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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagogernas syn på yrkesrollen har 

förändrats mellan 1990-2017. Tidigare forskning talar om hur fritidspedagogens yrkesroll har 

uppfattats som otydlig. Studien visar på förändrade förutsättningar som ett resultat av den 

integrering med skolan som skedde på 1990-talet. Studien bygger dels på en textanalys av 

styrdokument för att synliggöra förändringar i uppdraget, men även på intervjuer med nio 

fritidspedagoger som varit yrkesaktiva under tidsperioden som undersökningen berör. 

Resultatet av studien pekar på en gemensam grund i styrdokumenten som inriktar sig på 

värdegrundsarbete och pedagogisk omsorg. Rekommendationer i form av allmänna råd och 

pedagogiska program har utvecklats till ett eget kapitel i den läroplan som är aktuell idag, som 

också innebär en större kravbild. Förändringarna har sett olika ut mellan deltagarna, det beror 

på varierande förutsättningar som skola, lokal och barngrupp. Deltagarna har även påverkats 

olika beroende på yrkeserfarenhet, kommun och arbetsplats. 

 

Gävle den 31/5-2018 Anders Larsson och Oliver Sjudin. 

Nyckelord: didaktik, fritidspedagog, styrdokument, textanalys, yrkesroll 
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Inledning 
I det här examensarbetet kommer vi att diskutera fritidspedagogens yrkesroll och dess 

förändringar över tid, med inriktning på åren 1990-2017. Vår avsikt blir att undersöka hur 

uppdraget förändrats över tid genom det som framgår i styrdokumenten Läroplan för 

grundskolan 80, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. De går även under benämningarna; Lgr80, 

Lpo94 samt Lgr11. Även allmänna råd för fritidshem och samtliga revideringar som påverkat 

fritidshemmets uppdrag kommer att undersökas. Studien bygger på en kvalitativ ansats där vi 

använder oss av textanalys som kompletteras med en intervjustudie av yrkesverksamma 

fritidspedagoger. Med den valda approachen/ansatsen avser vi synliggöra förändringar i 

yrkesrollen som har utvecklat yrket och gjort det till vad det är idag. Vi anser det vara 

intressant för både nuvarande och blivande pedagoger då det har och är en yrkesroll i ständig 

förändring. Ämnet kan även vara intressant för människor utanför verksamheten som vill få 

en inblick i vad yrket Fritidspedagog innebär och har sett ut över tid. Yrket fritidspedagog är 

det yngsta inom skolans verksamhet, och vi har valt att inrikta oss på en tidsperiod som 

sträcker sig tillbaka till 1990-talet då fritidshemmet integrerades med skolan. Vi valde denna 

period eftersom det skedde stora förändringar i form av styrdokument, barngrupper och 

lokaler. 

 

Anledningen till att vi valt att fokusera på dessa aspekter väcktes under den sista perioden av 

verksamhetsförlagd utbildning. Idén om hur förändringen har sett ut växte fram under samtal i 

tidigare möte med yrkesverksamma fritidspedagoger. Diskussionen kring hur verksamheten 

såg ut förr kontra nu var en fråga som dök upp ett flertal gånger. Faktorer som arbetsmiljö, 

personaltäthet samt barngrupper präglade många samtal, vilket fick oss att reflektera över den 

framtida yrkesrollen. Den yrkesroll vi möter som nyexaminerade Grundlärare med arbete i 

fritidshem kommer med all sannolikhet vara präglad av olika förändringar även när vi 

befinner oss i verksamheten. 

Barnen som befinner sig i verksamheten ska ha möjlighet till att utveckla sig själva och sin 

kunskap inom olika områden. I fritidsverksamheten ska pedagoger enligt Lärarförbundet 

(2005) agera förebilder åt barnen. Arbetet ska präglas av en medvetenhet i det pedagogiska 

arbetet, vilket i sin tur kan bidra till elevers utveckling i att bli goda samhällsmedborgare. 

Arbetet ska speglas av kapitel ett och två i läroplanen som handlar om värdegrund samt 

normer och värden (Skolverket, 2017). I arbetet som en förebild för barn kan även 
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utvecklingen av destruktiva kulturer motverkas, exempelvis mobbning och kränkande 

behandling (Lärarförbundet, 2005). 

Fritidsverksamheten ser inte lika ut överallt, eftersom storlek på barngrupp, personaltäthet och 

utbildning varierar. Något som bör innebära att förutsättningarna för lärande och utveckling 

också ser olika ut bland fritidshemmen. Fritidshemmet har en stor betydelse kring barns 

utveckling, och är essentiell i kvalitetsuppdraget som innefattar en meningsfull fritid, 

rekreation, skapande aktiviteter samt annan estetik (Falkner & Ludvigsson, 2012). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka fritidspedagogers syn på yrkesrollens 

förändringar mellan 1990-2017. Utifrån syftet har följande frågor ställts: 1) Hur har de 

förändrade förutsättningarna påverkat fritidspedagogernas yrkesroll?; och 2) Hur ser 

pedagogerna på förändringarna? Vi kommer även att genomföra en textanalys av de delar i 

styrdokumenten som inriktar sig på fritidsverksamheten och dess uppdrag. Med detta kommer 

vi nu att gå vidare till hur arbetet är disponerat. 

Disposition 

I det inledande kapitlet tar vi upp tidigare forskning som behandlar fritidshemmets framväxt, 

styrdokumentens framväxt samt centrala förändringar i yrkesrollen ur ett historiskt perspektiv. 

Därefter beskrivs den metod som använts för att samla in data till vår undersökning. 

Textanalys av styrdokument har gjorts och nio fritidspedagoger har intervjuats för att få fram 

material till undersökningen. Fortsättningsvis tar vi även upp de forskningskrav som finns och 

hur vi har förhållit oss till dem. I det tredje kapitlet presenteras redovisar vi sedan resultatet 

från textanalysen av styrdokument samt svaren från intervjuerna. Slutligen diskuteras 

diskussions- och analysavsnitt där vi för en diskussion kring tidigare forskning tillsammans 

med tidigare kapitel. 
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Tidigare forskning 
Vi inleder med att beskriva fritidshemmets uppdrag utifrån styrdokument och dess 

förändringar över tid. Forskning och litteratur har hämtats från databasen ERIC (EBSCOhost) 

och efter att ha läst dem har ytterligare författare tagit oss vidare i sökandet efter betydelsefull 

litteratur. I databassökningen har nyckelord som afterschool, leisure, profession, och youth 

recreation center använts. I vår läsning av tidigare forskning inom området visade sig 

historiska perspektiv kring både verksamhet och yrkesroll vara framträdande. Perspektiven 

kom också att bli rubriker tillsammans med styrdokumentens historia samt förändringar i 

yrkesrollen som vi presenterar mer utförligt i nästa avsnitt. Under samtliga rubriker följer 

forskningen en tidslinje som sträcker sig från ett historiskt perspektiv och avslutas med ett 

nutida perspektiv. 

Fritidshemmets framväxt 

I slutet av 1800-talet förbättrades den svenska ekonomin i samband med industrialismen. Ett 

industrisamhälle skapades och utbildning ansågs viktig för både individ och samhälle 

(Lundgren, 2012). I Stockholm år 1887 startade Anna Hierta-Retzius den första arbetsstugan. 

Arbetsstugan kan ses som en företrädare till fritidshemmet idag. Eftersom ett industrisamhälle 

i Sverige blev ett faktum började fler kvinnor söka sig ut på arbetsmarknaden, vilket 

resulterade i ett saknande av barntillsyn. Barnen befann sig på gatorna vilket resulterade i att 

tiggeri samt snatteri förekom allt mer. Enligt Rohlin (ibid) var det därför idén om att grunda 

den första arbetsstugan blev till. Begreppet arbetsstuga pekar på hårt arbete och disciplin. I 

arbetsstugorna deltog både pojkar och flickor i diverse aktiviteter där de praktiska 

aktiviteterna var mest framträdande, och även skulle komplettera skolans alltför teoretiska 

utbildning. Anna Hierta Retzius ansåg att skolan var alltför teoretiskt upplagd och menade att 

en blandning av teoretiska och praktiska moment skulle vara nyttigt för elevernas såväl 

fysiska som intellektuella utveckling (Rohlin, 2000). 

 

Enligt Pihlgren och Rohlin (2011) skulle det genom arbete skapas produktiva och 

samhällsanpassade medborgare, arbetarklassens barn skulle fostras till att bli nyttiga för 

samhället. Utbildningen skulle ge barnen hantverkskunskaper som sedan kunde användas i 

arbetslivet (Rohlin, 2000). Hantverken såldes på basarer som var öppna för både föräldrar och 

allmänheten. I början av 1930-talet tog Barnavårdsnämnden över uppsikten av arbetsstugorna 
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från Folkskoledirektionen och arbetsstugorna bytte sedan namn till eftermiddagshem. De barn 

som var inskrivna på eftermiddagshemmen var arbetarklassens barn, men kunskapssynen på 

barn var samma som tidigare. Eftermiddagshemmet formades efter en välgörenhetstanke där 

lek, läxläsning, rekreation och utevistelse var några av de aktiviteter som var mest 

framträdande. Aktiviteterna skulle inte relatera till arbete som de hade gjort i arbetsstugorna, 

utan man menade att barnen behövde vila efter skolan då den ansågs vara nog så 

ansträngande. Eftermiddagshemmet skulle fungera som ett komplement till hemmet (Rohlin, 

2000). 

 

Enligt Johansson (1986) kom fritidshemmet som fenomen att etableras i Sverige i början av 

1960-talet. Etableringen innebar att det skapades en ny yrkeskår, fritidspedagogerna, som fick 

en alldeles egen utbildning. Under 1980-talet utvecklades och förstärktes både synen på 

fritidshemmet och även skolans roll som den fostrade enheten. Det var viktigt att skolan inte 

förväxlades med fritidsverksamheten, utan skola och fritidshem skulle ses var för sig. 

Läxläsning som förut var en naturlig del på fritidshemmen slopades, banden mellan skolan 

och fritidshemmen bröts. Målet var att utveckla barnen till mer ansvarsfulla och självständiga 

individer. 

 

En utveckling mot att integrera skol- och fritidsverksamheten startade på 1980-talet, ett beslut 

som gick igenom i mitten av 1990-talet (Hansen, 1999). När läroplanen LPO 94 infördes 

fördes skolan och fritidshemmen närmare varandra, just för att de hade samma läroplan att 

sträva efter (Rohlin, 2000). Fritidspedagoger och lärare började arbeta tillsammans i arbetslag 

och arbetssättet var ofta tematiskt inriktat. Både skol- och fritidsverksamhetens aktiviteter 

skulle spegla en helhet med en inriktning på utveckling samt lärande där alla barns behov 

skulle bemötas såväl praktiskt som teoretiskt. För att minska kostnaderna flyttades 

fritidsverksamheten därför in i skolan, och blev också en del av den. Anledningen till 

integreringen var en pressad ekonomisk situation i samhället (Hansen, 1999). 

 

År 2010 presenterade regeringen nya styrdokument i form av LGR11 där det framgår att 

verksamheten på fritidshemmen är utbildning. Fritidshemmet är en komplettering till skolan 

och barnen kom istället att kallas för elever. Utbildningen förändrades och blev till en 

lärarutbildning med inriktning mot fritidshem. Fritidshemmets roll får en ny syn gällande 

barns lärande och utveckling med målsättning att se fritidshem och skolan som en helhet. 
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LGR 11 är ett av många styrdokument som presenterats, och i nästa avsnitt förklaras 

styrdokumentens framväxt. 

Styrdokumentens framväxt 

I mitten av 1800-talet lagstadgades den svenska skolan och den första läroplanen skapades år 

1878 som kallades normalplan. Skolplikten infördes 1882 (Berg, 2003). 1889 samt år 1900 

kom reviderade upplagor av normalplanen. År 1919 kom den undervisningsplan som skulle 

gälla fram till år 1955, och därefter kom den sista undervisningsplanen för folkskolan i 

Sverige (Lindmark, 2009). Enligt Davidsson (2000) kom den första läroplanen för 

grundskolan på 1960-talet med benämningen Lgr62. Samtliga läroplaner fastställs av 

riksdagen och innehållet är riktlinjer för hur skolväsendet ska arbeta samt mål som ska 

uppfyllas. Läroplaner som har skapats efter Lgr62 är Lgr80, Lpo94 samt Lgr11 (Lärarnas 

historia, 2014). 

 

Enligt Hansen (1999) skapades de första styrdokumentet som var aktuellt för samtliga 

verksamheter inom skolväsendet och offentliggjordes i samband med 

Barnstugeutredningen.  Fritidshemmets första handlingsplan Pedagogiska programmet tillkom 

1988 och syftet var att tydliggöra verksamhetens innehåll, därför publicerades 

handlingsplanen enligt Rohlin (2001) under allmänna råd. Enligt Calander (1999) ansvarade 

socialstyrelsen för fritidshemmen fram till år 1998, därefter blev Skolverket huvudman för 

verksamheten. Resultatet blev att fritidspedagogens ansvarsområden innefattade både skola 

och fritidshem. Efter de första styrdokumenten som placerade fritidshemmet under 

skolväsendet blev resultatet att verksamheten följde den dåvarande läroplanen Lpo94 

(Hansen, 1999). Under 1999 utformades nya allmänna råd för fritidshemmet (Skolverket, 

1999; Rohlin, 2001). 

 

Idag finns skola och fritidshemmets mål i samma läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2016). Utöver 

Lgr 11 finns de allmänna råden för fritidshemmen från 2007, reviderade 2014 (Skolverket, 

2007; Skolverket, 2014). Fram till 2016 förtydligades fritidshemmets uppdrag i de allmänna 

råden, sedan fick fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen (Skolverket, 2016). Läroplanens 

syfte är att skolväsendet ska arbeta för att utveckla eleverna och förbereda dem för ett liv i 

samhället. Till skillnad från läroplanen fungerade de allmänna råden endast som riktlinjer i 

verksamheten (Skolverket, 2007; 2014). 
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Revideringar av styrdokument är förändringar som skett i yrkesrollen, men det existerar även 

andra förändringar som har format fritidspedagogers yrkesroll till vad det är idag. Det är något 

som vi kommer att presentera i följande avsnitt. 

Förändringar i yrkesrollen 

I en studie av Calander (1999) beskrivs fritidspedagogers syn på förändringar i sin yrkesroll 

över tid. Studien handlar om integrerade skolor och arbetslag där fritidspedagogiken beskrivs 

som den yngsta av alla pedagogiska yrken inom utbildningsinstitutionen. Kommunaliseringen 

skapade en struktur där skolverksamheten skulle inrikta sig på kunskap och utbildning där 

fritidsverksamheten skulle koncentrera sig på omvårdnad och det sociala. Omsorgsbiten 

innefattar att eleverna känner en lugn och säker miljö på fritidshemmet. Några viktiga centrala 

delar är enligt Torstenson-Ed och Johansson (2000) elevernas välbefinnande. Även den 

frivilliga leken är en del som ska prägla verksamheten och enligt Hansen (1999) är det den 

fria leken som utvecklar eleverna. För att låta barn utvecklas på egen hand bör därför 

fritidspedagogen hålla sig i uppmärksamt i bakgrunden och istället uppmuntra barnen att 

exempelvis lösa konflikter på egen hand. 

 

Enligt fritidspedagogerna själva omfattas yrket som nämnts tidigare av omsorg och 

pedagogik. Förutom att omsorgsbiten ska skapa en trivsam miljö för eleverna att vistas i ska 

den även skapa möjligheter för meningsfyllda aktiviteter menar Hansen (ibid). De ska även 

bry sig om eleverna, bjuda på sig själv, föra samtal, visa engagemang samt vara den vuxna 

förebild som eleverna kan känna sig trygga med. Den pedagogiska delen innefattar ett 

vardagligt lärande där fritidspedagogerna ska inspirera eleverna på olika sätt som inte 

innefattar skolundervisning. I studien anser hon att skolan ses som en mer självklar roll i 

samhället där läraryrket kan ses som ett mer allmänt känt yrke jämfört med 

fritidspedagogyrket. Skolans verksamhet kan ses som betydligt äldre än fritidshemmets 

verksamhet där skolan arbetar efter mer strukturella ramar än fritidshemmet. 

 

Som nämnt tidigare ansvarade Socialstyrelsen för fritidshemmen till år 1998, sedan tog 

Skolverket över vilket resulterade i att deras ansvarsområden innefattar både skola och 

fritidshem (Calander, 1999). Något som gjordes för att förenkla den verksamhet som hade 

skapats i form av fritidshemmens sammanslagning med skolan. Fritidsverksamheten ska 
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därför inte enbart komplettera hemmet utan också skolans verksamhet. Denna nya 

systematisering resulterade i att fritidsverksamheten flyttades in i skolan och fritidspedagoger 

började arbeta som hjälplärare i klassrummet. De övergripande målen blev identiska som följd 

av läroplanen som tillkom 1994. Han anser även att reformer som sker i skolan också 

påverkar fritidsverksamheten. Växande barngrupper och läroplaner som revideras kan vara 

exempel på sådana reformer. Växande barngrupper nämns även av Torstenson-Ed och 

Johansson (2000) som en reform som påverkat fritidshemmet. De skriver att ekonomiska 

omläggningar har skapat större barngrupper, och att fritidshemmen många gånger får dela 

lokaler med skolan. 

 

Calander (1999) hävdar att fritidspedagogerna fungerar som en länk mellan 

skolverksamhetens teori och praktik. Fritidshemmens verksamhet delar på många ställen 

samma lokaler som skolan, och är även integrerad i skolans verksamhet. Det finns traditioner 

som gör att fritidspedagoger får andra förutsättningar än exempelvis lärare i deras samarbete 

tillsammans. Sådana förutsättningar kan enligt Torstenson-Ed och Johansson (2000) ses som 

en yrkesroll där fritidspedagogen arbetar tillsammans med skolans bestämda uppgifter under 

skoltid och sedan i sin egen verksamhet där eleverna får välja aktivitet själva. 

Hansen (1999) menar att yrkesrollen för fritidspedagoger är en okänd yrkeskategori sett till 

uppdrag och innehåll, sett ur ett samhällsperspektiv. Yrkesrollens karaktärsdrag är ett arbete i 

grupp tillsammans med andra där eleverna är i fokus. Lärare ser även enligt henne 

fritidspedagogers yrke som uppdelat i två olika områden där de praktiska är en del och 

kunskapen om eleven och dess utveckling är den andra delen. Lärarens beskrivning av 

fritidspedagogens yrkesroll grundar sig i hur de deras samarbete med fritidspedagogen ser ut. 

Även personliga upplevelser spelar roll i beskrivningen. 

 

Enligt Hippinen (2002) ser inte fritidspedagoger enbart på elever inom de ramar för resultat 

som skolan gör, utan de ser eleven både i skol- och fritidsverksamhet. Synen på eleven under 

både skol- och fritidstid skapar ett tydligt helhetsperspektiv genom hela skoldagen. 

Yrkesrollen blir tydligare av en konkret kravbild från samhället där det framgår vad arbetet 

ska omfattas av, både innehålls- och resultatmässigt. Den egna synen på yrkesrollens syfte 

och arbetsuppgifter ska även den vara tydlig. Redan i en studie av Knober Markholm (1993) 

upplevdes yrkesrollen som otydlig då det var lättare att berätta vad yrkesrollen inte skulle 

behandla. Konsekvensen enligt Hippinen (2002) innebar att bilden av yrkesrollen kunde ses 
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som otydlig, både från ett individuellt men också från ett samhällsperspektiv. Hon fortsätter 

och berättar att felaktiga samt för höga förväntningar på yrkesrollen kan påverka 

yrkesinnehavarnas bild negativt. Som ett resultat av en otydlig yrkesroll publicerade 

Lärarförbundet (2006) en skrift där avsikten var att förtydliga fritidspedagogikens syfte för 

samhället. Den riktas även mot yrkesverksamma och blivande fritidspedagoger som upplever 

yrkesrollen som otydlig.F 

 

Kuisma och Sandbergs (2008) studie behandlar professionen bland olika läraryrken. 

Samhället skapar uttryckta förväntningar som förskollärare och andra läraryrken kommer i 

kontakt med dagligen. Traditioner som bildats från olika kulturer har påverkat den förståelse 

som finns för att motsvara förväntningarna. De behandlar även lärares yrkesroll och betonar 

det faktum att pedagoger måste hantera förändringar över tid. Verksamheten kan även 

förändras beroende på diverse omständigheter som uppstår i skolvärlden. De talar även om en 

ojämn uppdelning mellan de olika yrkesrollerna för lärare, där statusen på yrkesrollerna 

varierar. De talar också om lärare som arbetar för att hitta nya lösningar kontra de lärare som 

är emot förändring och utveckling av yrket. 

 

Andishmand (2017) nämner i sin studie att ekonomiska förändringar som till exempel 

elevgruppens storlek och personaltäthet påverkar yrkesrollens förutsättningar och uppdrag. 

Hon refererar till forskning som anser att även elever ges olika förutsättningar beroende på 

skolväsendets geografiska läge samt resurser. Fritidsverksamheten är den form av barnomsorg 

som ökat mest under 1990-talet. De reformer som har skett de senaste årtiondena har enligt 

Närvänen och Elvstrand (2014) påverkat fritidspedagogerna på ett sätt som har skapat en 

otydlig bild av deras yrkesroll. Otydligheten kan ha uppstått i samband med 

sammanslagningen av skol- och fritidsverksamheten. De menar att strukturen som bildats har 

skapat en försämring kring yrkets uppdrag och behöver därför ses över. Vidare hävdar de att 

yrkesrollen måste vara tydlig för att kunna uppfylla mål sett utifrån styrdokument. Något som 

även tas upp av Andersson (2013) där fritidspedagogers yrkesroll beskrivs och hur resultaten 

från reformer och politiska beslut har förändrat verksamheten i form av andra ekonomiska 

förutsättningar och förändrade arbetsuppgifter. Sammanslagningen mellan skola och 

fritidsverksamhet har haft en effekt på fritidspedagogers förutsättningar (Calander, 1999; 

Hjalmarsson & Hultman, 2015). Förändrade förutsättningar innebär även nya uppgifter, både i 

form av arbetsuppgifter och utmaningar (Andersson, 2013). Förutsättningar som förändrats 
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kan även som nämnt tidigare innebära en otydligare yrkesroll (Närvänen och Elvstrand, 

2014).  

 

Tidigare forskning visar på olika förändringar inom fritidshemmets och styrdokumentens 

historia. En vital reform för både fritidshemmet och yrkesrollen är integreringen med skolan 

som skapade ett nytt arbetssätt för fritidspedagogen. I samband med LGR 11 följer 

grundskola, förskoleklass och fritidshem samma styrdokument, och för varje yrkesroll finns 

tydliga mål och riktlinjer. 
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Metod 
För att ta reda på hur fritidspedagogens yrkesroll har förändrats utgår denna studie från en 

kvalitativ ansats där vi använt oss av textanalys och semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Bryman (2011) är en kvalitativ forskningsmetod öppen för tolkning, och grundar sig på 

erfarenhet. Informanternas svar har tolkats och utifrån insamlad data har ett resultat fastställts. 

Bryman (ibid) menar att i en kvalitativ metod är resultaten baserade på ord och tolkning. Vi 

har därför använt oss av intervjuer för att samla in data och svaren har sedan tolkats och 

kategoriserats. 

 

Valet av intervjumetod var lämplig eftersom deltagande informanter kan ha olika uppfattning 

på eventuella förändringar i yrkesrollen. Intervjuer har gjorts på sju skolor i mellersta Sverige. 

I denna undersökning har alla deltagare avidentifierats, vilket innebär att varken deltagarens 

namn, skolans namn eller namn på kommun framgår i studien. I studien har endast 

yrkesbefattning presenterats och det insamlade materialet har endast använts i 

examensarbetet. I linje med de forskningsetiska principer som enligt Vetenskapsrådet (2017) 

är nödvändiga i forskningsändamål. Kapitlet är uppdelat på följande sätt: intervjuer, urval, 

bearbetning av data samt etiska aspekter. 

 

Metodval 
Eftersom arbetet handlar om fritidspedagogers syn på yrkesrollens förändringar över tid och 

inriktar sig på fritidspedagogens egna erfarenheter inom yrket har vi valt att använda oss av 

det som Bryman (2011) benämner som semistrukturerade intervjuer. Denna form av intervju 

är mer styrd än en öppen intervju eftersom att forskaren i förväg har bestämt ett antal frågor 

eller teman som intervjuerna ska inrikta sig på och resultatet kan sedan kopplas tillbaka till 

frågorna. Informanternas åsikter är det intervjun ska fokusera på. Enligt Bryman (2011) vill 

forskaren eftersträva att informanten styr riktningen på intervjun med hjälp av följdfrågor från 

forskaren. Metoden ansåg vi därför lämpa sig väl för undersökningen, eftersom syftet var att 

ta reda på fritidspedagogers syn på yrkesrollens förändringar. Med intervjumetoden kunde vi 

ta del av informanternas egna åsikter och erfarenheter inom tidsperioden som studien riktar 

sig mot. 
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Bryman menar även att semistrukturerade intervjuer är den intervjumetoden att använda om 

fältarbetet görs av fler än en forskare, just för att kunna säkerställa en jämförbarhet i 

intervjuandet. I en kvalitativ metod används ofta en intervjuguide eller ett frågeschema, men 

det också finns stort utrymme att ställa nya frågor för att följa upp svar från informanterna. 

Det betyder att intervjuerna kan anpassas efter tankar och frågor som uppstår under 

intervjuerna. Därför använde vi oss även av förutbestämda frågor som öppnade upp samtalen 

(se bilaga 2). Han menar också i denna intervjutyp vill forskarna ha svar som är detaljrika, 

detta menar han är angeläget för att kunna besvara studiens syfte. 

 

Det finns både styrkor och svagheter med en semistrukturerad intervjumetod. Enligt Eriksson 

Barajas (2013) ökar trovärdigheten i datainsamlingen om ämnesområdet är förbestämt. Med 

denna metod finns ingen förutbestämd ordningsföljd i frågeställningen, utan ordningen kan 

variera. Något som kan leda till att frågorna uppfattas olika av informanterna. Enligt Eriksson 

Barajas (ibid) kan det vara en svaghet då trovärdigheten på det insamlade materialet minskar. 

 

För att styrka resultatets trovärdighet har vi som nämnt tidigare intervjuat nio olika 

fritidspedagoger på sju olika skolor i tre olika kommuner. När det enligt Denscombe (2009) 

handlar om en informants uppfattning, erfarenhet eller ärlighet kan det vara problematiskt att 

garantera en trovärdighet i den intervjuades svar. I intervjuer skall därför informanten kunna 

upprepa samma svar för att öka trovärdigheten. I och med att vi ville ta reda på hur 

fritidspedagoger såg på yrkesrollens förändringar över tid ställdes frågor som behandlar 

uppfattningar, tankar och erfarenheter hos informanterna. Samtliga informanter var utbildade 

och titulerar sig som fritidspedagoger samt lärare i fritidshem, därför blev uppfattningen att 

svaren har präglas av ärlighet och trovärdighet. 

 

Urval 
Utifrån en kvalitativ innehållsanalys av styrdokument med kompletterande intervjuer har vi 

att synliggjort de förändringar som påverkat fritidspedagogernas arbetssätt. En kvalitativ 

innehållsanalys kan enligt Bergström och Boréus (2012) användas för att beskriva texter på ett 

organiserat sätt, och syftar många gånger på textanalyser där ingenting kvantifieras, dvs. 

räknas eller mäts. Valet av tidigare forskning kring förändringar i yrkesrollen är relevant i 

denna undersökning då den behandlar förändringar ur ett historiskt perspektiv. 
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Med hjälp av en den kvalitativa innehållsanalysen har vi utifrån fritidshemmets uppdrag 

sammanfattat styrdokumenten och delat upp de i enskilda rubriker för att få fram hur 

revideringarna kan ha förändrat fritidspedagogens yrkesroll. Det är uppdelade i ett historiskt 

perspektiv där det följer en tidslinje från 1980-2017. Utifrån vårt historiska perspektiv på 

förändringar i fritidspedagogens yrkesroll blev sedan valet av informanter mer självklart.  

Informanterna har varit aktiva mellan 1970-2017 och yrkeserfarenheten är mellan 1-30 år. 

 

I intervjuerna deltog 9 fritidspedagoger, med en variation av erfarenhet i yrket. 

Fritidspedagogerna är yrkesaktiva i olika skolor belägna i olika kommuner och städer. Valet 

av informanter föll på aspekter som till exempel yrkeserfarenhet, utbildning och arbetsplats 

för att undersöka eventuella likheter och skillnader. Urvalsmetoden som vi valt att utgå ifrån 

kallar Bryman (2011) för målstyrt urval. 

Utgår forskaren från sådant urval ska det finnas en uttalad koppling mellan valet av 

informanter och forskningsfrågor. Eftersom forskningsfrågan syftar till att undersöka 

fritidspedagogens syn på yrkesrollens förändringar uppfyller informanterna kriterierna då 

samtliga informanter är utbildade. 

 
Tabell 1: Förteckning över informanter. Deltagarna uppställda utifrån ålder där arbetslivserfarenhet innebär 

erfarenhet i arbetet som verksam fritidspedagog: 

 

 

Namn Ålder Examensår Arbetslivserfarenhet 

Lennart 73 1970  5 år 

Britta 65 1992 25 år 

Eva 54 1987 30 år 

Magnus 53 1996 20 år 

Maria 45 1998 20 år 

Kajsa 43 1992 20 år 

Per 41 1992 10 år  
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Erik 28 2017 1 år 

Andreas 24 2017 1 år 

 

Som nämnt ovan deltog nio fritidspedagoger i undersökningen. Efter intervjuer bearbetades 

det insamlade materialet som sedan fastställde resultatet. Under nästkommande rubriker 

förklarar vi därför hur processen kring bearbetningen med textanalys samt intervjuer har gått 

till. Detta för att få en bättre inblick i hur resultatet föll ut.  

 

Tillvägagångssätt 

Vi har genomfört intervjuer med nio yrkesverksamma fritidspedagoger i tre olika kommuner. 

Spridningen på intervjuerna gjordes för att få en variation i hur förutsättningarna kan se ut i 

olika verksamheter. Intervjuerna genomfördes i både landsbygds- och storstadskommuner. I 

genomförandet av studien utgick vi från frågor som inriktade sig på hur yrkesrollen var från 

1990-talet, och hur förändringarna har format nuvarande yrke och dess uppdrag. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra forskningskrav att följa i denna typ av 

undersökning. Kraven innefattar information, samtycke, nyttjade samt konfidentialitet. 

Sammanfattningsvis innebär kraven att informanterna skall få information om 

undersökningen samt vilken roll de har i den. De ska få information om att deltagandet är 

frivilligt och att det när som helst kan avbryta från att medverka. Informanterna kommer inte 

att kunna identifieras av obehöriga, vilket innebär att namn på deltagare, skola eller kommun 

inte kommer att benämnas. Ovanstående information fick informanterna ta del av i via ett 

missiv (se bilaga 1) som skickades ut via e-post innan intervjuerna skedde. Samtliga 

intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats i en lugn miljö som till exempel ett 

enskilt arbetsrum. Intervjuerna spelades in via en telefon. Enligt Bryman (2011) ökar värdet 

på intervjun om angiven informant inte behöver ta hänsyn till någon annan när denne yttrar 

sig. Intervjuerna varade mellan femton till fyrtiofem minuter och innehöll viktig information 

ansågs lämplig även om svaren varierade. Sju intervjuer genomförde vi tillsammans och två 

enskilt. 

Med hänsyn till de etiska aspekter som finns har våra intervjuer också präglats av de 

forskningsetiska krav som nämns ovan. När vi tog kontakt med informanterna via e-post fick 
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både ansvarig rektor och informant ta del av informationsbrev samt intervjufrågor (se bilaga 1 

& 2).  

1). Innan intervju fick informanterna återigen ta del av information gällande de 

forskningskrav som nämns ovan. Informanterna blev informerade om att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Innan intervju meddelades informanterna om att 

svaren i intervjuerna endast kommer att användas av oss med hänsyn till de etiska aspekterna. 

De fick ta del av studiens syfte samt information om att inga uppgifter som namn, arbetsplats 

eller kommun nämns i studien. För att bevara informanternas anonymitet används istället 

fiktiva namn i denna studie. 

Fritidspedagogerna har utifrån frågor fått berätta om yrkesrollen och dess uppdrag. 

Frågeområden har utformats utifrån tidigare forskning och speglar syftet med studien. Två 

underlydande teman beskriver innehållet i texten, och de är fritidspedagogernas syn på 

yrkesrollen före samt efter integreringen med skolan. 

 

Bearbetning av data 

Vi valde att använda oss av innehållsanalys i arbetet med styrdokument samt intervjutexterna. 

Därför har vi utgått från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) process för 

innehållsanalys som innefattar: 

 

• 1. Bekanta sig med texten genom att läsa den flera gånger. 

• 2. Välj ut de delar i texten som du vill bearbeta.  

• 3. Gör om dessa delar till kategorier 

• 4. Dela upp kategorierna i teman 

• 5. Tolka och diskutera resultatet av det som framkommit 

 

I arbetsprocessen med innehållsanalysen började vi med att läsa styrdokumenten flera gånger. 

Sedan valde vi ut de delar som endast behandlar fritidshemmets uppdrag. I samtliga 

styrdokument har delar som inriktar sig på värdegrund samt normer och värden varit centrala 

delar för fritidshemmets uppdrag. I den senaste läroplanen har fritidshemmet fått ett eget 

kapitel, där krav om måluppfyllelse finns tillgängligt. Dessa delar redovisas i resultatkapitlet. 

Styrdokumenten innefattar riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas, dock blev vår 

bedömning att dokumenten också är öppna för tolkning. De delar vi valde att koncentrera oss 
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på speglar den period som är av betydelse för denna undersökning. Denna period valdes för 

att se hur förändringarna har påverkat fritidshemmets verksamhet. Delarna kategoriserades 

utifrån varje styrdokument och rubrikerna föll ut naturligt eftersom vi eftersträvar den 

historiska förändringen i fritidspedagogens yrkesroll. Slutligen diskuterades resultatet av 

sammanfattningarna där vi behandlar fritidshemmets uppdrag i olika styrdokument.  

 

Bearbetning av intervjuer 
Transkriberingarna av intervjuerna genomförde vi separat via dator.  Svaren skrevs i 

skriftspråk och ord som “va” skrev ut som “vad”. Ljud som exempelvis “hm” eller “eh” skrivs 

inte ut eftersom uteslutandet av talspråk ökar enligt Wigg (2011) läsbarheten. 

Efter transkribering av intervjuerna analyserade vi dem var för sig och utifrån informanternas 

svar delades de upp de i två kategorier med likheter och skillnader. Efter att ha analyserat var 

för sig jämförde vi sedan våra analyser och fick då en tydligare bild över likheter och 

skillnader i informanternas svar. Utifrån de två kategorierna samt en koppling till tidigare 

forskning kunde vi sedan komma fram till två teman i undersökningen som presenteras senare 

i resultatavsnittet. Undersökningens tillförlitlighet stärks när två bedömningar genomförs av 

två personer av samma material (Bryman, 2011). 
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Resultat 
Vi inleder med att redovisa en sammanfattning av styrdokument över tid med inriktning mot 

fritidshemmets verksamhet, dvs. läroplaner och allmänna råd som rör fritidshemmet nedan. I 

kapitlet redogörs även det resultat från intervjuerna. Resultatet delades upp för att eventuella 

skillnader och likheter lättare skulle urskiljas. Resultatet redovisas i två teman med 

underliggande rubriker: Fritidshemmets uppdrag utifrån styrdokument & Fritidspedagogens 

perspektiv på uppdraget 

Fritidshemmets uppdrag utifrån styrdokument 

Läroplan för grundskolan 1980 

Skolan skulle vara en del i samhället, och människan skulle därför visa ansvarighet. 

Människan skulle också vara aktiv i sitt skapande och söka ny kunskap för att både förstå 

egna och andra människors livsvillkor. Värdet i läroplanen fokuserade på en demokratisk 

samhälls- och människosyn. Arbetssättet och innehållet i skolan skulle därför formges efter 

denna syn på människa och samhälle. Skolan var även skyldiga att ge eleverna ökat inflytande 

och även mer ansvar i takt med att de blir äldre. I stycket som handlar om målen underströks 

fostran, utveckling, utbildning, kunskap och färdigheter. I utbildning skulle alla barn oavsett 

omständigheter ha samma rättigheter, oavsett vilken bakgrund, kön eller vart man bor. 

Parallellt underströks en utveckling som skulle utgå från varje individs intressen och villkor. 

Enligt LGR 80 skulle eleverna få kunskap i frågor som rör det vardagliga livet samt 

framtiden. På grund av samhällsutvecklingens historia betonade läroplanen att sådana frågor 

skulle ha mer inflytande på undervisningen. Ämnen som nämndes rör samlevnad, överlevnad, 

internationalitet, natur- och teknikvetenskap, miljö, ekonomi, arbetsliv och arbetsmarknad, 

kultur, familj, sexualitet, invandring, lagar/regler, frågor om trafik samt problematiken 

gällande alkohol, tobak och narkotika. Elevernas medverkan var ett begrepp som återkommer. 

 

Läroplanens fokus betonades allt mer på elevernas nyfikenhet utanför skolan. Skolans 

undervisning skulle även handla om dåvarande samhälle. Undervisningen skulle utgå från 

elevens intresse som sedan skulle stärka både motivationen och självförtroendet. 

Läroplanen förespråkade en varierad utveckling, eftersom eleverna utvecklas olika skulle 

LGR 80 ta hänsyn till det och låta samtliga elever utvecklas i den mån de kunde. Det skulle 

därefter leda till en mer positiv utveckling hos eleverna, genom att inte känna någon press 
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kunde de ta allting i sin egen takt. Det var även viktigt att läraren satte upp enskilda mål för 

varje elev som sedan skulle utvärderas och följas upp. Samverkan mellan elev och lärare var 

grunden i ett lyckat arbete. Skolan skulle också framhäva vardagsfärdigheter, både tekniska 

samt praktiska och eleverna skulle lära sig respektera dem. Läroplanen menade att samtliga 

människor behövde kunskap inom området för att klara sig i framtiden, gällande arbets-

fritids- och boendeförhållanden. Förutom det skulle eleverna få insikt i de problem som fanns 

i världen gällande överlevnad, och lära sig använda medel som skog, vatten och energi. 

Eleven skulle även få lärdom gällande arbetslöshet och andra kriser där resultaten av en 

överbefolkad värld nämndes precis som klyftan mellan de rika och de fattigare länderna. 

  

Enligt LGR 80 var fostran en fundamental uppgift, och verksamheten skulle därför präglas av 

en medvetenhet i arbetet med att vilja intressera eleverna i de grundläggande värdena som 

fanns gällande demokrati. Eleverna skulle känna till respekten kring människans egenvärde, 

och rätten till att vara den man vill utan att bli kränkt. Fostrandet kring etiska aspekter rörande 

exempelvis ärlighet understryks. Skolans fostran skulle bidra till elevens medvetande i att 

förtryck inte förekom. Som människa fanns skyldigheten att minska andra smärta och lidande. 

Samhället skulle även omfattas av personer som speglade en självständighet, därför skulle 

också ett jämställdhetsarbete förekomma. Skolan skulle arbeta med solidaritet gällande 

människor i och utanför Sverige, och därför skulle eleverna lära sig förstå och respektera att 

alla människors levnadssituationer såg olika ut. Eftersom alla hem varierar skulle skolan 

också ses som ett komplement till hemmet i fostransuppdraget. I samverkan med hemmet 

skulle skolan bidra till elevens utveckling i ansvarsfullhet som skulle präglas av demokrati. 

Därför behövde föräldrarna stödja och främja reglerna som gällde för demokrati. Elevens 

självbild, arbete, etik och syn på lärande påverkades av de vuxnas roll som förebilder. De 

vuxna måsta därför samverka med skolan och följa de förväntningar som skolan ställde. 

 

 Människans eget värde skulle respekteras och vara den grund som präglade frågor gällande 

värderingar i aspekter som rörde de politiska, sociala och historiska. Alla individer är olika 

och därför skiljer sig deras uppfattningar i olika ämnen. Skolan hade därför som uppgift att 

visa en öppenhet gällande människors olika åsikter och värderingar. En värdering som var 

demokratisk skulle föras fram och alla eleverna ska inneha rätten till att uttrycka sig. 

Kränkande åsikter eller värderingar skulle skolan ta strid från och aktivt motverka. 
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Elevens intresse för fritid sågs som en viktig aspekt i LGR 80. Skolan hade som uppgift att ta 

tillvara på de intressen eleven hade, och borde även ge stöd till annan verksamhet utanför 

skolan. Information om aktiviteter utanför skolan kunde leda till att elever provade olika 

former av arbete, och kontakt med en organisation eller förening kunde leda till att eleven 

utvecklade ett intresse på sidan av skolan. 

 

Ett samarbete mellan skola och arbets- samt näringsliv ansågs vara viktigt. Eleverna skulle 

därför få möjligheten att göra studiebesök och andra utflykter. Läroplanen la vikt vid äldre 

människors närvaro i elevernas omgivning. Ett samtal med en äldre person kunde öppna upp 

kontexten i hur det var förr, Något som kunde resultera i att eleverna såg saker ur andra 

perspektiv. Praktiken skulle också förekomma i skolan, och syftade i att eleverna skulle 

praktisera könsdominerade yrken. Resultatet skulle då bli att pojkar och flickor fick en bättre 

syn i de olika yrkena, eftersom skolan strävade efter ett samhälle som är jämställt. 

 

Läroplanen tydliggjorde också grupparbetet, och menade att utanförskap och mobbning skulle 

motverkas och istället öka självkänslan hos eleverna. Genom diskussioner och via 

enkätundersökningar skulle skolans undervisning utvärderas för att hela tiden utvecklas. 

Elevernas intresse skulle tas tillvara på och ansvarig lärare skulle därför vara angelägen om att 

låta eleverna lösa sina egna problem och även låta de ta reda på svaret på sina egna frågor.  

 

År 1994 stod den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet klar. Denna läroplan 

innefattade grundskola, särskola, förskoleklass- samt fritidsverksamhet. I LGR80 beskrevs 

inte mål och riktlinjer lika tydligt för arbete inom skolan, något som är tydligare i den 

efterföljande läroplanen. 

Pedagogiskt program för fritidshem 

År 1988 kom det dokument som skulle bli grunden till styrdokument för fritidshemmet. 

Dokumentet kallades för pedagogiskt program för fritidshem, och i dokumentet fanns en 

tydlig skiljelinje mellan fritidshem och skola. Det fanns också en tydlig markering kring det 

faktum att fritidshem inte var skola och tvärtom. Definitioner kring barns fritid nämndes och 

läxläsning samt andra uppgifter som kunde förknippas med skola eller hem inte skulle tillhöra 

fritidshemmet. Något som resulterade i att läxläsning på fritidshemmet avslutades. Fritiden 

innebar just fritid, och därför skulle denna tid inte förknippas med skola eller liknande. 
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Programmet riktade sig till först och främst till huvudmän och ansvariga för fritidshem, men 

även personal och vårdnadshavare. 

Programmet var också användbart för lärare i skolverksamheten, både för- och grundskola 

samt för forskare och högskolelärare i exempelvis fritidshemsprogrammet. 

 

På fritidshemmen skulle personalen ansvara för utformning av verksamheten. De skulle 

planera genomföra samt utvärdera fritidsverksamheten utifrån mål, inriktning, barns 

utveckling och livsvillkor. Förutom det skulle fritidshemmet ge stöd och vägledning för 

kommunernas arbete i ledning och utvecklingsfrågor. Personalens planering, utveckling och 

utvärdering av den egna verksamheten fungerade som utgångspunkt tillsammans med 

kommunens ramar och riktlinjer.  

 

I verksamheten har det skapats ett par centrala begrepp som innefattar en strävan över att föra 

samman tillsyn och omsorg med en inriktning som är pedagogisk. Synen blev därför bredare 

och syftade till barnets hela utveckling. Barnet skulle ges möjlighet att genom egna aktiviteter 

leka och skapa för att undersöka och sedan utveckla egna intressen. Barnets 

vänskapsrelationer bidrog därför till den egna utvecklingen av intressen. Ett annat centralt 

begrepp innefattar att de arbetssätt och innehåll utgår ifrån barngruppen och det som skedde i 

deras liv. Arbetet skulle även bygga på barnets erfarenheter samt intressen och skapa en 

meningsfullhet kring dem. 

1994 års läroplan  

Ansvarsfördelningen i LPO 94 var förlagd så att de generella målen sköttes från statligt håll 

medan kommunen var ansvarig för att det genomfördes. I läroplanens första avsnitt bearbetas 

värdegrundsarbetet, sedan beskrivs riktlinjer och mål. Målen delas upp i två olika delar där 

skolan skulle arbeta mot att nå uppsatta mål för verksamheten medan den andra delen 

behandlar de mål som skolan skulle ge eleverna möjlighet att uppnå. Skolans riktlinjer finns 

utformat och ansvaret tydliggörs. Skolverksamheten skulle bidra till en ökad förståelse för 

andra individer, och ingen människa skulle därför utsättas för kränkande eller trakasserande 

påhopp och inte heller mobbning. Fördomar om andra människor skulle enligt läroplanen 

mötas med öppna diskussioner och kunskap. Ett sådant beteende innebar konsekvenser om en 

lösning var oåtkomlig. Den globalisering som skedde tillförde en ökad förståelse i de 

värderingar som grundade sig i det svenska samhället. Den undervisning som skedde skulle 
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ge elever en förberedelse i kommande samhällsliv, och även vara öppen för att låta eleverna 

göra sina röster hörda. Elevens skulle stärka sin förmåga till att ha personliga åsikter där 

skolan bidrog till en grund genom att arbeta med ett etiskt perspektiv. En realistisk och 

varierande utbildning skulle ligga till grund för detta. Varje enskild skola skulle få de stöd 

som verksamheten behövde, vilket betydde att de ekonomiska tillskotten blev individuella. 

Undervisningen kunde därför inte formas universellt. 

 

De innehåll som verksamheten utgick ifrån speglade ett samhällsperspektiv. Den 

huvudsakliga uppgiften var att bidra till kunskap, dock räckte det inte med en undervisning 

som enbart utryckte värden sett ur en demokratisk aspekt, utan arbetet skulle som nämnt 

tidigare ge eleverna färdigheter som behövs för att kunna fungera ute i samhället. Kunskap 

var något som fanns i olika former som samspelade med varandra i fakta, förståelse, 

färdigheter samt förtrogenhet. Skolan skulle ge eleverna möjligheter till denna kunskap. 

Läroplanen betonar betydelsen av en variation i skolan, där eleverna skulle lära sig att arbeta 

såväl självständigt som tillsammans med andra. Verksamheten skulle också ge elevernas 

familjer stöd i fostrande och utvecklande delar precis som i samarbetet för att bidra till en 

ökad ansvarsmedvetenhet. Det fanns ett ansvar kring ett miljöperspektiv som existerade i 

utbildningen där eleverna ansvarade för sitt personliga förhållningssätt till miljöfrågor över 

hela världen. 

 

Skolans strävan grundade sig i att eleverna ska känna sig nyfikna i sitt lärande. Det betonas att 

varje enskild elev skulle lära sig på sitt egna vis. Lärdom om att kunna uttrycka sig baserat på 

kunskap i kombination med en reflektion över exempelvis etiska aspekter skulle skolan även 

bidra till. Riktlinjerna som fanns pekade på att personal inom verksamheten behövde arbeta 

för att främja en positiv lärmiljö, och därför skulle samtliga elever hjälpas, tillgodoses sina 

behov och sin erfarenhet. Solidariteten skulle prägla verksamheten och kränkningar skulle 

motarbetas. Eleverna skulle visa ansvarighet för studierna och på så sätt få en större 

delaktighet i deras utbildning. 

 

Det personliga ansvaret över studier och inlärning skulle lärare bidra till att eleverna kände 

intresse i. Oavsett bakgrund, oberoende av det sociala samt kulturella, eller kön skulle 

eleverna känna denna delaktighet i innehållet av utbildningen. En delaktighet som växte i takt 

med att eleven blir äldre. Kön skulle inte delaktigheten i undervisningen, oavsett om det 
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gällde sätt att arbeta på, planering eller utvärdering. Lärare skulle i samverkan med hemmet 

uppdatera sig i hur den situationen ser ut och samtidigt respektera eleven. Eleverna skulle 

förberedas för det demokratiska samhället i en rättighets- och skyldighetsaspekt. 

Skolans strävan skulle ligga i att eleverna får kunskap som räckte till att kunna ta ställning i 

eventuella framtidsfrågor. Eleverna skulle även få hjälp med att knyta kontakter med 

förenings-, kultur- och arbetsliv. Eleven skulle inte heller känna att de val av studier eller 

arbete som görs påverkade av sociala, kulturella eller genusaspekter. Ansvarig lärare hade 

även som uppgift att bidra till en ökad kommunikation mellan elev och exempelvis företag, 

utbildning eller annan organisation som kunde vara intressant i ett framtidsperspektiv. 

 

Fritidshemmets uppdrag upplevdes inte vara särskilt tydligt i Lpo94, och därför publicerades 

ett kompletterande dokument. Dokumentet skulle förtydliga fritidsverksamheten för samhället 

samt personer arbetade i och runt verksamheten. 

Allmänna råd för fritidshem 

Enligt Lärarförbundet (2004) var Lpo 94 läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Fritidshemmets uppdrag var dock något som behövdes 

förtydligas. Resultatet blev ett komplement från Skolverket i form av de allmänna råden som 

kom 2007 med benämningen Kvalitet i fritidshem. 

 

Skolverket (2007) betonade att fritidshemmen behövde arbeta målstyrt och det var viktigt att 

kommun, rektor och personal var väl bekant med verksamhetens uppdrag. Uppdraget fanns i 

skollagen samt läroplanen och verksamheten skulle även formas av barngruppens behov och 

intressen. Om uppdraget följdes fanns det förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete i 

fritidshemsverksamheten. Arbetet skulle följas upp, analyseras och resultaten skulle 

synliggöras hur de stod i förhållande till målen från läroplanen. De allmänna råden skulle 

skapa diskussioner kring hur fritidshemmet som verksamhet bedrevs. De allmänna råden 

reviderades 2014 och begrepp som barn och pedagog ändrades. Begreppen blir istället elev 

och lärare, men enligt Skolverket (2014, s.21) skulle begreppen även tillämpas inom ramarna 

för fritidsverksamheten 
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Läroplanen från 2011 ersatte den tidigare och innehåller förutom mål och riktlinjer 

ämnesövergripande värderingar samt en detaljerad kursplan för varje ämne. Kursplaner för 

samtliga ämnen är också en av de stora förändringarna i Lgr 11. 

Läroplan för grundskolan 2011  

År 2011 förändrades utbildningen för fritidspedagoger där den tidigare inriktningen var en 

lärarexamen mot arbete med barn yngre åldrar.  Det förändrades till en grundlärarutbildning 

mot arbete i fritidshem samt behörighet att undervisa minst ett praktiskt eller estetiskt ämne. 

Enligt läroplanen som utgavs 2011 skulle skola, förskoleklass och fritidshem samarbeta för att 

bidra till elevers utveckling och lärande. Fritidsverksamheten sågs som ett komplement till 

skolverksamheten, och syftet har speglat sig i de allmänna råd som har förtydligat uppdraget. 

Uppdraget beskrivs mer detaljerat i det kapitel som ingår i den reviderade läroplanen från 

2016. Delen i läroplanen som just handlar om verksamhetens uppdrag underströks i den första 

och andra delen som utöver uppdraget betonar värdegrundsarbete, övergripande mål samt 

riktlinjer. Enligt Skolverket (2011, s. 24) kan kapitlet som tillgavs fritidshemmen ses som ett 

detaljerat avsnitt för dessa delar. 

 

Fritidshemmets övergripande uppdrag var att skapa en miljö som främjar elevernas utveckling 

och lust att lära i en verksamhet som erbjuder eleverna rekreation samt en meningsfull fritid. 

Likt de allmänna råden ersattes benämningar som barn och pedagog med lärare och elev, även 

begreppet verksamhet ersattes med undervisning. Utifrån de första två delarna i läroplanen 

skulle fritidshemmets uppdrag inrikta sig på att eleverna skulle finna sina karaktärer för att 

delta på bästa sätt i samhället utifrån sig själv. Alla elevers behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande skulle beaktas i verksamheten där de skulle erbjudas stöd för att få 

goda möjligheter till att utvecklas, exempelvis elever i behov av särskilt stöd men även 

tillgodose alla elevers behov. För att kunna ta hänsyn till alla elevers utveckling skulle det ske 

en samverkan mellan elevernas lärare i skolan och fritidspedagoger för att fungera som en 

kompletterande verksamhet till skolan. 

 

Skolan står på en demokratiskt grund där eleverna skulle utveckla och skaffa sig kunskaper 

och värden för att främja lusten att lära hela livet. Det svenska samhället förhåller sig till 

demokratiska värderingar för mänskliga rättigheter och skolan skulle förmedla och ingjuta 

respekt för sådana aspekter. Alla människors lika värde och jämställdhet står även det till 
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grund i utbildningen. För att främja elevernas utveckling skulle fritidshemmet innehålla en 

social gemenskap som skulle stärka kontakten mellan elever men även mellan elever och 

personal. Eleverna skulle även få delta i fysiska aktiviteter, skapande och lek som kunde ses 

som en betydelsefull del i deras lärande. Utöver det skulle eleverna få en inblick i olika 

kulturer, föreningar och organisationer som kunde utveckla ett intresse. 

 

De som arbetar i fritidshemmen skulle aktivt samarbeta och arbeta mot hemmen. Resultatet 

skulle då bli att man tillsammans kan utveckla verksamhetens innehåll. De arbetande i 

verksamheten skulle även informera vårdnadshavare om hur elevens situationer såg ut i 

fritidshemmet, elevens trivsel var även en viktig aspekt. Vårdnadshavare skulle även vara 

underrättade i hur eleven utvecklar sina kunskaper. 

 

Helhetssynen på utbildningen grundade sig i att eleverna och deras behov möttes och 

speglades av en god och hälsosam miljö. Skulle det inte uppfyllas, eller skulle exempelvis en 

elevs beteende anses vara störande var det rektor samt lärares ansvar att vidta åtgärder samt 

föra eventuella dokumentationer som försäkrade elevernas trygghet och arbetsro. Det skulle 

ske ett aktivt arbete i skola och fritidshemmet för att öka elevernas förståelse kring alla 

människors lika värde, och ett arbetssätt som skulle motverka kränkande behandling, 

trakasserier och mobbning. En åtgärdsplan mot former av denna typ av behandling skulle 

finnas och följas. Även hur en sådan behandling kunde förhindras i ett långsiktigt perspektiv 

skulle finnas, samt hur diverse åtgärder hade verkställts. 

 

Kapitel fyra i läroplanen som tillkom för fritidshemmet förtydligade fritidshemmets syfte och 

centrala innehåll där de centrala innehållet kunde delas upp i fyra kategorier: 

 ·        Språk och kommunikation 

·         Skapande och estetiska uttrycksformer 

·         Natur och samhälle 

·         Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

 

Kategorierna och dess innehåll kan sammanfattas med att eleverna skulle få prova samt 

utveckla idéer, lösa problem och sedan omsätta idéer i handling. De skulle få lära sig vikten 

av hänsynen till varje individs enskilda behov. Även vikten av hänsynen till balans mellan 

aktivitet och vila betonades. Eleverna skulle få lära sig att skapa samt bevara goda relationer 
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mellan varandra, de skulle också lära sig samarbeta utifrån ett empatiskt och demokratiskt 

förhållningssätt. Eleverna skulle få lära sig kommunicera med uttrycksformer i olika 

sammanhang med olika syfte, både språkligt och estetiskt. Miljöer inom samhälle, teknik och 

natur hade eleverna rätt till att utforska. De skulle även få en inblick och förståelse i hur 

diverse miljöer kan ha en inverkan på hälsa och trivsel. 

 

Läroplanen reviderades ytterligare en gång 2017 där man förtydligar skolans uppdrag att 

stärka elevernas digitala kompetens. Eleverna ska sätta sig in i mer avancerad värld som 

förändras snabbt med en ökad digitalisering och ett större informationsflöde. Det kommer 

krävas att eleverna får kännedom och kunskap i områden som källhänvisning samt källkritik, 

och vad följderna kan bli av att följa fel angiven information. Även arbetsmetoder i att lära sig 

finna ny kunskap anses vara viktig i den nya revideringen. Skolan ska öka elevernas förståelse 

kring hur både samhälle och individ påverkas av den digitala utvecklingen. Samtliga elever 

ska få möjligheten att utveckla sitt eget kunnande i användningen av digital teknik. De ska 

även få möjligheten att utveckla ett ansvarsfullt synsätt på den digitala tekniken. Utbildningen 

ska tillföra ett förhållningssätt som främjar elevernas egna initiativ och intresse. Denna 

revidering träder i kraft läsåret 2018/2019 men går att använda sig redan 2017/2018. 

 

Revideringar av läroplaner har skett ett antal gånger från och med Lgr 80 fram till Lgr 11 och 

i vår undersökning eftersträvar vi att diskutera kring hur revideringar kan ha påverkat 

fritidspedagogernas yrkesroll. 

 

Fritidspedagogens perspektiv på uppdraget 

Synen på fritidspedagogens dåvarande yrkesroll 

Vi frågade informanterna vad de tyckte att deras uppdrag var på fritidshemmet när de började 

arbeta som fritidspedagog och resultatet visar att barnen skulle få social träning där de skulle 

lära sig att bli självständiga, leka och fungera i en gruppverksamhet. De informanter som har 

varit yrkesaktiva innan integreringen var eniga om att barngrupperna var mindre och mer 

hanterbara förr. Eva, som varit yrkesaktiv sedan 1987 berättade att när barngrupperna var 

mindre kunde de göra fler aktiviteter med barnen. Hon fortsatte och berättade om hur många 

barn som var inskrivna på fritidshemmet: 
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En fördel med liten barngrupp är att man kan hitta på mer saker var barngruppens storlek. Som mest 

hade vi 21 barn på två personal. Vi fick även en assistent som var med ett särskilt barn (Eva).  
 

Precis som det Eva nämner om möjligheten att göra fler aktiviteter med en mindre barngrupp 

stärktes även av Kajsa där hon talade om hur det var enklare att ta med en mindre barngrupp 

på exempelvis studiebesök på brandstationen eller det lokala mejeriet. Förutom diskussionen 

kring mindre barngrupper tog hon även upp fritidshemmets lokaler som inte delades med 

skolan:  

 

Det var bättre lokaler som främjade den fria leken och barnen fick mer tid för vila och reflektion 

eftersom att det fanns fler rum på fritids och grupperna var mindre. Oftast hade fritids egna lokaler en 

bit från skolan, det blev mer hemtrevligt och mysigt (Kajsa). 
 

Enligt informanterna hade fritidshemmen tillgång till egna lokaler i anslutning till skolan eller 

egna lokaler en bit från skolan. Lokalerna behövde därför inte ställas i ordning inför 

stundande skoldag. 

 

Innan integreringen hade fritidshemmet ofta förknippats med barnomsorg där inga krav på 

måluppfyllelse har funnits. Lennart, som var aktiv fritidspedagog på 70-talet beskriver att 

fritidshemmet inte hade några styrdokument att inrikta sig mot under hans aktiva period. 

  
Det är situationen som ska avgöra vad man kan göra och inte göra på fritids. Det är barns fritid man 

arbetar med där man även lär på fritiden fast på andra sätt. Det blev vår yrkesidentitet och yrkesroll 

(personlig kommunikation, 18 april 2018). 
 

Lennart berättade att de var väldigt aktiva och medvetna kring yrkesrollen, även om det inte 

fanns nedskrivet. Han menar att de visste vad de skulle utgå ifrån och hade istället mycket i 

huvudet. De var medvetna om att de arbetade med barnens fritid och de ville föra den 

betydelsefull där barnen kunde lära sig på andra sätt än i skolan. Det blev också en styrka att 

vara så pass medveten i en framtidsaspekt. Denna medvetenhet gjorde att Lennart var delaktig 

i att arbeta fram det som skulle bli de första rekommendationerna eller styrdokument för 

fritidshemmet även kallat det pedagogiska programmet: 
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Vi själva introducerade ett Program för innehåll i fritidshemsverksamhet som kom ut 1981, det var ett 

fackligt dokument. Det låg till grund för det första pedagogiska programmet som kom 1988 (Lennart). 
 

Det pedagogiska programmet nämndes även av Per, som talade om de övergripande målen 

kring värdegrundsarbete samt de normer och värden som både skolan och fritidshemmet alltid 

har strävat mot: 

 

Från första början använde vi oss av pedagogiska programmet som styrdokument, både i utbildningen 

och i arbetslivet. Det dokumentet var oftast en ”hyllvärmare” och man utgick istället från aktiviteterna 

mer och utvärderade dessa. Styrdokumentet vi hade då användes mest under planeringsdagar för att 

understryka den aktivitet vi hade gjort och vad vi hade gjort (Per). 
 

De pedagogiska programmet låg till grund för de Allmänna råd som vi har idag. Flera av de 

intervjuade ansåg att styrdokumenten inte användes lika mycket förr som det gör nu. Något 

som leder oss in på nästa ämne som handlar om hur informanterna såg på yrkesrollen efter 

integreringen. 

Synen på fritidspedagogens nuvarande yrkesroll 

Vi frågade informanterna om hur det ansåg att deras yrkesroll hade förändrats från när det 

började arbeta till hur det ser ut idag. Majoriteten av informanterna arbetade som aktiv 

fritidspedagog samtidigt som integreringen med skolan. Informanternas fritidsverksamheter 

flyttades in och delades med skolans lokaler. I och med denna integrering och ökande 

barngrupper i verksamheten berättade Maria om en otydlig gräns på hur många barn som får 

befinna sig på fritidshemmet:   

 

Förr så var det sagt att det skulle vara gräns på 12 barn per pedagog, det utökades senare till 17 barn och 

idag är det otydligt om det finns någon gräns. Idag har vi totalt 140 barn på 4 fritidsavdelningar med 2-3 

pedagoger på varje avdelning (Maria). 
 

Barngruppernas storlek idag är något som övervägande del av informanterna såg som ett 

hinder i deras yrkesroll. De berättar att stora barngrupper hindrade dem från att genomföra 

aktiviteter som var möjliga innan sammanslagningen med skolan då barngrupperna var 

mindre. Magnus ansåg att det bör finnas en gräns för antalet elever på fritidshemmet: 
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En svårighet i min yrkesroll är att få ihop en barngrupp när den för stor. Det är svårt att få in 

gruppgemenskap och skapa arbetsro när man är underbemannade. För något år sedan hade vi sjuttiofem 

barn inskrivna på vår avdelning, och även då var vi tre endast personal. 

Det skapas grupperingar i gruppen och många barn känner inte heller varandra, trots att det befinner sig 

i samma fritidshem. Förr var grupperna en tredjedel av vad de är idag, vilket gjorde att dessa svårigheter 

inte fanns. Kommunen måste börja använda riktlinjer och inse att det finns en gräns, och det har 

säkerligen med ekonomi att göra (Magnus). 
 

I och med sammanslagningen med skolan delade många av informanternas verksamheter 

lokaler med skolan, vilket även medförde hinder. Flera av de intervjuade upplevde ohållbara 

arbetsförhållanden där samtliga elever inte kunde vistas på samma plats. Eva berättade att 

barngruppen behövde delas upp där ena halvan var ute med den andra var inne för att få ihop 

verksamheten. Hon betonade arbetsmiljön precis som lokalerna i synnerhet: 

 

Vi kan inte ha alla våra barn inne samtidigt, utan vi är tvungna att dela upp gruppen för att det helt 

enkelt inte finns plats åt alla. Den ena halvan vår vara ute medan den andra är inne och tvärtom. Den 

enda gången alla barn är inne tillsammans är på fredag eftermiddag när vi ser på film. Det fungerar 

eftersom många föräldrar hämtar sina barn tidigare innan helgen (Eva). 
 

Även om majoriteten av informanterna upplevde barngruppernas storlek som ett hinder fanns 

det också skolor med bättre förutsättningar. Erik bedrev en verksamhet där barngruppen var 

hälften så stor som genomsnittet i denna undersökning. Till skillnad från övriga informanter 

fanns inte samma hinder i denna verksamhet. Erik berättade att fritidshemmet istället såg ut 

som många av informanternas beskrivning av det fristående fritidshemmet innan 

sammanslagningen med skolan: 

 

Den lilla barngruppen gör att vi kan gå iväg med dem och göra andra saker som vissa skolor med större 

barngrupper inte kan (Erik). 
 

Även om Erik arbetar i en verksamhet som inte liknar övriga ska alla oavsett förutsättningar 

uppnå samma mål som finns i styrdokumenten. Informanterna beskrev sin uppfattning av 

fritidspedagogernas uppdrag samt hur den hade förändrats. I och med det allmänna råden för 

fritidshem samt kapitel 4 i läroplanen som tillkommit ansåg informanterna att fritidshemmets 

verksamhet har lyfts fram mer och de nya lärandemålen gör verksamheten tydligare för både 
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personal, barn och vårdnadshavare. Kajsa, som är en av informanterna bekräftar denna 

kravbild som har ökat i takt med styrdokumentens revideringar: 

Förr var många fritidspedagoger kreativa och praktiska och upplevde de svårt när kraven blev högre på 

skriftlig dokumentation, samt påvisa hur de arbetar mot målen i läroplanen (Kajsa). 
 

Det som bekräftades av Kajsa stärktes även av Britta som berättade om hur det inte var 

samma krav på måluppfyllelse förr. Hon berättade att yrkesrollen har blivit bredare i takt med 

den ökade kravbild som har ställts på fritidshemmet: 

 
Jag tycker att det har kommit in mer lärande på fritidshemmet och krav som gör att yrkesrollen har 

blivit bredare, det är mycket som vi personal ska förmedla med dessa nya mål (Britta). 

 

Efter integreringen flyttades fritidsverksamheten in i skolan, kraven ökade och barngrupperna 

växte. I arbetet med ökade krav skulle alla elevers behov tillgodoses där personalen på 

fritidshemmet även befann sig i klassrummen under skoltid. Efter integreringen hade samtliga 

informanter någon gång arbetat i klassrummet där deras erfarenheter varierade. En roll som 

hjälplärare alternativt resurs nämndes av alla där arbetsuppgifterna har varit att utgå från 

klasslärarens direktiv. Ett exempel från Eva var att fritidspedagogen fick ta med sig några 

elever för att sitta enskilt och arbeta i ett grupprum eller undervisa i halvklass. 

 

När fritidsverksamheten flyttade in till skolan blev vi fritidspedagoger de stora förlorarna. Lärarna ville 

inte att vi fritidspedagoger skulle vara med i klass (Eva). 
 

Det var något som stärktes av Erik som hade erfarenhet av liknande saker som Eva. Han ville 

ha ett mer tematiskt arbetssätt där klasslärarna ansvarade för det formella och teoretiska 

medan han som fritidspedagog skulle ansvara för det praktiska. Han menar att ett sådant 

tillvägagångssätt skapar möjligheter till att utnyttja alla kompetenser: 

  
Man får ut mer om man ser vilka kompetenser vi har och utnyttjar dem för att se alla elevers behov 

(Erik). 
 

Flera av informanterna ansåg att fritidshemmet fick anpassa sig till skolan i samband med 

ihopslagningen. Trots det ser flertalet informanter möjligheterna med att ha en kombinerad 

verksamhet. En som ser möjligheterna med sammanslagningen är Per och han berättade: 
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Vägen har inte varit lätt till att etablera sig tillsammans med skolan. Man kan se möjligheter där skola 

och fritidshem skulle kunna skapa något riktigt bra. Man skulle kunna få ett tydligt helhetsperspektiv på 

eleven i detta avseende, men då handlar det om hur man hanterar lokaler och barngrupper under dagen. 

Det finns möjlighet till ett bra samarbete och utbyte av varandra (Per). 

 

Eftersom att yrkeserfarenheten varierar precis som kompetensen kan arbetet också variera 

gällande elevers helhetsperspektiv. Många av informanternas svar skiljer sig medan andra är 

av liknande innebörd. Intervjuerna har synliggjort förändringarna som skett före och efter 

integreringen för fritidsverksamheten. I nästa kapitel kommer en diskussion föras mellan den 

tidigare forskningen samt resultatet av styrdokument och intervjuer. 
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Diskussion 
Nu har vi kommit fram till det avslutande kapitlet som innefattar både en metod- samt en 

resultatdiskussion där vi börjar med att reflektera över undersökningens val av metod. För att 

se hur fritidspedagogerna ser på yrkesrollens förändringar mellan 1990-2017 förs en 

diskussion kring den tidigare forskning som finns tillsammans med undersökningens resultat. 

Avslutningsvis skrivs en slutsats tillsammans med förslag på forskning som kan ta ämnet 

vidare. 

 

Metoddiskussion  
Valet av intervjustudie föll naturligt eftersom vi sökte efter fritidspedagogers syn på 

yrkesrollens förändringar. Tidsmässigt har intervjudelen räckt till där både planering och 

genomförande har fungerat väl. I undersökningen har urvalet av informanter varit bra för att 

deltagarna har varit yrkesaktiva under den period som speglar syftet. Vi anser att det har 

kunnat se annorlunda ut om informanterna exempelvis hade haft förhinder av något slag, 

eftersom det skulle ha förskjutit genomförandet av intervjuerna. Liknande intervjufrågor 

testades i en pilotstudie för att se hur användbara frågorna visade sig vara. En pilotstudie är 

användbar för att testa intervjufrågor, och ska göras med personer som har kunskap inom 

området men som inte ingår i den större studien (Bryman, 2011). 

 

Svaren blev inte lika utförliga som det var tänkt, och vi som informanter hade kunnat bidra till 

ytterligare följdfrågor som hade fört samtalet vidare. Inför denna undersökning ansåg vi att 

vissa frågor från pilotstudien behövde ses över. Med hänsyn till det utformades frågorna med 

hjälp av tidigare forskning, och under samtal kunde följdfrågor ställas som tog intervjun 

vidare. En styrka med en intervjustudie anser vi vara flertalet perspektiv från de olika 

deltagarna. Istället för att endast tolka och fokusera sig på sin egen läsning blir det positivt 

med flera olika tankar och reflektioner kring samma ämne.  

 

Vi valde att analysera de olika styrdokument som har varit relevanta under informanternas 

yrkesaktiva period. Det gjordes för att få en tydlig bild av vad dokumenten inriktade sig mot, 

men även för att se hur informanterna arbetade med dokumenten. Vi anser att de intervjuade 

hade kunnat visa en tydligare förståelse kring tidigare styrdokument samt hur de har arbetat 
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med dessa. Frågorna hade kunnat utformas annorlunda för att få fram en tydligare diskussion 

kring hur styrdokumenten har använts över tid. Det kan även bero på att tidigare 

styrdokument inte haft samma krav på måluppfyllelse som nämnt innan. 

 

Genom att göra en textanalys av styrdokument kunde fritidspedagogernas uppdrag 

synliggöras. Arbetet med en textanalys av styrdokument har varit tidskrävande, men vi tar 

med oss en större insikt kring fritidshemmets mål och uppdrag. I denna undersökning hade vi 

önskat en tydligare bild från informanterna gällande arbetet med styrdokumenten. Resultatet 

av denna textanalys i samband med de intervjuer som gjorts har även bidragit till en ökad 

förståelse kring styrdokumenten men också kring yrkesrollen. 

 

Textanalysen har även bidragit till en syn på styrdokument som visar konkreta förändringar 

där vi anser att kapitel fyra i Lgr 11 är den mest självklara och betydelsefulla förändringen för 

fritidshemmet. Fritidshemmets kapitel som en del av läroplanen kan vara ett startskott för 

någonting större som visar att det är en viktig verksamhet för barnens lärande. 

 

Resultatdiskussion  

I det här avsnittet relateras de presenterade resultaten till tidigare forskning. Arbetsstugornas 

framväxt har tillsammans med integreringen skapat de fritidshem vi har idag. Styrdokumenten 

har gått från en utomstående rekommendation till en nödvändighet i form av fritidshemmet 

tilldelats ett eget kapitel i läroplanen. Baserat på det insamlade materialet visar resultatet av 

denna studie att informanterna påverkats olika i sin yrkesroll. Förutsättningarna har påverkat 

dem olika. Även synen på förändringarna är i många aspekter liknande, men skiljer sig också 

åt. 

De två första kapitlen i den reviderade läroplanen från Skolverket (2017) som innefattar 

värdegrund samt normer och värden har alltid präglat verksamheten. Många av informanterna 

talar därför om att delar från styrdokumenten finns med dem i det dagliga arbetet. Resultatet 

av vår analys av styrdokumenten visar att normer och värden har varit centralt sedan Lgr80 

och framåt. Övriga aspekter som finns med i det pedagogiska programmet samt allmänna råd 

har endast varit rekommendationer. Kanske är det varför arbetet med dokumenten sett ut som 
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det har gjort. Verksamheten ska ha präglats av värdegrundsarbete, resterande del är upp till 

pedagogerna själva att utforma med råd från styrdokument. 

 

Fritidshemmets första handlingsplan Pedagogiska programmet utgavs 1988 där syftet var att 

skapa ett tydligare innehåll för verksamheten. Därför publicerades handlingsplanen enligt 

Rohlin (2001) under allmänna råd. Som nämnt tidigare skulle uppdraget inrikta sig mot 

omsorg och sociala aspekter. Många av informanterna talar om att de har haft styrdokument 

att utgå ifrån, men att uppdraget likt det Knober Markholm (1993), Hippinen (2002) samt 

Närvänen och Elvstrand (2014) nämner varit otydligt. Per beskrev det pedagogiska 

programmet som en “hyllvärmare” och användes endast under planeringsdagar för 

utvärdering av aktivitet. Tidigare forskare menar att yrkesrollen måste vara tydlig för att 

kunna uppnå styrdokumentens mål. Är det möjligt att uppnå sådana mål om en verksamhet 

inte kan bedrivas ordentligt? I yrkesrollen är detta värt att reflektera över. De menar även att 

reformerna har försämrat yrket och uppdraget måste ses över. Om en verksamhet ser ut som 

många av de informanterna beskriver, varför ses den inte över? Som nämnt tidigare finns det 

fritidshem som inte kan bedriva en daglig verksamhet där alla barns behov inte tillgodoses. 

Reformerna bekräftas av Andersson (2013) som även menar att dessa har skapats utifrån 

politiska beslut som i sin tur har skapat nya ekonomiska förutsättningar. Om fallet ser ut som 

det gör på flera av de intervjuades arbetsplatser, ser vi likt informanterna att de ekonomiska 

förutsättningarna bör ses över. Sådana verksamheter är enligt oss ohållbara. Om det är 

resultatet utifrån nio intervjuer, hur ser resultatet ut återigen, om de intervjuade hade varit 

fler? 

 

Även om förändringar i styrdokumenten bekräftar uppdragets tydlighet visar resultatet av 

intervjuerna att informanterna inte talar kring konkreta exempel på ett tydligare arbetssätt. Det 

kan bero på ett oförändrat arbetssätt som kan vara svårt att ta sig ur. Förändring och 

utveckling av yrket talar Kuisma och Sandberg (2008) om och de menar att det finns lärare 

som arbetar för att föra verksamheten framåt medan andra är emot utvecklingen. När det nya 

kapitlet publicerades i Lgr 11 bestående av fritidshemmets centrala innehåll ökade kraven på 

måluppfyllelse. Därför anser vi personligen att det bör ges tid till bekantskap med det nya 

materialet. Eftersom den senaste revideringen från Skolverket (2017) är relativt ny visar 

resultatet att många av informanterna fortfarande befinner sig i en lärande fas. I och med mer 
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nyutbildad personal är vår förhoppning att det nya arbetssättet med högre måluppfyllelse samt 

mer dokumentation bli mer naturligt och för verksamheten framåt. 

 

Samtliga studier i tidigare forskningsresultat talar om förutsättningarnas förändringar genom 

åren. Calander (1999) nämner att reformerna som sker i skolan också påverkar 

fritidsverksamheten. Det bekräftas av Kuisma och Sandberg (2008) som berättar att 

verksamheten kan förändras beroende på vilka omständigheter som sker i skolvärlden. 

Calander (1999) menar att exempel på det kan vara växande barngrupper och läroplaner som 

revideras. Det bekräftas av samtliga informanter som har varit yrkesverksamma innan 

sammanslagningen med skolan. Som nämnt i resultatet är informanterna eniga om att när de 

började arbeta låg fokus på omsorg. Det var inte heller lika pedagogiskt som informanterna 

beskriver dagens verksamhet som.  

 

I intervjuerna är det en aspekt som återkommer, nämligen barngruppens storlek. Åtta av de 

nio deltagarna upplever storleken på barngruppen som problematisk. De upplever idag 

svårigheter i att upprätthålla en fungerande verksamhet, eftersom det inte finns någon gräns 

för hur många barn som får vistas på fritidshemmet. Nedskärningar i ekonomin är ett resultat 

av fritidshemmets integrering med skolan, och är även en stor bidragande orsak till växande 

barngrupper. Resultatet visar att innan sammanslagningen låg antalet barn per fritidspedagog 

mellan 5-7 stycken. För närvarande ligger antalet barn istället mellan 15-20 stycken. Enligt 

Hansen (1999) var den pedagogiska aspekten av yrkesrollen innan integreringen inriktad mot 

ett vardagligt lärande där verksamheten skulle utgå från barnens behov. Utifrån intervjuerna 

anser vi att det fanns större möjligheter att tillgodose alla barns behov i olika aktiviteter i och 

med att barngrupperna var mindre. De mål som fanns för fritidsverksamheten gällande att 

tillgodose de behoven finns fortfarande kvar i dagens styrdokument. Barnen ska även erbjudas 

en meningsfull fritid, och sådana mål anser vi vara svåra att uppnå om förhållandena ser ut 

som resultatet av undersökningen visar. 

 

Som nämnt i resultatet medför stora barngrupper ohållbara arbetsförhållanden där samtliga 

elever inte kan vistas på samma plats. Flera av de intervjuade nämner scenarion där 

barngruppen måste delas upp där ena halvan är ute med den andra är inne för att få ihop 

verksamheten. Om problematiken kring för stora barngrupper ser ut som den gör bland 

informanterna, hur skulle resultatet bli om studien skulle innefatta fritidspedagoger från 



34	
	

femtio skolor? Förutom problematiken kring större barngrupper har de ekonomiska 

omläggningarna enligt både Calander (1999) samt Torstenson-Ed och Johansson (2000) 

resulterat i reformer som gjort att fritidshemmen många gånger får dela lokaler med skolan. 

Informanterna är eniga om att de lokaler som fritidshemmet befann sig i innan 

sammanslagningen främjade den fria leken. Eftersom barngrupperna var mindre fanns också 

utrymmen där barnen kunde vila om de behövde. De ekonomiska omläggningar som gjordes 

har skapat en gemensam yta för skola och fritidshem. Det medför en ytterligare problematik 

kring exempelvis genomförande av aktiviteter och liknande. Vissa aktiviteter är inte 

genomförbara eftersom det helt enkelt tar för lång tid att först förbereda men även att ta reda 

på efter aktivitetens slut. Eftersom fritidshemmen hade tillgång till egna lokaler behövde inte 

lokalerna ställas i ordning inför stundande skoldag. En personlig reflektion är att utrymmena 

skulle kunna utformas utifrån ett perspektiv som gynnar båda verksamheter. Möbler som är 

lätthanterliga och praktiska skulle underlätta för både skola och fritidshem. I och med att den 

stundande verksamheten ser ut som den gör anser vi att den behöver ses över i framtiden.  

 

Förutom faktorer som möblering ser vi efter ytterligare reflektion att det kan handla om 

fritidspedagogernas status kontra lärarnas. Kuisma och Sandberg (2008) talar om hur statusen 

mellan de olika yrkesrollerna för lärare varierar. Calander (1999) nämner också 

fritidspedagogiken och beskriver denna som den yngsta av alla pedagogiska yrken i 

utbildningsinstitutionen. Yrket fritidspedagog har inte funnits lika länge som läraryrket, kan 

det därför finnas en statusskillnad yrkena emellan? Om den påstådda statusskillnaden 

existerar, är då detta en bidragande orsak till att fritidsverksamheten flyttade in i skolan i 

samband med integreringen?  

 

Calander (1999) samt Torstensson-Ed och Johansson (2000) talar om fritidspedagogen i 

klassrummet där deras yrkesroll kunde ses som hjälplärare eller resurs och klasslärarens 

direktiv var det som skulle följas. Majoriteten av de intervjuade upplevde att de agerat som 

antingen hjälplärare eller resurs. Istället för att blicka för länge på de statusaspekter som finns 

mellan yrkesrollerna bör man istället likt de Hippinen (2002) behandlar i den tidigare 

forskningen se ett helhetsperspektiv där man utnyttjar varandras kompetenser på det sätt som 

gynnar eleverna. Istället för att begränsa sitt yrke baserat på status eller liknande bör man 

arbeta tillsammans för att utveckla verksamheten och skapa något “riktigt bra” som Per 

tidigare beskriver det. Det är något som även Erik talar om där han menar att man bör utnyttja 
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de kompetenser man besitter för att tillgodose alla elevers behov. Som nämnt tidigare skapar 

förändrade förutsättningar svårigheter i arbetet med att utforma verksamheten på ett sätt som 

gynnar alla elever. Vi anser att ha ett arbetssätt där personalens kompetenser utnyttjas kan 

bidra till en ökad måluppfyllelse, som i sin tur tillgodoser samtliga elever. 

 

Avsikten med denna studie var att ta reda på hur synen på fritidspedagogens yrkesroll har 

förändrats mellan 1990-2017. Utifrån syftet ställdes följande frågor: Hur har det förändrade 

förutsättningarna påverkat fritidspedagogernas yrkesroll? Hur ser pedagogerna på 

förändringarna? Undersökningen visar hur fritidspedagoger ser på yrkesrollens förändringar 

mellan 1990-2017. Yrkesrollen har genomgående präglats av diverse förändringar genom 

åren. Förutsättningarna har förändrats i takt med att styrdokument och ekonomi prioriterats på 

olika sätt. Personligen anser vi inte att den sista förändringen har skett ännu. Det kommer 

troligen att se annorlunda ut nästa decennium. Eftersom exempelvis styrdokument ständigt 

revideras kommer verksamheten säkerligen förändras i takt med revideringarna. I framtiden 

kommer aspekter som IT och andra former av digitala hjälpmedel ha ett större inflytande på 

verksamheten, även i samhället överlag. 

 

Det har skett många betydande förändringar som har bildat en ny verksamhet. Faktorer som 

större barngrupper, mindre lokaler och förändrade styrdokument är delar som påverkat 

yrkesrollen. Även om yrkesrollen har genomgått stora förändringar, så har arbetssättet sett till 

de didaktiska implikationerna tenderat att inte ha förändrats lika mycket under tidsperioden 

som studien avser. Styrdokumenten präglas av en pedagogisk omsorg tillsammans med 

värdegrundsarbete, som i sin tur präglar arbetssättet. Något som har genomsyrat yrkesrollen 

fram till idag. I samband med att nya inslag adderas som kan förbättra arbetssättet ligger 

grunden kvar i den pedagogiska omsorgen precis som i värdegrundsarbetet. 

 

Sammanfattningsvis pekar denna studie på att de informanter som deltagit har påverkats på 

olika sätt. Förutsättningar har bidragit till hur de intervjuade har berörts. Även om synen på 

förändringarna liknar varandra, skiljer de sig också åt. En arbetsmiljö och verksamhet likt den 

många av informanterna beskriver kan vi inte se som något annat än ohållbar. Värt att notera 

är skillnaderna mellan fritidshemmen där det fortfarande finns fritidshem med mindre och 

mer hanterbara barngrupper och lokaler som gynnar verksamheten. Dock bör ingen som 

arbetar i verksamheten behöva förhålla sig till förutsättningar som vi anser ohållbara. 
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Likt forskningen i bakgrunden pekar de ekonomiska förutsättningarna på skapandet av dessa 

ohållbara verksamheter. Det är något som bör ses över på politikernivå. Ett resultat av denna 

undersökning blir att fritidsverksamheten inte är något som prioriteras särskilt högt, även om 

det finns indikationer på framsteg. Ett exempel är fritidshemmets kapitel som en del i 

läroplanen. Man kan ställa sig frågan; Om fritidshemmen inte fanns, vad skulle då ske?   

 

För att få ett större mer övergripande resultat kan en större studie göras. En intressant aspekt i 

ämnet skulle vara att intervjua annan skolpersonal som samverkar med fritidspedagogen, 

exempelvis lärare. Det skulle vara ett intressant tillfälle att ta reda på statusen mellan 

yrkesrollerna samt hur samarbetet mellan skola och fritidshem ser ut. 

 

Förslag till vidare forskning  
Studien är ett bidrag till området fritidspedagogens yrkesroll, en kategori vars yrkesroll kan 

ses som diffus utifrån ett samhällsperspektiv. Det skulle därför vara intressant att se hur 

samhället ser på fritidspedagogens uppdrag. Vidare forskning kring ämnet kan även vara att 

fortsätta med ett historiskt perspektiv där man utgår från 2017 och några decennier framåt för 

att få en fortsatt bild av hur yrkesrollen kan komma att förändras. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
2018-04-03 
 

Hej! 
 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som studerar till Grundlärare med inriktning mot 
arbete i fritidshem. Vi går nu sista terminen och arbetar med ett examensarbete som handlar 
om den fritidspedagogiska yrkesrollen. 
 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagogens yrkesroll har förändrats över tid. 
Hur har de förändrade förutsättningarna påverkat uppdraget? Hur ser pedagoger på dessa 
förändringar? Hur har förändringarna påverkat yrkesrollen? 
 

I vår studie ingår intervjuer av utbildade fritidspedagoger och vi hoppas på medverkan från 
dig. Studien förhåller sig till de forskningsetiska principerna enligt vetenskapsrådet, vilket 
innebär att deltagarna endast medverkar vid samtycke samt att de när som helst kan välja att 
avbryta intervjun om så önskas. 
 

I denna undersökning kommer alla deltagare att avidentifieras, vilket betyder att varken 
deltagarens namn, skolans namn eller namn på kommun kommer att framgå i examensarbetet. 
I examensarbetet kommer endast kön och yrkesbefattning att synas. Svaren kommer endast att 
användas i studiesyfte. När examensarbetet har examinerats kommer det att sparas i 
högskolebibliotekets databas DiVA. 
 

Jag/vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. 
 

Vi ser gärna att ni ger besked så fort som möjligt. Vid besked eller övriga frågor är du 
välkommen att höra av dig till någon av oss: 
 

Anders Larsson   Jan Grannäs 
Student    Handledare 
ofk15alo@student.hig.se   jan.grannas@hig.se 
 

Oliver Sjudin   
Student     
ofk15osn@student.hig.se 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

1. När tog du din fritidspedagog/lärarexamen? Hur länge har du arbetet som aktiv 

fritidspedagog? 

 

2. Hur ser din yrkesroll ut nu? (exempel, arbetsuppgifter, barngrupper, styrdokument, 

personaltäthet)  

 

3. Hur har er yrkesroll förändrats från det att ni började ert yrke och hur skiljer det sig till 

idag? 

 

4. Anser du att det fanns/finns några möjligheter och hinder i din yrkesroll? 

 

5. Tycker du att ditt uppdrag är tydligt utifrån styrdokumenten? / Om nej, varför inte? 

 

6. Har ditt arbetssätt förändrats på något sätt i och med revideringen av styrdokument?  Hur 

har det förändrats? 

 

7. Hur tror du att din yrkesroll kommer se ut i framtiden? 

 

8. Övriga frågor? 

 

 

 

 


