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Abstrakt 
Tidigare forskning visar att det finns återkommande oklarheter kring vilken roll fritidslärarna 

har inom skolan. I vår undersökning har vi utifrån bakgrunden om fritidshemmets historia och 

uppdrag fokuserat den förändrade roll som fritidslärare får i och med kravet på legitimation. 

Från juli 2019 krävs legitimation för att få undervisa och ansvara för fritidsverksamhet. Enligt 

läroplanen ska skolans lärare samverka med fritidslärare och utbyta kunskaper och information. 

Deras samverkan i detta arbete uttrycks som en parallell företeelse till hur fritidslärare uppfattar 

sin roll i interaktion med lärare. Vår teoretiska ansats kopplas därför till Erving Goffmans 

dramaturgiska teori och begrepp när vi sökt svar på frågan hur fritidslärare uppfattar sin roll i 

samverkan med lärare. Vi har avgränsat vår undersökning till att beskriva samverkan i form av 

uppfattningar. Vi har valt bort att observera interaktion mellan fritidslärare och lärare. 

Datainsamlingen genomfördes därav i form av en webbaserad enkät ställd till fritidslärare på en 

enskild skola och till en Facebook-grupp. Resultatet av vår undersökning indikerar att 

fritidslärare anser att det råder en otydlighet i deras roll och uppdrag.  De fritidslärare som har 

arbetat länge framträder i sin roll och har en trygghet i sin identitet, där deras trovärdighet 

skapar en övertygande äkthet som leder till förståelse vid samplanering av verksamhet. 

Fritidslärare antar en viss roll för att teamet ska fungera och vill framträda som trovärdiga. 

Svaren i vår studie visar på att det råder en oklarhet kring om lärarlegitimation gör någon 

skillnad för fritidslärarens roll. Vår egen slutsats är att fritidslärarens roll behöver tydliggöras 

för att samverkan mellan skola och fritidshemmet ska kunna fungera sett utifrån 

styrdokumenten. 
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1. Inledning 

Från juli 2019 kommer det att vara krav på legitimation för personalen som arbetar i 

fritidshemmet för att de ska få undervisa och ansvara för verksamheten. Till sommaren kommer 

vi som nyutexaminerade lärarstudenter ut i en relativt ny yrkesroll som fritidslärare i 

verksamheten. Vi vill veta vad som förväntas av oss för att kunna förhålla oss till vårt uppdrag 

utifrån de styrdokument vi är ålagda att följa i fritidshemmets verksamhet. Vi ser att det finns ett 

behov att förtydliga den roll vi fritidslärare har. Enligt läroplanen ska läraren samverka med 

personalen i fritidshemmet genom utbyte av kunskaper och information, detta för att 

vidareutveckla samarbetet mellan verksamheterna för elevernas lärande och fortsatt utveckling 

till goda framtida samhällsmedborgare. Samt genom att skapa ett sammanhang som ger eleverna 

kontinuitet och bidrar till progression i deras utveckling. Vi vill i detta arbete undersöka 

samverkan mellan yrkesroller som kan möjliggöra likvärdig utbildning i enlighet med 

läroplanens värdegrund och skollagen (Skolverket, 2018). 

  

Fritidslärarna och fritidspedagogerna som befinner sig i verksamheten idag har tidigare haft en 

annan roll med olika uppdrag utifrån samhällets behov inom både skolan och fritidshemmet. Vi 

anser att vår nya roll som fritidslärare ännu inte fått en etablerad plattform inom skolans värld, 

samtidigt som fritidspedagogens uppdrag sedan länge varit otydligt alltsedan fritidshemmet 

började integreras in till skolan för ca 30 år sedan. Från 1800-talet fram till början av 1980-talet 

bedrevs verksamheten i egna lokaler och utan skolans läroplan. Fritidsverksamheten byggde då 

på eget pedagogiskt program. Vi uppfattar att med de förändringar som skett under de senaste 

decennierna har oklarheterna kring uppdraget och vår roll som fritidslärare varit ett ständigt 

dilemma. Från den verksamhetsförlagda utbildningen uppfattar vi att fritidslärarens roll och 

uppdrag verkar vara otydligt, till skillnad från lärarnas tydliga uppdrag och med sin självklara 

yrkesroll inom skolans värld.  I Fritidshemmet-lärande i samspelet med skolan (Skolverket, 

2011) beskrivs hur mätbara kunskaper värderas högre än fritidshemmets pedagogik och i 

enlighet med det som läroplanen föreskriver blir det svårare att lyfta fram värdet av 

fritidslärarnas kompetens. Om den kunskap eleverna får i fritidsverksamheten inte värderas och 

betygssätts i samma utsträckning som skolan och Skolverket (2019) dessutom vill införa dessa 

förändringar, hur kommer det att påverka rollen som fritidslärare? 

  

I bakgrunden i tidigare forskning kommer vi att utveckla och förankra ovanstående påstående 

dvs. att det finns en oklarhet kring den roll fritidslärare ska ha, när skolan samtidigt ska arbeta 

utifrån ett helhetsperspektiv. Vi ser ett tydligt behov av att undersöka detta närmare då vi anser 

det relevant att få en inblick i hur fritidslärarna uppfattar sin roll i verksamheten och hur 
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samarbetet med lärarna fungerar  inför vår kommande yrkesroll.  Vi vill reda ut begreppen och 

genom vår undersökning kartlägga vilka uppfattningar som finns bland personalen på 

fritidshemmen och om de uppfattningarna stämmer överens med forskningen vi tagit del av. 

Genom att utgå från vår yrkesroll ur ett historiskt perspektiv, vårt uppdrag, samverkan och 

vilken roll vi har inom skolans verksamhet baserat på svaren från en enkätundersökning, hoppas 

vi få en överblick som leder till att vi kan besvara hur fritidslärare uppfattar sin roll i samverkan 

med lärarna. 

  

Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) har i sin studie undersökt hur den nya professionen 

fritidslärare fungerar ute i verksamheten och vilka förväntningar de har på sin roll. De menar på 

att identitet är något som kan konstrueras och rekonstrueras i samspelet mellan individer, miljö 

och de förutsättningar som finns. Med de krav som ställs på fritidshemmets verksamhet blir det 

relevant att undersöka de roller vi antar i vår profession. Författarna anser att vi anpassar oss till 

olika föreställningar redan innan vi kommer ut i yrkeslivet avseende vilka värden och kunskaper 

fritidslärare har baserat på teoretiska studier och praktik. Genom att få en inblick i hur de som 

arbetar i verksamheten uppfattar sin roll och hur den förändrats över tid kan vi sannolikt 

upptäcka vad som behöver utvecklas för att samverkan ska fungera. Trots att ett 

legitimationskrav införs så slits vi mellan skolan och fritidshemmet. Med ett ämne att undervisa 

i blir det två uppdrag i en relativt ny yrkesroll  som skapar nya roller i den gemensamma skolan. 

Så frågan återkommer, hur uppfattar fritidslärare sin roll i skolans värld? 

  

I texten framöver väljer vi att tydliggöra vår yrkesroll genom att använda benämningen 

fritidslärare. Den benämningen innefattar även den tidigare yrkestiteln fritidspedagog. 

  

1.1 Disposition 

Examensarbetets disposition är att först presentera bakgrunden med fritidshemmets historia, 

fritidslärarens uppdrag, samverkan och rollen utifrån tidigare forskning (se bilaga 4). Därefter 

presenteras de teoretiska utgångspunkterna följt av problemformulering och syftet med 

examensarbetet. Sedan presenteras metod följt av resultatet med analys och därefter diskussion 

samt slutsatser med förslag på framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Fritidshemmets historia 

Malin Rohlin (2001) beskriver i sin avhandling Att styra i namn av barns fritid: en 

nutidshistoria om konstruktionen av dagens fritidshem i samordning med skolan att dagens 

fritidshem har sedan slutet av 1800-talet ständigt varit i förändring utifrån samhällets behov av 

barnomsorg. Innan skolbarnomsorgen blev benämnd fritidshem var det ursprungligen så kallade 

arbetsstugor. Arbetsstugan grundades av Anna Hierta-Retzius och Fridtjuv Berg. Verksamheten 

skapades för att ge sysslolösa- och tillsynslösa barn en meningsfull tillvaro där de skulle fostras 

till framtida goda medborgare i dåtidens anda. Arbetsstugorna fostrade barnen och sågs som ett 

komplement till dåvarande folkskolan och hjälpte dem i den sociala utvecklingen. Föräldrarna 

arbetade långa dagar och somliga var periodvis arbetslösa i början av industrialismen i slutet av 

1800- till tidigt 1900-tal (ibid.). 

  

Johansson (1986) beskriver liksom Rohlin (2001) att arbetsstugorna fick de före detta sysslolösa 

barnen att tillverka hantverk. Hantverken  såldes sedan för att finansiera barnens tillvaro med 

mat och tillsyn av en vuxen person. Genom att tillverka olika hantverk förbereddes barnen i  

arbetsstugorna för det kommande arbetslivet. Under 1930-40 talet avvecklades arbetsstugorna 

och eftermiddagshemmet blev den nya tillsynsverksamheten för barn då barnavårdsnämnden 

tog över ansvaret. Eftermiddagshemmet var en dagverksamhet för arbetarklassens barn och 

fokus för verksamheten byttes nu till läxläsning och lek istället för tillverkning av hantverk 

(Johansson, 1986; Rohlin 2001). Dessutom fungerade eftermiddagshemmet som ett komplement 

till hemmet och relationsarbetet var i fokus. Till skillnad från arbetsstugorna där hantverket var 

den centrala delen av verksamheten. I samband med eftermiddagshemmen tillkom också 

yrkesgruppen barnträdgårdslärarinnor, som är dagens förskollärare. De följde barnen i deras 

utveckling och lärande (Rohlin, 2001). Deras roll enligt Skolverket (2011) var till för läxläsning 

och erbjuda barnen avkoppling och rekreation. 

 

Efter andra världskriget menar Skolverket (2011) att behovet av tillsyn av barn i skolåldern 

ökade. Kvinnorna runt om landet blev mer eftertraktade på arbetsmarknaden vilket ledde till 

ökad efterfrågan på barnomsorg. Under 1960-talet påbörjades uppbyggnaden av dagens 

fritidshem och namnet används än idag. Fritidshemmet öppettider anpassades efter föräldrarnas 

arbetstider från tidig morgon fram mot sen eftermiddag. Fritidshemmets fokus som personalen 

ansvarade för var lek, rekreation och vila samt den sociala fostran. Därtill skulle fritidshemmet 

utgöra ett komplement till hem och föräldrar. Det var samma uppgift som det tidigare 

eftermiddagshemmet hade (ibid.). 
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Rohlin (2001) beskriver att i samband med skiftet från eftermiddagshem till fritidshem tillkom 

dessutom två utredningar under 1970-talet som har betydelse för fritidshemmet. De utredningar 

som Rohlin nämner är Barnstugeutredningen och SIA utredningen. Barnstugeutredningen 

handlade om en helhetssyn på barnens utveckling med skolans arbete där också barns fritid 

diskuterades. Diskussionen handlade om hur fritidsverksamheten skulle utformas för barnen.  

SIA utredningen tog bland annat upp den samlade skoldagen för att kunna skapa ett bättre 

samarbete mellan förskolan, skolan samt fritidshemmet. Under samma tidsperiod tillkom 

fritidspedagogutbildningen, detta gjorde att fritidsverksamheten fick en pedagogisk styrning.  

Genom dessa utredningar samt den nya utbildningen framkom det också i en diskussion vikten 

av lagarbete mellan verksamheterna. Lagarbete som nu kallas för arbetslag bidrog till att 

personalen kunde arbeta ur ett helhetsperspektiv för att kunna se till hela barnets behov. 

Lagarbetet var ett samarbete mellan förskola, skola samt fritidshem (ibid.). 

  

Fritidshemmet fick ett pedagogiskt program 1988 som de dåvarande fritidspedagogerna skulle 

förhålla sig till i fritidsverksamheten. Under samma årtionde började fritidshemmet integreras in 

till skolans lokaler och blev mer ett komplement till skolan. Vilket också gjorde att de 

dåvarande fritidspedagogerna ändrade sin riktning och började arbeta under skoldagen, detta 

innebar att de var med i skolans verksamhet. Det tog tio år innan fritidshemmet fick en plats i 

Lpo94 revidering tillsammans med förskoleklassen och sedan ytterligare 22 år innan det skrevs 

ett helt eget kapitel i den reviderade upplagan av Lgr11. Dagens fritidshem påminner om 

föregångarna arbetsstugor och  eftermiddagshem. Fritidshemmet är en form av barnomsorg 

tillgängligt för barn i förskoleklass till mellanstadiet som har arbetande, studerande eller 

arbetssökande föräldrar. Skillnaden nu är att fritidshemmet också har ett pedagogiskt syfte med 

personal som ska vara utbildade och har ett eget kapitel i läroplanen (Rohlin 2001; Skolverket 

2018). 

  

2.2 Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmet är en del av skolans verksamhet och uppdraget innebär att genom 

undervisningen komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt att 

erbjuda dem en meningsfull fritid enligt skollagen (Skolverket, 2018). Samtidigt så anges det i 

de allmänna råden för fritidshem (2014) att begreppet undervisning ska användas ur ett bredare 

perspektiv inom fritidshemmet. Det ska finnas ett situationsstyrt lärande som utgår från 

elevernas egna intressen där deras fantasi främjas och de får möjlighet att utveckla sin förmåga 

att lära tillsammans med andra genom samarbete och kommunikation (Skolverket 2018). Enligt 
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de allmänna råden ska eleverna få möjlighet till fri lek och fritidslärarens uppdrag är att 

observera samt främja eleverna i deras process och utveckling (Skolverket, 2014). 

  

Fritidslärarna förväntas arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete, med en pedagogisk 

planering som syftar till att uppnå målen och dokumentera arbetet för att visa att fritidshemmets 

verksamhet bedrivs utifrån läroplanens riktlinjer. Detta är för att kvalitet och likvärdighet ska bli 

synligt inom skolans verksamhet. Enligt läroplanen ska alla elever ha rätt till en likvärdig 

utbildning, något som även omfattar fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2018). Skolverket 

(2014) föreskriver att det är viktigt att fritidslärarna är förtrogna med sitt uppdrag för att kunna 

bedriva verksamheten och uppnå målen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 

  

Rapporten Fritidshemmet-lärande i samspelet med skolan (Skolverket, 2011) lyfter att från 

mitten av 2011 ersattes fritidspedagogutbildningen med grundlärarutbildning med inriktning 

mot arbete i fritidshem och med den nya utbildningen tillkom också yrkestiteln fritidslärare. I 

och med att fritidshemmet fick en ny utbildning och yrkestitel fick också  verksamheten ett eget 

kapitel i läroplanen 2016. Samt från och med 1 juli 2019 krävs lärarlegitimation för att ansvara 

för undervisningen i fritidshemmet (Skolverket 2019). Enligt Lärarförbundet (2019) så beror 

dessa förändringar på att det finns en stor andel obehörig personal och de vill kvalitetssäkra 

verksamheten i fritidshemmet. Med den nya utbildningen så har fritidslärare ett dubbelt uppdrag 

utöver att undervisa i fritidshemmet. De får även legitimation i ytterligare ett praktiskt-estetiskt 

ämne som bild, idrott, hemkunskap eller musik. Det innebär för fritidsläraren att kursplanen 

måste följas för respektive ämne med tillhörande kunskapskrav (Skolverket, 2018). 

  

Rapporten från Skolverket (2011) beskriver även hur fritidslärarens uppdrag innefattar att skapa 

trygghet och främja goda kamratrelationer, något som bidrar till det förebyggande arbetet mot 

kränkande behandling och exkludering. Vidare belyser rapporten att fritidslärarna samverkar 

mer med sina kollegor än vad lärarna gör, att det kollegiala samarbetet står i centrum då 

fritidshemmets verksamhet bygger på att personalen tillsammans arbetar för att uppnå målen 

med undervisningen. Enligt Skolverket (2018) är undervisningen en central del i lärarens 

uppdrag på samma vis som för fritidslärare. Dock är läraren vanligtvis ensam med att ansvara 

för undervisningen i klassrummet även om det förekommer samplanering med de andra lärarna, 

för fritidslärarna är samplanering snarare en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten i 

fritidshemmet och uppnå läroplanens mål (Ibid). 
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2.3 Samverkan mellan skola och fritidshem 

Hansen (1999) beskriver innebörden av samverkan. Hur vi ofta ser det som ett synonym till 

samarbete där alla parter arbetar aktivt mot ett gemensamt mål och är samspelta men framförallt 

jämbördiga. Hon pekar på att just fritidslärare och lärare består av två skilda kollektiv med olika 

yrkeskulturer, något hon anser påverkar sammanhållningen hos dessa två yrkesgrupper och 

separerar dem från varandra. Oberoende av vilken skola de jobbar på så påverkas de av sina 

respektive yrkestraditioner. Hon menar på att utvecklingen har långsamt strävat mot en 

integrerad skola där elevernas utveckling står i centrum, från att historiskt sett ha varit 

segregerat. 

  

Hjelte (2005) delar Hansens tankar i sin avhandling Samarbete i gränsland: Om relation och 

kommunikation i samarbete mellan skola och barnomsorg att kommunikationen mellan de olika 

verksamheterna är nyckeln till ett bra samarbete för att nå ett gemensamt mål. Det framkom 

dock att för att samarbetet ska fungera behöver verksamheterna tid för planering för att gå 

framåt för att kunna fortsätta arbetetet utifrån barnens behov.  

  

I Skolverkets (2014) allmänna råd framgår det tydligt att skolan ska samverka med 

fritidshemmet och förskoleklassen för att sätta elevernas utveckling och lärande i fokus. 

Framförallt i övergångar är det viktigt att det finns en tydlig kommunikation mellan de berörda 

parterna så att eleverna får ett sammanhang och kontinuitet i sin utveckling. I läroplanens 

grundläggande riktlinjer så står det att alla som arbetar i skolan har en skyldighet att samverka, 

för att skolan ska vara en god miljö för eleverna att vistas i där utveckling och lärande står i 

centrum (Skolverket, 2018). 

  

Både Hjelte (2005) och Hansen (1999) har liknande resultat i sina studier, att fritidslärarna anser 

att samarbetet mellan skola och fritidshem utgår från lärarnas behov. Resultatet betonar att 

fritidslärarna uppfattar att deras kunskaper inte anses lika värdefulla som lärarnas. Lärarna 

ansåg att halvklasser var bra för samarbetet mellan skola och fritidshem, då det blev mindre 

barn i gruppen under dessa lektioner. Den fritidslärare som Hjelte (2005) intervjuade ville 

istället anpassa sig efter specifika behov hos gruppen. Halvklass kan hjälpa till med bland annat 

studiero men inte med specifika behov hos barnen (ibid.). 

  

I Calanders (1997) studie Lärarna, fritidspedagogerna och Kampen om den vita tavlan 

användes en ljudinspelning under ett planeringsmöte mellan fritids och skolpersonal. Det 

framkom att lärarna ansåg att det var problematiskt att barnen använde den vita tavlan att leka 

med och att klassrummet inte såg ut så som lärarna hade lämnat det dagen därpå. Detta kan leda 
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till en kulturkrock mellan lärare och fritidslärare. Lärare har som tradition att de ansvarar för 

lärandet och bestämmer hur lärandet ska gå till under skoltid medan fritidslärarna har en annan 

tradition där barnen ska utveckla sitt lärande genom leken. Fritidslärarna får anpassa sin 

verksamhet för att bibehålla en god ton mellan kollegorna, då det är lärarna som sätter 

strukturen för vad som får och inte får göras i deras klassrum. Detta kan bero på att dessa två 

olika yrkeskulturer inte förstår varför de ska samverka mellan varandra när skola och fritidshem 

integreras på grund av besparingar i samhället och inte för att underlätta för verksamheterna 

(ibid.). 

  

Hjelte (2005) beskriver att ett problem som uppstår i samverkan mellan fritidshem och skola är 

den gemensamma planeringen mellan fritidslärarna och klasslärarna. Dessa yrkesroller har 

vanligtvis skilda tider på dagen när de kan planera, fritidslärarna på förmiddagen innan deras 

verksamhet drar igång och klasslärarna på eftermiddagen när skoldagen är slut. För att kunna 

hitta en gemensam tid för planeringen menar Hjelte (ibid.) att de olika yrkesrollerna behöver 

vara kreativa i pusslandet av planeringen, de behöver hitta tid att komma ifrån barngruppen på 

dagen alternativt ses på kvällstid för att genomföra den gemensamma planeringen för att utgå 

från barnens behov. 

  

Calander (1997), Hansen (1999) samt Hjelte (2005) har liknande tankar när det kommer till 

samverkan mellan skola och fritidshem. I dessa tre studier tydliggörs hur fritidslärarna får 

anpassa sig efter lärarnas behov och tyckanden i hur de vill att samverkan ska fungera. De har 

två olika roller med varsin yrkeskultur som vilket kan leda till en kulturkrock mellan 

verksamheterna. Läraren undervisar främst i klassrummet med teori i fokus och fritidsläraren 

undervisar i olika lärmiljöer där leken genomsyrar lärandet. Calander (1997) beskrev i sin studie 

hur rektorn betonar att skolan och fritidshemmet ska ha lika mycket tillgång till lokaler samt att 

samverkan har en stor betydelse. Något som dessa tre studier visar är att det inte finns någon 

klarhet i varför det är viktigt med samverkan , bortsett från den ekonomiska situationen i 

samhället. Om det inte finns en klarhet kring varför samverkan mellan skola och fritidshem är 

viktig, hur ska då personalen förstå? 

   
2.4 Fritidslärarens roll 

I artikeln ”The Pedagogue of Recreation”to Teacher’s Assistant uttrycker Calander (2000) att 

personalen uppfattar att det har funnits oklarheter i deras yrkesroll sedan fritidshemmet 

integrerades in till skolans lokaler under tidigt 90-tal. De beskriver att rollen är svävande och 

utgår enbart från lärarnas behov, fritidspersonalen behöver anpassa sig genom att agera som 

hjälpfröknar under skoltid. I Artikeln “Men dom flesta har en liknande situation”: En narrativ 
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om bristande i personella resurser och omgivningens begränsande förväntningar av Björn 

Haglund (2018) utgår forskningen från en fritidspedagogs syn och uppfattning på sin roll i 

verksamheten. Det framkommer otydligheter vad som förväntas av fritidslärarna, samtidigt ska 

de se till att verksamheten fungerar genom att lösa jobbiga situationer. Därav blir fritidshemmet 

lidande och undervisningen bristfällig, det blir enbart barnförvaring snarare än en lärandemiljö 

och den pedagogiska verksamheten försvinner då de måste hitta nödlösningar. 

 

Hansen (1999) beskriver motsvarande problematik med ett närmare samarbete mellan skolan 

och fritidshemmet i form av en integrerad skola. Hon menar att det ställer krav på samverkan 

mellan fritidslärare och lärare, problem som kunde bortses från tidigare kommer upp till ytan. 

Hon anser att det fungerande samarbetet  är beroende av organisationen med vikten av att 

samspelet i arbetslaget fungerar. Dock verkar de förutsättningarna inte vara tillräckliga eftersom 

hon menar på att det uppstår konflikter mellan lärare och fritidslärare och att det är 

återkommande oberoende av de personliga relationerna (Ibid). 

  

Andersson (2013) har tidigare erfarenheter som fritidspedagog och facklig representant. I sin 

doktorsavhandling Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer  

genomfördes en kvalitativ studie med hjälp av dokument, en enkätundersökning, 

skattningsschema samt intervjuer. Genom den kvalitativa metoden framkom  att personalen i 

fritidshemmet anser att det är svårt att uppnå måluppfyllelsen.  Verksamheten blir lidande när 

personalen inte kan påverka lokaler för verksamheten, personal fördelningen samt antal barn i 

barngruppen. 

 

Både Calander (2000) och Hansen (1999) drar liknande slutsatser att skolan har en överordnad 

maktposition mot fritidshemmet. Skolan har en “tydligare” struktur än fritidshemmet där 

lärandet som sker i skolan anses självklart och utifrån ett traditionellt synsätt sker lärandet i 

skolan, därav får skolan och lärarna förtur i resursfördelningen. Fritidspersonalen får oftast 

anpassa sig och sin verksamhet efter skolans behov för att lärarna inte vistas på fritidshemmet 

och ser deras verksamhet. Vilket kan bidra till att fritidshemmen inte prioriteras på samma sätt 

som skolan. Detta kan också Andersson (2013) intyga då hon anser att fritidshemmet har dragit 

nitlotten när det kommer till resursfördelning och personalen i fritidshemmet används för att 

klassrumsundervisningen ska gå framåt. Hon menar att många tolkar läroplanens ord om 

fritidshemmet som ett komplement till skolan till att de som arbetar i verksamheten ska 

användas till skolundervisningen för att komplettera skolans undervisning. 
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2.5 Teoretiska utgångspunkter 

2.5.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Brinkkjær & Høyen (2013) förklarar grundvalen i Berger och Luckmans 

socialkonstruktivistiska perspektiv med att i deras perspektiv utgår, förstår och konstruerar 

människan sin verklighet utifrån sociala sammanhang (Berger & Luckmann, 1966). 

Perspektivet ger att människan inte endast agerar utifrån sin natur utan fokus ligger på hur 

människan deltar i sammanhang i interaktion mellan människor. Människans uppfattning om 

omvärlden ses inte utifrån dennes karaktär och egenskaper utan hur dessa karaktärer och 

egenskaper faktiskt blir i det sociala rummet. Tänkandet och handlandet utgår från människans 

situation i det kulturella sammanhang som sker just då. Omgivningen är en del av hur  personen 

formas utifrån det kulturella sammanhanget  (Brinkkjær & Høyen, 2013). 

  

Barlebo Wenneberg (2001) menar att verklighetsuppfattningen är helt beroende på vilken miljö 

människan vistas i, alltså likt Brinkkjær & Høyen (2013) förklaras hur människan är i olika 

sammanhang med människor. Detta gör att vi kan utgå från oss själva och konstruera 

verkligheten utifrån interaktionen med andra människor. Samtidigt förändras vår 

verklighetsuppfattning beroende på den sociala miljön. Vi finner detta intressant för vår studie 

då fritidsläraren har olika uppdrag. Enligt  de styrdokument som vi refererat till i  tidigare 

avsnitt måste fritidsläraren i sin verksamhet inom skolan ständigt anpassa sig efter den sociala 

miljön (Wenneberg, 2001). 

  

Men vi vill också lyfta fram att vi är medvetna om att det socialkonstruktivistiska perspektivet 

under  senare tid kritiserats för sin otydlighet avseende innebörden i begreppet 

socialkonstruktivism. Jacobsen (2001) hävdar  i artikeln Konstruktionen af 

socialkonstruktivismen—begrebsforvirring og terminologisk anarki i sociologien att 

förvirringen har skapats då detta begrepp kan användas som social konstruktion, vilket öppnar 

för många olika perspektiv och en mängd olika betydelser inom samhällsvetenskapen. Något 

som  har ökat denna förvirring är bland annat vad som faktiskt är verklighet. Inom 

socialkonstruktivismen ska man inte uppfatta saker som “naturliga” utan att det saker ses som 

konstruktioner för att kunna förstå samhället och människans sociala verklighet (ibid.). 

2.5.2 Dramaturgi 

Socialkonstruktivismen leder oss till Erving Goffman (1922-1982) som var professor i 

antropologi och sociologi. Han  har skrivit boken The presentaion of self in everyday life 

(Goffman, 1959) som behandlar det dramaturgiska perspektivet där han använder begrepp från 

teatern. Han beskriver livet som en scen där vi spelar teater och vill göra ett intryck på publiken 
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och genom interaktionen med varandra skapar vi olika sociala regler. Han beskriver hur vi 

människor framställer oss inför varandra och hur vi försöker kontrollera omgivningens 

uppfattning av oss. Han menar på att vi är skådespelare och att alla interaktioner med andra 

människor blir till skådespel eller rollspel. 

  

Vi framträder i olika rollerna i ett socialt sammanhang i de främre regionerna (scenen) och i de 

bakre regionerna (backstage) kan vi slappna av och är inte beroende av att leva upp till 

publikens förväntningar. Dock så sker allting samtidigt, vi kan både vara i  en roll och publik till 

vår egen föreställning. Vi antar olika roller beroende på vilken situation vi befinner oss i, han 

menar på att vi ständigt söker information för att anpassa oss efter de förväntningar som finns 

för att kunna leva upp till dem. Vi vill upprätthålla jaget utifrån den syn vi har på vår identitet. 

Han anser att vår personlighet i stor utsträckning påverkas av situationen, vi är i vår upplevelse 

av oss själva beroende av hur andra människor bemöter oss och hur vi reagerar på det 

(Goffman, 1959). 

  

Võsu (2010) beskriver hur teatern representerar verkligheten, hon lyfter upp Goffmans teori 

som innebär att det finns likheter mellan det sociala samspelet och teatern. Goffman (1959) 

anser att sociala situationer behöver definieras för att vi ska förstå hur vi ska agera. Han 

beskriver hur vi genom kroppsspråket presenterar oss själva och lägger grunden till hur spelet 

ska fortsätta. I vår undersökning vill vi titta närmare på de roller som vi antar i vårt yrkesliv och 

hur  dessa begrepp beskrivs utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. Hur fritidslärare anpassar sitt 

agerande utifrån samhället förväntningar, med det Goffman belyser i sin bok finner vi  tydliga 

kopplingar till vår undersökningsfråga. Nedan beskriver vi de begrepp som vi funnit relevanta 

för vår undersökning. 

  

Rollen 

Goffman (1959) anser att när vi antar och framträder i en roll så förväntar vi oss att bli tagna på 

allvar av vår omgivning. Samtidigt som han beskriver hur vi kan anpassa oss till samhällets 

förväntningar för att bevara rollens trovärdighet.  Även samhällets värderingar upprätthålls 

genom den roll som individen har, han menar på att detta sker till följd av att framträdandet sker 

inför andra människor. 

  

Framträdande 

När en eller flera individer utför en aktivitet inför en publik under en avgränsad period, 

intrycken är begränsad av tid och rum. 
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Dramatiskt förverkligande 

När vi interagerar med varandra så lever vi upp till vår roll och förverkligar kollektivets 

förväntningar. Beroende på vilken roll vi har så kan vi dramatiskt förverkliga den, genom att 

prestera vårt yttersta. Genom det dramatiska förverkligandet som Goffman (1959) beskriver så 

agerar individen som förväntat genom att framhäva det karaktäristiska egenskaperna som 

belyser rollen. 

  

Fasad 

Goffman (1959) beskriver hur vi i vårt uttryck av rollen har en fasad som återkommer dagligen i 

de situationer som vi har en viss roll. Fasaden skapas inte av individen själv utan är vanligtvis 

redan upprättad av kollektivet, individen blir tvungen till att upprätthålla sin fasad oberoende av 

den egna viljan. Förutsättningen för att anta och agera i rollen innebär att det behöver finnas en 

inramning, en plats som är kopplad till rollen och dess förväntningar. 

  

Team 

Goffman (1959) beskriver människor som samarbetar som team. Han menar att situationer kan 

analyseras genom att utgå från den aspekten.  

 

3. Problemformulering & Syfte 

3.1 Problemformulering 

Vi ser ett behov av att klargöra rollen som fritidslärare har, sett utifrån egna erfarenheter i mötet 

med personal under vår verksamhetsförlagda utbildning och utifrån styrdokument och den 

tidigare forskning vi tagit del av. Vi vill med vår undersökning försöka klargöra rollen som 

fritidslärare och skapa förståelse för vilken funktion vi ska ha i skolans verksamhet. Den 

forskning som vi utgår från har bekräftat behovet av att vidare undersöka och klarlägga hur det 

ser ut på olika skolor i landet. 

  

3.2 Syfte 

Vi har inledningsvis beskrivit den nya rollen för blivande fritidslärare. Nedan beskriver vi vårt 

syfte med arbetet med koppling till ett socialkonstruktivistiskt perspektiv relaterat till Erving 

Goffmans perspektiv om dramaturgi, då vi vill undersöka hur uppfattningar om rollen hos 

fritidslärare påverkas av skolans traditionella förhållningssätt. Vi har valt att avgränsa vår studie 
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till att beskriva samverkan i form av uppfattningar. Syftet med studien är att genom en 

enkätundersökning ställd till en enskild skola samt till fritidslärare via Facebook, undersöka hur 

fritidslärare uppfattar interaktionen i verksamheten och vilken roll de anser att de har i 

samverkan med lärare. Genom att kartlägga hur de ser på sin roll i relation till lärare vill vi 

undersöka om det finns en samlad uppfattning hos dessa på olika skolor i landet.  

 

För att nå god svarsfrekvens i vår undersökning valde vi att använda oss av en enkät som metod 

för att kartlägga fritidslärares uppfattningar. Detta för att nå ut till så många som möjligt, då 

tiden var begränsad. Vi valde medvetet ett annorlunda angreppssätt för att genomföra vår 

undersökning. Vår teoretiska ansats kopplas vanligtvis till observation som metod.  Vi valde i 

vår undersökning att se det dramaturgiska perspektivet i Goffmans teori som en möjlighet att 

belysa ”de blinda fläckarna” i svaren och öppna upp för att vidga analysen av resultat utifrån 

examensarbetets frågeställning; 

 

●      Hur uppfattar fritidslärare sin roll i samverkan med lärare? 

 

4. Metod 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

Vi valde en kvantitativ datainsamlingsmetod med inslag av kvalitativ data i form av öppna 

frågor för nå en djupare inblick i respondenternas svar. Bryman (2011) menar att att kvalitativ 

forskning bidrar till att uppfatta den sociala verkligheten. Vi valde aktivt bort kvalitativa 

intervjuer och observationer eftersom vi ansåg att tiden för en sådan datainsamling inte räckte 

till. Dock så ville vi använda oss av Goffmans teorier då vi anser att vi kan applicera det i vårt 

resultat. Vi är väl medvetna om att hans teorier vanligtvis används inom observationer som 

studerar interaktionen mellan människor. Vi anser att hans begrepp var relevanta för vår studie 

då vi undersökte vilken roll människor antar i en grupp och hur deras uppfattningar kring 

sociala ineraktioner på arbetsplatsen påverkar dem. Detta handlar inte om proffesionen 

fritidslärare, utan vilken roll de uppfattar att de har i relation till lärare.  

 

Datainsamlingen utformades i form av en webbaserad enkätundersökning för insamling av data 

med två olika länkar för respektive urvalsgrupp (se nedan 4.1.1). Enligt Bryman (2011) är en 

enkätundersökning som sprids och administreras över nätet en så kallad websurvey. Detta val 

gjordes för att få en bättre överblick av vilken uppfattning som råder bland fritidslärarna runt 

om i landet. Vårt undersökningsinstrument dvs. vår enkät utformades med flervalsfrågor samt 
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öppna svarsalternativ, den sista frågan var enbart en öppen fråga. Valet att utforma enkäten på 

detta vis var för att få in kvalitativa aspekter i vår undersökning. Enkätens länkar skapades och 

resultaten sammanställdes i onlineverktyget Google Forms.  

 

Enkäten utformades utifrån Goffmans (1959) teori om dramaturgi som härstammar från det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Vi menar att de teoretiska utgångspunkterna stämde med 

vår undersökningsfråga och ger ett bra underlag för analysen. Då Goffmans teorier handlar om 

hur vi samverkar med andra människor samt antar olika roller kan vi med hjälp av ett 

dramaturgisk perspektiv titta på hur de uppfattar uppdraget som fritidslärare och förtydliga den 

roll de antar i sin arbetsmiljö. Vi har genomgående utformat enkäten och analysen utifrån 

Goffmans teorier med tre teman; uppdraget, rollen och samverkan. Dessa tre teman står i 

centrum för vårt examensarbete för att ta reda på hur fritidslärare uppfattar sin roll i samverkan 

med lärare. 

 

4.1.1 Val av undersökningsgrupp 

Valet av enkätundersökning avsåg att besvara examensarbetets frågeställning och därigenom 

klarlägga om det fanns liknande svar i en jämförelse mellan en enskild skola och fritidslärare i 

övriga Sverige. Vår undersökning utgår från två urvalsgrupper där den ena riktar sig mot en 

Facebookgrupp som heter; Fritidspedagog- världens bästa yrke! med ca 7500 medlemmar. Den 

andra urvalsgruppen består av ett arbetslag med elva fritidslärare på en fsk-6 skola i  mellersta 

Sverige, en skola med blandade socioekonomiska förutsättningar. Vi valde dessa två 

urvalsgrupper för att få ett bredare perspektiv och kunna ställa urvalsgrupperna mot varandra i 

vår undersökning. Detta för att nå ut till många fritidslärare och säkra upp vår dataanalys. I 

kommande avsnitt kommer Facebookgruppen benämnas som urvalsgrupp 1 och skolans 

arbetslag som urvalsgrupp 2. 

 

Det var relevant med dessa två urvalsgrupper, där ena riktar sig till en skolas arbetslag och den 

andra till arbetsplatser över hela landet. Avsikten var att undersöka om det finns liknande 

uppfattningar hos arbetslaget på skolan och på de andra skolorna runt om i landet, samt om det 

fanns skillnader. Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem är en relativt ny utbildning 

där den första kullen tog examen 2014 och har en ny yrkesroll som det inte finns så mycket 

forskning kring. Därför anser vi att dessa två urvalsgrupper är nödvändiga för att vidare 

undersöka detta område för att se skillnader och samband. 
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4.1.2 Reliabilitet och validitet  

Bryman (2011) menar för att en kvantitativ undersökning ska bli tillförlitlig måste den data vi 

samlat in kunna vara reproducerbar och kunna presenteras i form av siffror och tabeller, detta 

kan finnas i vårt resultat samt i bilaga 5 och 6. Steinar Kvales förslag rörande kvalitativa 

ansatser är enligt Brinkkjær och Høyen (2013) till för att kunna validera data då det behövs en 

kritisk analys och ett tydligt perspektiv på det som ska undersökas och då vi använde oss av 

öppna frågor i vår enkät blev vi uppmärksamma på att vår data inte innehöll enkelspåriga 

uppfattningar och bristande tolkningar (Ibid).  

 

Utifrån tidsbegränsningen så valde vi enkät som metod trots att intervju eller observation hade 

varit till fördel för vår teori. Vi ville undersöka hur Goffmans teorier kan appliceras på en 

enkätundersökning. Utgångspunkten i vårt syfte var att undersöka hur rollen som fritidslärare 

påverkas i interaktionen mellan individer på en arbetsplats, och anser därför att dessa begrepp 

passar in i vår undersökning då vi kan analysera respondenternas svar.  

 

För att kvantitativ forskning ska säkerhetsställa reliabilitet och validitet bör forskare utgå från 

bland annat; mätning, kausalitet, replikation och generalisering. Kausaliteten är att hitta 

orsakssamband, generaliseringen menas om resultatet är generellt över vad man forskar om och 

replikation är om forskningen går att göra om och om resultatet blir densamma (Bryman, 2011). 

Eftersom vår undersökning skickades ut via länk så påverkas inte reliabilitet av att vi var 

närvarande när de genomförde den. Vi valde en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag 

kan inte resultatet valideras så som en kvalitativ observation eller intervjustudie som vanligtvis 

används som metod med Goffmans teorier. Vi anser dock att hans begrepp med fördel kan 

appliceras på vårt resultat för att få en genomgående analys av vår empiri. Då undersökningen 

hade kvalitativa inslag så stärks vår empiri av att respondenterna kan uttrycka hur de uppfattar 

sin roll i samverkan med lärare med egna ord, något som också förtydligas med dramaturgin 

(Goffman, 1959).  

 

4.2 Metodprocedur 

Respondenterna i de två urvalsgrupperna har fått tillgång till två olika webblänkar med samma 

frågeställningar. Valet att göra två enkäter med samma frågeställningar är för att säkra 

svarsfrekvensen samt kunna jämföra en arbetsplats mot en större population. Urvalsgrupp 1 fick 

en länk via en Facebookgrupp för personal som arbetar i fritidshemmet. I samband med 

utskicket av webblänken i facebookgruppen skickades missiven kopplat till urvalsgrupp 2 ut i 
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samma inlägg (se bilaga 1).  Urvalsgrupp 2 fick en länk skickad till deras e-post kopplat till 

deras arbetsplats av rektorn med missiven bifogad (se bilaga 2). 

  

Valet av utskick till urvalsgrupp 1 var för att nå så många fritidslärare som möjligt runt om i 

Sverige. Enkäterna publicerades i facebook-gruppen och skickades ut till rektor den 15 april 

2019 och gick att fylla i fram till 25 april 2019. Under tiden enkäterna var tillgängliga för 

ifyllnad skickades också en påminnelse ut till urvalsgrupp 1 samt två påminnelser till rektor för 

att svarsfrekvensen var låg i urvalsgrupp 2. I enkäterna valde vi att utforma frågorna med de två 

yrkesbenämningarna fritidspedagog samt fritidslärare för att förtydliga för respondenterna då 

det finns två olika yrkesgrupper med samma uppdrag och betydelse. I resultatet har vi valt att 

enbart benämna yrkesrollen fritidslärare då det är vår blivande yrkesroll. 

  

4.3 Databearbetning 

Resultatet från enkätundersökningen har bearbetats och sammanställts enligt principen likheter, 

skillnader och unika uttalanden hos respondenterna inför kommande analys av materialet. 

Resultatet från urvalsgrupp 1 redovisas i både diagram och tabeller kopplat till enkätens 

frågeställningar. Utöver dessa frågor har vi i fråga 16 analyserat samt tematiserat de öppna 

svaren utifrån tre teman kopplat till Goffmans dramaturgi dvs. uppdraget, samverkan samt 

rollen. Kategorierna utifrån tematiseringen utgörs av relationer, styrdokument, fritidspedagogik, 

samarbete, status och barnen. Varje kategori har en beskrivning för vad den innebär och ett citat 

kopplat till respektive kategori som har analyserats för att förtydliga innebörden av det som 

framställts i vår databearbetning, se bilaga 5 och 6. 

 

4.3.1 Etiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska en studie följa de fyra grundläggande huvudkraven för att 

skydda deltagarna, vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidetialietskravet, samt 

nyttjandekravet. Informationskravet belyser att deltagaren ska få ta del av information kring 

studien och deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste 

samtycka till att delta och att de har alltid rätt att avbryta studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att respondenterna är skyddade genom att de är anonyma genom hela studien och ingen 

information lämnas ut till obehöriga samt följer uppsatta regelverk enligt GDPR. 

Nyttjandekravet menar att informationen enbart får användas till studien (Vetenskapsrådet, 

2017). 

 

I båda missiverna till urvalsgrupperna (se bilaga 1 & bilaga 2) har vi följt de etiska principerna 

ovan för att utföra enkätundersökningen. Vi informerade deltagarna om studiens syfte och att 
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enkätundersökningen var frivillig. Deltagarna fick också information att de har rätt att avbryta 

sin medverkan utan motivering. I missiven uppges även att all information som delas kommer 

hanteras med största konfidentialitet och deltagarnas uppgifter förblir annonyma. Efter 

informationen från missiven får deltagarna aktivt trycka på en knapp för att få gå vidare till 

undersökningen och har därmed godkänt sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). 

5. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet och anlys från urvalsgrupperna. Då deltagandet i studien var 

frivilligt så finns det avvikelser i antal svar under vissa frågor, vi kommer då specificera antal 

svaranden. Alla diagram och tabeller som redovisas i detta avsnitt är från urvalsgrupp 1. 

Urvalsgrupps 2 redovisas enbart skriftligt men i fråga 16 redovisas båda urvalsgrupperna i 

tabellform i bilaga 5 och 6. 

 

I urvalsgrupp 1 är det sammanlagt 106 respondenter av 7500 medlemmar som deltog i 

undersökningen. Svarsfrekvensen av deltagandet från urvalsgrupp 1 var 1,4 procent. I 

urvalsgrupp 2 från skolan så var det sammanlagt 5 respondenter av 11 vilket utgör ca 45,45 

procent. Resultatet från urvalsgrupp 1 kan inte generaliseras på grund av fåtalet svar i 

undersökningen men vi kan se en tendens i svaren i vårt material. 

  

 

Figur 1: Anställningstid 
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På fråga 1 får respondenterna ange hur länge de arbetat inom yrket. I båda urvalsgrupperna 

kunde vi se att majoriteten har över 10 års arbetserfarenhet. Figur 1 visar urvalsgrupp 1  där 

55,7 procent svarade att de hade över 10 års erfarenhet medan 17 procent hade 5-10 års 

erfarenhet och 27,4 procent 0-5 år erfarenhet. Resultatet av fråga 1 visar att majoriteten av 

respondenterna har en lång erfarenhet eller är relativt nya inom yrket som fritidslärare. I 

urvalsgrupp 2 svarade 60 procent att de hade arbetat över 10 år medan de resterande 40 procent 

har arbetat 0-5 år samt 5-10 år.  

 

 

Tabell 1: Belyser fråga 2 om fritidslärares uppdrag 

Svarsalternativ Antal svar 

Ja 68st (64,8%) 

Nej 32st (30,5%) 

Egna kommentarer  5st (4,7%) 

Totalt 105 respondenter  

 

Tabell 1 beskriver hur tydligt  urvalsgrupp 1 anser sitt uppdrag vara. 64,8 procent av  

respondenterna anser att det är tydligt medan 30,5 procent anser att det inte är det. Sedan under 

det öppna svarsalternativet så är de fem respondenter som skrivit egna kommentarer. Totala 

svaranden är 105. Resultatet skiljer sig i urvalsgrupp 2, där anser 80 procent  att deras uppdrag 

är tydligt medan 20 procent svarade att de inte vet. Av de fem respondenterna i urvalsgrupp 2 

har 60 procent över 10 års erfarenhet och alla de anser att deras uppdrag är tydligt, vilket 

framgår i de enskilda enkätsvaren. De 20 procent som svarade att de inte vet om uppdraget är 

tydligt har enbart 0-5 års erfarenhet i yrket. Enligt Goffman (1959) så blir vi tryggare i vårt 

framträdande av rollen om vi återkommande befinner oss i en miljö med fasta sociala 

förutsättningar. Vi identifierar oss själva utifrån det sociala sammanhang vi befinner oss i och 

vill upprätthålla den uppfattning vi har om oss själva. Resultatet visar att de som har arbetat 

längre inom yrket är tryggare i rollen som fritidslärare. Detta bidrar till att de upprätthåller en 

fasad som leder till att uppdraget blir en del av framträdandet för att de vill bevisa sin identitet 

som fritidslärare. 

 

Kan det vara så att med den nya kullen av fritidslärare som kom ut på arbetsmarknaden 2014 så 

finns det en större otydlighet kring uppdraget och vilken roll de ska ha,  på grund av att de är 

relativt nya i yrket. Den identitet som de äldre fritidslärarna har får inte de nya ta del av vilket 
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skapar en förvirring i hur framträdande bör utföras (Goffman, 1959). De står emellan den gamla 

traditionella rollen och den nya rollen som fritidslärare har. I båda urvalsgrupperna finns det ett 

återkommande mönster där de som har längre erfarenhet av yrket anser att deras uppdrag är 

tydligt (64,8 procent i urvalsgrupp 1 & 80 procent i urvalsgrupp 2).  

 

Fråga 3 behandlar vilka som anser att deras arbetsplats jobbar med det systematiska 

kvalitetsarbetet, med pedagogisk dokumentation och planering och vilka som anser att de inte 

gör det. I urvalsgrupp 1 svarade 46,2 procent att de kontinuerligt arbetar med det systematiska 

kvalitetsarbetet medan 34,9 procent menar att de bara gör det ibland. 17,9 procent anser att de 

inte gör det samt att 0,9 procent anser att de inte vet om deras arbetsplats gör det eller inte. I 

urvalsgrupp 2 har majoriteten med 60 procent svarat ibland och resterande 40 procent svarat ja. 

 

 
Figur 2: Planeringstid 

 

I figur 2 besvarar urvalsgrupp 1 hur många timmar de får ut sin planeringstid i veckan. Där 

svarade 42,5 procent att de får ut 3-5 timmar, och 30,2 procent får mer än 5 timmar i veckan och 

27,4 procent får ut 0-3 timmar i planeringstid. I urvalsgrupp 2 har 60 procent över fem timmars 

planeringstid och 40 procent har 3-5 timmar per vecka. 
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Figur 3: Möjlighet till att utföra uppdraget utifrån planeringstid 

 

Figur 3 visar fråga 5 som är en följdfråga till fråga 4 och handlar om urvalsgrupp 1 kan 

genomföra sitt uppdrag utifrån sin planeringstid. 43,4 procent anser att de kan genomföra sitt 

uppdrag utifrån den planeringstiden medan 31,1 procent anser att de bara kan genomföra det 

ibland. 25,5 procent anser att det inte kan genomföra uppdraget. Medan 60 procent i  

urvalsgrupp 2 anser att de kan genomföra sitt uppdrag medan 40 procent anser att de kan göra 

det ibland. 

 
Figur 4: Samplanering med klasslärare  
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Fråga 6 belyser vilka som jobbar mot en specifik klass. I urvalsgrupp 1 är 66 procent bunden till 

en klass under skoltid och 34 procent är inte det. I urvalsgrupp 2 svarade 80 procent att de 

arbetar mot en klass och resterande 20 procent gör inte det. 

 

Fråga 7 var en följdfråga till fråga 6 till de som svarade ja angående om de tillhörde en klass 

under skoltiden. Frågan syftar till att ta reda på om de samplanerar med klassläraren. Av de 106 

medverkande i urvalsgrupp 1 svarade 77 st (66 procent) att de är bunden till en klass under 

skoltiden. Figur 4 visar att av de 77 svarande samplanerar inte 41,6 procent och 18,2 procent 

samplanerar ibland medan 40,3 procent har samplanering med sin klasslärare. I urvalsgrupp 2 

har 75 procent inte samplanering. Även om urvalsgrupp 2 har få deltagare i undersökningen så 

framkommer det tydligt hur just den skolan arbetar mot klass med samplanering 

 

Tabell 2: Belyser fråga 8 om fritidshemmets undervisning 

Svarsalternativ Antal svar 

Nej 73 st (68,8%) 

Ja 19 st (17,9%) 

Vet ej 3 st  (2,8%) 

Uppfattningen skiljer sig bland olika lärare 11 st (10,3%) 

Totalt 106 respondenter 

 

Fråga 8 syftar till att undersöka om fritidslärarna uppfattar att undervisningen på fritidshemmet 

anses lika viktig som klassrumsundervisningen av lärare. Här var det ett öppet svarsalternativ 

där de kunde svara med en egen kommentar. 73 av respondenterna svarade nej (68,88 procent) 

och 19 svarade ja och 3 svarade vet ej. Resterande elva gav egna kommentarer som är 

kategoriserad till att uppfattningen skiljer sig, se tabell 2. I urvalsgrupp 2 har alla respondenter 

angivit olika svar med 20 procent var. 

 

Under det öppna svarsalternativet framkommer det likheter i de två urvalsgrupperna 

uppfattningar om att de skiljer sig bland olika lärare vilken syn de har på undervisningen i 

fritidshemmet. Två kommentarer från urvalsgrupp 1 bekräftar deras åsikter;  “Det ser olika ut. 

Vissa lärare har förståelse för hur fritidsverksamheten fungerar, andra inte.” och “Absolut av 

den lärare jag samverkar med. Men inte av andra…”.  I urvalsgrupp 2 har tre av fem 

respondenter svarat ja, nej, vet ej. De resterande (40 procent) har angivit egna kommentarer.”De 
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flesta lärare som jag har samarbetat med uttrycker att fritidsverksamheten är viktig men tyvärr 

så har jag även stött på lärare som inte tycker det”. “Ja hos vissa lärare”. 

 
Figur 5: Förståelse för fritidslärarnas uppdrag  

 

Fråga 9 undersöker om fritidslärare uppfattar att lärarna har förståelse för deras uppdrag i 

fritidshemmet. Majoriteten i urvalsgrupp 1 svarade nej (55,7 procent) och resterande svarade ja 

(36,8 procent) och vet ej (7,5 procent), se figur 5. I urvalsgrupp 2 så anser dock majoriteten att 

lärarna har förståelse för uppdraget (60 procent) medan resterande svarade vet ej (40 procent). 

Det utgör en markant skillnad mellan urvalsgrupperna, vilket kan bero på att urvalsgrupp 2 hade 

färre deltagare.  

 

Då Goffman (1959) anser att trovärdigheten i rollen övertygar publiken om äktheten i 

framträdandet så borde samplaneringen bidra till en förståelsen för uppdraget (se fråga 7). 

Urvalsgrupp 2 har inte inte samplanering (75 procent) alternativt ibland (25 procent) på sin 

skola borde inte äktheten framgå för lärarna. Vi kan urskilja bland deltagarna urvalsgrupp 2 att 

majoriteten (60 procent) har mer än 10 års erfarenhet av yrket, vilket kan bidra till en större 

trygghet i rollen som fritidslärare. Genom att känna en trygghet i sin roll kan det då skapa en 

förståelse för uppdraget bland lärarna, vilket ger en äkthet i framträdandet (Goffman, 1959).  

 

Samtidigt anser Goffman (1959) i sin teori om rollen att det underlättar i äktheten om du har 

samma roll under framträdandet. Precis som lärare har en och samma roll under skoldagen så 

övertygas publiken, vilket är barn, vårdnadshavare och personal om dess trovärdighet medan 

fritidslärarens roll i verksamheten skiftar under hela skoldagen. I Goffmans (1959) teorier så 
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framgår det att teamet i klassrummet projicerar  en integrerad bild av att läraren bedriver 

klassrumsundervisningen. Då fritidsläraren inte bedriver undervisningen i klassrummet så 

framställs inte dennes roll och uppdrag för lärarna i skolan. Fritidslärare antar en viss roll bland 

lärare för att teamet ska fungera. Samtidigt så finner fritidslärarna inte sin plats då de ständigt 

måste anpassa sig för att leva upp till de förväntningar som finns i den traditionella 

skolkulturen, där skolan prioriteras framför fritidshemmets verksamhet. Rollen vill leva upp till 

samhällets förväntningar för att bevara vår trovärdighet i framträdandet. I klassrummet kan det 

innebära att fritidslärarna antar en roll som inte stämmer överens med dennes uppdrag för att de 

underliggande hierarkiska  strukturerna finns kvar och påverkar dem omedvetet (Goffman, 

1959). 

 

Fråga 10 syftar till att ta reda på om fritidslärarna anser att lärarna uppskattar deras arbete. 

Urvalsgrupp 1 uppfattar 54,7 procent att de är uppskattade medan 37,7 procent anser att de bara 

gör det ibland och 7,5 procent vet inte. I urvalsgrupp 2 så anser alla respondenter att lärarna 

uppskattar deras arbete. I resultatet på fråga 10 framkommer det i båda urvalsgrupperna att 

fritidslärarnas arbete uppskattas av lärarna. 

 

 
Figur 6: Samverkan för måluppfyllelse 

 

Fråga 11 undersöker om de anser att samverkan mellan skola och fritidshemmet bidrar till 

måluppfyllelse av deras uppdrag. Urvalsgrupp 1 anser 41 procent  att det bidrar till 

måluppfyllelse medan 32,1 procent svarade att det inte gör det och 26,4 vet ej (se figur 6). I 

urvalsgrupp 2 svarade 60 procent ja och resterande 40 procent svarade vet ej och nej. Det 
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framgår inte lika tydligt bland respondenterna i fråga 11 att samverkan mellan skola och 

fritidshem bidrar till måluppfyllelse. Hur kan måluppfyllelsen och uppskattning av arbete vara 

två skilda saker när båda parterna ska arbeta mot samma mål? Borde inte det positiva resultatet 

på fråga 10, av att fritidslärare känner sig bekräftade bidra till ökad samverkan? Goffman (1959) 

anser att vi i vår roll vill övertyga publiken något som innebär att bekräftelse borde bidra till 

detta, men i detta fall verkar det inte ha någon betydelse. 

 

Fråga 12 syftar till att ta reda på om de anser att deras roll som lärare i fritidshem är tydlig. De 

fick välja mellan 5 svarsalternativ på en skala 1-5, där siffran 1 inte stämmer alls och siffran 5 

instämmer fullkomligt. Majoriteten i urvalsgrupp 1 instämmer på skala 4. I urvalsgrupp 2 

instämmer majoriteten med 80 procent på skala 4 och 5, resterande 20 procent svarade på skala 

3. Fråga 13 hade samma svarsalternativ och respondenterna  fick svara på om de anser att deras 

arbetsuppgifter stämmer överens med deras roll som fritidslärare. I urvalsgrupp 1 instämmer 

majoriteten med 37,7 procent på en skala 4. 25,5 procent på skala 3 resterande 36,8 procent är 

uppdelade på skala 1, 2 och 5. I urvalsgrupp 2 svarade 80 procent på en skala 4 och 20 procent 

på en skala 3. Majoriteten i urvalsgrupperna anser i fråga 12 att deras roll som fritidslärare är 

tydlig och fråga 13 bekräftar detta då båda urvalsgrupperna anser att deras arbetsuppgifter 

stämmer överens med deras uppdrag på en skala 4-5 (urvalsgrupp 1 med 53,7 procent & 

urvalsgrupp 2 med 80 procent).  

 

 
Figur 7: Omfördelning av arbetsuppgifter 
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Fråga 14 syftade att ta reda på om de anser att de har arbetsuppgifter i deras uppdrag som kan 

omfördelas. Där svarade majoriteten i urvalsgrupp 1 av respondenterna ja (63,8 procent) och 

23,8 procent svarade kanske medan 12,4 procent svarade nej (se figur 7). I urvalsgrupp 2 

svarade 80 procent ja och kanske (40 procent vardera) medan 20 procent svarade nej. Det verkar 

finnas oklarheter kring vilka arbetsuppgifter som bör tillhöra en fritidslärare. Hur kan 

fritidslärarna anse att de har tydliga arbetsuppgifter, samtidigt som majoriteten tycker att dem 

ska omfördelas. Borde inte svarsfrekvensen på fråga 13 vara på en lägre skala? 

Urvalsgruppernas gemensamma uppfattning på fråga 12 angående rollen skiljer sig med svaren 

på fråga 14 som speglar en undermedveten uppfattning om rollens otydlighet i de 

arbetsuppgifter de anser inte stämmer överens med deras uppdrag. 

 

 
Figur 8: Lärarlegitimation  

 

Fråga 15 undersöker om fritidslärarna anser att en lärarlegitimation i fritidshemmet kan höja 

yrkets status, där är båda urvalsgrupperna eniga om att det kan göra det. Hälften av urvalsgrupp 

1 (50,9 procent) svarade ja medan resterande har delade uppfattningar om vad de tror. Cirka en 

fjärdedel (23,6 procent) av respondenterna tror inte det medan den andra fjärdedelen (25,5 

procent) anger att de inte vet (se figur 8). I urvalsgrupp 2 anger drygt hälften (40 procent) att de 

inte vet huruvida lärarlegitimationen kommer höja deras yrkesstatus. Av att analysera resultatet 

så verkar det vara en oklarhet kring vad lärarlegitimationen kommer innebära för fritidslärare. 

Även fast över hälften av de svarande förväntar att det ska göra skillnad är det ändå lika många 

som inte tror det samt inte vet. Så som Goffman (1959) beskriver angående rollen, så visar detta 
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än en gång på att det finns en otydlighet hos fritidslärarna som förhindrar dem att anta sin roll 

med stolthet. 

 

Fråga 16 är en öppen fråga där respondenterna inte har möjlighet att välja svarsalternativ. 

Respondenterna svarar på vad de anser är viktigast i sin roll som fritidslärare. Av de 106 

respondenterna i urvalsgrupp 1 har 76 valt att lämna en kommentar (71,6 procent total 

svarsfrekvens). De 76 respondenterna som valde att besvara den öppna frågan ger unika svar 

som sedan kategoriserades för att finna teman som kan besvara frågeställningen (se bilaga 5).  

Analysen resulterade i sex teman; Relationer, Styrdokument, Fritidspedagogik, Samarbete, 

Status och Barnen. I urvalsgrupp 1 var relationer (34,2 procent) och styrdokument (31,5 

procent) de som majoriteten lyfte i sina öppna svar. I urvalsgrupp 2 ansåg respondenterna att 

fritidspedagogik (75 procent) var det viktigaste i deras roll, de övriga hade ett svar i de fyra av 

de sex kategorierna (se bilaga 6).  

 

Några av respondenternas kommentarer stämmer in under två kategorier, exempelvis under 

kategorierna samarbete och relationer beskriver en respondent vad hen anser är viktigast i sin 

roll; “Jag tänker att mitt arbete med barnens relationer är viktigast. När de har fungerande 

relationer kan vi ha bra verksamhet både på fritidshemmet och i skolan”. I urvalsgrupp 2 så 

valde 4 av 5 att lämna en öppen kommentar på fråga 16, som tidigare nämnts kan påverka 

respondenternas svarsfrekvens. I urvalsgrupp 2 valde  25 procent att avstå från att kommentera. 

 

5.1 Sammanfattande analys 

Det vi kan se utifrån resultaten från båda undersökningarna är att det skiljer sig vad de anser är 

viktigast i deras roll som fritidslärare. I Urvalsgrupp 1 är relationer och styrdokument det som 

anses vara viktigast medan i urvalsgrupp 2 är fritidspedagogiken vad  majoriteten belyser som 

det centrala i deras roll som fritidslärare. I urvalsgrupp 2 faller temat status och samarbete bort 

då ingen av respondenter belyste de i sina svar och därav presenteras inte de i tabell 4. Av den 

låga svarsfrekvensen går det inte att göra en trovärdig analys. Resultatet kan inte ge en 

representativ bild av hur de uppfattar vad som är viktigast  sin roll som fritidslärare dock i denna 

analys av resultatet kan vi se att det skiljer sig mellan de två urvalsgrupperna.  

 

Styrdokument och relationer anses som viktigt bland fritidslärarna i urvalsgrupp 1. Detta kan 

bero på att fler i den urvalsgruppen har samplanering med klassläraren. Kan det vara så att 

majoriteten i urvalsgrupp 1 tycker att samverkan fungerar bättre utifrån hur de har svarat på 

frågorna i enkäten. I urvalsgrupp 2 har majoriteten en lång erfarenhet av yrket med över fem år 

vilket kan bidra till att de utgår från den äldre fritidspedagogutbildningen och sätter 
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fritidspedagogiken i centrum. Av att ha bra relationer i arbetslaget bidrar till att dramatiskt 

förverkliga sin roll utifrån teamets förväntningar. Att ha en god kommunikation och relation ger 

i sin tur en förståelse till vad som förväntas av varandra och bidrar till ett bra samarbete inom 

arbetslaget (Goffman, 1959).  

 

Genom vår resultataalys har vi konsekvent bearbetat och tematiserat resultatet utifrån Goffmans 

teorier utifrån uppdraget, rollen och samverkan. Vi kan tydligt se en röd tråd i respondenternas 

svar och utifrån  Goffmans teorier binder samman och sätter ord på hur fritidslärararna uppfattar 

sin roll i samverkan med lärarna (Ibid).  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

För att besvara vår frågeställning, hur uppfattar fritidslärare sin roll i samverkan med lärare? 

Utifrån resultatet framkommer det att de som har arbetat längre än fem år anser att deras 

uppdrag är tydligt. Detta kan bero på att de har mer erfarenhet vilket ger dem möjlighet till en 

ökad förståelse för skolverkets styrdokument, samt har utvecklat en trygghet till deras uppdrag. 

Genom att kontinuerligt utgå från styrdokumenten är det möjligt att kunna genomföra uppdraget 

att främja eleverna till goda samhällsmedborgare och bidra till deras utveckling (Skolverket, 

2014 & Skolverket, 2018).  

 

I allmänna råd framgår det tydligt att skolan ska samverka med fritidshemmet och 

förskoleklassen för att sätta elevernas utveckling och lärande i fokus. Framförallt i övergångar 

är det viktigt att det finns en tydlig kommunikation mellan de berörda parterna så att eleverna 

får ett sammanhang och kontinuitet i sin utveckling (Skolverket, 2014). I läroplanens 

grundläggande riktlinjer så står det att alla som arbetar i skolan har en skyldighet att samverka, 

för att skolan ska vara en god miljö för eleverna att vistas i där utveckling och lärande står i 

centrum (Skolverket, 2018). Fritidshemmet har ständigt varit under förändring sedan 1800-talet 

och enligt Rohlin (2001) är verksamheten fortfarande i förändring på bekostnad av samhällets 

behov. Till följd av detta integrerades fritidshemmet in i skolans verksamhet och den primära 

anledningen var för att spara pengar (Calander, 1997). 

  

Brinkkjær & Høyen (2013) beskriver utifrån ett socialkonstruvistiskt perspektiv att vår 

verklighetsuppfattning är beroende av miljön vi vistas i. För lärare som enbart vistas i 

klassrummets miljö framträder deras verklighet i interaktionen med andra människor 

annorlunda än en fritidslärare som arbetar i olika miljöer. Dessa miljöer kan vara klassrummet, 
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fritidshemmet och skolgården. Vi människor färgas av vår omgivning beroende på vart vi 

befinner oss. Detta kan också bidra till den oklarhet som en fritidslärare har i sin roll, för att 

interaktionen i det sociala sammanhanget förändras beroende på vilka människor som de möter i 

verksamheten. Alla sociala interaktioner är konstruktioner som människan skapar i samhället 

utifrån den sociala miljö som anses vara normal (Jacobsen, 2001). 

  

Calander (2000) och Hansen (1999)  beskriver att skolan har en överordnad maktposition mot 

fritidshemmet då skolans struktur ständigt har varit densamma och därav är tydligare.  

Resurserna fördelas utifrån klassens behov, något som gör att fritidslärare får ta den rollen som 

lärarens resurs för att skolverksamheten ska fungera (Andersson, 2013). Detta bekräftas i 

undersökningens resultat där det framkommer att majoriteten anser att det finns arbetsuppgifter 

som kan omfördelas inom verksamheten. Hansen (1999) menar att lärare har en tydligare roll 

och deras krav på resurser kan därför anses mer relevanta. Vidare anser hon att det är av största 

vikt att rollerna är likvärdiga för att samverkan ska kunna fungera. Samtidigt menar Hjelte 

(2005) att fritidslärarnas kunskaper inte anses lika värdefull bland lärare, vilket i sig skapar en 

obalans i maktordningen. Om det finns en hierarkisk struktur där fritidslärare är underordnade 

lärare så kommer inte samverkan ske utifrån styrdokumentens mål och där av ingen 

måluppfyllelse (Skolverket, 2018). 

  

Utifrån uppdragets perspektiv så finns det tydliga skillnader mellan läraren och fritidslärarens 

uppdrag. Läraren planerar och undervisar självständigt medan fritidsläraren är beroende av sina 

kollegor. Kan detta bidra till ytterligare svårigheter att samverka? Enligt Hansen (1999) så 

påverkas vi av de olika traditioner som finns förknippade med fritidslärarens roll. I 

resultatanalysen framkommer det att det finns oklarheter kring rollen och att lärare har en och 

samma roll under hela arbetsdagen. Det bidrar till att lärarens dramatiska framträdandet blir 

tydligare för teamet och i samhället (Goffman 1959). Samtidigt menar Hansen (1999) och 

Calander (1997) att det finns två olika yrkestraditioner som separerar lärarna och fritidslärarna, 

detta påverkar hur samverkan fungerar mellan dem oberoende av vilken arbetsplats de har. 

Calander (1997) tar upp att fritidslärarna får anpassa sin verksamhet för att bibehålla ett 

fungerande samarbete. Till exempel låser fritidslärarna vissa klassrum för att inte störa skolans 

verksamhet dagen därpå. Detta kan kopplas till vad Haglund (2018) beskriver att fritidshemmet 

blir lidande och den pedagogiska verksamheten försvinner genom att utrymmet begränsas. 

Genom att anpassa sig efter lärarna fungerar fritidshemmets verskamhet mer som en förvaring 

än en pedagogisk miljö. 

  

Vi kan se tydliga kopplingar utifrån Hjelte (2005) och Hansens (1999) tankar i vårt resultat, att 

fritidslärarna i samverkan med lärarna anser att deras uppdrag kommer i andra hand och fokus 
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ligger på lärarnas behov. I enskilda fall i resultatet ser vi att samplanering bidrar till att 

relationen mellan klasslärare och fritidslärare fungerar bättre. Kan det vara så att goda relationer 

mellan arbetskamrater kan bidra till samverkan utifrån att de har ett samarbete under skoldagen? 

I resultatet ser vi att goda relationer också kan ge en bättre förståelse för lärarna om 

fritidshemmets undervisning. Detta kan bidra till en bättre samverkan under hela dagen. En 

kommentar i det öppna svarsalternativet från urvalsgrupp 1 speglar att vissa lärare har förståelse 

för fritidshemmet som en lärandemiljö; “Av min klasslärarkompanjon ja, av andra nej”. Vi 

kopplar detta till Goffmans (1959) teori, att genom ett samarbete framträder fritidslärarens roll 

tydligare för lärarna och det ger dem en ökad förståelse för uppdraget i fritidshemmet. 

  

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att skapa två urvalsgrupper för att vara säker på att få ut ett resultat. Vi hade främst 

tänkt att gå ut i en Facebookgrupp men valde också att rikta oss till en skola för att få svar att 

jämföra med. Tyvärr bidrog detta inte på det vis vi ville. Vårt bortfall blev stort eftersom att det 

var dålig svarsfrekvens från personalen på skolan i urvalsgrupp 2. Samtidigt i 

enkätundersökningen från urvalsgrupp 1 fick vi in 106 svar, vilket kan anses som mycket, men 

då det var 7500 medlemmar i facebook-gruppen så är den totala svarsfrekvensen låg (1,4 

procent). Vi reserverar oss för att det kan vara färre som har nåtts av undersökningen av den 

totala populationen på 7500 medlemmar. Vi inte vet hur många aktiva medlemmar som finns i 

gruppen, samt hur algoritmen har påverkat deras facebookflöde. Det betyder att vi inte med 

säkerhet vet hur många som vi frågat dvs. vi kan inte konstatera hur stort vårt egentliga bortfall 

är. Vi är väl medvetna om att vårt resultat inte kan generaliseras då våra två urvalsgrupper hade 

låg svarsfrekvens och därför går det inte att replikera för att få samma resultat. 

 

För att nå en ökad svarsfrekvens och få fram ett trovärdigt resultat menar vi att vi skulle valt 

bort att rikta oss till en sådan stor grupp (facebook-grupp av fritidslärare). Att sprida en 

enkätundersökning via en Facebookgrupp utgör både för- och nackdelar. En fördel är att man 

når många människor på en och samma plattform och en nackdel är att man inte vet vem det är 

som faktiskt besvarar enkäten. Ett exempel är att vi inte vet om de som har besvarat enkäten 

faktiskt arbetar inom fritidshemmet, vilket bidrar till att validiteten minskar kraftigt i 

urvalsgrupp 1. Vår reflektion blir att vi istället skulle ha valt att skicka ut enkäten till samtliga 

skolor i en vald kommun för att nå flera svaranden, för att kunna uppnå en ökad svarsfrekvens. 

Om vi fokuserat på en enda kommun anser vi skulle ha skapat en bättre grund för vår 

undersökning.   
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Det innebär att från urvalsgrupp 2 är underlaget i svagaste laget för att göra en analys. Det fanns 

elva anställda och enbart fem av dessa fritidslärare (45,45 procent) på skolan deltog. Vi hade 

uppfattat att de fanns fler anställda när enkäten skickades ut, därav valet av enkät som metod. 

Det hade varit fördelaktigt om vi från början av vår undersökning hade fått korrekt information 

om antalet anställda fritidslärare. Då hade vi istället övervägt att välja en kvalitativ metod med 

intervju eller observation trots den begränsade tid vi hade till förfogande för vår datainsamling. 

Vi menar att om det funnits ett större tidsspann hade intervjuer eller observationer givit 

kvalitativa data och på så vis givit en inblick i hur fritidsläraren uppfattar sin roll och syn på 

samverkan. 

  

I utformandet av enkäten så kunde det istället ha varit relevant att ställa frågan om hur länge 

fritidslärarna varit anställda på sin nuvarande arbetsplats, för att få klarhet i om det skulle 

påverkat deras svar. En ytterligare fråga som kunde ha ställts var om de hade titeln 

fritidspedagog eller fritidslärare, eftersom utbildningen skiljer sig åt och det kan även ha 

påverkat vilket uppdrag de har inom verksamheten. Utifrån syftet att titta på hur fritidslärare 

uppfattar sin roll i samverkan med lärare så kan dessa variabler påverka resultatet och måste tas 

i beaktning i vår analys. Ytterligare kan de öppna svarsalternativen på flervalsfrågorna ha gjort 

data svårare att analysera. Om vi valt att enbart använda stängda svarsalternativ hade 

dataanalysen blivit tydligare och underlättat bearbetningen. Ur en etisk synvinkel ansåg vi att 

det skulle finnas möjlighet att formulera sitt eget svar.  Vi menar att de respondenter som valde 

att svara med ett öppet svarsalternativ fann att de övriga alternativen inte stämde överens med 

deras åsikt. De öppna svarsalternativen har på så vis bidragit till en djupare analys av data och 

gett undersökningen en kvalitativ beståndsdel. För att komma närmare ett svar på vår 

frågeställning anser vi att dessa öppna svarsalternativ var nödvändiga. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Med de pågående förändringarna för fritidslärare ser vi ett stort behov till fortsatt forskning 

inom detta område. Att använda sig utav en kvalitativ metod i form av intervjuer och 

observationer kan i framtida undersökningar ge ett bredare perspektiv, vilket kan ge en mer 

djupgående analys. Genom att att använda sig av intervjuver eller observervationer som metod 

kan fritidslärarnas egna uppfattningar av rollen i verksamheten förtydligas och få ett mer 

trovärdigt resultat, som med fördel kan tolkas utifrån Goffmans teorier. 
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7. Slutsatser 

Så som vi tidigare nämt har vi under arbetets gång konsekvent utgått, bearbetat och tematiserat 

utifrån Goffmans teorier. Hans begrepp har hjälpt oss att förtydliga vårt resultat och bidragit till 

att vi kan se en liknande uppfattning utifrån den tidigare forskningen, därför anser vi att hans 

begrepp har fungerat att använda sig utav i en enkätundersökning som metod. Vi skulle 

antagligen få ett tydligare resultat med observationer eller intervjuer men anser att hans begrepp 

har underlättat analysen av resultatet (Goffman, 1959). 

 

Vi  är medvetna om att vår undersökning i sin helhet inte kan bidra med några generella 

slutsatser men vi ser en antydan till ett svar på vår frågeställning, hur fritidslärare uppfattar sin 

roll i samverkan med lärare. Vi kan konstatera att majoriteten av de som svarat uppfattar att det 

finns otydligheter kring deras roll och uppdrag. Det skapar ett underlag för att vi kan dra 

slutsatsen att samverkan med lärare inte fungerar utifrån styrdokumentens riktlinjer. De 

fritidslärare som har en längre arbetserfarenhet inom yrket är tryggare i sin roll men samtidigt 

sker det många förändringar som ännu inte kan förklara hur deras roll i samverkan med skolans 

lärare kommer att påverkas i framtiden. 

 

Vi ställer oss frågan när Skolverket byter namn på vår utbildning samt ger ett eget kapitel och 

legitimation för att bedriva fritidshemmets verksamhet – handlar de om att det finns en 

vedertagen uppfattning kring att fritidslärarens roll är otydlig och i så fall påverkar det 

samverkan med lärarna? Vill Skolverket höja fritidshemmets yrkesstatus för att göra 

fritidsverksamheten likvärdig med skolans verksamhet och därav bidra till en bättre samverkan? 

Utifrån de slutsatser vår undersökning har givit bekräftas uppfattningen om att det finns ett 

behov att tydliggöra uppdraget inom fritidshemmet. I och med de förändringar som Skolverket 

nu genomför kan vi se i vårt resultat att det behöver göras andra förändringar för att 

fritidsläranas roll ska bli tydligare, vilket i sin tur kan bidra till att ge lärare en förståelse för 

fritidslärarnas uppdrag för att förbättra samverkan.  

 

Är dessa förändringar enbart till för att samhället vill göra besparingar, utan tankar på skolans 

behov? Kan detta i så fall påverka kvaliteten i undervisningen i skolan och fritidshemmet? Vi 

oroas över hur det kommer att se ut i framtiden om resurserna i skolan minskar genom 

samhällets nedskärningar och vi inte får möjligheter till att satsa på våra elever. Är det då 

överhuvudtaget möjligt att genom samverkan mellan skola och fritidshem ge eleverna 

möjligheter till att bli goda framtida samhällsmedborgare sett utifrån skolverkets riktlinjer. 

Vilka blir konsekvenserna om vi inte prioriterar de resurser som faktiskt behövs i skolan? 
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Bilagor 
Bilaga 1: Missiv för urvalsgrupp 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medgivande inför studie 

Under vårterminen 2019 kommer vi att genomföra en studie som är del i vårt examensarbete i pedagogik inom grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem vid Högskolan i Gävle. I vår studie vill vi undersöka vilken roll fritidspersonalen har i verksamheten. Syftet med studien är att ta reda på hur vi som 

fritidslärare ska förhålla oss till våra yrkesroller och vad vi kan förvänta oss som blivande lärare i fritidshem. 

Vi kommer vi att samla data genom en enkätundersökning i Google Forms. Ifyllandet av enkäten beräknas ta 10-20 minuter. Den data som samlas in kommer 

endast att användas i examensarbetet. Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas tillgängliga för obehöriga. Inga namn på deltagare, 

skolor eller kommuner kommer att redovisas i examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå från att svara på frågor eller avbryta sitt 

deltagande utan särskild motivering. Vi följer uppsatta regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. 

Vår handledare för arbetet är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh- indguh@hig.se  

 

För mer information kring studien kontakta undertecknad: 

Jeanette Bergström:  jeanetteber@yahoo.se 070-6076221 
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Med bästa hälsningar 
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Bilaga 2: Missiv för urvalsgrupp 2 
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Medgivande inför studie 
Under vårterminen 2019 kommer vi att genomföra en studie som är del i vårt 
examensarbete i pedagogik inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 
vid Högskolan i Gävle. I vår studie vill vi undersöka vilken roll fritidspersonalen har i 
verksamheten. Syftet med studien är att ta reda på hur vi som fritidslärare ska förhålla oss 
till våra yrkesroller och vad vi kan förvänta oss som blivande lärare i fritidshem. 

Vi kommer vi att samla data genom en enkätundersökning i Google Forms. Ifyllandet av 
enkäten beräknas ta 10-20 minuter. Den data som samlas in kommer endast att användas i 
examensarbetet. Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas 
tillgängliga för obehöriga. Inga namn på deltagare, skolor eller kommuner kommer att 
redovisas i examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå från att 
svara på frågor eller avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Vi följer uppsatta 
regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. 

Vår handledare för arbetet är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh- 
indguh@hig.se  

 

För mer information kring studien kontakta undertecknad: 

Jeanette Bergström:  jeanetteber@yahoo.se 070-6076221 

Amanda Forsström: amandaforss@live.com 076-7656057 

Med bästa hälsningar 

Jeanette Bergström & Amanda Forsström 
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Bilaga 3: Enkätundersökningsfrågor 

 

1. Hur länge har Du jobbat som fritidspedagog/fritidslärare? 

  0-5 år 

  5-10 år 

  10+ år 
2. Anser Du att ditt uppdrag som fritidspedagog/fritidslärare är tydligt? 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

  Övrigt:  
3. Anser Du att din arbetsplats kontinuerligt arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i 
verksamheten som innehåller pedagogisk dokumentation och planering? 

  Ja 
  Nej 

  Ibland 

  Vet ej 
4. Hur många timmar i veckan får Du ut i din planeringstid? 

  0-3 timmar 

  3-5 timmar 

  5+ timmar 
5. Har Du möjlighet att genomföra ditt uppdrag utifrån planeringstiden? 

  Ja 

  Nej 

  Ibland 
6. Jobbar Du mot en specifik klass under skoltid? 

  Ja 

  Nej 
7. Om Ja på fråga 6, har Du samplanering med klasslärare? 

  Ja 

  Nej 

  Ibland 
8. Upplever Du att undervisningen i verksamheten på fritidshemmet anses av lärare lika viktig 
som klassrumsundervisningen? 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

  Övrigt:   
9. Anser Du att lärarna har förståelse för ditt uppdrag som fritidspedagog/fritidslärare? 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 
10. Upplever Du att lärarna uppskattar ditt arbete? 

  Ja 
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  Nej 

  Ibland 
11. Tycker Du att samverkan mellan skola och fritidshemmet bidrar till måluppfyllelse av ditt 
uppdrag på skolan? 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 
12. Tycker Du att din roll som fritidspedagog/fritidslärare är tydlig mellan en skala 1-5, där 
siffran 1 inte stämmer alls och siffran 5 instämmer fullkomligt 

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls           Instämmer fullkomligt 

 
13. Anser Du att dina arbetsuppgifter stämmer överens med din roll som 
fritidspedagog/fritidslärare mellan en skala 1-5, där siffran 1 inte stämmer alls och siffran 5 
instämmer fullkomligt 

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls           Instämmer fullkomligt 

 
14. Tycker Du att det finns arbetsuppgifter som inte stämmer in i ditt uppdrag och kan 
omfördelas? 

  Ja 

  Nej 

  Kanske 
 
15. Anser Du att lärarlegitimation i fritidshem höjer yrkets status? 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 
 
16. Vad anser Du är viktigast i din roll som fritidspedagog/fritidslärare? 
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Bilaga 4: Litteratursökning 
 
Utifrån syftet och frågeställningen valde vi att använda oss av databasen Discovery. Artiklarna 
som har valts fokuserar på samverkan mellan skola och fritidshem, fritidslärarens roll, 
dramaturgi samt fritidshemmets uppdrag. I sökningen av artiklarna användes avgränsningen 
akademiska tidskrifter, peer reviewed och fulltext format. Valet av Discovery som databas då är 
för att få fram träffar från flera databaser, som exempelvis, ERIC och Diva. 
  
Sökorden som användes för att avgränsa till det som var relevant för vår undersökning var 
följande; 
Leisure time; after school programs; cooperation; pedagogue; teacher; samverkan; skola 
fritidshem; fritidslärare; lärare; yrkesroll; Erving Goffman; dramaturgy; socialkonstruktivism. 
Sökorden användes i olika konstellationer för att få fram relevanta artiklar. 
  
Utöver vetenskapliga artiklar har också tidigare relevant litteratur, rapporter samt styrdokument 
används för vår undersökning. 
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Bilaga 5: Urvalsgrupp 1- tabell för fråga 16; öppna frågor 
Tabell 3- belyser fråga 16 för urvalsgrupp 1. Notera att några av respondenternas svar faller in 

under två kategorier. 

Kategori Beskrivning Citat Antal 

Relationer De som anser att 

relationsbyggandet är 

det viktigaste i sin roll 

"Se och bekräfta 

elevernas behov o 

intresse, hjälpa och 

uppmuntra 

nyfikenheten och viljan 

att lära sig nya saker. 

Ge möjlighet till nya 

relationer och 

gemensamma 

upplevelser." 

26st (34,2%) 

Styrdokument De som anser att följa 

styrdokumenten är det 

viktigaste i sin roll 

"Utveckla 

fritidshemmet i enlighet 

med Lgr 11 och skapa 

en meningsfull 

fritidsverksamhet." 

24st (31,5%) 

Fritidspedagogik De som anser att 

fritidspedagogiken är 

det viktigaste i sin roll 

Att se alla elever. Att ta 

sig tid att lyssna på alla. 

Att ge eleverna verktyg 

till att kunna klara av de 

sociala samhället och 

alla de praktiska bitar 

som de behöver kunna 

och ha med sig. Sedan 

är leken till lära också 

super viktig anser jag. 

Att kunna leka med 

eleverna och genom 

leken skapa ett socialt 

samspel är också 

viktigt." 

19st (25%) 
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Samarbete De som anser att ha ett 

samarbete mellan skola 

och fritids är viktigaste 

i sin roll 

"Gemensam tid med 

mina kollegor varje 

vecka. Att få prata och 

planera fritids 

tillsammans. För att 

kunna möta eleverna på 

rätt nivå, anpassa efter 

dagens behov, utveckla 

och utmana eleverna 

grupporienterat och 

situationsstyrt MÅSTE 

vi som ska möta 

eleverna få ha vår 

gemensamma tid varje 

vecka. Med eller utan 

utbildning." 

12st (15,7%) 

Status De som anser vikten av 

statusen är viktigast i 

sin roll 

Att fritidshemmets 

verksamhet värderas 

mer än bara ett 

komplement till skolan. 

Att det läggs resurser så 

fritidslärare kan bedriva 

verksamheten med nog 

mycket planering (för 

förberedelse, 

utvärdering och 

systematiskt 

kvalitetsarbete) och att 

få stöd av rektor för att 

göra det." 

8st (10,5%) 

Barnen De som anser att barnen 

är det viktigaste i sin 

roll 

“Barnens trygghet. Ser 

barnen hela dagen.” 

4st (5,2%) 

Totalt   74 Respondenter 
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Bilaga 6: Urvalsgrupp 2- tabell för fråga 16; öppna frågor 
 

Kategori Beskrivning Citat Antal 

Relationer De som anser att 

relationsbyggandet är 

det viktigaste i sin roll 

“...Bygga 

relationskapital, hur gör 

man? varför man gör 

det? För vem man gör 

det?” 

1st (25%) 

Styrdokument De som anser att följa 

styrdokumenten är det 

viktigaste i sin roll 

“...Värderingar-

normer, arbeta med 

vad som är rätt och 

fel…” 

1st (25%) 

Fritidspedagogik De som anser att 

fritidspedagogiken är 

det viktigaste i sin roll 

“Genom att inspirera 

och utmana elever och 

se dom växa o 

utvecklas” 

3st (75%) 

Barnen De som anser att 

barnen är det 

viktigaste i sin roll 

“Svårt att välja en 

specifik grej då det 

finns många olika 

saker men jag tycker 

att det är viktigt att 

värna om barnens 

perspektiv och utgå 

ifrån hur de ser på 

världen och vad som är 

viktigt för dem.” 

1st (25%) 

Totalt   4 Respondenter 

 

 


