamhet och därigenom bildas olika grupper för samarbete. Johanssons 

(2011) definition av samarbete är utifrån att samarbete formas utifrån en grupp. 

Gruppens sammansättning, uppgift, förutsättningar, vilken utsträckning den är 

formaliserad och hur självständig den är. Johansson (2011) lyfter också att en viktig 

aspekt i samarbete i fritidshemmet och skolan gäller planering av olika aktiviteter, 

teman och utflykter för eleverna. Enligt Hjalmarsson (2010) framkommer det att 

fritidspedagogens inträde i skolan har uppfattats som problematisk men som format 

fritidspedagogernas uppdrag till att förutom att arbeta med grupper till att även arbeta i 

grupper. Hjalmarsson (2010) uppger att i och med att fritidshemmet ansluts till skolan 

inkluderas fritidspedagogerna i ett utökat arbetslag som inte enbart omfattas av 

fritidshemmet, utan en hel skolorganisation. 

 

Enligt Skolverket (2016 b) är samverkan en skyldighet för alla som arbetar med barn 

och ungdomar.  Skola, förskola, socialtjänst, polis, barn- och ungdomspsykiatrin och 

andra behöver därför samverka. I tidigare styrdokument finner vi följande 

“Fritidshemmet skall också samverka med skolan och andra verksamheter i närmiljön 

som påverkar barnens fostran och utveckling” (Socialstyrelsen, 1988, s. 23). 

 

Under 1990-talet då fritidsverksamheten blev integrerade med skolverksamheten skulle 

en övergång ske i samverkan mellan fritidshem, skola och förskoleklass. Därmed lades 

följande till i nytt styrdokument ”Samverkan skall utvecklas, läraren skall utveckla 

samarbetet för att berika varje elevs lärande och mångsidiga utveckling i ett långsiktigt 

perspektiv” (Utbildningsdepartementet, 1994, Skolverket, 2016 c). 

Idag utifrån rådande styrdokument ska fritidshemmet, skolan och förskoleklass 

samarbeta med varandra för att bidra till elevernas måluppfyllelse (Skolverket, 2016 c). 
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De tre verksamheterna har samma innehåll avseende värdegrund och uppdrag (ibid.), 

men utgår från egna perspektiv och arbetssätt.  Enligt Persson (2008) utgår skolan och 

förskolan från ett mer strukturerat perspektiv med fokus på kunskaper och färdigheter 

medan fritidshemmets huvudfokus är på social fostran.  Calander (2000) lyfter 

relationen mellan fritidspedagoger och lärare i skolan, relationen och samarbetet kan 

vara komplex. Calander (2000) uppger att fritidspedagoger har fått lära sig att hantera 

sin relation till att delta i skolans aktiviteter etc. Det vill säga att lärare inom skola och 

fritidspedagoger har fått hantera användning av lokaler, hantera relation och 

arbetsuppgifter mellan varandra. Hjalmarsson & Löfdahl Hultman (2015) uppger att 

fritidspedagogerna har en underordnad position till läraren och att fritidspedagoger är 

medvetna om att deras position har förändrats. Fritidspedagogerna motarbetar en 

underliggande position avseende detta, i sitt dagliga arbete(ibid.). Hjalmarsson & 

Löfdahl Hultman (2015) uppger att flertal förändringar inom yrket har skett i form av 

strukturella utmaningar samt att fritidspedagoger, efter skolreform, har hamnat i en form 

av assistansposition gentemot lärare inom skolan. Denna position som är en form av en 

assistentposition. Fritidslärarens kompetens uppskattas dock och de får en specialiserad 

kompetens som involverar närmare relationer till elever och kunskap om elevernas 

intresse och särskilda behov. Enligt Calander (2000) kan relationen mellan dessa två 

yrkesgrupper påverkas även av lönesättning, social status, högskolepoäng, legitimation 

att lära ut, skolplikten och att fritidshemmet blivit ett komplement till skolan. 

Fritidspedagoger används som en slags buffer mellan skolans hårdare pedagogik och de 

yngre barngrupperna (ibid.). Men även att fritidspedagoger hanterade de mer kreativa 

lektionerna medans lärare inom skola hanterade grunderna så som läsning, skrivning 

och matematik. Fritidspedagogerna skulle dock göra sig bäst utanför skolan och 

samarbetet med lärarna (ibid.). 

2 Metod 

I metoden tar vi upp hur vi genomfört vår studie utifrån vald forskningsansats. Vi valde 

att använda oss av fenomenografi på grund av att vi ville ta reda på hur deltagarnas egna 

subjektiva uppfattning är. Vi använde oss av ostrukturerade intervjuer för att samla in 

data. 
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I metoden framgår det även vilken urvalsmetod vi använde oss av, hur vi förberedde 

och genomförde våra intervjuer samt vilka etiska ståndstagande som används. Metoden 

avrundas med en kortare diskussion om studiens validitet och reliabilitet.   

2.1 Fenomenografi 

Fenomenografi som forskningsansats skapades och utvecklades vid Pedagogiska 

institutionen vid Göteborgs universitet, främst av Ference Marton (Svensson, 1989). 

Forskningsgruppen som använde sig av fenomenografi kallade sig först för INOM-

gruppen där IN stod för inlärning och OM stod för omvärldsuppfattning. Den 

fenomenografiska forskningsansatsen skapades på 1970-talet och har förtydligats och 

förändrats under åren. Svensson (1989) beskriver fenomenografi i två olika led, där det 

första ledet beskriver ordet fenomen. I det första ledet avser att deltagare ska beskriva 

deras egna subjektiva innebörd av det fenomen som ska undersökas (ibid.). I vår studie 

avser det deltagarnas subjektiva innebörd av fritidslärare. Den andra ledet som Svensson 

(1989) beskriver av fenomenografi har en inriktning av beskrivning, vilket betyder att 

det som beskrivs är skillnader och likheter mellan uppfattningar (ibid.). För att summera 

fenomenografin som ansats så försöker forskaren att utröna fenomen utifrån en 

subjektiv uppfattning och inte utifrån en objektiv innebörd. Fenomenet i sig beskrivs 

inte utan det är hur forskaren tolkar individens uppfattning av fenomenet.  

Svensson (1989) uppger att syftet med fenomenografin som ansats är att upptäcka och 

beskriva vad som uppfattas av fenomenets innebörd. Detta betyder att vi har tolkat 

deltagarnas subjektiva uppfattning av fritidslärare som fenomen samt om deltagarna 

uppfattar fritidslärare som fenomen likadant eller ifall deras uppfattningar särskiljs från 

varandra. Det blir även liknande vid frågan om deltagarna uppfattar ifall beskrivningen 

av och om fritidslärare har förändrats över tid.  

Vi valde att använda oss av en fenomenografisk ansats eftersom syftet med vår studie är 

att undersöka hur fritidslärare beskriv och uppfattas. Svensson (1989) uppger att en 

fenomenografisk ansats bör exempelvis beskriva påverkan och kulturella förändringar 

med hjälp av beskrivningar av uppfattningar. Vi har försökt att undersöka förändringar i 

uppfattningen av fritidslärare och försökt tolka vad som kan ha påverkat uppfattningen 

av fritidslärare.  
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Vi har använt oss av en mer generell fenomenografisk ansats. Svensson (1989) uppger 

att en generell fenomenografisk ansats används för att få fram den bästa möjliga 

uppfattningen genom att sammanställa resultat, jämför, sortera och ta ställning utifrån 

deltagarnas uppfattningar. Vi har i vår studie sammanställt vårt resultat utifrån en 

generell fenomenografisk ansats. Tillvägagångssättet är att ha skrivit ut citat från 

deltagarna, jämfört deras svar samt sorterat dem. Vi har sedan tagit ställning till deras 

uppfattningar och tolkat dem i vår analys. Svensson (1989) uppger att denna allmänna 

formen av fenomenografi avseende systematisering och analys av befintlig kunskap är 

en grund för vidare utveckling av kunskapsområdet. Eftersom vi utgår från tidigare 

forskning och litteratur om fritidshemmet så försöker vi att vidare utveckla 

kunskapsområdet avseende fritidslärarens yrkesroll och utövandet av yrket. 

2.2 Urval 

De urvalsmetoder som vi har utgått ifrån är av ett strategiskt slag i form av målstyrt 

urval.  Målstyrt urval betyder att forskaren väljer deltagare strategiskt utifrån de 

forskningsfrågor som ställts (Bryman 2011). De deltagarna vi valde uppfyllde 

kriterierna av att de är eller har varit personal inom skolan, det vill säga att de har varit i 

kontakt med fritidslärare och har därmed mer kunskap kring fritidslärarens yrke än vad 

gemene man har. Bryman (2011) uppger att det ska finnas en tydlig koppling mellan 

urval och forskningsfrågorna ifall forskaren utgår från målstyrt urval. Eftersom vi valt 

deltagare som varit i kontakt med fritidslärare så anser vi att deltagarna var relevanta för 

forskningsfrågorna eftersom vi söker svar på hur fritidslärare uppfattas och om 

uppfattningen har förändrats över tid. Våra chanser att får svar på våra frågeställningar 

ökar med ett målstyrt urval eftersom deltagarna har blivit utvalda utifrån deras kunskap 

kring eller kontakt med fritidslärares yrke och yrkesroll. 

Studien använder även ett bekvämlighetsurval vilket innebär att vi har tillgång till 

deltagare som är passande till våra forskningsfrågor. Att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval betyder att forskaren väljer deltagare som är tillgängliga och villiga 

att delta i studien (Bryman, 2011). Vi intervjuade därmed de vi kände som ingår i 

urvalsgruppen samt kontaktade skolor som ligger i närheten för att få kontakt med 

deltagare.  

Deltagarna är yrkesverksamma varav hälften av deltagarna arbetar i en större kommun 

och hälften av deltagarna arbetar i en medelstor kommun, i Sverige. Deltagarna som vi 
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valde har varit yrkesverksamma i skolan mellan 6–45 år, med den yngsta deltagaren på 

26 år och den äldsta på 64 år.  

2.3 Ostrukturerad intervju 

Den intervjuform vi valde att utföra är ostrukturerad intervju (se bilaga A). 

Ostrukturerad intervju beskrivs som en intervjuform som efterliknar ett vanligt samtal 

(Bryman, 2011). Svensson (1989) uppger att intervjuer kan ge forskaren tillfälle att 

utforska och följa upp hur deltagare uppfattar fenomenet. Ostrukturerad intervju är den 

metod som används vid fenomenografi (Svensson 1989). Utifrån ostrukturerad intervju 

har deltagarna ett större tolkningsutrymme vid intervjutillfället och är relevant eftersom 

vi ville utforska fritidslärare som fenomen. Svensson (1989) uppger att det som även är 

positivt med att göra intervjuer är att det går att följa upp och klargöra svaren kring 

fenomenet. Det som är viktigt att tänka på under en intervju är att forskaren och 

deltagaren kommer överens om vilket fenomen som ska utforskas, dock bör forskaren 

inte påverka deltagarnas uppfattning av fenomenet (Svensson, 1989). 

Bryman (2011) uppger att vid ostrukturerade intervjuer kan forskaren ha tillgång till en 

intervjuguide, detta för att forskaren lättare ska komma överens med deltagaren om 

vilket fenomen som utforskas, vilket kan bidra till ökad reliabilitet. I intervjuguiden bör 

det finnas de teman som rör studiens frågeställning och syfte (Bryman, 2011). Inför de 

intervjuer vi har utfört utformade vi en intervjuguide (se bilaga B) utifrån vald 

intervjuform. 

2.4 Förberedelser och genomförande 

Vår förberedelse bestod av att skriva ett missiv utifrån vetenskapsrådet (2017) etiska 

kodexar. Dessa skickade vi ut till de deltagare som ingick i vårt urval. Vi förberedde 

även en intervjuguide inför intervjuerna för att säkerhetsställa att vi håller oss till vår 

utgångspunkt. 

Utifrån urval valde vi att intervjua totalt åtta informanter för att samla in data. 

Intervjuerna spelades in samt fält-anteckningar gjordes parallellt med inspelningen. 

Båda författarna till uppsatsen deltog vid intervjuerna. När en utav författarna förde 

intervjun förde den andra fältanteckningar. Inspelningarna och fältanteckningarna 

granskades och kategoriserades. 
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2.5 Analys 

Fenomonografi anses utgå från en beskrivande men även en analytisk inriktning 

(Svensson, 1989). Vi valde att ha resultat där det framkommer hur våra deltagare 

beskrivit fritidslärare i form av citat och skriftlig sammanfattning som är relevant för 

vår studie, och sedan en analytisk del där vi utforskar deltagarnas uppfattning utifrån 

resultat och bakgrund. 

 

Vi sorterade in resultat- och analysdel under olika kategorier för att kunna sortera vår 

data, varav vi lättare kunde analysera uppfattningen av fritidslärare utifrån de utsagor vi 

fått från våra deltagare. Under varje kategori finns det en resultatdel och analysdel.  

 

För att strukturera upp resultat och analys avseende kategorier har vi gjort en så kallad 

“mindmap” för att få en klarare bild om vad som beskrivs i resultat- och analysdelen. 

Svensson (1989) uppger att kategorierna ska bildas utifrån beskrivningar som 

framkommit utifrån insamlade data. De fyra kategorier vi valde var benämning av yrket, 

hur uppdraget och yrkesrollen uppfattas, uppfattningen om hur yrkesrollen har 

påverkats av samarbetet och samverkan samt styrningen av skolan och fritidshemmet 

har påverkat yrkesrollen.  

  

Tolkningen och analysen av data bör vara explorativ samt att det gäller att hitta 

uppfattarnas innehåll utifrån de intervjuer som skett (ibid.). Vi har därmed tolkat och 

analyserat deltagarnas uppfattning utifrån de olika kategorierna.  

I vår analys har vi jämfört uppfattningar utifrån våra intervjuer. Enligt Svensson (1989) 

är det lättare att upptäcka vad som utmärker en uppfattning när man jämför den med 

andra uppfattningar. Data bör sorteras bort och endast den data som har relevans till det 

som undersöks bör vara kvar (ibid.). Data som vi inte funnit relevant till vår studie har 

vi sorterat bort.  

2.6 Etik 

Enligt Vetenskapsrådets (2017) framkommer det att forskare bör informera deltagarna 

om vad syftet med studien är samt att deltagarna får ge samtycke till de premisser som 

framförs. I (bilaga A) framför vi att intervjun kommer att spelas in, studiens syfte, 

vilken metod som används och att deltagandet är frivilligt. De som ingått i urvalet och 
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erhållit missivet har själva bestämt ifall de velat delta utifrån den information de 

tillhandahållit i missivet. 

Enligt Vetenskapsrådets (2017) bör samtliga individer som deltar i forskning skyddas 

från skada och kränkning. Detta kallas för individskyddskravet. När vi har skrivit ner 

vårt resultat så har vi avidentifierat personer och plats för att säkerhetsställa 

konfidentialitet som utlovats deltagarna. Därmed skyddar vi deltagare från yttre skada 

och kränkning. 

Vetenskapsrådets (2017) uppger att efter studien är färdigställd så bör studien publiceras 

då det anses att kunskap bör delas med för att alla ska kunna gagnas. Materialet som 

insamlas kommer även förvaras säkert. Vi kommer att dela vår studie på DIVA för att 

andra människor ska kunna tillhandahålla informationen från vår studie. Vårt insamlade 

material kommer att förvaras i ett kassaskåp upp till 5 år på Högskolan i Gävle. 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) beskriver att validitet finns i en studie ifall det som framkommer i form 

av resultat är det som man menar att identifiera och observera i från första början. Då vi 

hade en intervjuguide som utgår från våra frågeställningar har vi ett fokus som följer vår 

frågeställning från början tills dess vi inhämtat material. De kategorier vi utgått ifrån är 

relevanta för att få svar på frågeställningen vilket bidrar till god validitet vid analys och 

resultat. Om vi inte får svar på frågeställningen utifrån resultatet och analys betyder det 

att studien har en låg validitet (Bryman, 2011). 

För att uppnå en god reliabilitet ska studien kunna replikeras samt de som utför studien 

ska komma överens om tolkningen av intervjuer och resultat (Bryman, 2011). Vår 

studie ska kunna replikeras utifrån att vi har skrivit i studien om vilken metod vi har 

använt samt hur vi har genomfört studien. Vi har även bifogat bilagor avseende 

intervjuguide och missiv till informanterna som bör gå att återanvända vid en 

replikation varpå det blir lättare för andra att replikera vår studie. Vi har även haft ett 

nära samarbete under studien så att vi som utför studien inte hamnat på olika spår 

avseende tolkning och resultat, varpå chansen av att vi tolkat olika utifrån insamlat 

material har minskat. 
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3 Resultat och analys  

Deltagarnas uttalande är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod och 

omfattas av fem kategorier, vilka utgör en variation av hur fritidslärare uppfattas och om 

uppfattningen har förändrats.  

3.1 Fenomenografisk analysmetod 

 

FIG 1. 

Figuren representerar kategorier om hur deltagarna uppfattar fritidslärares yrkesroll och 

om uppfattningen har förändrats. 

3.1.1 Benämning av yrket har förändrats över tid och har påverkat 

hur yrkesrollen uppfattas 

Hälften av deltagarna har en liknande uppfattning om vad yrket ska kallas, d.v.s. 

Fritidslärare.  

”Jag arbetar som fritidslärare men det är beroende på hur man ser på rollen, vad man 

själv vill göra och hur man tänker och vill arbeta. Det har varit problem med facket då 

jag är anställd som grundlärare men på pappret står det fritidspedagog. 

”Jag utbildar mig till fritidslärare men en oklar roll är det eller vad ska jag säga. Rollen 

innefattar så många varierande arbetsuppgifter och ansvarsområden så ibland vet man 

inte.” 



 

15 

 

” Jag är fritidslärare men upplever inte att jag arbetar som en då jag är som en resurs i 

skolan. En fritidslärare är en person som är en bro mellan förskoleklassen och 

fritidshemmet och skolan som arbetar mot en röd tråd mellan verksamheterna ”. 

” Jag har alltid varit en fritidsledare och lärare. Det är en dubbel yrkesroll. Att hjälpa 

och se andra människor hör ihop med hur man beskriver sin yrkesroll. Det gäller att inte 

bara läsa sig till yrket utan som mig möta barn ute och skaffa erfarenhet ihop med 

utbildning”. 

” Fritidspedagogen fungerar ju egentligen lika bra som en lärare fast de ser barnen mer 

i den fria leken och lär känna eleverna på ett annat sätt än vad jag gör ”. 

” Jag arbetar som fritidslärare som är en dubbel yrkesroll som signalerar otydlighet” 

Samtliga deltagare uppfattar att det inte finns någon entydig benämning på yrket. 

Deltagarna beskriver en otydlig yrkesroll som benämnts med olika namn, övertid och 

plats. Närvänen & Elvstrand (2014) uppger att yrket har genomgått strukturella 

förändringar vilket bidragit till otydlighet kring yrkesrollen. Det sammanfaller med att 

deltagarnas uppfattning av att benämningen av yrket är olika vilket bidrar till en otydlig 

yrkesroll. Även Hansen (1999) och Pihlgren et al. (2011) anser att det finns en 

otydlighet om vad fritidslärare ska kallas i sin yrkesroll. Vissa deltagare upplever att de 

tillhör benämningen fritidslärare medan andra deltagare uppfattar att benämningen av 

yrket är beroende på vilket uppdrag de har i skola och fritidshem.  

De deltagarna som väljer att inte beskriva fritidslärare med ordet fritidslärare är i 

majoritet lärare i grundskolan. Hjalmarsson (2010) uppger att det har varit 

problematiskt för fritidshemmets personal att integreras i skolan. Ackesjö et al. (2016) 

uppger att ett av dessa problem har varit att ändra de traditioner som finns inom 

skolväsendet, vilket kan bidragit till att lärare överlag håller kvar vid de äldre 

benämningar av fritidslärare.   

Ett citat som står ut är att en deltagare använder sig av benämningen fritidsledare. Enligt 

Socialstyrelsen (1986) definierades fritidslärare som fritidsledare på 1970-talet. Därmed 

har en deltagare definierat sin yrkesroll utifrån yrkesbenämning av fritidspedagog och 

inte utifrån utbildningen som tillkom på 1960-talet där benämningen av yrket var 

fritidspedagog (ibid.).  
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3.1.2 Uppdraget har förändrats över tid vilket har påverkat hur 

fritidslärarna uppfattas 

Ungefär en tredjedel av deltagarna framför hur de uppfattar sin yrkesroll och jämför hur 

de uppfattar deras uppdrag och yrkesroll vid skoltid och fritidstid. Hälften av deltagarna 

beskriver deras uppfattning av fritidslärares roll i klassrummet under skoltid. De är dom 

svar vi erhållit utifrån beskrivning av fritidslärarens yrkesroll och uppdrag: 

”Jag som fritidslärare har alltid sett yrkesrollen som en kombinerad roll och tjänst i 

skola och fritidshem. Jag vill arbeta som lärare i skolan på förmiddagarna och på 

fritids på eftermiddagarna. Som resurs i klass och som stödlärare trivs jag inte särskilt 

bra då jag ibland upplever att tiden blir till spillo och jag vet inte riktigt vad jag ska 

göra. Samtidigt upplever jag inte att jag är underordnad läraren”. 

”Jag trivs bäst i fritidsverksamheten annars hade jag inte sökt den utbildningen. Jag 

tycker om att vara i klassrummet och se eleverna under dagen men vill inte ha något 

speciellt ämne i skolan. Om man ska arbeta i båda verksamheterna måste det vara 

under rimliga gränser så man inte kör slut på sig på förmiddagen och inte orkar på 

eftermiddagen. Jag tror nog att fritidsläraren många gånger kan känna sig 

underordnad läraren”. 

”Jag har alltid kombinerat uppdraget som fritidsledare och lärare under alla år jag 

arbetat. Att uttrycka och definiera vad som är mitt uppdrag eller inte... det 

förhållningssättet hatar jag”. 

”För mig som lågstadielärare får fritidspedagoger gärna hjälpa och stötta mig i mitt 

arbete och jag tror att de inte har något emot det”. 

”Som fritidspedagog vill jag arbeta med fritidspedagogik i skolan men jag får tyvärr 

inte utlopp för det när jag arbetar i skolan. Jag är en klar hjälpreda och assistent under 

läraren fast jag skulle kunna använda mina kompetenser på annat sätt”. 

”Det är en dubbel yrkesroll där frågan är hur jag ska hantera rollen och rollerna när 

jag arbetar i två verksamheter. Gemensam planeringstid hade förenklat det samtidigt 

har jag ju gått med på premisserna ändå”. 

”Definitionen av en fritidslärare är hur skolan organiserar verksamheten skola och 

fritidshem och utifrån vilket behov det finns som utgör vilket ansvarsområde och 

uppgifter en fritidslärare får” 
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Deltagarnas uppfattning är att fritidslärarens yrkesroll ständigt förändras beroende på 

vad fritidslärare har för uppdrag i skola och fritidshem. En del av deltagarna har 

uppfattningen att fritidslärarna är som stödpersoner och assistenter och är underordnade 

läraren i skolan. Hjalmarsson & Löfdahl Hultman (2015) uppger att fritidspedagoger är 

medvetna om att deras position har förändrats från och med att fritidspedagoger ingått i 

skolan. Hjalmarsson & Löfdahl Hultman (2015) uppger även att fritidslärare motarbetar 

en underordnad position i sitt dagliga arbete. En av deltagarna som är lärare uppfattar 

det inte som att fritidslärare är underordnad till lärare. Det är för vissa oproblematiskt att 

fritidslärare ses som extra stöd eller assistenter till lärare medans fåtal hävdar att det inte 

trivs med den situationen. Lärarnas och fritidspedagogerna bild av varandra kan variera 

och anses vara komplex, varav lärare har mindre kunskap kring fritidspedagogyrket 

medans fritidspedagoger har en generell och schabloniserad bild av läraryrket (Hanson, 

1999). Därmed tolkar vi det som att deltagarnas uppfattning av varandras yrkesroller 

kan anses som problematisk eftersom en deltagare upplever att det inte finns någon 

problematik kring fritidslärarens yrkesroll och uppdrag inom skolan, medan forskning 

och flertal andra deltagare upplever att fritidslärare är underordnad eller kan upplevas 

som underordnad lärarna. 

Philgren et al. (2011) uppger att fritidslärare får använda sig av sin egna kompetens 

inom skolan, vilket kan både styrks och motstrider det resultat som inhämtats. En del av 

deltagarna vill hålla i ett ämne i skolan medan få deltagare inte skulle kunna tänka sig 

det och vill fokusera med på fritidshemspedagogiken. Flera deltagare upplever att 

fritidslärare inte får använda sig av sin kompetens i skolan medans ett fåtal deltagare 

uppger att de inte finner några problem med att fritidslärare har en dubbel yrkesroll. 

Samtliga kan hålla med om att det är en dubbel yrkesroll idag där det finns skilda 

uppfattningar om hur man vill kombinera rollerna i skola och fritidshem. Calander 

(2000) uppger att fritidspedagoger har fått hantera sin relation till skolan under 

omstruktureringen avseende fritidshemmets integration in i skolan. Det går att anta att 

hur fritidslärare uppfattar sin yrkesroll och uppdrag inom skola och fritidshem är 

beroende på fritidslärarna kapacitet att hantera relationer och deras uppdrag inom 

skolan. Enligt Närvänen & Elvstrand (2014) kan de strukturella omständigheterna 

påverkat fritidspedagogerna. Därmed går det att anta att det som kan ha påverkats av 

hur fritidslärarna själva har hanterat sin situation att integreras in i skolan samt att 

skolan och fritidshemmet strukturella omständigheter också har påverkat hur 
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fritidslärare uppfattats i sin dubbla yrkesroll och uppdrag. Deltagarna är medvetna om 

att de har ena foten i vardera verksamheten och det finns en viss acceptans kring det.  

3.1.3 Förändringar av styrningen över tid har förtydligat 

fritidslärarens yrkesroll  

Två av åtta informanter tog ställning till frågan om styrningen av skola och 

fritidshemmet har påverkat yrkesrollen har en positiv uppfattning till hur styrning ser ut 

medan lika många deltagare hade en negativ uppfattning till hur styrningen ser ut. 

Nedanför redovisas relevanta citat från intervjuerna: 

“Positiv till styrning att vi har ett kapitel i läroplanen för skolledning och lärare att få 

ord just för att tydliggöra vår roll och våra förmågor” 

 

“Ibland känns det som att ord som stått i styrdokument ska förnyas till nya ord men 

det har samma innebörd och det är bara för att man ska hitta på något nytt fast det har 

stått med innan. Eller så har man ändrat något men gått tillbaka till något som var 

tidigare så är det”. 

“Jag är medveten om att fritidshemmet har ett eget kapitel i läroplanen men jag har 

inte läst det. Tror dock att det är bra att det finns” 

“Allt handlar om ledning och organisation och vi kommer inte ifrån det” 

 

Deltagarna som har en positiv inställning till hur styrningen ser ut, uppfattar att 

fritidshemmet egna kapitel i läroplanen (Skolverket, 2016 c) har förtydligat 

fritidslärarens yrkesroll. Att Skolverket (2016 b) släppte ett kommentarmaterial till 

fritidshemmets kan bidragit till att yrkesrollen uppfattas som tydligare eftersom 

uppdraget för fritidslärare förtydligades både i kommentarmaterial och i läroplanen. 

Tidigare har det inte funnits styrdokument i utsträckningen som finns idag. Att 

deltagarna uppfattar som att styrdokumenten har utvecklats men att det inte bidragit till 

något kan bero på att det funnits ett otillräckligt ledarskap samt hur de själva hanterat 

och tolkat de nya arbetsuppgifterna utifrån styrdokumenten (Andersson, 2013).  
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3.1.4 Fritidslärare uppfattas som skickliga på att skapa relationer  

Samtliga deltagare är eniga om att det finns något som beskriver fritidslärarens expertis. 

Fler än häften av deltagarna beskriver att fritidslärarna är mer kunniga än lärare att möta 

och skapa relationer till eleverna. Nedanför är en sammanställning utifrån resultat: 

”Relationsbygget skulle jag säga. Som fritidspedagog får man en helt annan relation till 

barnen än vad klassläraren har” 

“I dom bästa av världar är en fritidslärare en person som är trygg som ser, hör, 

bekräftar dig. Fritidslärare har ett speciellt tänk och jag skulle påstå att jag kan arbeta 

med det sociala i klassrummen.” 

“Lärandet i stunden. Fånga situationer. Fast det är många lärare bra på också. Tänker 

just situationer ute tex en situation och konflikt med boll. ja hur kan vi göra då 

fritidslärarna har mer grupp och helhetsperspektiv.” 

“Jag har ett annat synsätt än andra lärare för att jag är mycket mer kunnig. Det är inte 

i utbildningen kunnigheten sitter dock det är i livet.” 

“Isåfall det här med konflikthantering som jag tänker mest på, de är jätteduktiga på det. 

Jag har fått lärt mig mycket för vi hade ingenting av det under min utbildning.” 

“Vi är ju bra på att leda grupper och samarbete. Vi ser ju på ett helt annat sätt, det här 

sociala mellan barnen mer än vad lärarna gör.” 

“Våra fritidspedagoger på skolan är ju fantastiska på allt. Otroliga på att se barnen, 

prata med barnen. Det är både kreativa och lösning riktade. Vad vi än ska göra så löser 

dom det. Det kan dock vara kopplat till person mer än en förväntad jobbposition för 

alla människor är ju olika.” 

“Många gånger är jag mer expert än vad lärarna är. Främst när det gäller bemötande 

av eleverna och det praktiska.” 

Samtliga deltagare är eniga om att en av fritidslärarens expertisen är att kunna se och 

bemöta elever där arbetet är fokuserat på relationsbygge, de sociala förmågorna och 

konflikthantering. Hjalmarsson & Löfdahl Hultman (2015) framför att fritidspedagoger 
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arbetar med att upprätthålla sociala relationer vilket bidrar till att fritidspedagogerna har 

en god förmåga att upptäcka och främja barn med särskilda behovs skolgång. Hälften av 

deltagarna uppger att fritidslärare är bättre på att skapa relationer till elever än vad 

lärarna är och ett fåtal deltagare beskriver att konflikthantering och praktiska ämnen är 

något som tillhör fritidslärares kunnande. Enligt Aspelin & Persson (2011) anses lärare 

underskatta förmåga av att förstå de sociala relationerna och dess betydelse för 

skolarbetet. Därmed styrker resultatet och analysen tidigare forskning angående 

fritidspedagogernas expertis i form av skapandet, upprätthållande av sociala relationer 

och konflikthantering. 

3.1.5 Uppfattningen av fritidslärares yrkesroll påverkas av samarbetet 

och samverkan mellan skola och fritidshem 

Hälften av deltagarna uppfattar att samarbetet och samverkan mellan skolan och 

fritidshemmet fungerar bra medan resterande deltagare uppfattar att samarbete och 

samverkan fungerar dåligt.  

”Skolan har den stora vinningen i samarbetet mellan skola och fritidshem när de har 

mig som resurs. Det finns en vinning att ha en fritidslärare i klassrummet för att 

underlätta lärarens arbete. Det är också beroende på vilken roll man själv har i skolan 

som utgör vilket samarbete det är”. 

”Samarbetet är extremt viktigt. För att få det att fungera så måste det vara ett lagspel 

mellan fritidslärare, förskolläraren och läraren. Det är eleven som vinner på 

samarbetet mellan dem, vinning för både eleven och all personal” 

”Idag är samarbetet mellan förskoleklass, fritidslärare och lärare inte alls bra. Alla gör 

sitt och möts inte i vardagen man planerar alla verksamheter för sig” 

“Vi har ett välfungerande samarbete även om vi har dålig planeringstid tillsammans, vi 

försöker möta varandra i vardagen. Vi strävar ju efter att kunna vara tillsammans, det 

är otroligt viktigt”. 

”Samverkan är dålig, vi sitter på tre olika möten på samma elev. Det finns inget 

samarbete för att fritids får ingenting”. 

”Tyvärr är samarbetet mellan fritidspedagoger och lärare alldeles för dåligt idag. Vi 

har inte rätt förutsättningar. Jag upplever ändå att det fungerar bra när 
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fritidspedagogerna är med i klass. Det är otroliga vinningar för eleverna, det ser man 

tydligt”. 

”Jag vet inte vad som var bäst. Samarbete och samverkan nu eller förr. Det är rätt 

skapligt där jag är nu men det finns ju att jobba på. Tyvärr finns det ju ett vi och en dom 

och jag förstår inte varför”. 

Deltagarna uppfattar att de som vinner på samarbetet är eleverna. Att deltagarna anser 

att eleverna påverkas positivt påvisar att de samarbetar enligt rådande styrdokumenten 

om att fritidshemmet, skolan och förskoleklassens ska samarbeta med varandra för att 

bidra till elevernas måluppfyllelse (Skolverket, 2016 c). Vi kan utgå att samarbetet och 

samverkan har förändrats eftersom varje styrdokument har under åren styrt mer och mer 

mot samarbete och samverkan mellan fritidshemmet och skolan.  

Deltagarna uppfattar att samarbetet mellan skola och fritidshemmet beror på 

arbetsplatsens villkor. Johansson (2011) uppger att samarbetet mellan skola och 

fritidshem påverkas av exempelvis barngruppens storlek, hur områdets sociala karaktär 

ser ut och hur behoven ser ut, vilket stärker deltagarnas utsago om att samarbetet beror 

på arbetsplatsens villkor.  

Nästan alla deltagare uppfattar att samarbetet kan ses som positivt men att det finns 

mycket att arbeta med. Ett citat som stod ut var att en deltagare uppfattar att samarbetet 

inte alls fungerar och att eleven får gå på flera möten eftersom fritidshemmet inte får 

några resurser eller liknande. Andersson (2013) uppger att en av utmaningarna med 

samarbetet mellan skola och fritidshem är att fritidshemmet inte har samma resurser de 

tidigare haft när fritidshemmet var mer självständigt från skolan.  Hjalmarsson (2010) 

uppger även att det har varit problematiskt med fritidslärarnas inträde i skolan eftersom 

de nu tillhör en större arbetsgrupp vilket förändrades när fritidshemmet blev ett 

komplement till skolan.  Deltagarna uppfattar att det finns en problematik med att 

fritidslärare bör delta under skoltid eftersom samarbetet inte fungerar tillräckligt bra och 

att deltagarna uppfattar att endast skolan vinner på ett samarbete. De flesta deltagarna 

var eniga om att samarbetet bör förbättras och att förutsättningarna för ett bra samarbete 

är att det ska finnas mer tid för att skapa ett samarbete samt att fritidshemmet även bör 

få utnyttja samarbetet i sin verksamhet i en större utsträckning, exempelvis genom 

samordnade möten med elever med både fritidslärare och lärare.  
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3.2 Sammanfattning 

Utifrån resultat och analys går det att utläsa att deltagarna uppfattar fritidslärarens 

yrkesroll och uppdrag som otydligt i kombination med skolan. Deltagarna uppfattar att 

en bidragande faktor avseende yrkesrollens otydlighet är att det finns flertal 

benämningar av deras yrkesroll så som fritidsledare, fritidspedagog och fritidslärare, 

även om de har samma uppdrag inom fritidshem och skola. Utifrån samarbete och 

samverkan framkommer det att deltagarna upplever att det finns mycket att arbeta med 

eftersom en majoritet av deltagarna inte är nöjda med nuvarande samarbetet. Det 

framkommer även att samarbetet och samverkan har förändrats beroende på rådande 

styrdokument. Vi kan avläsa att uppfattningen av fritidslärare är att de ses som en resurs 

inom skolan och att de uppfattas som underordnade. Vi kan dock även avläsa att 

fritidslärare har en expertis som är eftertraktad i form av konflikthantering, sociala 

relationer och att se barns enskilda behov. 

 Det framkommer att de resultat och analys som uppkommit i vår studie går i linje med 

tidigare forskning.   

4 Diskussion 

Utifrån vår undersökning kring utforskandet av hur olika yrkesroller inom skola och 

fritidshem ser på fritidslärarens yrkesroll har vi kommit fram till följande. Samtliga 

deltagare definierar fritidslärarens yrkesroll i olika benämningar från att kalla rollen för 

fritidsledare, fritidspedagog, grundlärare inriktning fritidshem och fritidslärare. Det 

anser vi är utifrån att yrkesutövarna har genomgått utbildning för skola och fritidshem 

under olika tider tillsammans med att utbildning förändrats över tid. Samtliga deltagare 

menar att det inte finns någon entydig benämning på yrket och att yrkesrollen är otydlig. 

Det beror också helt på vilket uppdrag de har i skola och fritidshem samt hur de själva 

ser på rollen. 

Tidigare forskare definierar också yrkesrollen i olika benämningar utifrån vilken tid de 

presenterat forskningen eller utifrån vilket årtal de har relaterat till yrkesrollen.  

Johansson (1986) diskuterar historiskt fritidshemmets framväxt där yrkesrollen utgick 

från förskollärarrollen.  I Socialstyrelsen (1986) bok för fritidshemsverksamheten 

beskriver man främst rollen som fritidsledare där föräldrar, pensionärer och ungdomar 
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kunde agera i rollen och där ideella rörelser ihop med fritidshemmet stod i blom. 

Pihlgren et al. (2011) beskriver rollen som fritidspedagog utifrån den första 

utbildningen till en roll i förändring till fritidslärare inom skola och fritidshem. Sist 

lyfter Ackesjö (2016) den nutida definitionen som benämns grundlärare inriktning mot 

fritidshem där en spänning råder mellan nya och gamla traditioner. De nyexaminerade 

ska hålla kvar vid den traditionella fritidspedagogiken fast de idag anser sig som lärare i 

fritidshem och inte pedagoger.  Vi kan nu säga att det finns en viss fördröjning på vad 

man kallar yrkesrollen. Fritidsledare hängde kvar även om utbildning till fritidspedagog 

tillkom.  Även om utbildning till Grundlärare inriktning till fritidshem tillkom år 2011 

benämner man yrkesrollen i vissa fall fortfarande fritidspedagog.  

Benämningen på fritidslärarens yrke är beroende på vilket avstamp i historien man tar, 

vem det är som säger det samt vilka uppdrag som finns inom skola och fritidshem. Det 

har också betydelse för vilka arbetsuppgifterna är, hur individen som har rollen ser sig 

själv. Men också hur man tar till sig förändring som har betydelse för vad man kallar 

rollen. Utifrån deltagarna finns det idag en medvetenhet hos deltagarna att yrkesrollen 

har vardera fot i två verksamheter och flertalet deltagare beskriver också rollen som 

otydlig. Hur skolan organiserar verksamheterna skola och fritidshem samt utifrån vilket 

eller vilka behov det finns i de skilda verksamheterna kan också utgöra fritidslärarens 

arbetsuppgifter som definierar dess yrkesroll. Fritidslärarens dubbla yrkesroll 

tillsammans med deras kompetens kan vi nu vidare diskutera.  

Enligt Philgren et al. (2011) använder fritidsläraren sin kompetens även om rollen är ett 

komplement till skolan. Kompetensen beskrivs att fritidsläraren är med och utvecklar 

barn både socialt, individuellt och att fritidsläraren kan arbeta i praktiska/ estetiska 

ämnen och i lek oavsett i skola och fritidshem.  Arbete och relationsbygge med barns 

sociala förmågor hävdar mer än hälften av deltagarna i studien att fritidslärarna gör samt 

att de är bättre än lärarna på det. Få deltagare nämner att de är expert på det och några 

nämner lärandet i stunden samt konflikthantering.  Det framkommer att en fritidslärare 

ser, hör och bekräftar elever hos deltagarna. Utifrån Aspelin & Persson (2011) 

beskrivning av att skolor och lärare tycks underskatta sociala relationernas betydelse för 

skolarbetet och att lärare ägnar mer tid åt administration, instruktion och information. 

Ser Aspelin & Persson dock att de engagerade, elevfokuserade och aktiva lärare får 

eleverna att göra bättre ifrån sig i skolan. Vi kan då här utifrån fritidslärarens kompetens 

att bygga relationer till eleverna, ser, hör samt bekräftar dem med fokus på det sociala 
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blir och är betydelsefullt för eleverna i deras lärande och utveckling. Fritidslärarens 

yrkesroll och expertis har därmed ett värde.  

Yrkesrollen är i en ständig förändring och styrning har påverkat och påverkar rollen. 

Trots det så råder det en acceptans bland deltagarna kring styrningens påverkan där 

olika styrdokument tillkommit övertid.  Tillsynsansvaret har gått från Socialstyrelsen till 

Skolverket varar fritidshemmet nu reglerats utifrån skollagen (Socialstyrelsen, 1988). 

Kunskapen bland deltagarna som tillhör andra yrkesgrupper än fritidslärare angående 

dokument riktad mot fritidshemsverksamheten är liten. Andra yrkesutövare inom skola 

är inte insatta i de dokument som finns för fritidshem även om de idag vet att 

fritidshemmet har ett eget kapitel i läroplanen. Enligt Skolverket (2016 b) finns det 

samtidigt ett värde att personal inom fritidshem istället bekantar sig kring de övriga 

delarna i läroplan. Fritidslärare idag ska alltså vara mer lärare än pedagoger samtidigt 

som andra lärare inte har kunskap om vad som gäller i dokument angående 

fritidshemmet. 

Enligt Johansson (2011) arbetar anställda i skola och fritidshem tillsammans i arbetslag. 

Utifrån vår studie finns det olika uppfattningar om hur fritidslärarens yrkesroll påverkas 

av samarbetet och samverkan inom skola och fritidshem. Deltagarna har skilda 

uppfattningar om att samarbete och samverkan fungerar bra eller mindre bra där de 

arbetar. Johansson (2011) uppger att det beror på arbetsplatsens villkor och att 

samarbetet mellan skola och fritidshemmet påverkas av exempelvis barngruppens 

storlek, hur områdets sociala karaktär ser ut och hur behoven ser ut, vilket stärker 

deltagarnas utsagor om att samarbetet beror på arbetsplatsens villkor. Det finns även   

en uppfattning om att samarbete och samverkan har fungerat bättre under vissa tider 

bland deltagarna. Det är genom att deltagarna upplevt ett gemensamt arbete mellan 

fritidspedagoger, förskollärare och lärare vid en såkallad barnskola. Samtliga deltagare 

menar också att en gemensam planeringstid skulle vara lösningen till ett bättre 

samarbete och samverkan. Fåtal beskriver att samarbete och att ett gemensamt arbete är 

en svårighet idag då skolan är mer styrd utifrån läroplan. Mindre möjlighet för ett 

gemensamt arbete finns, ändå beskriver de att de uppfyller de krav på riktlinjer för 

samarbete för att uppfylla elevernas måluppfyllelse (Skolverket, 2016 c). Samarbetet 

och samverkan har förändrats eftersom varje styrdokument, under åren har styrt mot 

samarbete och samverkan mellan skolan och fritidshemmet. Det påverkar i sig 

fritidslärarens yrkesroll som idag både i skola och fritidshem, där det idag är en 
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svårighet att få till gemensam planeringstid för att kunna arbeta tillsammans med 

lärarna. Det blir härmed en problematik då även Hjalmarsson (2010) uppger att det har 

varit problematiskt med fritidslärarnas inträdeskola eftersom de nu tillhör en större 

arbetsgrupp vilket förändrades när fritidshemmet blev ett komplement till skolan.  Från 

att “Fritidshemmet skall också samverka med skolan och andra verksamheter i 

närmiljön som påverkar barnens fostran och utveckling” (Socialstyrelsen, 1988). Till att 

”Samverkan skall utvecklas, läraren skall utveckla samarbetet för att berika varje elevs 

lärande och mångsidiga utveckling i ett långsiktigt perspektiv” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, Skolverket, 2016 c).   

Idag har styrdokumenten ändrats igen och idag ska fritidshemmet, förskoleklassen och 

skolan samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra för elevernas lärande och 

utveckling i ett långsiktigt perspektiv (Skolverket, 2017).Vi kan då säga att ansvaret för 

samverkan för barnens bästa tidigare legat på fritidshemmet skolan och samhället till att 

samverkan skall utvecklas mellan skola och fritidshem. Idag är alla som arbetar med 

barn och ungdomar skyldiga att samverka (Skolverket, 2016 b). Ansvaret för samarbetet 

har dock gått från att läraren skall utveckla samarbete till att idag vara någons eller 

någons ansvar.  

Utifrån vår undersökning ser vi även att de olika yrkesutövarna saknar förståelse för 

varandras uppdrag. Deltagare är medvetna om att fritidslärarnas uppdrag beskrivs i 

läroplanen från 2016 (Skolverket. 2016 c) men tar inte aktivt ansvar för att bli insatta i 

den. Däremot bör fritidslärare bekanta sig med vad lärarnas uppdrag är i läroplanen 

vilket leder till en paradox för att möta varandra i en samverkan. Skolan och 

fritidshemmets mål och ansvar är att varje elev efter grundskolan kan arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra, att eleverna kan samspela i möten med andra 

människor utifrån kunskap om olikheter i livsvillkor, religion, kultur, historia. Eleverna 

ska också kunna respektera andra människors egenvärde samt leva sig in i att förstå 

andra människors situation hör även därtill (Skolverket, 2017, normer och värden s. 12). 

Något vi ska lära barn men som vi själva upplever som komplex och där deltagare i den 

här studien uttryckt “varför är det så svårt, det ju ett vi och dom och jag förstår inte 

varför”. 

Enligt Calander (2000) används fritidspedagogerna som en slags buffert mellan skolans 

hårdare pedagogik och de yngre barngrupperna. Fritidspedagogerna skulle dock göra sig 
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bäst utanför skolan och samarbetet med lärarna (ibid.). Ett komplex samarbete och 

samverkan mellan skolan och fritidshemmet där vi nu kan säga att vinningen på 

samarbete går till skolan och att det skulle gynna fritidshemsverksamheten om de stod 

utan skolan och utanför samarbete. Det saknas även förutsättningarna för att arbeta 

tematiskt mellan skola och fritidshem enligt deltagarna i undersökningen. Ökade krav 

på lärare genom styrning av läroplan är en av stoppklossarna samt att gemensam 

planeringstid för arbetslagen och mellan verksamheterna efterfrågas. Samverkan gynnar 

eleverna även om de olika yrkesutövarna saknar förståelse för varandras uppdrag vilket 

kan bidra till brister i en samverkan för barnens bästa.  

Utifrån arbetet har vi nu fått en ökad fördjupad kunskap och uppfattning av 

fritidslärarens yrkesroll samt hur den uppfattas av andra yrkesutövare inom skola och 

fritidshem. Yrkesrollen uppfattas olika och uppfattningen om yrkesrollen har förändrats. 

Genom samarbete och samverkan behövs förändringen av att fritidslärares yrkesroll bör 

belysas och diskuteras med andra yrkesutövare inom skola och fritidshem, 

vårdnadshavare och andra aktörer i en samverkan. Att andra ska skapa bättre förståelse 

för yrkesrollen. 

Frågan är vem eller vilka som skapar ett bättre samarbete och samverkan i vardagen. 

Om nu fritidslärarens yrkesroll beskrivs arbeta med att skapa relationer och med de 

sociala förmågorna kanske de inte bara gör det till eleverna. Aspelin & Persson (2011) 

skriver att lärare också ägnar mer tid till administration, instruktion och information. 

Hanson (1999) uppger att det är en skillnad mellan yrkena samt att de är två skilda 

yrken och där Ackesjö et al. (2016) Beskriver att de nyexaminerade fritidslärarna anses 

sig besitta nya kunskaper som skiljer sig från övriga yrkesutövare. Eftersom samtliga 

deltagare är eniga om att deras expertis är att kunna se och bemöta elever. Där arbetet är 

fokuserat på relationsarbete och de sociala förmågorna samt att hälften uppger att de är 

bättre på det än lärarna. Kan det då vara att fritidslärare idag ser sig ha andra 

kompetenser som har andra innebörder. Att de som kommer att utbilda sig kommer se 

sin yrkesroll som en lösningsorienterad samordnare för att försöka lösa vardagliga 

situationer, konflikter, relationer mellan elever, lärare, arbetslag och personal mellan 

skola och fritidshem. Att yrkesrollen har blivit och är förändrad till att kunna vara en 

länk för att samarbete och samverkan ska kunna fungera i skola och fritidshem. 
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4.1 Metodiskussion 

Ett problem som uppstod i processen av att förstå och analysera det data vi erhållit är 

ifall vi verkligen har förstått vad deltagarna velat förmedlat och ifall vi tolkar deras 

uppfattning korrekt. Vi anser dock att detta inte är specifikt för den fenomenografiska 

forskningen. I forskning så uppstår alltid frågan ifall deltagarnas svar kan kopplas till 

det resultat och analys som forskaren har kommit fram till. Därmed bör det finnas en 

förståelse av att alla forskningar har till någon grad en värdering och perspektiv utifrån 

forskaren. Utifrån val av metod anser vi att en kvantitativ enkätforskning har ett mindre 

tolkningsutrymme medan en kvalitativ fenomenografisk forskning skapar utrymme för 

tolkning. Då frågeställningen utgår ifrån deltagares uppfattningar kan det vara svårt att 

anta att en kvantitativ enkätforskning skulle kunna ha liknande resultat som en 

kvalitativ fenomenografisk forskning. Det kan vara så eftersom forskarens 

tolkningsutrymme är större och att undersökningen därmed får ett större djup än en 

kvantitativ enkätforskning. Exempelvis är det svårt att se att en kvantitativ 

enkätforskning kan utforska deltagarnas subjektiva uppfattning av ett begrepp som 

fritidslärare, dock skulle en kvanititativ enkätforskning ha en mer generell överblick av 

ämnet som sådant.  

 

Svensson (1989) uppger att en fenomenografisk ansats kan kritiseras för att vara för lite 

beskrivande och för analytiska beroende på ståndpunkten samt vice versa. Vi anser 

därmed att den fenomenografiska metoden kan vara svår att balansera mellan 

beskrivande i resultat och hur resultaten tolkas i form av analys. Utifrån detta valde vi 

att slå ihop analys och resultat för att det skulle bli lättare att läsa och förstå vad som 

framkommit i vår studie. Vi valde även detta eftersom vi ville ha en balans mellan 

beskrivning, uppfattning och resultat, utblandat med tidigare forskning. Det kan vara 

spännande med fenomenografisk undersökningar eftersom det finns stort 

tolkningsutrymme, men detta kan även vara problematiskt eftersom riktlinjerna i 

metoden kan flyta ut. 
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5 Avslutande reflektion och vidare forskning  

Efter att arbetet nu är avslutat kan vi nu reflektera utöver att det har funnits svårigheter 

att finna tillgång till internationell forskning för fritidshemmet.  

Vår undersökning visar på hur olika deltagare inom skola och fritidshem uppfattat 

fritidlärarens yrkesroll. Studien skulle kunna ha utvecklats till att fråga flera övriga 

aktörer i samhället som samverkar med skola och fritidshem om hur de uppfattar 

fritidslärarens yrkesroll och om de tror rollen förändrats övertid.  
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Bilaga A 

Missiv 

Hej! 

Vi heter Maria Berglund Johansson och Elias Nygren. Vi studerar på grundlärarprogrammet 

med inriktning fritidshem på Högskolan i Gävle. Vi skriver just nu vårt examensarbete om 15 

hp. 

 

Studien vi ska göra är en kvalitativ intervjustudie som kommer handla om synen på 

grundlärare med inriktning fritidshems profession. Syftet med studien är att undersöka synen 

på grundlärare med inriktning fritidshems profession och om synen på professionen har 

förändrats över tid. 

 

Vi söker dig som är utbildad lärare eller fritidspedagog som är eller har varit yrkesverksam 

inom skola eller fritidshem. Deltagandet kommer utgå ifrån forskningsetiska kodexar från 

vetenskapsrådet vilket betyder att deltagandet är frivilligt och omfattas av sådan konfidalitet 

att ingen person eller plats kan pekas ut. Intervjuerna kommer användas som underlag till vår 

studie och kan delas med andra forskare. Deltagandet kommer innefatta ett intervjutillfälle 

som kommer att spelas in. 

 

Vid frågor, tveka inte att höra av er till oss! Med vänliga hälsningar! 

 

Elias Nygren, ofk15enn@student.hig.se 

Maria Berglund Johansson, ofk15mjh@student.hig.se 

Kontaktuppgifter till handledare: Paula Larsson, Högskolan i Gävle, paula.larsson@hig.se. 
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Bilaga B 

Intervjuguide 

För att sätta deltagarens svar i ett sammanhang ställer vi först följande orienteringsfrågor; 

Hur gammal är du? 

Vad arbetar du som för tillfället? 

Hur länge har du jobbat inom skola eller fritidshem? 

Vad har du gått för utbildning? Och när? 

I vår intervju utgår vi ifrån olika teman. De olika teman vi utgår ifrån är följande; 

Beskrivande 

Under detta tema vill vi utforska hur lärarna, fritidslärarna eller fritidspedagogerna beskriver 

fritidslärarnas profession, exempelvis genom att fråga följande, ”Vad tänker du på när du hör 

ordet fritidslärare?” eller ”Kan du beskriva vad en fritidslärare är för dig?”. 

Kunskapssyn 

Under temat kunskapssyn vill vi utforska om vilken kunskapssyn, deltagarna anser 

fritidslärare utgår ifrån. Vad är kunskap för en fritidslärare? 

Utbildning 

Under temat utbildning söker vi svar på om fritidslärarnas utbildning har påverkat 

fritidslärarens profession. Vad vet de om fritidslärares utbildning? Hur skattar de 

fritidslärarnas utbildning? Anses fritidslärares utbildning vara adekvat? Har fritidslärares 

utbildning förändrats? hur? 

Expertis 

Utifrån temat expertis utforskar vi om fritidslärare har specialiserat sig och isåfall hur? Och på 

vilket sätt? Samt ifall det finns något som utmärker fritidslärares profession? 

Samarbete 



 

 

Utifrån temat samarbete vill vi få svar på hur samarbete mellan fritidslärare och kollegor 

samverkar och samarbetar inom skola eller fritidshem. Hur ser de på samarbetet? Hinder? 

Vinningar? Hur påverkas professionsutövandet av samarbete eller samverkan? 

Styrdokument 

Under detta tema vill vi få svar på om eller hur yttre styrningen påverkar fritidslärarnas 

profession. På vilket sätt har styrdokument påverkat fritidslärarens profession? 

 

 


