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Sammanfattning 
Syftet med vår studie har varit att försöka förstå tolv fritidspedagogers upplevelser och tolkningar av 
deras yrkesroll i olika lärandekontexter. Metoden vi har använt oss av vid datainsamlingen och i 
analysen är en tolkande fenomenologisk analys (IPA) genom vilken vi har genomfört kvalitativa 
intervjuer med fritidspedagoger på olika skolor i Stockholms län. Vi presenterar vårt resultat i form av 
två huvudteman: förståelsen av yrkesrollen och förståelsen av samverkan. Informanterna upplevde 
deras yrkesroll som svårdefinierad eftersom deras relationella yrkeskompetens hamnar i skymundan i 
klassrumskontexter. När skolan och fritidshemmet började integreras för drygt 20 år sedan skulle 
samverkan satsas mer på, men det framkommer i vår studie att fritidspedagogers roll och hur 
samverkan ser ut idag inte har förändrats särskilt mycket. Informanterna i vår studie gav uttryck för en 
vilja till förändring vilket verkade vara svårt att genomföra på grund av bristen av stöd och förståelse 
från skolledningen.  
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Förord 
Vi som författat denna studie studerar sista terminen av grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i fritidshem vid Stockholms universitet. Under utbildningens gång har vi särskilt intresserat oss 
för hur fritidspedagogers relationella yrkeskompetens tas tillvara på samt hur samverkan mellan 
fritidspedagoger och klasslärare upplevs. Av egna erfarenheter har vi upptäckt att fritidspedagogers 
auktoritet och handlingsutrymme påverkas av vilken kontext som denne befinner sig i. Vi har även sett 
att det kan skilja sig beroende på vad klassläraren har för tankar om vad fritidspedagogens 
arbetsuppgift är under en klassrumslektion. Detta är aspekter som påverkar hur fritidspedagogen kan 
praktisera sin yrkesroll. Därför blev det ett naturligt val att fördjupa oss inom det området i vårt 
slutgiltiga skriftliga arbete.  

Trots att vi går sista terminen på denna utbildning är det inte lätt att veta vad vi, eller för den delen 
våra kommande arbetsgivare, kan förvänta oss av titeln fritidspedagog. Under utbildningens gång har 
våra undervisare tryckt på det relationella lärandet som vårt främsta redskap inom skolan, samtidigt 
som kapitel fyra i läroplanen (Skolverket, 2017) stipulerar vad och hur vi ska arbeta under skoldagen. 

Vi vill tacka alla informanter som bidragit till vår studie samt rikta ett stort tack till vår handledare 
Linnéa Holmberg. Hennes noggrannhet och inspirerande kommentarer har fått oss att utveckla arbetet 
till vad det är idag.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi började med att komma överens om att skriva måndag till fredag 08:00-15:00 på campusområdet. 
Sammanfattningsvis har vi varit lika delaktiga på alla områden i uppsatsen. Gemensamt skrev vi alla 
frågorna till intervjuerna samt tog kontakt med lika många skolor var. Vi delade upp insamlingen av 
empirin men sammanställde all data tillsammans. Vi har båda skrivit under alla rubriker i arbetet. Vi 
ha kompletterat varandra väl och kan säga att arbetet inte kunnat bli till utan den andres närvaro. 
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Inledning 
Något som har genomsyrat alla kurser vi haft på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
fritidshem är att vi som blivande fritidspedagoger kommer att erbjuda våra framtida arbetsgivare, och i 
förlängningen eleverna på skolan, en välgrundad kompetens inom social utveckling och lärande. Detta 
är något som även återfinns i Skollagen där det står att ”fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter 
och social gemenskap” (SFS 2010:800, 14 kap. 2 §). I läroplanens (Skolverket, 2017) fjärde kapitel, 
som handlar om fritidshemmet står det att undervisningen ska baseras på lärande, utveckling och 
omsorg som ska möjliggöra utvecklandet av trygghet och tillhörighet i elevgruppen. Skolverket (2017) 
menar att undervisning som begrepp ska kunna tolkas brett i fritidshemmet. Undervisningen ska även 
möjliggöra att goda kamratrelationer utvecklas. Under en arbetsdag befinner sig fritidspedagoger i 
olika kontexter, dels befinner sig fritidspedagogen i en klassrumskontext med en rad inneboende 
förväntningar och en uttalad klassrumsdidaktik, dels i fritidshemmet där fritidshemspedagogik råder. I 
mycket av den forskning som finns inom relationsskapande och samverkan i skolans och 
fritidshemmets område uppfattar vi det som att fritidshemmet och skolan verkar i en slags dikotomi, 
där fritidshemmet är en underordnad del för dem som verkar i skolan under hela dagen.  

I den budgetproposition som togs fram 1991/1992 påbörjades integreringen av skola och fritidshem 
(Hippinen, 2011). Denna integrering skulle innefatta såväl lokaler som personal. En anledning till 
denna sammanslagning var ekonomisk, där integreringen skulle möjliggöra en besparing gällande 
lokaler och personal. Av pedagogiska skäl motiverades integreringen med att elevernas utveckling och 
lärande skulle främjas. Man ville även möta elevernas behov av kontinuitet, trygghet och helhet under 
skoldagen (Hippinen, 2011). Pihlgren (2015) skriver att fritidshemmet och skolan har ett trassligt 
förhållande. Även om skolan och fritidshemmet har haft ett gemensamt uppdrag sedan 1998 har inte 
samverkan i de flesta fall blivit av. En förklaring till varför samarbetet mellan skola och fritidshem 
inte lyckats speciellt bra är att skolan oftast uppmärksammats mer än fritidshemmet, enligt 
fritidshemspersonal, eftersom skolan är en lagstadgad verksamhet och fritidshemmet är frivilligt 
(Pihlgren, 2015). Frivilligt eller inte, fritidshemmet inkluderar nästan 82 procent av Sveriges alla 6–9 
åringar vilket innebär att fritidshemsverksamheten i hög grad är en viktig del i samhället (Pihlgren, 
2015).  

Vi är intresserade av att ta reda på hur fritidspedagoger upplever sin yrkeskompetens genom två 
teman: den relationella kompetensen och samverkan med skolan. Fritidspedagoger förväntas 
samarbeta med klasslärarna och är ansvariga för det praktiska och estetiska innehållet under 
skoldagen, skriver Hjalmarsson, Löfdahl Hultman och Warin (2017). Däremot menar författarna att 
förekomsten av sådant samarbete ser olika ut på varje skola. Dessa olikheter beror på hur traditioner 
har manifesterat sig och hur organisationen ser ut på olika skolor (Hjalmarsson, m.fl., (2017). Genom 
fenomenologi kan man studera erfarenheter hos människor. Genom att studera upplevelser hos 
människor framkommer vad som är viktigt och vad som människors levda värld utgörs av (Smith, 
Flowers & Larkin, 2009). Merlau-Ponty (1945/2013) menar att människor tar med sin egna och andras 
erfarenheter in i nya erfarenheter. Därför anser vi att det är viktigt att synliggöra fritidspedagogers 
erfarenheter av sin yrkesroll eftersom detta spelar roll i hur yrkesrollen utvecklas hos 
fritidspedagogerna. Varför vi har valt att fokusera på två teman är för att de går igenom varandra. En 
god samverkan mellan skolan och fritidshemmet kan möjliggöra för de olika yrkeskategorierna att 
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tillvarata deras olika kompetenser. Skolverket (2014) skriver att när personalen i fritidshemmet och i 
skolan samverkar med varandra är det av stor vikt att personalen har inblick i och kunskap om hur 
uppdraget ser ut i de olika lärandekontexterna.  

Begreppsförklaringar 
I vår studie har vi valt att uteslutande använda oss av termen fritidspedagog eftersom vi har märkt att 
de flesta som vi kommit i kontakt med, som verkar i fritidshemmet, identifierar sig som det. 
Fritidspedagog är även den vanligaste benämningen på yrkesrollen. Enligt Ackesjö, Nordänger och 
Lindqvist (2016) kan framhävandet av professionen grundlärare i fritidshem betraktas som 
provocerande av andra yrkesroller i skolan. Författarna upplever en strävan för berättigandet för 
professionen grundlärare mot fritidshem samtidigt som den är en ansats till maktutjämning mellan 
olika yrkesgrupper i skolan av nyutexaminerade grundlärare i fritidshem. Vi ville undvika eventuella 
provokation hos våra informanter genom att använda oss av begreppet grundlärare i fritidshem.  
Fritidshemmets personal består inte bara av utbildad personal, som till exempel fritidslärare, 
fritidspedagoger och barnskötare, utan även av outbildad personal. Vi har valt att inte begränsa 
informanterna till personer med utbildning för att på det sättet nå en mer nyanserad helhetsbild.  

När vi använder oss av begreppet skola menar vi den obligatoriska grundskolan och 
fritidshemsverksamheten. När vi skriver om lärandekontext menar vi situationer i klassrummet, 
fritidshemmet och under rasten. Eftersom fritidspedagogers arbetssätt i stor grad är socialt och 
relationellt omfattar lärandekontexten såväl formella som informella inslag under hela skoldagen. Vi 
använder oss av ordet informant när vi pratar om fritidspedagoger som deltagit i vår studie.  

Tidigare forskning 

Integrering och samverkan 
Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) skriver i sin artikel att fritidshemmet har hamnat i ett slags 
tomrum där dess roll som pedagogisk institution blivit mer otydlig över tid. I mycket av forskningen 
som finns om fritidshemmet har diskursen kretsat kring skola och fritidshem som en enhet, där 
idealbilden om hur en pedagogisk verksamhet ska se ut har utgått från hur det ser ut i skolan. Enligt 
Vallberg Roth (2001) verkar det som att grundskolan ges mer plats medan fritidshemmets innehåll 
förbigås. Anledningen till detta är för att i tidigare pedagogiska program var innehållet för förskola 
och fritidshem avsevärt mycket mer detaljrikt än i dagens läroplan. Författaren ställer sig frågandes till 
huruvida en helhetssyn på barn kan nås om den inte uppfattas som lika viktig, utan hänsyn till ålder 
och i vilken verksamhet de befinner sig i.  

I Calanders (2000) studie uppmärksammas vad som händer i mötet mellan klasslärare och 
fritidspedagoger. Vid tidpunkten för artikelns publikation har det svenska skolsystemet reviderats och 
lärarna har blivit ombedda att samverka mer i arbetslag. Samtidigt har fritidshemmet integrerats mer i 
skolan; fritidshemmet är inte längre ett komplement till hemmen, utan ett komplement till skolan 
(Calander, 2000). Calander menar att integreringen kan skapa förändring av de olika yrkesidentiteterna 
som nu ska samverka i arbetslag. I studien såg fritidspedagogerna sig själva som assistenter inte bara 
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till eleverna utan också till klasslärarna. Calander menar att en ojämlik relation mellan klasslärarna och 
fritidspedagogerna skapas och detta försvårar samarbetet. En anledning till denna ojämlika relation, 
menar Calander (2000), är att mötet mellan klasslärarna och fritidspedagogerna till stor del sker i en 
klassrumssituation där klassläraren redan innehar en auktoritär roll. Andersson (2013) skriver att en 
del av de intervjuade fritidspedagogerna hade svårt att hitta sin uppgift i skolan under skoldagen. 
Fritidspedagogerna lyfter att det finns lite stöd från ledningen i dessa frågor och att utformningen av 
deras klassrumsroll ofta bygger på deras egna idéer och tankar (Andersson, 2013).  

I en studie av Hjalmarsson (2010), där 60 fritidspedagoger deltog, fick var och en definiera och 
värdera sin yrkeskompetens. Vad som framgår i studien är att fritidspedagogerna själva framhåller 
social kompetens, som i studien beskrivs som att konstruera positiva och trygga relationer, som det 
viktigaste i sitt yrke. I Anderssons (2013) studie anser fritidspedagoger att samarbete och goda 
förmågor att möta olika personligheter är betydelsefulla egenskaper inom fritidspedagogers 
yrkeskompetens. I Dell’Angelo och Seatons (2016) studie har de undersökt klasslärarstudenters 
deltagande på fritidshem. I studien framkommer det att fritidshemmen är en arena där de blivande 
klasslärarna lättare kan skapa hållbara relationer än i ett klassrum. Dell’Angelo och Seaton (2016) 
menar att klasslärare, i en klassrumsundervisning, lättare kan gömma sig bakom en lektionsplanering. 
I och med detta är det inte alltid så att klasslärarna lär känna sina elever, till skillnad från i 
fritidshemmet där lärarna möter eleverna på ett annat sätt som gör att både lärare och elever lär känna 
varandra. 

I Hansens (1999) avhandling om mötet mellan klasslärare och fritidspedagoger framkommer det att 
klasslärarnas bild av fritidspedagogers kompetens är att vara en slags ersättning för föräldrarna och 
hemmiljön. Det framgår även att klasslärarnas uppfattningar om fritidspedagogernas yrkesroll handlar 
om att arbeta praktiskt och utgå från sina egna kunskaper och intressen. Hansen (1999) belyser även 
den största skillnaden mellan de båda yrkesrollerna, enligt klasslärarna. De anser att det inte finns lika 
tydliga och uttalade krav på fritidspedagogerna, något som klasslärarna anser sig finnas på deras 
yrkesroll. Istället har fritidspedagogerna ett friare arbetssätt. Samtidigt menar klasslärarna att 
fritidspedagogernas kompetens kan likställas med klasslärarna, men att skillnaden är att det endast är 
klasslärarna som har kompetens inom inlärning och inlärningsmetodik. Det framgår även att i 
situationer när fritidspedagoger arbetar med praktiska delar i teoretiska skolämnen är det inte alltid 
som detta tas emot väl. Klasslärarna anser dock att fritidspedagogerna besitter en utmärkande 
kompetens när det kommer till konflikthantering (Hansen, 1999).  

Parling (2005) understryker att när fritidspedagoger och klasslärare tillsammans har ett samlat ansvar 
över elevernas skoldag är det något som skapar trygghet hos eleverna. På ett sådant sätt motiveras 
eleverna att lära sig på flera olika sätt. Om teori varvas med praktik under skoldagen är detta stödjande 
för lärandet hos eleverna. Det gemensamma ansvaret över barnens dag inbjuder även till att eleverna 
arbetar i olika grupper, vilket i sin tur minskar risken för att någon känner sig utanför (Parling, 2005).  

Relationsskapande i utbildningssammanhang 
I en studie av Wedin (2007) framgår det att relationsskapande mellan klasslärare och elever är en 
väsentlig faktor i huruvida läraren ska lyckas med sitt uppdrag. Enligt Wedin behöver läraren se till 
gruppen som helhet samtidigt som relationer behöver skapas med varje enskild elev. Wedin såg i sin 
studie att den stora betydelsen för att undervisningen ska flyta på är klasslärarens förmåga att 
kommunicera med elever och vara lyhörd för vilken stämning som finns i klassrummet. Ibland har en 
lektion svävat långt bort från sin ursprungliga planering. Den stämning som då uppstått när läraren 
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ändrat sin undervisning har uppfattats som positiv. Det läraren använder sig av i sådana situationer är 
att basera lärandetillfället på sådant som upplevs viktigt för stunden. I närheten av detta finns 
innebörden av goda relationer till eleverna som Wedin i sin studie iakttog var betydelsefullt för 
lärarna. Wedin (2007) menar att relationsskapande bör ses som ett slags lärande, där klassläraren 
använder sig av många olika anslag och tillvägagångssätt för att nå ett harmoniskt samspel med 
eleverna. 

Frelin (2008) skriver att kunskap och färdigheter inom relationsskapande är kunskaper som 
osynliggörs när klasslärares profession diskuteras och synliggörs. Detta trots att många lärare anser att 
det är relationsskapande med elever som gör jobbigt roligt. Vidare skriver Frelin att färdigheter inom 
relationsskapande anses vara personliga egenskaper som inte kan läras ut eller utvecklas. Frelin menar 
att dessa förmågor osynliggörs och ses inte på som ett avsiktligt agerande, vilket delvis kan bero på en 
hierarkisering av manliga och kvinnliga beteenden. Ett manligt beteende framhävs i arbetssituation 
och används som mall, medan kvinnliga beteenden likställs med familjen och hemmet, skriver Frelin. 
Ur ett sådant perspektiv blir kvinnligt kodande beteenden, som bygger på omsorg, omhändertagande 
och understödjande inte antagna som godtagbara beteenden inom arbetssfären. Dessa beteenden ses 
inte på som professionella, utan ses som kvaliteter som inte förknippas med ett riktigt arbete. Frelin 
menar att dessa beteenden ses på snarare som ett kall som inte bygger på rationalitet. Detta kall kräver 
ingen professionell färdighet eller kunskap (Frelin, 2008). Hjalmarsson m.fl. (2017) kommer i sin 
forskning fram till att omsorg traditionellt sett förknippats med femininitet och att pedagogik 
förknippats med maskulinitet. Författarna skriver att fritidspedagoger är en unik grupp lärare som 
arbetat i ett motsägande fält där grunderna av läroplanen vänder sig till deras aktiviteter, och där 
kvaliteten av deras arbete granskas men saknar i allmänhet klara mål. Likheten med förskolelärare är 
ofta betonad då båda yrkesrollerna arbetar med barn i tidiga åldrar, och de är även kvinnodominerade 
professioner som har låg status inom det bredare läraryrket (Hjalmarsson, m.fl., 2017). 

I en stor studie som gjordes på 90 grundskolor i Chicago upptäckes att de elever som kände sig 
tryggare med och närmre de vuxna som arbetade på skolan utvecklade en avsevärd förbättring i både 
beteende och prestationer i skolan (Bernstein-Yamashiro & Noam, 2013). Det framkom även att elever 
lär sig bättre i mindre miljöer; våld- och beteendeproblem minskas, närvaron är högre, de som hoppar 
av skolan är färre och för elever som inte kommer från resursstarka hemförhållanden gynnas en 
mindre miljö bäst. När miljön är liten bjuder den in till positiv förändring inklusive de starka banden 
som frambringas genom mer engagemang och närhet. Även fast mindre skolor kan skapa bättre 
relationer mellan lärare och elever är det inte alltid som det blir så. Större skolor kan också skapa goda 
relationer och ett gott beteendeklimat, men även om så inte är fallet kan vissa lärare i sådana skolor ha 
utmärkta relationer med och göra goda intryck på sina elever (Bernstein-Yamashiro & Noam, 2013). 
Andersson (2013) skriver att det har blivit svårare med åren att utveckla goda relationer till elever 
samt att få en närmare förståelse för deras utveckling och lärande eftersom fritidspedagogerna arbetar 
med större elevgrupper idag. 

Aspelin och Persson (2011) framhåller att relationer är en byggsten för allt pedagogiskt arbete. I deras 
bok försöker de finna en ny filosofi kring utbildning med hjälp av begreppet relationell pedagogik som 
pekar på idéer om relationer och kommunikation, där även interaktionen mellan människor är kärnan 
(Aspelin & Persson, 2011). Aspelin och Persson påpekar att detta inte innefattar att en lärares primära 
uppgift är social. De poängterar att det är genom relationer som färdigheter och förmågor utvecklas. 
Utgångspunkten för relationell pedagogik är verkliga händelser. Aspelin och Persson (2011) redogör 
för fyra nivåer som definierar begreppet relationell pedagogik:  
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1. Den första nivån handlar om pedagogiska möten, mellan exempelvis läraren och eleven, där 
läraren hjälper eleven i dennes utveckling. I det här ömsesidiga förloppet möts läraren och 
eleven och det väsentliga skapas tillsammans. Läraren identifierar eleven, och eleven 
bekräftas.  

2. Den andra nivån betecknar pedagogiska tillvägagångssätt som grundar sig i att relationer är 
viktigt för utbildningen och avser att få elever att delta i relationella processer. Här ingår även 
lärarens relationsarbete, nämligen ageranden som ska avse att öppna upp och bevara relationer 
som gynnar läroprocesser.  

3. Den tredje nivån uttrycker en pedagogisk rörelse som författarna menar finns inom alla skolor 
och pedagogiska sammanhang där relationer värderas i ett organiserat arbetssätt. Med en 
förklaring till ordet rörelse understryker författarna att en konsekvent samverkan som påverkas 
av relationellt tänkande äger rum inom många skolor. En pedagogisk rörelse kan anta olika 
former och utvecklas på olika sätt.  

4. Slutligen symboliserar nivå fyra en pedagogisk teori, en relationell pedagogik som står för en 
teoretisk diskurs om utbildning. I det här avseendet kan relationell pedagogik även beskrivas 
som ett perspektiv på eller en uppfattning om utbildning. Diskursen kan hjälpa till med att 
förtydliga, analysera och diskutera betydelsen i det som tas upp i de förstå två nivåerna. 

Syfte och frågeställningar  
Syfte 

Syftet med vår studie är att tolka tolv fritidspedagogers upplevelser och uppfattningar kring 
relationsskapande med elever i både skola och fritidshem, samt hur de upplever samverkan mellan 
skola och fritidshem.  

Frågeställningar 

• Hur förstår fritidspedagoger sin professionellt relationella kompetens? 

• Hur upplever fritidspedagoger möjligheterna att, med utgångspunkt i den relationella 
kompetensen, arbeta och samverka i olika lärandekontexter i skolan och fritidshemmet?  

Teoretiskt perspektiv 

Tolkande fenomenologi 
Om man vill utgå från empiri istället för teori är fenomenologi en bra utgångspunkt (Szklarski, 2015). 
Eftersom syftet med studien är att uppmärksamma tolv fritidspedagogers erfarenheter och tolkningar 
av relationsskapande och samverkan har vi valt att använda oss av en tolkande fenomenologisk analys, 
som benämns IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) på engelska. IPA är en användbar 



7 
 

forskningsmetod för den som strävar efter att förstå hur andra människor tolkar olika 
vardagssituationer, även särskilda situationer, i livet på en ytterst personlig nivå (Back & Berterö, 
2015). IPA är en kvalitativ metodansats som bygger på de hermeneutiska- och fenomenologiska 
forskningstraditionerna. Smith m.fl. (2009) menar att IPA kräver en kombination av fenomenologiska 
och hermeneutiska insikter. IPA är fenomenologisk så till vida att det är ett försök att närma sig 
personliga upplevelser hos en person samtidigt som det blir en strävan till tolkning för både deltagare 
och forskare. Utan fenomenologin skulle det inte finnas något att tolka och utan hermeneutiken skulle 
inte fenomenet synliggöras (Smith, m.fl., 2009).   

Hermeneutik  

En betydande teoretisk utgångspunkt för IPA kommer från den hermeneutiska forskningstraditionen 
inom vilken tolkning är det centrala begreppet (Smith, m.fl., 2009). Till en början användes 
hermeneutiken som en metod för att försöka tolka texter ur bibeln, men så småningom började 
metoden appliceras på andra texter. Nuförtiden tillämpas hermeneutik inom flera olika vetenskapliga 
områden där man undersöker, tolkar och försöker uppfatta förutsättningarna för det mänskliga livet 
(Patel & Davidsson, 2011). 

Inom hermeneutiken anses språket ge förståelse och kunskap om den mänskliga existensen. En 
hermeneutiker påstår att det är möjligt att förstå andra människor och olika livssituationer genom att 
tolka hur verkligheten och mänskligt liv yttras i tal- och skriftspråket samt i handlingar (Patel & 
Davidsson, 2011). Patel och Davidsson menar att en hermeneutisk forskare alltid utgår från sin egen 
förförståelse när denne utför sin undersökning. Förförståelsen innefattar de tankar, intryck, känslor och 
kunskaper som forskaren har och bör ses som en tillgång till forskningen (Patel & Davidsson, 2011). 
Westlund (2015) skriver att i existentiell inriktad hermeneutik spelar förförståelsen stor roll. Om 
forskaren har en personlig koppling till fenomenet som studeras kan en djupare förståelse erhållas. 
Westlund ger exempel på om du själv varit mobbad i skolan är erfarenheterna väsentliga i 
förståelseakten om forskningen handlar om att försöka tolka elevers tankar och känslor kring 
alienation. Det är även lätt att skapa förutfattade meningar varför det är viktigt att skribenten uttalar sig 
om sin förförståelse, menar Westlund (2015). 

I den hermeneutiska forskningstraditionen används även begreppet hermeneutiska cirkeln (Smith, 
m.fl., 2009). Med utgångspunkt i forskarens förförståelse vidgas tolkningsprocessen i en cirkulär 
rörelse med ny text, tolkning, tankar och idéer (Smith, m.fl., 2009; Patel & Davidsson, 2011). 
Hermeneutiska cirkeln berör den dynamiska relationen mellan delarna och helheten. För att förstå en 
del måste man se till helheten; för att förstå helheten måste man se till delarna. Detta beskriver 
tolkningsprocessen på ett effektivt sätt och talar för ett dynamiskt sätt att tänka. För IPA-forskaren är 
den hermeneutiska cirkeln ett användbart tankesätt (Smith, m.fl., 2009).  

Fenomenologi  

Fenomenologi är en filosofisk ansats till att studera erfarenheter (Smith, m.fl., 2009). Det finns olika 
betoningar och intressen bland fenomenologier, men en gemensam nämnare är att alla delar intresset 
för hur upplevelsen att vara människa ser ut, framför allt vad som är viktigt i olika människors liv och 
vad som utgör vår levda värld (Smith, m.fl., 2009). Till stor del används fenomenologi inom 
kvalitativa studier när man vill söka förståelse för sociala fenomen utifrån de tillfrågades upplevelser. 
Man vill även göra en världsbeskrivning som baseras på hur människor upplever och tolkar den utifrån 
förutsättningen att den väsentliga verkligheten är det som människor uppfattar att den är (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2009) att fenomenologin grundades av 
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Husserl omkring år 1900. Husserl var särskilt intresserad av att hitta mening i hur någon, på ett exakt 
sätt, känner av deras egna upplevelser av ett fenomen. Genom att göra en ansats till detta med stort 
djup och noggrannhet skulle människor kunna identifiera det essentiella kvaliteterna i upplevelsen 
(Smith, m.fl., 2009). Om detta är möjligt resonerade Husserl att de essentiella kvaliteterna av en 
upplevelse kunde man överföra de praktiska förutsättningarna av uppkomsten och att det då skulle 
belysa en upplevelse till andra människor (Smith, m.fl., 2009).  

Husserls fenomenologi handlar om att kliva utanför vår vardagliga erfarenhet, eller den naturliga 
inställningen som han själv kallade det, för att kunna undersöka denna erfarenhet. Istället ska man anta 
en fenomenologisk inställning. En fenomenologisk inställning behöver en reflexiv rörelse där vi 
förflyttar blicken från exempelvis ett objekt till en inåtriktad blick som riktar sig mot vår uppfattning 
om objektet (Smith, m.fl., 2009). Husserl (1927/1971) skriver om en metod som bör användas för att 
uppnå en ren fenomenologi; fenomenologisk reduktion. Husserl (1927/1971) menar att den som utför 
studien måste sätta sina erfarenheter, tankar och uppfattningar, om det fenomen som forskas kring, åt 
sidan. Detta för att inte färga informantens tankar och uppfattningar med sina egna.  

Heideggers närmande till fenomenologi anses ofta som början på en riktning bort från dess abstraktion 
och riktar sig mot början till mer hermeneutisk och existentiell betoning inom fenomenologisk filosofi 
(Smith, m.fl., 2009). Heidegger ansåg att Husserls fenomenologi var alltför abstrakt och teoretisk. 
Heidegger tillsammans med Merlau-Ponty tar fenomenologin bort från det abstrakta och beskrivande 
åtaganden som Husserl intresserade sig för mot en mer tolkande position med fokus att skapa 
förståelse för vårt perspektiv om vår inblandning i den värld vi lever i. Detta är något som alla har en 
egen tolkning och förståelse kring, men som samtidigt är vår tillhörighet till den relation vi har till 
världen och andra, snarare än till oss själva som isolerade varelser (Smith, m.fl., 2009). Merlau-Ponty 
(1945/2013) menar att relationen mellan den upplevda världen och det subjekt som upplever den kan 
liknas med relationen mellan en fråga och ett svar. Den fenomenologiska världen är oskiljaktig från 
subjektivitet och intersubjektivitet. Detta etableras genom att människan tar med sig sina erfarenheter 
in i nya erfarenheter. Människan kan även ta in andras erfarenheter och utgå från dessa när de möter 
nya upplevelser (Merlau-Ponty, 1945/2013).  

Metod 

Val av metod 
Syftet med vår studie är att undersöka tolv fritidspedagogers upplevelser och uppfattningar av sin 
relationella yrkeskompetens i olika lärandekontexter. Vi har valt en tolkande fenomenologisk analys 
(IPA) som metod för kvalitativ forskning eftersom studien försöker tolka, förstå och uppmärksamma 
informanternas erfarenheter och upplevelser av vardagliga och särskilda fenomen (Back & Berterö, 
2015). Huruvida något är sant eller falskt i det som informanten berättar saknar relevans inom IPA. 
Det som är relevant för en forskare som använder IPA är informantens upplevelser och tankar kring 
händelsen eller fenomenet. Smith m.fl. (2009) menar att även om den primära angelägenheten i IPA är 
den levda erfarenheten hos en informant är alltid slutresultatet en redogörelse av hur den som 
analyserat materialet tror att informanten tänker. Detta blir då en dubbel hermeneutik.  
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Intervju 

Syftet med en kvalitativ intervju är att utforska och upptäcka egenskaper hos informanten, i dennes 
upplevelser och tolkningar av fenomen (Patel & Davidsson, 2011). När man gör en kvalitativ intervju 
bör frågorna vara semi-strukturerade och specifika teman för frågorna struktureras i en intervjuguide 
(Patel & Davidsson, 2011; Back & Berterö, 2015). Målet med att utveckla en intervjuguide är att 
underlätta en bekväm interaktion med informanten vilket i sin tur kommer att möjliggöra en detaljerad 
redogörelse av upplevelsen (Smith, m.fl., 2009). Smith m.fl. (2009) skriver att frågorna bör förberedas 
på så sätt att de är öppna och expansiva, man vill uppmuntra informanten att tala utförligt. Frågorna 
måste inte ställas i någon specifik ordning, utan det bästa är när informationen kommer spontant utan 
att intervjuaren har frågat så mycket om det specifika fenomenet (Back & Berterö, 2015). Tillägg från 
intervjuaren bör vara minimala. Intervjuer rör sig vanligtvis mellan sekvenser som är huvudsakligen 
berättande och beskrivande och där informanten är mer analytisk och utvärderande. Man bör sträva 
efter att starta intervjun med en mer öppen fråga som ger informanten möjlighet att berätta en lagom 
beskrivande del eller erfarenhet, så att man sedan kan ställa fler specifika följdfrågor (Smith, m.fl., 
2009; Back & Berterö, 2015). På det sättet blir informanten snabbt bekväm i att berätta. Inbjudan till 
att bli mer analytisk bör introduceras ju mer informanten kommer in i intervjun (Smith, m.fl., 2009). 
Intervjun bör spelas in och sedan transkriberas ordagrant (Back & Berterö, 2015). Smith m.fl., (2009) 
skriver även att vid intervju av en enskild informant är normen att spela in intervjun.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att man inte kan likställa en forskningsintervju med ett samtal 
mellan två jämlika parter. Det finns en maktasymmetri mellan forskaren och informanten, menar 
Kvale och Brinkmann (2009). Vidare skriver Kvale och Brinkmann att det är intervjuaren som har 
rätten att tolka informanten. Detta är något som inte informanten ges rätten till. Den som intervjuar är 
den som förklarar och preciserar intervjusituationen, och väljer vilka frågor som följs upp med 
följdfrågor. En risk med denna maktasymmetri är att det kan ske något som Kvale och Brinkmann 
(2009) kallar för motkontroll. Detta är en reaktion mot en dominerande intervjuare och det kan leda till 
att informanten avsiktligt väljer att dölja information eller till och med dra sig ur studien. En aspekt 
som vi tror minskar maktasymmetrin i våra forskningsintervjuer är det faktumet att vi är studenter och 
inte forskare. Eftersom vi är studenter har vi med oss, i egenskap av rollen som student, en inneboende 
lust att lära av andra och ta del av deras kunskap, tankar och upplevelser. Eftersom de personer vi 
intervjuar, i de flesta fall, redan är utbildade har de också genomgått en studietid som kan likställas 
med vår och på det sättet blir intervjusituationen mer jämlik. Westlund (2015) menar att det är viktigt 
att forskaren redogör för sin förförståelse inom ämnet. Vi anser att det är svårt att göra detta eftersom 
redogörelsen av vår förförståelse eventuellt kan få det att se ut som att vi sitter på alla svar och det kan 
i förlängningen skapa irritation hos informanten. Redogörelsen av vår förförståelse bestod av att vi 
berättade att vi var studenter och att vi studerade sjätte och sista terminen vid universitetet.  

Back och Berterö (2015) skriver att det är av stor vikt att skapa en god koppling till informanten, men 
att intervjuaren ska akta sig för att vara för medkännande och stämningsrik eftersom detta kan göra så 
att informanten förlorar lusten att fortsätta intervjun. Smith m.fl. (2009) skriver att intervjuaren ska 
beakta tystnaden som kan uppstå i en intervju annorlunda än om det vore ett vanligt samtal. I en vanlig 
konversation kan tystnad ofta uppfattas som ett tillfälle där man pratar om sina egna upplevelser och 
tankar kring det ämne man pratar om. I en intervjusituation ska intervjuaren låta tystnaden dröja kvar 
längre, för informanten fortsätter ofta med att vidare förklara sina tankar och upplevelser. Smith m.fl. 
(2009) menar att intervjuarens tystnad signalerar att man inväntar fler detaljer. Om det inte dyker upp 
fler detaljer kan man istället tolka tystnaden som att det är dags att ställa en ny fråga (Smith, m.fl., 
2009).  
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Urval och avgränsningar 
Back och Berterö (2015) skriver att en forskare som använder sig av IPA-metoden inhämtar 
kvalitativa data från ett inte alltför stort antal informanter. Antalet informanter i en studie kan vara allt 
från en person till 10–15 stycken. De informanter som deltar i studien ska vara passande och 
ändamålsenliga. Med det menas att informanterna ska ha erfarenheter som är gemensamma (Back & 
Berterö, 2015). Vi har valt att intervjua tolv personer som arbetar i fritidshem.  

Undersökningspersoner 

De informanter som har deltagit i vår studie är tolv personer i åldrarna 30–67 år. Av dessa är nio 
kvinnor och tre män. Alla informanter som vi har intervjuat arbetar i fritidshem runt om i Stockholms 
län. Majoriteten av de intervjuade är utbildade fritidspedagoger, några kommer från skolvärlden, 
förskollärare och ämneslärare, och ett fåtal är utbildade barnskötare. En informant saknar utbildning. 
Vi har inte gjort ett aktivt urval gällande ålder, utbildning och kön. Detta för att vi endast är 
intresserade av personliga upplevelser och hur personer tolkar fenomen i deras vardag i skolan och 
fritidshemmet. Vi kände därför att ett urval baserat på ålder, kön och utbildning saknade relevans för 
studien. De flesta av våra informanter har över tio års erfarenhet i fritidshemmet medan några har ett 
par år. För att möta konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådet (2002) föreskriver har vi valt att ge 
våra informanter fingerade namn. Dessa namn är: Marie, Emma, Anne-Christine, Lena, Majken, Per, 
Peter, Karin, Susanna, Kerstin, Fredrik, Kristina.   

Genomförande 
Inledningsvis skickade vi ut mejl till skolor där syfte och ämne beskrevs. Vi riktade in oss på sju 
kommuner i Stockholmsområdet. Vi tog hjälp av respektive kommuns hemsida för att få en tydlig 
överblick över alla skolor och kontaktuppgifter. Vi valde skolor helt slumpmässigt. Vi hade bestämt 
att empirin skulle bestå av tolv intervjuer av personer som arbetade i fritidshem. När vi valt en skola 
gick vi in på deras hemsida och letade upp rätt kontaktperson för fritidshemmet. Detta var nästan 
uteslutande alltid den biträdande rektorn som ansvarade för fritidshemmet. De skolor vi valde ut 
varierar i storlek, där vissa har klasser i årkurserna F-6 och andra har klasser i årskurserna F-9. 
Sammanlagt mejlade vi 51 skolor. När en skola tackade ja bestämde vi direkt ett datum för intervju. 
Tolv skolor tackade ja och det var de skolor vi genomförde intervjuer på, en informant på varje skola. 
När vi träffade informanterna gav vi dem vårt samtyckesbrev som de fick läsa igenom innan intervjuns 
start (se bilaga 1). Intervjuerna varierade i längd. Den kortaste var 14 minuter och den längsta var 50 
minuter lång. De flesta intervjuerna var cirka 30 minuter långa. Intervjuerna genomfördes i olika 
lokaler i skolbyggnaden, och en genomfördes på ett café. Vi använde oss av en intervjuguide (se 
bilaga 2) som stöd för intervjun. Denna guide följdes dock inte noggrant, utan frågor ställdes beroende 
på informantens redogörelser. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av ett inspelningsprogram på både 
dator och mobiltelefon. Dagen innan en bokad intervju fick vi ett mejl från en informant som ville 
skjuta upp intervjun en vecka. Detta var på grund av att informanten var tvungen, i brist på vikarier 
som denne uttryckte det, hålla i klassrumsundervisning hela den dagen. Samma dag som en intervju 
hade genomförts transkriberades den. Vi gjorde på det sättet för att vi då hade intervjun färskt i minnet 
vilket vi upplevde underlättade transkriberingen. Sammanlagt blev det 62 sidor transkribering.  
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Databearbetning och analysmetod 

Transkribering  

Inom IPA är transkribering en del av analysen (Smith, m.fl., 2009). IPA kräver en ordagrann 
dokumentation av datainsamlingen varför intervjun bör spelas in och sedan transkriberas (Smith, m.fl., 
2009; Back & Berterö, 2015). Transkriberingen behöver dock inte vara särskilt detaljerad eftersom 
syftet med analysen är att tolka innebörden av innehållet i informantens redogörelse (Smith, m.fl., 
2009). Smith m.fl. (2009) menar att det inte behövs någon längre dokumentation av pauser eller 
mummel, som ibland gynnas i samtalsanalys. När man transkriberar kan det vara till hjälp att lämna 
breda marginaler både framför och bakom texten. På detta sätt finns det plats till egna kommentarer 
(Back & Berterö, 2015). Författarna skriver vidare att det är bra att döpa dokumenten till Intervju 1 
och så vidare för att få en överblick över intervjuerna. Inom varje intervjutranskription är det även 
lägligt att numrera både sidor och rader för att kunna röra sig i texterna. När vi transkriberade lyssnade 
vi på ljudfilen samtidigt som vi skrev ned vad som sades i ett dokument på datorn. När vi 
transkriberade intervjuerna använde vi oss av kommentarfunktionen i Word istället för att lämna breda 
marginaler framför och bakom texten, detta för att vi ansåg att det var lättare att skapa en tydlig 
överblick av det empiriska materialet.  

Analys 

Back och Berterö (2015) beskriver fyra steg för transkribering och analys av en intervju. Det första 
steget i en transkription är att läsa igenom varje intervju som transkriberats. När forskaren är i detta 
skede uppstår tankar, frågor och reflektioner använder forskaren vänstermarginalen till dessa 
anteckningar (Back & Berterö, 2015). I detta steg tillåts du som läser texten att anteckna det du vill 
och du får vara relativt ofokuserad. Vänstermarginalen kan även användas till att skriva ned idéer eller 
teman som du kommer att tänka på medan du läser texten. Marginalen till höger är till för att anteckna 
språkliga kommentarer, begreppsliga uttryck och beskrivningar (Back & Berterö, 2015). I det andra 
stycket delas texten in i teman. Detta görs genom att texten läses igenom en gång till. De olika 
textdelarna namnges baserat på sammanhang och innehåll. I detta steg synliggörs något om det som är 
betydelsefullt i texten (Back & Berterö, 2015). Av en text kan det framkomma ungefär 20–30 
beskrivande teman. Enligt Back och Berterö (2015) kan det, i ett inledande skede av analysen, 
uppfattas som att teman inte har med varandra och göra. I steg tre skapar man listor med alla 
beskrivande teman som finns och sorterar sedan dessa 4–5 områden. Dessa kallas för kluster. 
Sorteringen kan gå till på det sätt att man ser vilka teman som hör ihop, vad det finns för likheter och 
vad som separerar olika teman. I detta skede kan teman flyttas mellan olika områden, medan en del 
teman kommer att skapa uppenbara grupperingar (Back & Berterö, 2015). När man tagit fram 4–5 
kluster skapas överordnade teman åt vartenda kluster. I det slutgiltiga, fjärde steget skapas en 
summerande tabell med citat som exemplifierar varje kluster (Back & Berterö, 2015). I denna 
summerande tabell bör det endast innehålla teman som är relevanta för det fenomen som ska 
undersökas. I detta steg kommer vissa av de teman som togs fram i det andra steget att falla bort. Vilka 
teman som blir kvar och vilka som faller bort styrs av forskningsfrågan. Den summerande tabellen bör 
spegla textens mening och uppbyggnad istället för att spegla forskarens förhoppningar gällande vilka 
teman och kluster som är accepterade. Det kan vara en stor variation i hur många teman och kluster 
som tas fram. Detta beror helt på den text som analyserats, skriver Back och Berterö. För att analysen 
ska anses vara fullvärdig krävs det tolkningar, den får alltså inte endast bestå av citat. Citaten i sig är 
grunden för den tolkning man gör (Back & Berterö, 2015).  
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När vi analyserade empirin följde vi de steg som Back och Berterö (2015) beskriver. Vi uppehöll oss 
länge under steg ett, där vi ägnade mycket tid till att läsa texterna flera gånger. Vid varje genomläsning 
lade vi in tankar och kommentarer. Detta underlättade sedan när vi skapade de teman som återfinns i 
resultat- och analysdelen av vårt arbete. Genom att arbeta på ett sådant sätt främjade det vår förmåga 
att se skillnader och likheter i det empiriska materialet. De citat som vi har valt att återge i sin helhet 
anser vi är de mest talande för vårt syfte.  

Forskningsetiska överväganden  
Genom studiens gång har vi ansvarat för att förhålla oss till individskyddskravet som delas upp i fyra 
huvudsakliga forskningsetiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att den som forskar ska delge 
information om syftet med studien till de som berörs av den. Sådan information kan innehålla lite eller 
mycket detaljrikedom (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att de som väljer att delta i 
studien gör det på frivillig basis och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Om en deltagare 
väljer att avbryta sitt deltagande ska detta inte skapa negativa konsekvenser för den som inte längre 
vill delta (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som deltagare har 
delgivit, men även om deltagarna själva, ska omfattas av en obeveklig konfidentialitet. Dessa uppgifter 
ska även förvaras så att ingen obehörig kan komma över uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter som samlas in i samband med studien endast används för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 
2002).  

Initialt tog vi kontakt med rektorer på skolor runt om i Stockholms län. I dessa brev förklarade vi kort 
studiens syfte. I de flesta fall tog rektorerna i sin tur kontakt med en fritidspedagog som i sin tur 
kontaktade oss. I några fall fick vi kontaktuppgifter av rektorerna och då tog vi kontakt med 
fritidspedagogerna direkt. När vi bokade in tid till intervju lät vi de tillfrågade informanterna helt och 
hållet välja tid och dag för intervju, eftersom vi ville göra deltagandet i studien så smidigt som möjligt 
för informanterna. När vi sedan bokat in våra intervjuer skickade vi ett samtyckesbrev till de 
informanter som valt att delta (se bilaga 1). När vi sedan möttes för en intervju tog vi med en fysisk 
kopia av samtyckesbrevet som varje informant fick skriva på om de tackade ja till att delta. I 
samtyckesbrevet (ibid.) finns de fyra forskningsetiska kraven nedskrivna så att varje informant på ett 
översiktligt sätt kunde ta del av dessa.  

Studiens kvalitet 
En väsentlig faktor för en kvalitativ analys är, enligt Kvale och Brinkmann (2009), den ursprungliga 
intervjuns kvalitet. Författarna menar att analys eller raffinerad statistik som grundar sig i intervjuer av 
sviktande kvalitet kan liknas vid sandslott. Kvale och Brinkmann har skapat en tabell för vilka kriterier 
som behövs för en god intervju. Denna tabell består av sex kriterier. Dessa är att intervjun ska 
innehålla spontana, specifika och relevanta svar från intervjupersonen. Intervjun ska innehålla korta 
frågor och innehållsrika och utförliga svar. Intervjuaren tydliggör och följer upp de väsentliga delarna 
av intervjupersonens svar. Intervjuaren läser av och tolkar intervjun i stor utsträckning medan den 
pågår. Den som intervjuar strävar efter att bekräfta tolkningarna denne gör i de svar som informanten 
ger medan intervjun pågår. Slutligen förklarar intervjun sig själv i den aspekt att det som berättas 
under intervjun inte behöver vidare utläggningar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att de tre 
sistnämnda kriterierna i deras tabell strävar mot en förstklassig och idealisk intervju. För att uppnå 
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dessa kriterier krävs det hantverksskicklighet och sakkunskap av den som intervjuar. Kvale och 
Brinkmann (2009) skriver att dessa kriterier kan upplevas som ideal som aldrig kommer uppnås, men 
att de används som direktiv för en adekvat intervjukvalitet. Innan vi genomförde denna studie hade vi 
aldrig genomfört en semistrukturerad intervju. Vi upplevde att det var svårt att bygga upp en 
intervjuguide, men tack vare det som litteraturen (Smith, m.fl., 2009; Back & Berterö, 2015; Patel & 
Davidsson, 2011) givit oss om intervjuguide upplevde vi att det arbetet med att skapa en intervjuguide 
blev lättare. En aspekt som vi hade i åtanke under intervjuerna var att ge informanten utrymme. Vi såg 
till att lämna utrymme för utläggningar och redogörelser, utan att vi lade oss i deras redogörelser. 
Detta för att möta det andra kriteriet i Kvale och Brinkmanns (2009) tabell. Vi lät tystnaden ta plats för 
att indikera för informanten att de gärna fick fortsätta resonera kring sina upplevelser. Detta framhåller 
även Smith m.fl. (2009) som en viktig faktor i en intervjusituation. Vi anser att vi har mött det fjärde 
kriteriet när vi har spelat in intervjuerna. Det gav oss möjlighet att tolka och känna av situationen och 
informanternas redogörelser på ett bättre sätt. I vissa intervjuer upplevde vi att det var svårt att möta 
detta kriterium trots att vi spelade in intervjun. Vi märkte att vissa informanter intog en formell roll 
under intervjun, där de ibland gav svar som de trodde att vi ville ha. Men ju längre intervjun pågick 
desto mer avslappnat blev det. Då blev det lättare att tolka informanternas upplevelser. I det skedet 
blev det även lättare att möta Kvale och Brinkmanns (2009) första kriterium som handlar om att 
intervjun ska innehålla spontana och relevanta svar. Det femte kriteriet, som bygger på att intervjuaren 
strävar efter att bekräfta tolkningen denne gör som informanten ger under intervjun upplevde vi var 
ganska svårt att möta. De gånger vi genomförde detta upplevde vi att det lätt kunde landa i ledande 
frågor som endast fick ja eller nej som svar. I dessa situationer försökte vi följa det tredje kriteriet, som 
bygger på att intervjuaren följer upp och tydliggör informantens svar. I de fall som vi beskriver 
handlade det om att vi bad informanterna förklara djupare vad de menar med ja eller nej. Det sjätte och 
sista kriteriet som handlar om att intervjun förklarar sig själv utan att vidare utläggningar anser vi att 
vi försökt möta när vi, under alla intervjuer, avslutat med att fråga om informanterna tycker att de har 
lyft det viktigaste i våra frågeställningar. Denna fråga inbjöd till vidare förklaringar av vad 
informanterna ansåg vara mest betydelsefullt. 

Det finns nu en betydande diskussion kring kvalitativa forskare om kvalitetsbedömning i kvalitativ 
forskning. Det här har främjats genom ett växande missnöje där kvalitativ forskning bedöms enligt de 
kriterier för validitet och reliabilitet som vänder sig till kvantitativ forskning, men detta blir inte 
användbart för kvalitativa metoder (Smith, m.fl., 2009; Back & Berterö, 2015). Kvale och Brinkmann 
(2009) skriver att reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet och struktur, som 
hanteras i avseendet till om resultatet i forskningen skulle kunna återskapas vid andra situationer av 
andra forskare. För en kvalitativ forskare behöver inte resultatet överensstämma med tidigare 
forskning för att tillskrivas hög reliabilitet (Patel & Davidsson, 2011). I kvantitativa studier 
karakteriseras validiteten huruvida man studerat rätt händelse eller fenomen. Detta kan befästas genom 
en adekvat teoriuppbyggnad och noggrannhet under mätningen (Patel & Davidsson, 2011). När man 
gör en kvalitativ studie handlar validitet om forskningsprocessen, där det handlar om att tolka 
meningen i livsvärlden (Patel & Davidsson, 2011). IPA bör alltså bedömas utifrån kriterier som är 
ämnade för kvalitativa metoder (Back & Berterö, 2015). En rad riktlinjer för att kunna fastställa 
kvalitet och validitet i kvalitativ forskning har tillkommit (Smith, m.fl., 2009). Yardley (2000) 
presenterar fyra kriterier för att kunna bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. Huvudkriterierna visas 
i fetstil och exemplen skrivs med kursiv text. De svenska översättningarna kommer från Back och 
Berterö (2015).  



14 
 

1. Sensitivity to context (Känslighet för sammanhanget): teoretisk; relevant litteratur; 
empiriska data; sociokulturell miljö; deltagarnas perspektiv; etiska frågor. 

2. Commitment and rigour (Engagemang och noggrannhet): fördjupat engagemang i ämnet; 
metodologisk kompetens/förmåga; noggrann datainsamling; djup/bred analys. 

3. Transparency and coherence (Öppenhet och konsekvenser): klarhet i beskrivning; öppna 
metoder och datapresentation; reflexitivitet.  

4. Impact and importance (Påverkan och betydelse): teoretisk (berikad förståelse); 
sociokulturell; praktiskt (exempelvis samhället) 
 

Sammanhanget av en kvalitativ studie omfattar många aspekter, alla lika viktiga (Yardley, 2000). Det 
första kriteriet, känslighet för sammanhanget (sensibility to context) påvisas genom att intervjuaren 
uppskattar de data som uppkommer i intervjusituationen. Att leda en god IPA-intervju kräver förmåga, 
medvetenhet och hängivelse (Smith, m.fl., 2009). En IPA-analys är bara så bra som de data den 
kommer ifrån, och att erhålla bra data kräver nära medvetenhet av intervjuprocessen – visa empati, 
skapa god stämning för deltagaren samt känna av interaktiva svårigheter. Forskaren kan visa 
känslighet för exempelvis den sociokulturella miljö som studien utförs i, den redan befintliga litteratur 
om ämnet samt de data som informanten delar med sig av (Smith, m.fl., 2009). När vi genomförde 
intervjuerna såg vi till att vara i god tid eftersom vi ville ge ett gott intryck. I många intervjuer blev vi 
avbrutna av kollegor eller elever och vi tänkte noga på att inte visa någon slags irritation av detta för 
att bibehålla den goda stämningen. Några av intervjuerna genomfördes på eftermiddagen och då 
upplevde vi att informanterna var trötta efter en hel dags arbete. Detta hade vi i beräkning när vi 
genomförde intervjuerna. Vi såg till att vara extra tydliga i våra frågeställningar och respekterade deras 
situation.  

Yardleys andra kriterium handlar engagemang och noggrannhet (commitment and rigour) (Smith, 
m.fl., 2009). Att genomföra en djupintervju inom IPA kräver ett betydande personligt engagemang av 
intervjuaren för att kunna försäkra att informanten är bekväm med att vilja redogöra för sina 
erfarenheter. Intervjuaren måste också vara noggrann med att lyssna på vad informanten säger samt i 
studiens genomförande, exempelvis bör informantgruppen vara homogen, exempelvis att alla arbetar i 
fritidshemmet (Smith, m.fl., 2009). Smith m.fl. skriver att god kvalitet för intervjun betyder att det 
även är viktigt att genomföra intervjun väl så att den utgör en god grund för analysarbetet. Analysen 
måste genomföras noggrant och systematiskt och det måste alltid vara ett tillräckligt idiografiskt 
engagemang inom IPA. Goda IPA-studier berättar någonting viktigt om de specifika informanterna 
samt någonting viktigt om de teman som de delar (Smith, m.fl., 2009). Vi upplevde att inspelning av 
intervjuerna hade stor betydelse för att möta detta kriterium. Vi behövde inte sitta och titta ned i ett 
papper eller föra anteckningar vilket vi upplevde skapade en bra stämning där informanterna 
upplevdes som att de blev sedda och lyssnade på. Vi anser även att vi mött detta kriterium när vi 
endast kontaktat informanter som arbetar i fritidshemmet.  

Smith m.fl. (2009) skriver att Yardleys tredje kriterium rör öppenhet och konsekvenser (transparency 
and coherence). Öppenhet syftar på hur tydligt stegen i undersökningen beskrivs i redogörelsen. Hur 
studien har utförts, hur informanterna valdes, hur intervjuguiden presenterats samt vilka steg som 
använts i analysen. Yardley föreslår att konsekvenser kan betyda huruvida forskningen man gjort hör 
ihop med de teoretiska antaganden som man har implementerat. När man läser ett arbete som utger sig 
vara en IPA-studie kan man förvänta sig att den ska vara konsekvent med grunderna för IPA istället 
för att studien riktar sig mot förväntningarna av ett annat kvalitativt tillvägagångssätt. Om studien 
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utger sig för att vara en IPA-studie som innehåller någon av dess grundstenar, fenomenologi eller 
hermeneutik, bör detta framgå tydligt (Smith, m.fl., 2009). Vi anser att vi har följt det här kriteriet 
genom att tydligt redogöra de olika stegen i vår studie. Vi har skrivit hur vi valde ut våra informanter, 
hur studien har genomförts, hur vår intervjuguide ser ut och vilka steg vi använt oss av i vår 
analysprocess. Detta för att tydliggöra att vi har använt oss av en tolkande fenomenologisk analys 
(IPA). 

Yardleys sista och fjärde kriterium är påverkan och betydelse (impact and importace). Hur väl 
forskningen än är genomförd måste man alltid fundera över dess värde – huruvida den ger läsaren 
något intressant, viktigt eller användbart. Smith m.fl. (2009) anser att detta är äkta IPA och att IPA-
forskaren bör sträva efter att följa de här stegen. Huruvida vår studie är betydelsefull eller användbar 
redogör vi för i diskussionsavsnittet. Vi anser att tolkande fenomenologisk analys (IPA) har varit 
givande i vår studie. Eftersom vi ville ta reda på hur våra informanter upplever och tolkar olika 
fenomen anser vi att denna metod ligger närmre vårt syfte än någon annan metod. Vi har valt att lyfta 
fram vissa citat som får agera som en del i en större helhet, i likhet med den hermeneutiska cirkeln 
eftersom det är i delarna man ser helheten och i helheten man ser delarna. 

 

Resultat och analys 

Teman 
Utifrån våra intervjuer kan vi skönja två huvudteman med respektive två underteman. Dessa 
huvudteman är förståelsen av yrkesrollen och förståelsen av samverkan. Varje tema har två 
underteman som beskriver olika infallsvinklar av huvudtemat.  

Översiktstabell 
 

Tema Undertema 

Förståelsen av yrkesrollen a) Svårdefinierad och komplex yrkesroll 

b) Sociala egenskaper 

Förståelsen av samverkan  a) Samverkan med skolan 

b) Relationsarbetets värde i skolan 

 
Förståelsen av yrkesrollen 
Majoriteten av informanterna återger en uppfattning av yrkesrollen som en roll där flexibilitet och 
lyhördhet är väsentliga verktyg för att behärska sitt yrke och uppnå fritidshemmets uppdrag. Flertalet 
informanter framhäver att yrkesrollen ser olika ut beroende på vilken kontext de befinner sig i. Många 
informanter lyfter upp det relationella arbete som det viktigaste för att lyckas med sitt arbete.   
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Svårdefinierad och komplex yrkesroll 

När vi ber informanterna att beskriva sin yrkesroll upplever vi att de flesta har svårigheter att återge 
och förklara för oss hur yrkesrollen ser ut. Många svarar att yrkesrollen ser olika ut från dag till dag 
och att yrket har många sidor som är svåra att redogöra för.  

Emma: Oj. Det är ju svårt att beskriva. Det är svårt att beskriva vad man gör. Alltså. Jag jobbar 
mycket ute på rastverksamheten under skoltiden, den samlade skoldagen. Och vad innebär det? Det 
innebär att jag har ganska mycket kontakt med många barn över alla åldrar, från F till nian, inte för 
att högstadieeleverna är ute så mycket men ändå. Vi försöker bedriva, eller vi bedriver 
rastverksamhet och hålla i lekar och sånt, men jag ser mig själv som en god vuxen som barnen har att 
prata med saker som de inte pratar med sina lärare om. 

Många informanter ser sig som mångsysslare där flexibilitet, stresstålighet och förmåga att kunna fatta 
snabba beslut ses som viktiga kvaliteter inom yrket. Kristina säger att även om de har planerat en 
aktivitet kanske eleverna vill göra någonting annat och då väljer hon att låta eleverna få sin vilja 
igenom. Detta handlar om att gå utanför sin planering och vara lyhörd för stämningen i gruppen. De 
flesta av informanterna gör en tydlig skillnad på deras yrkesroll om de befinner sig i en 
klassrumskontext eller om de är i fritidshemmet. När informanterna beskriver rollen upplever vi det 
som att de pratar om två olika yrken, där de har störst möjlighet att utöva sin yrkesroll när de befinner 
sig i fritidshemskontexten.  

Intervjuare: Hur skulle du beskriva din roll i fritidshemmet? Kristina: Där är jag ju den som 
planerar och äger min tid på ett annat sätt. Det är där jag får utrymme att kunna göra det som är vår 
grej. 

Vi tolkar detta som att yrkesrollen hos de som arbetar i fritidshemmet blir svår att definiera när de 
befinner sig i lärandekontexter som de inte upplever att de har någon större kontroll över. Vi anser att 
när informanterna inte innehar någon makt i hur deras roll ska se ut upplever de inte att deras 
kompetens tas tillvara på. Detta kan möjligtvis ha en avgörande faktor i hur fritidspedagogerna ser på 
sin yrkesroll under hela skoldagen. Merlau-Ponty (1945/2013) menar att människan kan ta in andras 
erfarenheter när de möter nya upplevelser. Med detta i åtanke kan man se att en anledning att 
yrkesrollen är svårdefinierad är för att den definieras av personer, i det här exemplet klasslärare, som 
saknar inblick i fritidspedagogers yrkesutövande. Eftersom fritidspedagoger befinner sig, i delar av 
dagen, i en kontext där de upplever att de inte besitter någon kontroll över vad de ska göra anser vi att 
detta, med en klasslärares definition, gör yrkesrollen svår att definiera.  

När vi frågar hur informanternas roll i klassrummet ser ut säger de flesta att de agerar stöd åt läraren 
eller elever. Många ser rollen som en assistentroll som bygger på att stödja läraren genom att gå runt 
och hålla ordning i klassrummet så att läraren kan fokusera på den teoretiska undervisning som denne 
bedriver. Fredrik berättar att hans roll i klassrummet går ut på att säga till elever som pratar samtidigt 
som läraren. När läraren har haft sin genomgång går han runt i klassrummet och hjälper till med 
teoretiska uppgifter som eleverna har i sina läroböcker. Peter säger att man fungerar mer som en 
assistent för att avlasta läraren, eller så tar läraren de elever som behöver extra stöd och så tar 
fritidspedagogen klassen. Kristina berättar om hur hon och hennes klasslärare arbetar i klassrummet.  

Kristina: Den läraren jag jobbar med… vi brukar ju oftast göra så att om hon behöver gå in med en 
grupp elever så instruerar hon de andra vad de ska göra först och sen så går hon in med några 
enskilda elever och jag är i klassrummet som den som ser till att det flyter på. 

Vi tolkar det som att informanternas roll i klassrummet är reducerat till att avlasta läraren i dennes 
arbete, mer än att erbjuda eleverna en fritidspedagogisk ingång till lärandet. Möjligtvis kan det vara så 
att Fredrik och Kristina, i dessa situationer, likställs med elevernas position där de blir tillsagda vad de 
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ska göra och endast det. Deras handlingsutrymme är högst begränsat av lärarens förväntningar och 
planering och detta anser vi försvårar fritidspedagogernas chans till att bedriva undervisning baserat på 
fritidshemmets pedagogik och didaktik. Per beskriver sin roll i klassrummet där han anser sig vara en 
hjälplärare. Läraren i hans klass visar honom vad de ska göra idag. Då tar han halva gruppen och går 
till ett grupprum och genomför lärarens planering. Hur utformningen av fritidspedagogens roll i 
klassrummet ser ut bygger på vad läraren har för syn på vad en fritidspedagog ska göra i klassrummet. 
Det ligger alltså inte i fritidspedagogens händer i hur de kan utforma sitt lärande, utan det bygger på 
hur läraren uppfattar professionen. Vi tolkar det som att detta möjligtvis kan vara en indikation på 
maktrelationen mellan klasslärare och fritidspedagoger, där klassläraren vill ha makten i klassrummet. 
Heidegger och Merlau-Pontys syn på fenomenologi bygger på att skapa förståelse om vår inblandning 
i den värld vi lever i. Alla människor har en egen tolkning om det, men samtidigt är detta vår 
tillhörighet till den relation vi har med andra (Smith, m.fl., 2009). Eftersom informanternas 
upplevelser är deras egna, men i denna aspekt är de i relation till klasslärares upplevelser i en 
klassrumskontext där klassläraren är den tydliga ledaren. Här tolkar vi att informanternas upplevelser 
om vad sin roll i klassrummet är ligger direkt underordnad klasslärarens uppfattning av vad 
informanterna ska göra i klassrummet.  

 Samtidigt upplever några informanter att de inte är, eller ska vara, assistenter till läraren.  

Anne-Christine: …på andra ställen kan det varit så att jag gått in som extraresurs vilket inte jag 
tycker om. Jag har aldrig tyckt om det, för du går ju inte och läser en massa år på universitet för att 
bli en extraresurs. Jag tycker att det är meningen att du ska vara en fritidspedagog i klassrummet och 
det är nästan den största utmaningen att vara. 

Informanten upplever att det är svårt att vara en fritidspedagog i klassrummet, möjligtvis eftersom 
klassrummet är utformat med klassrumspedagogik i åtanke och inte fritidshemspedagogik. Lena är 
inne på samma spår som Anne-Christine. Lena menar att hon går in i klassrummet och använder sin 
kompetens till barnen och inte till läraren. Lena säger att om hon hade för intresse att vara ett stöd för 
läraren i klassrummet hade hon valt ett annat yrke och att hennes fokus ligger på att ge stöd till 
elevernas utveckling. Samtidigt menar hon att man måste samarbeta med klassläraren, men att det till 
stor del handlar om ett förhållningssätt som fritidspedagogen har. Även Susanna tycker att det är 
fritidspedagogerna som måste göra något åt det. Hon får höra från äldre kollegor att fritidspedagoger 
bara är som assistenter till läraren, men hon anser sig inte vara det och vill heller inte hamna i det. Det 
börjar dock bli som det ändå eftersom kontexten är på ett visst sätt – i klassrummet bestämmer läraren 
och ingen annan. 

Susanna: Men, det känns så himla jobbigt när det börjar bli sådär att vi bara är en liten jolle som inte 
är med på hela skutan, vi bara guppar lite bredvid. Det ska inte vara så. 

Vi tolkar det som att även om vilja till förändring finns är det svårt att genomföra den på egen hand. 
Vi anser att detta möjligtvis återspeglar den maktasymmetri som existerar mellan klasslärare och 
fritidspedagoger. I informanternas redogörelser av deras upplevelser tolkar vi det som att de helst inte 
vill stöta sig med någon och att de finner sig i att göra som de blir tillsagda. Eftersom förändringen 
inte kommer uppifrån tolkar vi det som att informanterna tar en risk när de vill ändra sin roll i 
klassrummet. Denna risk består i att detta initiativ kan medföra samarbetssvårigheter med klassläraren.  

Vissa informanter säger att de har utvecklat sin roll i klassrummet, men denna utveckling bygger helt 
och hållet på egna initiativ, där flera informanter gärna skulle se en tydligare definition av deras roll i 
klassrummet av ledningen på skolan.  

Intervjuare: Hur upplever du din roll i klassrummet? Majken: …så jag ser mig själv som ett extra 
stöd när jag är i klassrummet. Om det inte är att jag har halvklass och har bild eller rörelse. Och 
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samma sak när jag är med på idrotten och då är jag bara med som stöd, det skulle vem som helst 
kunna göra, det behövs det ingen utbildning för, det kan jag tycka är resursslöseri. 

Vi tolkar det som att en tydligare definition av vad fritidspedagogen ska göra under skoldagen skulle 
kunna ligga till grund för en yrkesroll där fritidspedagogers yrkeskompetens skulle kunna synliggöras 
ytterligare. Om det finns ett uttalat och konkret arbetssätt som ledningen har formulerat anser vi att det 
skulle underlätta för fritidspedagoger att bedriva fritidspedagogiska inslag under skoldagen. Baserat på 
den tredje nivån, som bygger på en pedagogisk rörelse i pedagogiska sammanhang där relationer 
värderas i ett organiserat arbetssätt, i Aspelin och Perssons (2011) relationella pedagogik tolkar vi det 
som att fritidspedagogers arbetssätt, som enligt Hjalmarsson (2010) till stor del utgörs av att skapa 
trygga relationer, inte värderas särskilt högt i en klassrumskontext. I en klassrumskontext värderas 
istället klassrumspedagogik som grundar sig i lärande av mer teoretisk karaktär.   

Sociala egenskaper 

Majoriteten av informanterna framhäver den sociala kompetensen som det allra viktigaste verktyget 
när det kommer till att arbeta i fritidshemmet med elever. Det är viktigt att vara en person som 
eleverna kan lita på och prata med. Det är via samtal och lyssnande som många informanter upplever 
att de bäst kan skapa varaktiga och förtroendefulla relationer med elever. Emma menar att när hon är 
med och lyssnar på eleverna och tar deras tankar på allvar skapar hon goda och förtroendefulla 
relationer. Marie säger att hon är lyhörd inför elevernas sinnesstämningar och att detta förhållningssätt 
hjälper henne att skapa goda relationer till eleverna. Samtidigt som hon menar att det är viktigt att sätta 
gränser och visa tydligt vad som gäller. Marie säger att det kan komma in vikarier som enbart 
fokuserar på att vara bra kompisar till eleverna och detta blir inte bra i situationer där det behövs 
tydliga gränser. Per tycker detsamma, att jobba med hårda gränser är ett positivt verktyg för att kunna 
skapa goda relationer till eleverna. Även om det tar ett tag för barnen att lära sig de hårda gränserna 
måste man ha tålamod, menar Per. Kristina anser att fysisk kontakt är ett bra verktyg för att kunna 
skapa goda relationer.  

Intervjuare: Kan du ge exempel på hur du arbetar med att skapa goda relationer till eleverna? 
Kristina: Ramar och kramar är väl ett bra uttryck. Jag är väldigt fysisk med barnen på ett sätt där jag 
liksom ”hej, hur är det med dig?” (berör intervjuarens hand). Att man hela tiden bekräftar med fysisk 
kontakt. Man får vara lyhörd också, för det finns barn som absolut inte vill ha fysisk kontakt. 

Vi tolkar det som att relationerna är av större vikt inom fritidshemmet eftersom det mesta som sker 
där, allt från lekar till skapandeprojekt, bygger till stor del på frivillighet. Eftersom eleverna i 
fritidshemmet har en större möjlighet att välja vad de vill göra, till skillnad från klassrumskontexten 
som är mer styrd, kan det vara så att trygga relationer och ett socialt samspel utgör en större grund för 
ett fungerande fritidshem, där både elever och fritidspedagoger kan nå de mål de har bestämt 
tillsammans. Samtidigt som valfriheten hos både fritidspersonal och elever är större i fritidshemmet 
trycker flera informanter på vikten av att vara tydlig och sätta gränser. Vi tolkar det som att det kan 
vara ett nödvändigt verktyg när man arbetar med stora barngrupper i fritidshemmet. När elever tillåts 
välja vad de vill göra anser vi även att det tydligt måste framgå vad de inte får göra. Utifrån Aspelin 
och Perssons (2011) fyra nivåer av relationell pedagogik vill vi här tolka informanterna med hjälp av 
nivå tre. Denna nivå bygger på att relationer, i pedagogiska sammanhang, värderas i ett organiserat 
arbetssätt. Vi ser att informanterna värderar den sociala kompetensen högt i fritidshemmet. 
Fritidshemmet är en kontext där relationer får ta stor plats och relationerna som grund ska gynna 
elevernas lärprocesser i en fritidshemsdiskurs, precis som Aspelin och Persson (2011) beskriver nivå 
två av relationell pedagogik.  
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Flera informanter framhåller att de har en helhetssyn på elevernas dag. Att de, till skillnad från 
klassläraren, är med eleverna från det att de kommer till skolan till att de går hem. I och med detta 
upplever flertalet informanter att de lär känna eleverna på ett sätt som klassläraren inte gör. En följd av 
detta är att det skapar en tryggare och mer stabil relation till eleverna, där eleverna ser informanterna 
som några de kan prata om allt möjligt med. Allt från vad som händer i klassrummet, i fritidshemmet 
och i deras hemmiljö.  

Intervjuare: När du sa att barnen vänder sig till dig med saker som de kanske inte vänder sig till 
klassläraren om, vad tror du det beror på? Emma: Relationen. De har en närmre relation till mig än 
vad de har till klassläraren. Nu är det också så att från år fyra har de ämneslärare. Läraren har sitt 
ämne och barnen ska prestera ganska mycket i svenska och matte och så. Som jag upplever det är det 
ingen som har hand om det sociala. Man tappar lite. Man kanske inte vågar fråga läraren, man kanske 
är stressad, sedan är ju jag där ute på rasten. Det är ju deras tid så att de hinner komma och prata och 
fråga saker som de inte gör med andra vuxna. Men det handlar om att jag har en ganska bra relation 
till barnen på skolan. 

Vi tolkar detta som att det möjligtvis kan vara så att fritidspedagogerna spenderar tid med eleverna i 
formella och informella kontexter och att detta möjliggör en grund till relationsskapande med elever 
som inte endast bygger på akademiska framgångar. Fritidspedagogerna har möjlighet att vara med och 
observera eleverna i olika kontexter och situationer och detta gör att de lär känna eleverna på ett annat 
sätt än klasslärare. Aspelin och Persson (2011) menar att det är genom relationer som färdigheter och 
förmågor utvecklas. Vi anser att det är genom att informanterna spenderar mycket tid med eleverna 
som det skapas stora möjligheter till utvecklandet av förmågor och färdigheter.  

Kristina, som har arbetat 20 år i fritidshemmet, förklarar hur det kunde se ut när hon arbetade 
tillsammans med en klasslärare. Eleverna åt sitt mellanmål i klassrummet och då deltog också 
klassläraren. Då kunde även klassläraren ta del av eleverna under en fritidssituation och Kristina 
menar att detta var till en stor fördel för klasslärarens relationsskapande med eleverna. 

De flesta informanter uttrycker att elevgrupperna har ökat mer och mer och detta är något som skapar 
förutsättningar till att kunna använda sin relationella kompetens. Marie menar att de stora 
elevgrupperna har gjort att de helt enkelt inte kan spendera lika mycket tid med varje elev. Marie säger 
att detta innebär att det blir svårare att skapa goda relationer till eleverna. Emma är inne på liknande 
tankar när hon diskuterar de ökade elevgrupperna. 

Emma: Det blir att det blir lite mer ytligt. Ofta skapar du relationer med de barn som hörs och syns 
och de barn som är mer tysta är det svårare att se och upptäcka. De elever som ”rullar på” glöms lite 
bort. Man hinner inte med. Jag skulle nog vilja påstå att det blir mer ytligt och jag tycker det är synd 
för jag tror inte att klasslärarna kan det heller. 

En tolkning vi gör av detta är att de stora elevgrupper i dagens skola inte gagnar fritidspedagogens 
arbete. Eftersom relationsarbetet är en byggsten för många fritidspedagoger försvåras det när det är 
fler relationer som ska skapas. Samtidigt behöver fritidspedagoger i och med detta skapa tydliga 
arbetsformer där relationsarbetet hamnar i fokus. Vi anser att detta är möjligt eftersom många 
informanter framhäver att de äger sin egen tid på fritidshemmet. Om man utgår från Merlau-Pontys 
tankar om fenomenologi kan informanternas upplevelser tolkas vidare. Merlau-Ponty (1945/2013) 
menar att den fenomenologiska världen är oskiljaktig från subjektivitet och intersubjektivitet, vilket 
visar sig genom att människan tar sina erfarenheter in i nya erfarenheter. Ur detta kan vi se att de 
informanter som arbetat under en längre tid i fritidshemmet jämför sina tidigare erfarenheter med hur 
det ser ut i skolan idag.  

Stora elevgrupper kräver en tydligare organisering. Anne-Christine berättar om ett tillvägagångssätt 
där hon vill säkerställa sin professionalitet inom relationsskapande: 
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Anne-Christine: Det är svårare ju fler man är. I vissa perioder är vårt yrke väldigt, väldigt stressigt. 
Och så har jag kommit på ett annat litet knep, bara för att, hur ska jag säga, checka av att jag är så 
professionell som möjligt i mitt yrke och inom relationsskapande. Då har jag gjort så att jag har haft 
namnlistor på alla barnen i klassen. Den namnlistan är till för att jag och mina kollegor ska se vem 
man har pratat med idag. Så när jag som pedagog känner att jag har pratat ”med lilla Lisa” då sätter 
jag mina initialer vid hennes namn. Sedan sätter min kollega sina initialer på de namn som den har 
pratat med. På detta sätt kan vi kartlägga att vi verkligen har fångat upp alla barnen i klassen, 
beroende på hur man jobbar. Detta är ett kvitto till oss själva där vi kan se: Ja, vi har sett alla barn 
idag. För om du har större grupper kan det vara så att vissa barn kommer jag aldrig att prata med. Då 
behöver jag ett kvitto till mig för att göra det möjligt för mig att se att jag pratat med alla barn. Det är 
en utmaning, speciellt i större grupper.  

En tolkning vi gör av Anne-Christines tillvägagångssätt är att hon och hennes kollegor har koll på sin 
yrkeskompetens i ett medvetet och professionellt försök till att skapa relationer, även om det finns 
svårigheter i det med stora barngrupper. Genom att medvetet försöka tala med och se alla elever, samt 
föra dokumentation, anser vi att det möjligen kan skapa god stämning där både fritidspedagoger och 
elever känner trygghet och förtroende till varandra. Med ett sådant arbetssätt kommer möjligen 
eleverna att känna sig trygga med att vända sig till fritidspedagogerna om det skulle vara något de vill 
berätta eller prata om. På så sätt tolkar vi det som att en god verksamhet utvecklas där 
relationsskapande gynnas. När fritidspedagoger arbetar på detta sätt tänker vi att de möter Aspelin och 
Perssons (2011) två första nivåer av relationell pedagogik. Den första nivån bygger på att läraren, i 
detta fall fritidspedagogen, möter och identifierar eleven. Till följd av detta bekräftas eleven. Den 
andra nivån, som bygger på att läraren agerar på ett visst sätt för att öppna upp och bevara relationer 
som gynnar lärprocesser. Dessa två nivåer strävar Anne-Christine efter att möta när hon, på ett 
organiserat sätt, bekräftar alla elever i fritidshemmet. Genom en tydlig organisering kan informanten 
och dennes kollegor se alla elever och i och med detta möjliggörs även den andra nivån av relationell 
pedagogik eftersom dessa relationer ligger till grund för arbetet i fritidshemmet som ska ses som 
lärande.  

Förståelsen av samverkan 
Majoriteten av våra informanter återger att hur väl samverkan fungerar inte ligger hos dem. Flertalet 
informanter framhäver att hur väl samverkan fungerar även beror på hur skolledningen och 
klasslärarna ser på informanternas profession.  

Samverkan med skolan  

När vi frågar våra informanter hur samverkan mellan klasslärare och fritidspedagoger sett ut sedan de 
började svarar de flesta att samverkan såg bättre ut precis när skolan och fritidshemmet integrerades. 
Per tycker att det har förändrats och att det idag skulle kunna vara mycket bättre. Han blickar tillbaka 
20 år och minns att lärarna var med på schemat för både öppning och stängning på skolan, vilket 
underlättade för fritidshemmet mycket. Han har lyft att skolan borde införa det igen. Men idag är han 
kräsen till samverkan. 

Per: En del gånger så säger dem: ”Vi är lärarna, vi gör det här och ni är fritids, ni gör det där.” Och 
sen på dagtid när vi är fritids i klass så får de mycket hjälp av oss. Sen kanske vi har två borta på 
fritids och så frågar man om nån kan hjälpa oss på fritids och då får vi ingen hjälp tillbaka. Så att det 
är fortfarande de här två lägren om man säger så. Det är lite tråkigt.  

Kerstin menar att samverkan handlar om att känna sina kollegor, fritidshemmet och skolan emellan. 
Det får inte vara ”vi och lärarna” utan hon menar att det ska vara ”vi och barnen”. Vi tolkar det här 
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som att det är viktigt att förstå varandras uppdrag för att kunna känna den gemenskapen. Flertalet 
informanter trycker på att lärarna och fritidspedagogerna måste förstå varandras uppdrag för att 
samarbetet ska flyta på. Susanna indikerar att skolan har ett uppdrag, men belyser att det har 
fritidshemmet också. Peter diskuterar förståelsen av de olika uppdragen: 

Intervjuare: Hur tycker du att samverkan mellan fritidshemmet och skolan ser ut? Peter: Det är 
skiftande. Jag tror alla har förstått uppdraget man har på fritids. Och jag tror att det handlar mycket 
om att om man kokar ner det så handlar det om vad man har för utbildning och sedan handlar det om 
vad man är för människa om man har förstått sitt uppdrag. Det finns en slags inneboende konflikt 
mellan skola och fritidshem. Även fast man har en läroplan som man ska följa har man ändå ett 
uppdrag som ser olika ut på skolan och på fritidshemmet. De här två olika uppdragen ska samverka 
så att man drar åt samma håll. Och jag tror att vi känner till skolans uppdrag bättre än vad skolans 
personal, med det menar jag lärare, känner till vårt uppdrag. 

Varför skolans uppdrag möjligtvis känns igen mer än fritidshemmet tydliggörs av Vallberg Roth 
(2001). I dagens läroplantexter beskrivs inte innehållet för fritidshemmet lika tydligt som i tidigare 
pedagogiska texter. Detta kan vara en anledning till varför Peter menar att det finns en konflikt mellan 
skola och fritidshem, där förståelsen för varandras uppdrag är tveksam. Samtidigt finns det numera ett 
kapitel i läroplanen (Skolverket, 2017) som handlar om fritidshemmet. Det kan möjligtvis vara så att 
det inte blivit integrerat i skolan eftersom det är relativt nytt. En annan aspekt av detta kan även vara 
att klasslärare inte har läst kapitel fyra i läroplanen (Skolverket, 2017). Om det inte finns ett 
samförstånd av de olika professionernas uppdrag anser vi att det finns en risk att verksamheter hamnar 
i gamla hjulspår och att allt fortsätter som det alltid sett ut. Kristina är osäker på om läraren i hennes 
klass förstod hennes uppdrag, men blickar tillbaka till slutet av 90-talet då samarbetet fungerade 
mycket bättre ur ett fritidspedagogiskt perspektiv. Då hade hennes skola någonting som kallas för FA. 
FA-tiden var fria aktiviteter där hon och läraren delade på klassen. Då fick hon sin egen tid att 
disponera med en halvklass under skoltid. Utan att läraren sa till henne vad hon skulle göra kände hon 
att hon kunde bidra med fritidspedagogik under skoldagen. Att exempelvis baka med olika mått var ett 
sätt att arbeta med matematik på ett praktiskt sätt, minns hon. Idag är det mer annorlunda – det 
framgår i intervjun med Per att läraren i hans klass säger till honom vad han ska göra. När han har fått 
lärarens planering tar han ena halvklassen in till ett annat rum och utgår från den. Kristina upplever att 
samverkan med klassläraren fungerade bättre när upplägget i klassrummet byggde på ett samarbete där 
praktik och teori varvades. Idag känner hon att hennes kompetens inte tas tillvara på. Hon menar att 
det inte ligger i hennes profession att arbeta med exempelvis bokstäver på det sätt som är traditionellt 
för skolan. Men eftersom hon inte har någon tid att planera sitt känner hon att barnen går miste om fler 
inlärningsmöjligheter: 

Kristina: …eftersom jag inte direkt har nån tid för att kanske planera upp det så blir det ändå att 
läraren får ta det vilket gör att jag går och känner kanske att ”ja, det här skulle barnen kunna ta 
tillvara på mycket, mycket bättre, men jag hinner inte planera”.  

Likt Kristina tycker Susanna att planeringstiden inte räcker till. Detta kan möjligtvis vara en orsak till 
ett bristande samarbete mellan skolan och fritidshemmet. Citatet nedan följs av upp av en direkt och 
spontan fråga.  

Intervjuare: Har ni något uttalat upplägg om samverkan på skolan? Susanna: Nej. Men de lärare 
som jobbar här har ju stor förståelse även om det är tufft. Jag tycker att vi inte har tillräckligt med 
planeringstid. De kan inte själva, och då tycker man ju såhär: vadå? Det måste de kunna. Ja, det måste 
de men det kan vara tufft också. Går det inte så går det inte. Så det är svårt det där. Man vill inte bli 
osams för att det är jobbigt. Intervjuare: Hur skulle du vilja utforma samverkan mer? Susanna: Då 
får ju de också försöka lösa, att om vi behöver mer planeringstid och då inte kan vara själva… Så gör 
ju hon jag jobbar med, då är hon ute istället för att jobba i klassrummet där det blir för vilt. Då är hon 
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ute en stund med barnen så får de lite extra rast. Så då får de försöka rucka på sitt också, man får gå 
halva vägen var.  

Likt Susanna berättar Majken att det inte existerar gemensam planeringstid för fritidshemmet och 
skolan. Samtidigt som det finns en indikation från ledningen att det ska finnas en fungerande 
samverkan så har det inte skapats gemensam tid för sådan planering och det, menar Majken, 
omöjliggör en god samverkan mellan skola och fritidshem. En tolkning vi gör av det Majken säger är 
att ledningen inte delar samma syn på samverkan som fritidspedagogerna. I och med att ledningen 
definierar samverkan annorlunda än fritidspedagogerna ges inte rätt förutsättningar för att bedriva god 
samverkan. Vi anser att ett sådant upplägg skapar mer stress hos fritidspedagogerna än vad det ger 
möjlighet till samverkan. Genom att endast få sagt till sig att de ska samverka men inte hur kan även 
skapa förvirring i hur samverkan ska se ut.  

Värdet på relationell kunskap i skolan  

Många informanter beskriver en vardag där de upplever att deras relationella kompetenser i arbetet 
inte ses och värderas på samma sätt som andra kompetenser inom skolan. Emma menar att det som 
hon lägger ned mest tid på under hela skoldagen, att skapa relationer med eleverna och låta de ställa 
frågor om stort som smått, inte går att mäta på samma sätt som i till exempel matematik eller svenska. 
Hon tror att detta är en anledning till varför ledningen inte ser och framhäver fritidspedagogernas 
kompetens. Emma menar att de fåtal gånger som ledningen visar uppskattning är när vårdnadshavare 
kontaktar ledningen för att uttrycka sig positivt om fritidshemmets arbete. Anne-Christine berättar att 
ledningen ofta väljer att inte boka in en vikarie om klassläraren är sjuk. När detta händer landar det på 
henne och hennes kollegor att bedriva alla lektioner i klassrummet. Anne-Christine förklarar vidare att 
hon inte anser att ledningen har någon som helst koll på vad de gör i fritidshemmet. Hon berättar om 
en rektor som hon arbetat med tidigare som verkligen såg och framhävde fritidshemmets roll i skolan. 
Denna rektor hade en bakgrund som fritidspedagog. Vi ser på informanternas uppfattningar som att 
deras relationsarbete inte värdesätts i skolorna de arbetar i. Detta kan ses i sken av Aspelin och 
Perssons (2011) tredje nivå i relationell pedagogik där relationer värdesätts i ett organiserat arbetssätt. 
Vi tolkar det som att informanternas skolor skulle behöva sträva mot detta synsätt på relationellt 
arbete. Kristina resonerar kring samverkan utifrån läroplanens (Skolverket, 2017) nya kapitel som rör 
fritidshemmet. 

Kristina: Det kapitlet… det beskriver ju inte heller hur samverkan ska se ut. Det är ju inte riktlinjer 
för fritidshemmet, sen står det ju att vi ska samverka med skolan, men det står inte hur vi ska 
samverka. Och samverkanstiden som vi har är ju gemensamt med skoltiden. Och där kommer ju inte 
kapitel fyra in alls, för kapitel fyra avser fritidsverksamheten så det är ju beroende på hur man tolkar. 
Vår rektor tittade på den och sa ”ja, det här gör ju ni redan på fritids!” Vad bra, tjoho, haha. Det är 
ju liksom fritidstiden, men skoltiden ser fortfarande likadan ut. Vi gör det redan på fritids, det som 
står i kapitel fyra.  

Vi tolkar det som att även om ledningen konstaterar att fritidshemmet följer de riktlinjer som finns i 
kapitel fyra (Skolverket, 2017) förbigås fritidshemmets utveckling och progression som verksamhet. 
Istället läggs det mesta krutet på skolans utveckling. Vi tolkar det som att fritidshemmet kommer i 
skymundan vilket kan medföra att den relationella kompetensen gås miste om. Vi anser även att detta 
är ett exempel på att ledningen värderar fritidshemmets arbete mindre än skolans. Vi anser att det kan 
finnas en fara i att ledningen ser fritidshemmet som komplett och utan brister. Då riskerar 
fritidshemmet att stagnera i utveckling. 

Majken berättar om att fritidshemmet deltar i elevernas utvecklingssamtal från och med denna termin. 
Inom utvecklingssamtalet har de delat upp områden där klassläraren pratar om de teoretiska ämnena 
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och hur eleven utvecklar sig inom dessa, medan Majken och hennes kollegor samtalar om elevernas 
sociala utveckling. Vi anser att denna uppdelning ger fritidspedagoger möjlighet att bedriva relationell 
pedagogik enligt Aspelin och Persson (2011). Genom att låta fritidspedagogerna, på ett organiserat 
sätt, värdesätta det relationella genom att ges tid till att skriva och samtala om varje elevs sociala 
utveckling. Detta ligger nära nivå tre i Aspelin och Perssons (2011) relationella pedagogik där 
relationer värdesätts i ett organiserat arbetssätt. Vi anser att detta visserligen är ett sätt att göra 
fritidspedagogers roll i skolan mer legitim och synlig, men samtidigt upplever vi att denna grova 
uppdelning av områden dels som att klasslärarna bara kan fokusera på det som de upplever vara 
viktigt, dels att fritidspedagogerna endast kan bidra inom utvecklingssamtalet med sociala aspekter i 
elevens utveckling. Vi tolkar det som att detta kan vidare dra isär professionerna, även om det 
eventuella syftet är att synliggöra fritidshemmets roll i skolan.  

Diskussion  
Vårt syfte med studien har varit att ta reda på tolv fritidspedagogers upplevelser och tankar kring 
relationsskapande med elever i både skola och fritidshem, samt hur de upplever samverkan mellan 
skola och fritidshem. Med studien har vi velat belysa hur fritidspedagoger upplever sitt yrke i olika 
kontexter och hur de ser på sin profession i dessa kontexter. Utifrån våra informanters berättelser har 
vi sett två huvudteman med underteman. Dessa teman, som även återfinns i resultatdelen, är 
förståelsen av sin yrkesroll med underteman svårdefinierad och komplex yrkesroll och sociala 
egenskaper samt förståelsen av samverkan med underteman samverkan med skolan och 
relationsarbetets värde i skolan.  

Majoriteten av informanterna menar att yrkesrollen är svår att definiera eftersom den ser så olika ut 
beroende på var de befinner sig. Informanterna beskriver yrket som uppdelat i två där den ena är att 
befinna sig i en skolkontext, där de har väldigt liten inverkan på vad de ska göra och fritidshemmet där 
de upplever att de äger sin profession. Dessa upplevelser återfinns även i en artikel som Saar m.fl. 
(2012) skrivit där de konstaterar att den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet utgår mer från hur 
den ser ut i skolan. I en klassrumskontext upplever många informanter att de används som en assistent 
till läraren och att de ges lite utrymme för eget planerat innehåll. Dessa upplevelser av sina roller i 
klassrummet kan liknas med det som Calander (2000) beskriver i sin artikel där fritidspedagoger ser 
sig själva som assistenter till eleverna och klasslärarna i klassrummet, en kontext där läraren har en 
inneboende makt. Calander (2000) menar att en ojämlik relation skapar försämrade förutsättningar för 
samarbetet. När det finns utrymme för eget planerat innehåll i klassrummet sker detta i de flesta fall på 
informantens eget initiativ. I Hansens (1999) avhandling framkommer det att lärare anser att 
fritidspedagoger inte har krav på sig på samma sätt som klasslärare. Hansen (1999) menar även att 
klasslärare inte alltid uppskattar när fritidspedagoger arbetar med praktiska delar i teoretiska 
skolämnen. Detta kan möjligtvis vara en förklaring till att fritidspedagogerna har den roll de har i 
klassrummet. Här återfinns Merlau-Pontys (1945/2013) utveckling av fenomenologi där författaren 
menar att människor kan ta in andras erfarenheter in i nya erfarenheter. Andras erfarenheter i denna 
aspekt är klasslärares erfarenheter av hur en lektion går till i klassrummet och vad en fritidspedagog 
ska göra enligt klassläraren under lektionstillfället. 
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Majoriteten av informanterna framhåller sin sociala kompetens som det viktigaste verktyget i deras 
profession och att de skapar goda relationer till eleverna via samtal och att lyssna på eleverna. Att de 
sociala och relationella egenskaperna är det viktigaste verktyget när man arbetar i fritidshem återfinns 
även i Hjalmarssons (2010) studie där 60 tillfrågade fritidspedagoger beskrev skapandet av trygga 
relationer som det viktigaste inom yrket. Genom att samtidigt vara tydlig och sätta gränser är en viktig 
del av relationsskapandet. Aspelin och Persson (2011) menar att relationer är en byggsten för allt 
pedagogiskt arbete. Författarna menar att det är genom relationer som färdigheter och förmågor kan 
utvecklas. Aspelin och Persson (2011) använder begreppet relationell pedagogik som bygger på 
verkliga händelser där det första steget grundar sig i pedagogiska möten mellan lärare och elev. I dessa 
möten finns läraren till hjälp i elevens utveckling och de skapar sedan det väsentliga tillsammans. 
Baserat på detta tolkar vi det som att det möjligtvis finns större chans till relationell pedagogik i 
fritidshemmet än i klassrummet eftersom majoriteten av informanterna framhäver att de spenderar mer 
tid med barnen och att de ser barnen i fler kontexter, som i förlängningen skapar tryggare och starkare 
relationer. Informanterna upplever att de har en bättre relation till eleverna än många klasslärare och 
de menar att detta beror på att de har en helhetssyn på barnen. Genom att delta i hela dagen, både i 
formella och informella lärandekontexter, möjliggör detta grunden för en bättre relation till eleverna. 
En möjlig förklaring till varför det ser ut så kan ses i Dell’Angelo och Seatons (2016) studie där de 
menar att fritidshemmet är en arena där klasslärare lättare kan skapa relationer med eleverna än i en 
klassrumskontext. Författarna skriver också att klasslärare kan gömma sig bakom en lektionsplanering 
och att ett sådant beteende skapar sämre möjligheter för relationsskapande. Majoriteten av 
informanterna menar att ökade elevgrupper försvårar relationsskapandet. Dessa tankar är något som 
även återfinns i Anderssons (2013) avhandling. I avhandlingen framkommer det att de ökade 
elevgrupperna får till följd att fritidspedagoger får svårare att utveckla goda relationer till eleverna 
samt att det inte är lika lätt för fritidspedagogerna att se och följa varje elevs utveckling och lärande. 
Om man utgår från Merlau-Pontys (1945/2013) fenomenologiska syn där människor tar med sig sina 
erfarenheter in i nya erfarenheter tolkar vi att informanterna jämför dagens arbetsmiljö med den miljön 
de började arbeta i. Detta skapar en strävan mot något som inte längre existerar i dagens skola och 
fritidshem. 

Informanternas syn på samverkan med klasslärare, som återfinns i resultatet när informanterna talar 
om sin roll i klassrummet och hur de upplever samverkan i resultatavsnittet, visar på att de flesta 
upplever att hur väl samverkan fungerar inte ligger i deras händer. Det ligger i hur skolledning och 
klasslärare ser på deras profession och vad de vill använda informanterna till. Andersson (2013) pekar 
på att stödet från ledningen är svag och att fritidspedagogerna måste skapa sin egen roll i klassrummet 
utifrån sina egna tankar och föreställningar. Flera exempel från informanterna visar på hur klassläraren 
ger informanten en planering som den sedan förväntas genomföra med halva klassen, eller att gå runt 
och säga till elever att vara tysta medan klassläraren pratar. Parling (2005) betonar vikten av att 
klassläraren och fritidspedagogen ska ha ett samlat ansvar för elevernas skoldag. Konsekvensen av ett 
samlat ansvar, där teori och praktik alterneras, resulterar i att eleverna lär sig bättre, skriver Parling 
(2005). Här syns avsaknaden av Aspelin och Perssons (2011) tredje nivå som uttrycker en pedagogisk 
rörelse som finns inom alla skolor och pedagogiska sammanhang där relationer värderas i ett 
organiserat arbetssätt. Med en förklaring till ordet rörelse understryker författarna att en konsekvent 
samverkan som påverkas av relationellt tänkande äger rum inom många skolor. Många informanter 
menar att det relationella arbete som de bedriver med hjälp av sin relationella kompetens inte 
synliggörs och värderas på samma sätt som andra kompetenser i skolan. Informanterna upplever att 
det kan bero på att relationsarbete inte går att mäta på samma sätt som andra skolämnen och att 
ledningen saknar intresse och inblick i fritidshemmets sociala arbete i skolan.  
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Ett försök till att professionalisera fritidshemmet har tagits i och med kapitel fyra i läroplanen 
(Skolverket, 2017). Detta kapitel kretsar till stor del runt hur lärandet kan nå eleverna från andra 
perspektiv. Denna professionalisering är i tydlig riktning mot undervisning, samtidigt som vår studie 
pekar på att fritidspedagogerna har mindre tid till relationsarbete idag än tidigare. Behöver 
professionaliseringen kretsa kring pedagogik som Frelin (2008) menar är manligt kodat? Vad händer 
då med de kvinnligt kodade omsorgsdelarna i fritidshemmet? Hur värderas detta i försöket till att 
skapa ett professionellt fritidshem som ska komplettera skolan? Vi anser att fritidspedagogers 
yrkesroll, som de beskriver i vår studie som i allra högsta grad social och relationell, inte ska behöva 
sälja ut dessa delar för att möta ett mer professionellt perspektiv. Hjalmarsson m.fl. (2017) menar att 
pedagogik ses som manligt och omsorg ses som kvinnligt. Hjalmarsson m.fl. menar att 
fritidspedagoger arbetar i ett fält som saknar tydliga mål. Vi anser att man måste börja se dessa delar 
som ett förhållningssätt där fritidspedagoger kan komplettera skolan med deras unika egenskaper 
gällande relationer och socialt samspel. Dessa egenskaper måste få ta plats och ges tid till utveckling 
och professionalisering, för barn behöver dessa delar och det är inget som bara blir till. Utifrån goda 
förutsättningar, förståelse för professionen och god samverkan med klasslärare kan vi nå långt i vårt 
uppdrag som professionella aktörer i skolan.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Resultatet av vår studie kan tillföra en bild av hur arbetssituationen för fritidspedagoger kan se ut. 
Våra informanter beskriver en komplex yrkesroll, där förväntningarna på vad de ska göra under dagen 
ofta handlar om andra åsikter och tankar om deras profession. Genom att synliggöra detta hoppas vi att 
riktningen av professionen bestäms i samklang med de personer som besitter erfarenhet, kunskap och 
kompetens i hur arbetet som fritidspedagog ser ut, eller snarare borde se ut. Vi som studerar 
grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem behöver ha en förståelse för att 
fritidsrollen kan se väldigt olika ut. Vi tar examen och möter en marknad som törstar efter kompetens 
och vi hoppas med denna studie kunna bidra med kunskap och förståelse för hur yrkesrollen ser ut 
idag.  

Slutsatser 
Med hjälp av fenomenologi synliggjordes informanternas upplevelser, erfarenheter och vad de anser 
viktigt i sin yrkesroll. Hur informanterna tolkade och upplevde sin relationella yrkeskompetens visade 
sig beroende av vilken lärandekontext de befann sig i. Det framkom i vår studie att fritidspedagogerna 
såg sig mer som assistenter till läraren i en klassrumskontext där de ansåg att deras yrkeskompetens 
inte togs tillvara på. Detta kunde bero på att klassläraren redan innehade en auktoritär roll i 
klassrummet. I en fritidshemskontext däremot ansåg informanterna att det var där de fick utlopp för 
sin yrkeskompetens, det var där de fick utrymme till att utföra det som är fritidshemmets uppdrag. Den 
relationella pedagogiken upplevdes som enklare genomförbar i en fritidshemsmiljö, vilken kunde bero 
på att informanterna deltog i elevernas hela dag, från tidig morgon till sen eftermiddag. Vårt resultat 
indikerar att yrkesrollen är ett svårdefinierat fenomen samt att den relationella yrkeskompetensen som 
fritidspedagogerna besitter gås miste om när fritidshemmets uppdrag inte uppmärksammas lika 
mycket som skolans uppdrag. Detta ligger i linje med Anderssons (2013) studie där det framgår att 
fritidspedagoger har svårt att hitta sin uppgift i skolan under skoldagen. Informanterna gav uttryck för 
en vilja till förändring vilket verkade svårt att genomföra på grund av bristen av stöd och förståelse 
från skolledningen.  
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Utifrån informanternas redogörelser framfördes en bild av hur samverkan till klasslärarna upplevdes. 
Vårt resultat pekar på att samverkan fortfarande idag är ett fenomen som är rörigt att beskriva samt 
krångligt att utöva. Det vi reflekterar över gällande detta är att den forskning som framhåller sådant 
publicerades för drygt 20 år sedan. Det var då som skola och fritidshem började integreras med 
varandra och samverkan var ett huvudsakligt tema som skulle satsas på. Våra informanter påpekar att 
detta kan bero att tydliga direktiv gällande hur samverkan ska ske inte återfinns i våra styrdokument 
samt att planeringstid klasslärare och fritidspedagoger emellan inte främjas av skolledningen. 
Slutsatsen vi drar här är att även om integreringen med skola och fritidshem påbörjades för över 20 år 
sedan, och trots det nya kapitlet om fritidshemmet (Skolverket 2017), är fortfarande mycket likt idag. 
För att skapa förändring av fritidspedagogers yrkesroll krävs mer än styrdokument. Samtal inom 
arbetslag som handlar om hur man uppfattar varandras yrkesroller är ett steg i rätt riktning. Genom att 
ta del av andras erfarenheter kan dessa användas när människor möter nya erfarenheter, precis som 
Merlau-Ponty (1945/2013) anser.  

Vidare forskning 
Eftersom det framkommer i vår studie att samverkan mellan fritidspedagoger och klasslärare fungerar 
mer eller mindre bra, beroende på hur förutsättningarna till samverkan ser ut, hur de olika 
professionerna ser på varandras kompetens och hur skolledningen ser på fritidshemmet som en del av 
skolan anser vi att det vore intressant att bedriva aktionsforskning på en skola där samverkan inte 
fungerar speciellt bra. I aktionsforskningsprojektet skulle både fritidspedagoger och klasslärare delta 
och tillsammans formulera ett samverkansprojekt. Aktionsforskningen ger möjlighet att, tillsammans 
med en handledare, få ökad förståelse för varandras profession genom samtal och gemensamma 
formuleringar kring problemområdet. Genom detta tror vi att samverkan, när den bedrivs tillsammans 
på det här sättet, skulle ha stor chans att nå framgång.  

Det vore även intressant att göra en studie där klasslärare intervjuas för att ta reda på hur de tolkar sin 
yrkesroll samt hur de upplever relationsskapandet till elever och hur samverkan till fritidspedagogerna 
ser ut. Hur ser de på möjligheten till relationsskapande i endast en klassrumsmiljö? Klasslärarna 
befinner sig sällan i fritidshemsmiljön, och det framgår i tidigare forskning att lärarstudenter som 
befann sig i fritidshemmet ansåg att det var mycket lättare att skapa relationer till elever i en sådan 
miljö. Det vore också intressant att ta del av klasslärarnas synpunkt på hur samverkan fungerar med 
fritidshemmet. Reflekterar klasslärarna över att de även säger till fritidspedagogerna vad de ska göra 
på samma sätt som de säger till eleverna? Om klassläraren anser att denne har en auktoritär roll, hur 
upplever denne sin roll då?  
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Bilagor  
Bilaga 1. Samtyckesbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Malin Lind och Simon Jonsson och studerar den sjätte och sista terminen på grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshem ingång musik. Denna utbildning ges på Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, vid Stockholms universitet. Tillsammans skriver vi vårt självständiga arbete, som är på 15 
högskolepoäng. Syftet med vår studie är att vi vill ta reda på hur fritidspedagoger ser på sin yrkeskompetens och 
hur den används i olika lärandekontexter.  
 
För att möjliggöra denna studie önskar vi intervjua personal som arbetar i fritidshem som fritidspedagog/lärare 
eller liknande yrkesroll. Intervjun kommer att ta cirka 20–60 minuter och den kommer att grunda sig i 
fritidspersonalens egna uppfattningar och erfarenheter. När vi intervjuar kommer vi att föra anteckningar och 
även använda oss av ljudupptagningar.  
 
Vi kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer i vårt arbete. Dessa finns beskrivna i God 
forskningssed (VR, 2017). Den information vi samlar in kommer ingen utomstående att ta del av. När studien är 
avslutad kommer all information att raderas. Alla personuppgifter, fritidshemmens namn, namn på personal, barn 
och vårdnadshavare kommer att anonymiseras. Den information som vi samlar in kommer endast användas till 
denna studie. När arbetet är klart och godkänt kommer det att publiceras digitalt. Om du som intervjuperson 
önskar att ta del av det färdiga arbetet kan vi mejla dig ett exemplar.  
 
Deltagande i denna studie sker på frivillig basis och kan närsomhelst avbrytas utan orsak. Vill ni veta mer eller 
om ni har fler frågor är ni välkomna att kontakta Malin och Simon eller vår handledare.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Malin Lind 
Simon Jonsson 
 
 
Kontaktuppgifter 
Simon Jonsson (student) 
Mail: simon.nils.jonsson@gmail.com  
Tel: 070–6394684 
 
Malin Lind (student) 
Mail: malinlind93@gmail.com  
Tel: 070–7673507  
 
Linnea Holmberg (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Mail: linnea.holmberg@buv.su.se 
 
 

¨ Jag samtycker till medverkan i denna studie 
 
 
 
Datum: ____________ Signatur: _____________________________  
 
Namnförtydligande: _______________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 

1. Hur länge har du arbetat i fritidshemmet? 
 

2. Hur gammal är du? 
 

3. Vad har du för utbildning? 
 

4. Hur skulle du beskriva din yrkesroll? 
 

5. Hur ser din roll ut när du arbetar i klassrummet? 
 

6. Hur ser din roll ut när du arbetar i fritidshemmet? 
 
Relationsskapande i utbildningssammanhang 
 

1. Vad anser du är den allra viktigaste egenskapen för dig som fritidspedagog när du arbetar med elever? 
 

2. Hur arbetar du för att skapa goda relationer till dina elever? 
 

3. Om du tänker på relationsskapande, vad är centralt för just dig? 
 

4. (Spelar storleken på skolan roll huruvida relationsskapandet gynnas?) 
 

5. Hur upplever du att samverkan mellan fritidspedagoger och klasslärare sett ut från det att du började 
arbeta tills nu? 

 
Integrering och samverkan 
 

1. Har ni något uttalat upplägg på skolan hur samverkan mellan klasslärare och fritidspedagoger ska se ut? 
Om ja: Hur upplever du den? Om nej: Hur upplever du att utformningen av samverkan sker? 

 
2. Hur upplever du samverkan mellan fritidshem och skola? 

 
3. Baserat på dina egna erfarenheter: hur skulle du vilja utforma samverkan mellan fritidshem och skola? 

 
4. Om du tänker på samverkan, vad är centralt för just dig? 

 
5. När du interagerar med barnen i fritidshemmet, vad gör du då? 

 
6. När du interagerar med barnen i klassrummet, vad gör du då? 

 
Avslutande frågor 
 

1. Kan du beskriva i detalj hur din arbetsdag ser ut? 
 

2. Kan du tänka på något som vi missat att prata om som du tycker är viktigt? 
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