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Sammanfattning 

Syftet med här studien är att undersöka hur fritidspedagoger tolkar sin yrkesroll och samtidigt 

uppfattar sitt yrkesuppdrag. Metoden som har använts är tolkande fenomenologisk analys, 

förkortat IPA. Genom denna metodansats har kvalitativa intervjuer genomförts med 

fritidspedagoger på olika skolor i en större stad i Sverige. Resultaten från studien visar att 

yrkesrollen som fritidspedagog både är mångfacetterad och komplex. I skolverksamheten 

används fritidspedagogen som en resurs till läraren och den kompetens som kan sägas vara 

speciell för fritidspedagogen lämnas ofta outnyttjad. Fritidspedagogens yrkesuppdrag 

presenteras som att uppfostra elever, skapa medborgare och främja relationer. Samtidigt som 

yrkesrollen och yrkesuppdraget avhandlas, synliggörs också förutsättningar för att skapa en 

tydlig yrkesroll. Trots stora förändringar i skola och fritidshem under de senaste decennierna 

verkar yrkesrollen som fritidspedagog förbli otydlig. Förverkligandet av en tydlig yrkesroll 

för fritidspedagogen, som samtidigt kan realisera sitt yrkesuppdrag, begränsas ofta av 

skolledning och en maktasymmetri som finns mellan lärare och fritidspedagog. En ömsesidig 

förförståelse av yrkesuppdraget hos respektive yrkeskategori skulle kunna ge grund för 

tydligare yrkesroller.   
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Förord 

Vi som skrivit den här studien läser vår sista termin på grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem. Intresset för studiens syfte och frågeställningar är hämtat från våra erfarenheter av 

den verksamhetsförlagda utbildningen, det vill säga när vi varit ute och praktiserat på skolor och 

fritidshem under utbildningens gång. Vår gemensamma uppfattning av yrkesrollen som fritidspedagog 

är att den skiljer sig från skola till skola, och från fritidshem till fritidshem. Dessa skillnader ville vi 

alltså fördjupa oss i för att se vad det är som gör att en och samma yrkesroll kan variera så pass 

mycket. Därför valde vi också att ägna vårt examensarbete åt den yrkesrollen som vi båda snart ska 

ingå i. 

I dagens fritidshem arbetar både utbildad och outbildad personal och flera yrkestitlar finns, exempelvis 

barnskötare, fritidspedagog och fritidslärare. I den här studien kommer vi att uteslutande använda 

termen fritidspedagog som benämning på den som arbetar i fritidshem. Detta för att använda en 

enhetlig term, men också eftersom alla våra informanter titulerar sin yrkesroll som fritidspedagog, 

oavsett vad som står på deras anställningsavtal.  

Vi vill uppmärksamma och tacka våra deltagande informanter, som delgett sin bild av yrkesrollen och 

yrkesuppdraget som fritidspedagog. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Linnéa Holmberg 

som med noggrannhet och uppmuntran hjälpt oss att utveckla studien.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Den här studien har författats gemensamt av oss, och vi har båda arbetat och skrivit under studiens 

samtliga rubriker. Vi tog kontakt med informanter tillsammans men bedrev intervjuer separat. 

Sammanställningen av datamaterialet gjordes senare tillsammans. Det totala och gemensamma arbetet 

har fungerat väl och vi har varandra att tacka för sammanställningen av studien.  



2 
 

Inledning 

Genom tiderna har fritidspedagogens yrkesroll förändrats och det har bidragit till att personal i 

fritidshemmet upplever att deras roll är otydlig. För att få en bakgrund till yrkesrollens förändring så 

följer nedan en kortfattad historisk beskrivning av fritidshemmets utveckling och dess roll i samhället. 

Rohlin (2013) skriver om att fritidshemmet har sitt ursprung i 1800-talets arbetsstugor men att det 

tidigt kopplades till skolan. Verksamheten fokuserade då på tillsyn av de barn vars föräldrar arbetade, 

och erbjöd barnen en möjlighet till rekreation och fri sysselsättning (Hippinen, 2011).  Under mitten 

av 1900-talet kom tyngdpunkten i verksamheten att förändras och handlade mer om att utveckla 

barnens sociala förmågor samt att utveckla den pedagogiska delen i verksamheten (Rohlin, 2013).  

Begreppet Fritidshem började användas under 1900-talets mitt och då riktade sig verksamheten främst 

till de yngre eleverna i skolan. Under den tiden var det främst förskollärare som arbetade i 

fritidshemmen (Hippinen, 2011). Under 1960-talet tillkom begreppet fritidspedagog som en följd av 

att verksamheten genomgick ytterligare förändringar och därmed fanns det behov av en 

fritidspedagogutbildning, vilken var en påbyggnad på den etablerade förskollärarutbildningen. Under 

slutet av 1980-talet fick fritidshemmet en mer pedagogisk inriktning med fokus på natur, samhället 

och kultur (Rohlin, 2013). Verksamheten överfördes 1996 till Skolverket och detta skedde i kölvattnet 

av den nya läroplanen Lpo 94, som för fritidshemmet innebar fler riktlinjer. När 2011 års läroplan, 

Lgr11, introducerades fick fritidshemmet en tydlig plats i läroplanen och har numera verksamhetsmål 

som ska uppnås. De största förändringarna har enligt Hippinen (2011) skett genom utvecklandet av 

fritidspedagogutbildningen och läroplanen samt integreringen mellan fritidshem och skolan. 

Idag år 2019 slår Skollagen fast att fritidshemmet ska komplettera skolan, att fritidshemmet ska 

stimulera eleverna i deras lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid utifrån elevernas egna behov 

och intressen (Skollagen, SFS 2010:800). Dessutom står det att eleverna ska erbjudas allsidiga 

kontakter och en social gemenskap. I kapitel 4 i läroplanen, (Skolverket, 2018), utvecklas 

fritidshemmets syfte till att eleverna ska erbjudas ett varierat arbetssätt, olika uttrycksformer och 

lärmiljöer. Samtidigt som fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan så ska eleverna erhålla 

omsorg och få möjligheten att styra över sin egen tid enligt skolans demokratiuppdrag. Yrkesrollen i 

fritidshemmet kan alltså sägas omfatta ett dubbelt uppdrag, där fritidspedagogen ska utbilda eleverna 

samtidigt som eleverna ska tas om hand med omsorg. 

Hansen Orwehag (2015) beskriver hur fritidshemmen och skolan tidigare haft flera olikheter och hur 

samma barn sågs som elever i skolan men som barn i fritidshemmet. I fritidshemmet bygger lärandet 

på ett frivilligt deltagande som kan vara mer lekbaserat och utgå ifrån elevernas intressen. Lärandet i 

skolan är däremot obligatoriskt och tidstyrt. Hansen Orwehag (2015) menar att då fritidspedagogerna 

idag spenderar mer tid klassrummet än tidigare, har yrkesrollen blivit mer otydlig. Otydligheten 

kommer av att det saknas tydliga riktlinjer gällande fritidspedagogens roll i klassrummet. 

Fritidspedagogen blir ofta en hjälpresurs eller elevassistent och fritidspedagogens kompetens går då 

ofta förlorad i klassrummet. Ackesjö (2011) utvecklar detta vidare med att fritidspedagogernas syn på 

sin yrkesroll förändrats och att den inte upplevs lika tydlig som tidigare. Hon menar att 

fritidspedagogens roll påverkas utifrån de förväntningar som klasslärare, vårdnadshavare och elever 

har på det som ska ske i klassrummet. Både Hansen Orwehag (2015) och Ackesjö (2011) vittnar om 

att yrkesrollen som fritidspedagog upplevs otydlig trots den utveckling som fritidshemmet har 

genomgått genom skollag och läroplan, där flera riktlinjer finns att hämta. Otydligheten gestaltas 

främst av den dubbla yrkesrollen, där fritidspedagogen förväntas delta i både skol- och 

fritidsverksamheten.  
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Tidigare forskning 

När vi sökte efter tidigare forskning använde vi sökord som fritidshem, yrkesroll, IPA, fenomenologi, 

hermeneutik, upplevelse och skola. Sedan försökte vi avgränsa vårt urval av artiklar till forskning som 

fokuserade på hur fritidspersonal uppfattar sin egen yrkesroll.  Dessutom sökte vi efter forskning som 

speglar hur olika individer kan uppleva ett och samma fenomen, något som ligger nära vårt eget 

teoretiska perspektiv. Detta gjorde vi för att kunna hitta både likheter och skillnader i hur en och 

samma yrkesroll kan upplevas, och då främst med fokus på hur fritidspedagoger upplever sin 

yrkesroll. Nedan följer artiklarna som vi slutligen valde ut och de presenteras under rubriker som vi 

anser skildrar deras innehåll.  

Den otydliga yrkesrollen 

Hansen (1999) beskriver hur olika lärare och fritidspedagoger uppfattar yrkesrollen som 

fritidspedagog. En del av lärarna i studien ser fritidspedagogen som någon som endast leker och 

pysslar med barnen efter skoltid och på det viset tar till vara på deras intressen. Däremot ser de 

deltagande fritidspedagogerna själva lekarna och de olika aktiviteterna som något som utvecklar 

elevernas förståelse för världen och därmed kan stärka deras sociala kompetens. Flera av de lärarna 

som Hansen (1999) intervjuat anser att det som sker under lektionstiden i skolan är den absolut 

viktigaste delen i elevernas lärande. Däremot har de deltagande fritidspedagogerna en uppfattning om 

att de har en djupare och bredare förståelse för hur barn lär sig och anser att genom att exempelvis vara 

ute i naturen och studera insekter så stärks elevernas förståelse och därmed även deras kunskap. 

Fritidspedagogerna upplever att lärarna ofta ser ner på deras kompetens och talar negativt om de olika 

aktiviteter som utförs i fritidshemmet. En annan tydlig skillnad mellan lärarna och fritidspedagogerna 

är att de lärare som deltagit i studien ofta ser sitt yrke som ett kall som de föds till att utföra medan 

fritidspedagogerna känner att det är ett yrke som de växer in i genom utbildning och erfarenhet.  

Den konflikt mellan lärare och fritidspedagoger som Hansen (1999) enligt ovan kan sägas presentera 

kan också återfinnas i en studie av Calander (2000), som återger hur fritidspedagogens yrkesroll kan 

bli otydlig i skolan. Calander (2000) har följt två olika skolors planeringsmöten under en termin där 

både lärare och fritidspedagoger deltar, men observationer, samtal och intervjuer genomfördes också. I 

studien beskrivs hur fritidspedagoger ofta får agera assistent till både lärarna och eleverna under 

skoltiden. Dessutom upplevde fritidspedagogerna i studien att deras förslag på undervisning med 

fritidspedagogik under skoltiden sällan välkomnades av lärare, utan det var något som istället fick 

bedrivas under fritidstiden. Fritidspedagogerna upplevde också att de blev bättre bemötta under 

skoltiden om de utgick ifrån den pedagogik som skolan använder men sämre bemötta om de använde 

sig av en fritidspedagogisk inriktning. Vidare beskrivs att när fritidspedagogerna närvarade i 

klassrummen så blev deras roll sekundär i jämförelse med klassläraren, som var den som stod högst i 

klassrumhierarkin. Slutligen menar Calander (2000) att bristen på ett jämlikt förhållande gjorde det 

svårt för lärarna och fritidspedagogerna att samarbeta och samverka i skolan.  

Även en senare studie tar upp fritidspedagogens yrkesroll. I sin studie har Ackesjö, Nordänger och 

Lindqvist (2016) genomfört intervjuer med studenter vid den relativt nya utbildningen “Grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem”, som utöver fritidsutbildningen även erhåller utbildning i ett 

praktiskt eller estetiskt ämne. Intervjuerna har utförts i slutskedet av studenternas utbildning för att 

sedan följas upp sex månader efter att de tagit examen. Detta för att få en överblick av hur de uppfattar 
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sin yrkesroll och om deras syn på den förändrats efter intåget i yrket. Under studietiden avser hälften 

av studenterna att arbeta i fritidshem och upplever att de kan identifiera sig med hur de uppfattar sin 

kommande yrkesroll. En del av studenterna önskar att få kombinera sin ämnesinriktning med arbetet i 

fritidshemmet. Genomgående menar Ackesjö m.fl. (2016) att deltagarna under sin studietid lägger stor 

vikt vid hur de själva uppfattar den kommande professionen och hur det är att vara lärare i fritidshem. 

När forskarna senare följer upp studenterna är det flera av deltagarna som uttrycker att det är svårt att 

kombinera ämnesinriktningen med arbetet i fritidshemmet och att det har bidragit till en kluven och 

otydlig yrkesroll. Informanterna menar att de till en del ses som fritidspedagog och till en del som 

ämneslärare, men att de saknar den planeringstid som andra ämneslärare har. Dessutom anser de att de 

inte får någon extra tid till att planera verksamheten i fritidshemmet. Ett annat problem som 

informanterna delger är att deras nya titel gör att övrig fritidspersonal uppfattar sin ”traditionella” 

yrkestitel som nedvärderad. Informanterna beskriver att de ofta får gå in som vikarier i sina ämnen 

eller som resurs i klassrummen. Många av deltagarna upplevde slutligen att deras kompentens inte 

togs till vara och att den blev otydlig.  

Den otydlighet som yrkesrollen fritidspedagog kan innebära och hur den kan påverkas av 

arbetskamraternas synsätt är något som även Andersson (2014) beskriver i sin kvalitativa 

intervjustudie. Här framgår det att personal i fritidshem kan uppleva att deras agerande i sin roll som 

fritidspedagog många gånger beror på kollegornas förväntningar. De förväntningarna baseras på hur 

kollegorna uppfattar att fritidspedagogens arbete ska se ut. Andersson (2014) menar att flera av hennes 

informanter upplever att de på grund av allt större barngrupper inte längre har tid att bygga närmare 

relationer med enskilda elever. Dessutom upplever flera av informanterna att de ofta används som 

vikarie, stödlärare och assistent under skoltiden. Genom att fritidspedagogen ofta används som just 

resurs eller liknande under skoldagen så har fritidspedagogerna ofta inte tid eller ork nog att planera 

inför verksamheten i fritidshemmet. Mycket av deras kompetens går därmed förlorad. Flertalet av 

informanterna i Anderssons (2014) studie efterfrågar en större möjlighet att arbeta mer 

fritidspedagogiskt även under skoltid, något som också efterfrågas i Calanders (2000) artikel.  

Boström och Berg (2018) beskriver hur dagens svenska fritidshem verkar i en komplex tid där 

förändringarna i styrdokumenten ger konsekvenser för verksamheten. Studien i sig fokuserar på hur 

fritidspedagoger uppfattar förändringarna i läroplanen och hur detta påverkar undervisning som 

bedrivs i fritidsverksamheten. Studien visar att fritidsverksamheten uppfattas ha en relativt låg status i 

jämförelse med skolverksamheten och hur den statusen begränsar fritidspedagogerna i deras arbete. 

Det framkommer att tidsbristen och den otydlighet som finns kring läroplanen skapar en stressig 

arbetsmiljö för fritidspedagogerna. Dessutom upplever de att de olika förväntningar som ligger på dem 

utgör ett hinder för att förverkliga det som står i läroplanen. 

Forskningsbakgrunden visar att otydlighet i fritidspedagogens yrkesroll har funnits under lång tid. 

Otydligheten skildras redan av Hansen (1999) och av Calander (2000). Den kvarstår fortfarande enligt 

Andersson (2014), Boström och Berg (2018) samt Ackesjö m.fl. (2016) som alla visar liknande 

resultat. Fritidspedagogens roll har alltså länge upplevts som splittrad och otydlig trots att 

fritidshemmen både utvecklats och fått tydligare riktlinjer, till exempel när läroplanen förändrades 

2011. Det som Hansen (1999) skriver om att fritidspedagogerna upplever att deras kompentens ofta 

går förlorad är något som återkommer även i Anderssons (2014) artikel. Calander (2000) skriver om 

hur fritidspedagogens roll ofta blir sekundär i förhållande till klassläraren, något som även blir tydligt i 

Ackesjö m.fl. (2016) där de nyexaminerade fritidslärarna uttrycker att de ofta används som resurser 

under skoltid för att stötta klasslärarens undervisning. Således visar båda äldre och nutida forskning på 
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en otydlig och skiftande yrkesroll för fritidspedagogen, där yrkesrollen inte tillskrivs det som 

verksamma fritidspedagoger menar att den ska göra. 

Social utveckling och relationsskapande 

Andra faktorer som påverkar fritidspedagogens yrkesroll rör elevernas sociala utveckling och 

relationsskapande. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) skriver om att fritidshemmen hamnat i ett 

”pedagogiskt vakuum” och att fritidshemmens pedagogiska del blivit allt mer otydlig. Studien består 

av både intervjuer och observationer med fritidspedagoger och elever som deltar i fritidsverksamheten. 

Sammanfattat lägger Saar m.fl. (2012) tyngd vid att fritidspedagogerna i studien återger hur viktigt det 

är att arbeta med den sociala utvecklingen hos eleverna och hur viktigt det är att erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid, en fritid där de har möjligheten att själva bestämma mer över sina aktiviteter. 

Fritidshemmen erbjuder eleverna olika aktiviteter och därmed ökar elevernas möjlighet att själva 

bestämma vad de vill göra och att ta ansvar för sina val. Yrkesrollen återges här som viktig för att 

uppnå skolans demokratimål. Studiens fritidspedagoger menar även att det är viktigt att informera 

vårdnadshavarna om de val som eleverna har i verksamheten för att påvisa att det finns en planerad 

verksamhet som erbjuder utvecklingsmöjligheter för elever.  

I en studie av Dell’ Angelo och Seaton (2016) undersöks hur lärarstudenter i New Jersey uppfattar sitt 

deltagande i after-school programs. Detta görs genom observationer av elevaktiviteter, intervjuer och 

material från lärartidskrifter. Elevaktiviteterna sker på frivillig basis och lärarstudenter har deltagit i 

dem för att få möjligheten att träffa elever i en miljö utanför det traditionella klassrummet. Detta är 

något som bidragit till att lärarstudenterna upplevt en ökad möjlighet till en mer djupgående relation 

med eleverna än den som vanligtvis byggs upp i klassrummet. I klassrummet upplever de att det är 

lättare att låta sig styras utifrån sina de egna lektionsplaneringar och att de därför inte får syn på de 

elever som kämpar med att ta in den information de fått under lektionstiden. Genom att 

lärarstudenterna deltog i eftermiddagsaktiviteterna fick de även möjlighet att arbeta på ett annat sätt än 

de vanligtvis gör i klassrummet och det är något som vi kan jämföra den svenska skolans fritidshem. I 

samband med aktiviteterna kunde lärarstudenterna bygga en djupare relation och erbjuda ett annat sätt 

att förmedla information och kunskap. Detta upplever lärarstudenterna gynna både lärarna och 

eleverna i längden.  

Vikten av att förstå elevers situation och av att bygga en trygg relation lyfts fram av Schwarz och 

Lindqvist (2018). Artikeln är relevant för vår studie då den behandlar hur vissa erfarenheter kan leda 

till att olika individer kan dela och förstå en upplevelse, samtidigt som samma fenomen kan upplevas 

olika av olika individer. Schwarz och Lindqvist (2018) menar att personer tar med sin egen historia 

och livserfarenhet in i olika upplevelser och att det alltid är något som påverkar hur väl de kan dela en 

erfarenhet med andra. Studien har ett fenomenologiskt perspektiv och genom observationer och 

fokusgruppsintervjuer med lärare beskrivs hur femåriga barn i en förskola upplever att de inte passar 

in i förskolans rådande vithetsnorm. Studien visar hur andra (vita) barn ifrågasätter när ett svart barn 

ritar sig själv som blond och blåögd. De vita barnen påvisar att hen ritar fel varpå pedagogen påpekar 

att barnet är vackert precis som hen är. Däremot handlar inte barnets upplevelse om huruvida hens 

utseende är vackert eller inte utan upplevelsen i sig handlar om att inte passa in i vithetsnormen, menar 

forskarna. Sammantaget kan studien sägas handla om att samma fenomen upplevs på olika sätt och att 

barnen ser att de vuxna inte kan förstå deras upplevelse av att inte passa in. 

Den tidigare forskning som vi nu beskrivit gällande social utveckling och relationsskapande visar på 

både likheter och skillnader. Saar m.fl. (2012) belyser att fritidspedagoger menar att det är viktigt att 

erbjuda eleverna en miljö som utvecklar deras sociala förmåga både till varandra och till personalen, 
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något som även Dell ‘Angelo och Seaton (2016) påvisar. Studierna visar att en miljö utanför skolan 

kan utveckla eleverna och erbjuda en ny möjlighet till kunskap och relationsbyggande, vilket blir 

viktigt för vår studie där fritidshemmet är i fokus. Däremot kan det skapa en otydlighet i vad 

verksamheten innebär då fritidshemmet i sig ska erbjuda många former av aktiviteter, menar Saar m.fl. 

(2012). Av Schwarz och Lindqvist (2018) studie går det att se hur viktigt det kan vara för barn att 

känna att pedagoger förstår hur de upplever ett fenomen. Om pedagogerna inte delar deras 

upplevelser av att inte passa in i normen kan det i längden skapa en viss distans i relationen mellan 

barnet och pedagogerna.  

Syfte och frågeställningar  

I den här studien är vi intresserade av att ta reda på hur fritidspedagoger tolkar sin yrkesroll och 

samtidigt uppfattar sitt yrkesuppdrag i fritidshemmet. Med bakgrund i tidigare forskning som visar en 

splittrad och otydlig roll för fritidspedagogen, blir det intressant att undersöka vilka fenomen som 

dagens verksamma pedagoger skildrar när de resonerar om sin egen profession. Följande 

frågeställningar har formulerats: 

• Hur tolkar fritidspedagoger sin yrkesroll? 

• Hur uppfattar fritidspedagoger sitt yrkesuppdrag i fritidshemmet?  

Teoretiskt perspektiv 

Tolkande fenomenologi, IPA 
Eftersom den här studien söker information genom fritidspedagogers tolkningar och uppfattningar av 

sin yrkesroll och sitt yrkesuppdrag har vi valt att använda en så kallad interpretativ fenomenologisk 

analys, eller tolkande fenomenologi. Denna kvalitativa metodansats har översatts från engelska, 

interpretative phenomenological analysis, och vi kommer hädanefter att använda förkortningen IPA. 

Med IPA som utgångspunkt vill forskaren ta reda på hur människor förstår och tolkar, för dem, 

betydelsefulla sammanhang (Back & Berterö, 2015). IPA inriktar sig således på hur enskilda personer 

beskriver ett visst och specifikt fenomen, och analyserar sedan dessa personliga erfarenheter. Back och 

Berterö (2015) menar att IPA härstammar från två olika teorier, fenomenologi och hermeneutik. Smith 

och Osborn (2007) beskriver att IPA är fenomenologiskt eftersom den fokuserar på personliga 

erfarenheter av ett fenomen, och hermeneutisk i den bemärkelsen att den tillåter tolkning av materialet. 

Ofta blir användandet av IPA också en slags dubbel hermeneutik på grund av att informanten tolkar ett 

fenomen, samtidigt som forskaren tolkar informanten som försöker beskriva fenomenet. Vidare 

tillägger Smith och Osborn (2007) att fenomenologin möjliggör att ett fenomen kan tolkas och att 

hermeneutiken samtidigt kan synliggöra den tolkningen. Fenomenologin och hermeneutiken kommer 

således att utgöra vår studies teoriansats eftersom teorierna hjälper oss att uppfylla vårt syfte att ta reda 

på hur verksamma fritidspedagoger tolkar sin yrkesroll och uppfattar sitt yrkesuppdrag. 
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Fenomenologi 

I vår studie vill vi undersöka hur verksamma fritidspedagoger upplever sin yrkesroll och sitt 

yrkesuppdrag. Ett sådan teoretisk ansats hittar vi inom fenomenologin där fenomen ges sin absoluta 

betydelse i hur personer upplever och samtidigt förstår dem (Kvale & Brinkmann, 2014).  Szklarski 

(2015, s. 131) anser att fördelen med att använda fenomenologi är att den möjliggör en ingång till ”det 

utforskade fenomenets essens, det vill säga de mest väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen”. Den 

fenomenologiska världen, som Merlau-Ponty (2012) beskriver den, består av människor som upplever 

den på olika sätt. Människan har olika upplevda erfarenheter som även används i ännu oupplevda 

erfarenheter, samtidigt kan de också använda sig av andras erfarenheter när de själva ställs inför nya 

(Merlau-Ponty, 2012). Fenomenologin, som i grunden är en filosofisk teori, är skapad av Edmund 

Husserl som på tidigt 1900-tal ville uppmärksamma hur en individ med hjälp av sinnena upplever och 

formulerar erfarenheter av ett specifikt fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014).  Som teori identifierar 

Giorgi (1997) flera grundpelare som fenomenologin vilar på, vilka återges nedan. 

För det första vill fenomenologin belysa fenomenet medvetande, som i stora drag kan beskrivas som 

sammanlagda livsupplevelser som hör till en enda person. Inom teorin har medvetandet en 

priviligierad position eftersom det ständigt existerar och påverkar människans existens. Således blir 

medvetandet centralt eftersom oavsett vad det är som upplevs eller vad det är som hänvisas till så 

inkluderas medvetandet. I och med detta blir en fenomenologisk ståndpunkt att medvetandets 

påverkan ska erkännas och tas hänsyn till eftersom det ständigt påverkar, uttalat eller inte. Eftersom 

medvetandet är något unikt är det också det som belyser att olika objekt eller fenomen upplevs olika 

och ges varierande beskrivningar av olika personer (Giorgi, 1997).  

Vidare menar Giorgi (1997) att inom fenomenologin ges ordet erfarenhet en mer exakt betydelse. 

Husserl gav erfarenheten den betydelsen att den presenterar och förklarar föremål för oss människor. 

En förutsättning inom teorin är även att fenomenet som skildras eller upplevs blir återgivet av 

forskaren precis som det beskrivs (Giorgi, 1997). Som underlag för denna studies analys har vi bland 

annat använt oss av exakta återgivelser av informanters beskrivningar. Därmed kan vår 

fenomenologiska analys fokusera på fenomen så som de har beskrivits. I en fenomenologisk analys 

ligger fokus på beskrivningen oavsett hur partisk eller marginell en uppfattning skulle kunna tyckas 

vara, menar Giorgi (1997). Denna distinktion kan illustreras med ett exempel. Person A kan anse att 

en tavla är ful, medan person B menar att den är vacker. Här görs i ett fenomenologiskt perspektiv 

ingen ansats till att se vem som har rätt. Det är enbart närvaron av tavlan (objektet) och de upplevda 

erfarenheterna av den som är intressant (Giorgi, 1997).  

Giorgi (1997) beskriver även hur Husserl myntade metodbegreppet fenomenologisk reduktion. Detta 

innebär att för att kunna möta ett fenomen färskt och beskriva det exakt som det är erfaret, behöver en 

åsidosätta tidigare kunskap eller erfarenheter om fenomenet. En behöver också tänka över vad det är 

som återges precis när det beskrivs. Här skulle dock en kritik kunna lyftas fram mot den 

fenomenologiska ansatsen eftersom det kan vara svårt att åsidosätta tidigare kunskaper om ett 

fenomen. Speciellt gäller detta när en har tidigare erfarenheter av det som ska studeras, något som vi i 

egenskap av att vara studenter på fritidslärarutbildningen har i förhållande till det vi undersöker. I 

relation till detta anser Thurén (2007) att förförståelsen av det som ska studeras är direkt nödvändig för 

förståelsen av studieobjektet. Allt vi ser, tänker, tycker och upplever grundas i vår förförståelse, menar 

Thurén (2007).  

Inom fenomenologin finns ytterligare en form av reduktion, den eidetiska reduktionen, där objekten 

reduceras till deras centrala egenskaper (Szklarski, 2015). Denna form av reduktion blir ett verktyg för 
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oss i vår studie. Den eidetiska reduktionens utfall är det som hjälper oss att särskilja det som är 

väsentligt i upplevelsen från det oväsentliga. I denna avgränsning av essensen menar Szklarski (2015, 

s. 133) att ”fri föreställningsvariation” används, vilket innebär att ”olika gestaltningar av en konkret 

upplevelse, exempelvis upplevelsen av att man är motiverad i skolan, varieras reflexivt i 

medvetandet”. Meningen här är att hitta de olika gestaltningarnas gemensamma nämnare eftersom 

detta utgör fenomenets väsen, påpekar Szklarski (2015). Det är just de gemensamma nämnarna i 

fritidspedagogers tolkningar och uppfattningar som vi i den här studien är intresserade av.  

Hermeneutik 

Med hjälp av fenomenologin undersöker vi hur fritidspedagogerna beskriver sin yrkesroll och sitt 

yrkesuppdrag och med hjälp av en hermeneutisk ansats kan vi få möjlighet att tolka dessa 

beskrivningar av olika fenomen. Westlund (2015) anser att när en vill ta reda på något utifrån 

informanters egna upplevelser och erfarenheter av ett fenomen så lämpar sig hermeneutiken väl, precis 

som om en vill lämna utrymme för informanterna att själva välja det som de vill tala om. Ordet 

hermeneutik härstammar från gudarnas budbärare, Hermes, som i grekisk mytologi tolkade gudarnas 

kryptiska budskap så att människan skulle kunna förstå deras intentioner, beskriver Sjöström (1994). 

Samtidigt menar Patel och Davidson (2011) att hermeneutiken under 1600- och 1700-talet användes 

som metod för att tolka bibeltexter. Från detta har hermeneutiken som filosofi och teori idag växt fram 

till att försöka förstå människan genom tolkningar av hens handlingar och språk (Sjöström, 1994). 

Människan betraktas som intentionell vilket innebär att handlingar motiveras utom och inom hen själv, 

alltså, det människan gör har hen samtidigt någon avsikt med (Sjöström, 1994). Hermeneutiken kan 

även beskrivas som en tolkningslära för att förstå grundpremisserna av den mänskliga existensen. Den 

mänskliga existensen och verkligheten tolkas genom det skrivna och talade språket, människans 

livsyttringar, samt genom nyss nämnda handlingar (Patel & Davidson, 2011).  

Inom hermeneutiken kan just tolkning ses som det mest centrala begreppet, anser Ödman (2017), och 

beskriver samtidigt att tolka är att ge något en betydelse. Samtidigt beskriver Sjöström (1994) varför 

något behöver tolkas, istället för att det bara beskrivs noggrant och återges som klarlagt resultat. En 

skulle kunna hävda att tolkningen av ett resultat leder till en form av subjektivitet. Men, menar 

Sjöström (1994, s. 82), då glömmer en bort att människan oavbrutet tolkar, med andra ord, ”vi ser och 

uppfattar allt som möter oss som något”. Detta tänker en vanligtvis inte på så länge tolkningen inte 

stöter på någon som ifrågasätter den. På grund av att en alltid tolkar blir det centralt i hermeneutisk 

forskning att redogöra för de grunder som tolkningen bygger på, eftersom en aldrig möter ett material 

förutsättningslöst (Sjöström, 1994). Patel och Davidson (2011) delger att grunderna för en tolkning 

inom hermeneutiken kallas för förförståelse vilket bland annat utgör de tankar och känslor forskaren 

har till forskningsobjektet. Förförståelsen ska ses som en fördel eftersom den hjälper forskaren att 

tolka och samtidigt förstå materialet (Patel & Davidson, 2011). Här återfinns alltså en skillnad 

gentemot vissa förhållningssätt inom fenomenologin, där en ska åsidosätta tidigare kunskap och 

erfarenheter om forskningen (Giorgi, 1997). Inom hermeneutiken (se exempelvis Patel och Davidson, 

2011) anses det dock praktiskt sett omöjligt att bortse från förförståelse. Detta understryks även av 

Thuren (2007) och därför har vi valt, i linje med hermeneutiken, att använda oss av den. Tolkningen 

av fritidspedagogers beskrivna fenomen menar vi kan underlättas av vår egen förförståelse för 

fritidspedagogers yrkesroll och yrkesuppdrag. Som studenter på fritidslärarutbildningen har vi under 

ett par år fått en inblick i både yrkesprofession och fritidsverksamhet vilket, som tidigare nämnts, kan 

göra det lättare att förstå det som fritidspedagoger beskriver.  
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För att uppnå förståelse av ett objekt eller ett fenomen behöver den hermeneutiska forskaren ofta 

använda sin medkänsla (Patel & Davidson, 2011). Relationen mellan forskaren och objektet som 

studeras kan här beskrivas som två subjekt på samma nivå, där de söker en gemensam förståelse. Detta 

sammanhang beskrivs inom teorin som förståelsehorisont, som ämnar att belysa gränsen mellan 

uppnådd och ouppnådd förståelse. Under arbetet med att tolka kan förståelsehorisonten flyttas vilket 

resulterar i att gemensam förståelse kan uppnås. Här pendlar forskaren mellan olika synvinklar, 

exempelvis mellan sin egen och en informants. Patel och Davidson (2011) poängterar slutligen 

fördelen med att först presentera variationerna i de unika tolkningarna, så att forskaren senare har fritt 

spelrum att argumentera för den tolkning som kan uppfattas som mest adekvat.    

I det följande återges hur en tolkningsprocess går till enligt Ödman (2017). Att tolka något kan liknas 

med att översätta ett språk till ett annat, och översättningen i sig kan liknas med, och fungera som en 

modell för tolkning. För att kunna översätta ett ord behöver en förstå hela meningen, och för att 

samtidigt kunna översätta vad meningen innebär behöver en förstå den helhet som meningen befinner 

sig i. På samma sätt anser alltså Ödman (2017) att en bör gå tillväga i en tolkningsprocess, för att 

förstå en liten del behöver en gå till helheten, och för att begripa helheten behöver en samtidigt förstå 

den lilla delen. Denna tolkningsprocess av delarna och helheten benämns inom teorin som den 

hermeneutiska cirkeln. I brist på en helhetsbild startar en ofta med att försöka bilda sig en uppfattning 

om små delar som sammantaget kan generera en större. Som exempel liknar Ödman (2017) detta med 

hopsättningen av ett pussel, där de olika pusselbitarnas (delarna) färg avgränsar ett fält som hör ihop 

och som kan leda vidare mot ett färdigställt pussel (helheten). Samtidigt behöver en känna till bilden 

av det färdiglagda pusslet (helheten) för att förstå hur en ska börja att lägga ihop pusselbitarna 

(delarna). Ett ömsesidigt beroendeförhållande kan alltså sägas råda mellan delarna och helheten inom 

den hermeneutiska cirkeln, och tillika i tolkningsprocessen. Liknelsen med pusslet kan dock sägas ha 

sina begränsningar eftersom tolkningsprocesser av mer svårgripbara fenomen inte kan sägas ha samma 

helhet och slutprodukt som ett färdigställt pussel. Däremot synliggör den processen i en tolkning som 

slutligen bildar en uppfattning. Slutligen poängterar Ödman (2017) att en förväntansfull öppenhet ska 

råda i en tolkningsprocess. En ska exempelvis inte börja med att försöka förstå en text intellektuellt, 

utan istället låta en vid tolkning av texten öppna upp en ny värld. 

Centrala begrepp 

Valet av både fenomenologin och hermeneutiken som teoriansats möjliggör användandet av flera 

centrala begrepp i vår analys. För att vi bäst ska kunna tillägna oss det som vår empiri säger har vi valt 

ut och använder följande begrepp i vår analys (se mer djupgående beskrivelse av begreppen ovan); 

• Fenomen: Exempelvis ett objekt eller en upplevelse som ges sin absoluta betydelse i hur 

människor upplever och förstår den (Kvale & Brinkmann, 2014). 

• Medvetande: Sammanlagda livsupplevelser som tillhör en enskild person och ständigt 

påverkar människans existens (Giorgi, 1997). 

• Erfarenhet: Det som, genom exempelvis tidigare upplevelser, presenterar och förklarar 

fenomen och objekt för oss människor (Giorgi, 1997). 

• Eidetisk reduktion: I denna process ämnar en att reducera objektets helhet till dess kärna och 

essens, exempelvis en informants återgivelse av ett upplevt fenomen (Giorgi, 1997). 

• Tolkning: Att tolka är att ge ett objekt en mening, tolkning görs exempelvis av människans 

språk och handlingar (Ödman, 2017). 
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• Förförståelse: Utgör de tankar och känslor forskaren har till det som ska studeras (Patel & 

Davidson, 2011). 

• Förståelsehorisont: Synliggör gränsen mellan det som ryms inom förståelse och det som inte 

gör det, när två subjekt ämnar att förstå varandra (Patel & Davidson, 2011). 

Metod 

Val av metod 

Som tidigare angivits använder vi i den här studien IPA, interpretativ fenomenologisk analys, som är 

erfarenhets- och tolkningsinriktad och har sina rötter i teorierna fenomenologi och hermeneutik. 

Smith, Flowers och Larkin (2009) beskriver att IPA togs fram av psykologiprofessorn Jonathan Smith 

som ämnade att skapa ett mer kvalitativt förhållningssätt än det som fanns inom psykologin under 

slutet av 1900-talet. Denna kvalitativa metodansats har vi valt eftersom den låter oss ta reda på hur 

fritidspedagoger tolkar och uppfattar sin yrkesroll och sitt yrkesuppdrag, vilket är syftet med studien. 

Målet med forskning som bedrivs enligt IPA är att undersöka hur informanter ger mening åt sin 

personliga och sociala värld, eller av ett specifikt fenomen, menar Smith och Osborn (2007). Det 

centrala är senare att försöka förstå informanternas erfarenheter och upplevelser, och resultatet av detta 

kan sägas bli en subjektiv och dubbel tolkning eftersom forskaren tolkar hur informanten själv tolkar 

ett fenomen (Smith & Osborn, 2007).  

Kvalitativ metod – intervju 

Med en kvalitativ metod vill en gestalta eller skildra någonting, menar Larsson (2005). Ahrne och 

Svensson (2015) menar att i ett bestämt forskningsämne möjliggör också den kvalitativa metoden att 

olika uppfattningar och nyanser kan fångas upp. När en använder kvalitativa metoder kommer 

forskaren ofta nära de människor, miljöer eller fenomen som forskningen handlar om vilket ger en 

fördel eftersom forskaren kan få en bättre kännedom om forskningsobjektet, enligt Ahrne och 

Svensson (2015). I forskningsprocessen finns en stor flexibilitet där en har möjlighet att anpassa 

arbetet efter vad som sker under studiens gång. Denna flexibilitet och anpassningsmöjlighet kan 

exempelvis bli nödvändig efter att intervjuer och analyserat empiriskt material leder 

forskningsprocessen åt ett annat håll än vad som i första hand var tänkt (Ahrne & Svensson, 2015). Ett 

exempel på en central beståndsdel i kvalitativa metoder är intervjun, menar Ahrne och Svensson 

(2015). Det är intervjun som vi i den här studien använder och i följande stycke beskrivs metoden 

enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). 

En intervju med ett antal individer som befinner sig i en viss social miljö möjliggör en insikt som efter 

hand kan bilda en uppfattning om rådande förhållanden i denna miljö. En intervju förmedlar något om 

hur en person uppfattar ett visst ämne vid en given tidpunkt och situation, och alltså inget annat 

utanför den givna situationen så som det då beskrivs. Därför kan inte intervjuer säga allt, men väl 

utförda kan de ge betydelsefulla insikter. I kvalitativa intervjuer, som uteslutande har använts i den här 

studien, kan forskaren själv välja hur många fasta frågeställningar och öppna frågor som ska användas. 

Även ordningen i vilka frågorna ställs kan bestämmas och variera mellan olika intervjutillfällen. 

Fördelen med detta är att intervjusituationen kan anpassas efter informantens svar och på så sätt leda 
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till att en får svar på andra frågor. Härigenom kanske den grundliga kunskapen om ett fenomen 

begränsas men en bredare bild med fler dimensioner kan däremot visa sig (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). 

Inom IPA är forskaren inriktad på att ta reda på hur olika informanter uppfattar, tolkar och ger mening 

åt ett fenomen, och därför är det bra att utveckla ett instrument för en flexibel datainsamling (Smith & 

Osborn, 2007). Ett sådant flexibelt instrument är nyss nämnda semi-strukturerade intervju (Smith & 

Osborn, 2007; Back & Berterö, 2015). Semi-strukturerade intervjuer gör så att IPA-forskaren 

grundligt kan undersöka och tolka hur informanter svarar och beskriver ett visst tema, menar Smith 

(1996). Den semistrukturerade intervjun kännetecknas av en intervjuguide som forskaren vid 

intervjutillfället guidas snarare än dikteras av, vilket på så sätt möjliggör att intervjuaren exempelvis 

kan fokusera på specifika intressanta teman som dyker upp (Smith & Osborn, 2007). Utvecklandet av 

intervjuguiden görs med målet att skapa en intervjusituation som är så komfortabel som möjligt för 

informanten, menar Smith m.fl. (2009). Detta leder till att möjligheten till en utförlig skildring om 

fenomenet från informanten ökar (Smith m.fl., 2009).  Samtidigt som forskaren har ett bestämt 

fenomen som hen vill undersöka finns det också en önskan om att komma så nära den psykologiska 

och sociala värld som informanten befinner sig i (Smith & Osborn, 2007; Smith m.fl., 2009). Därför 

följer intervjun ofta den riktning som informanten delger samtidigt som hen kan introducera nya 

aspekter på ett tema som forskaren inte på förhand hade tänkt på (Smith & Osborn, 2007). I den här 

relationen mellan forskare och informant kan informanten sägas bli experten som därför ska få 

maximalt med utrymme för att ges största möjlighet att utveckla sin egen berättelse (Smith & Osborn, 

2007).  

I skapandet av vår egen intervjuguide följde vi den beskrivning som författarna ovan delger. Vi utgick 

från teman som handlade om yrkesrollen och yrkesuppdraget för fritidspedagoger, där vi skapade 

öppna frågor som vi sedan gick vidare med utifrån informanternas svar (se bilaga 2 för intervjuguide). 

Vi hade dock med flera fasta frågor i vår intervjuguide eftersom Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) menar att svaren från de olika intervjuerna då enklare kan jämföras. I enlighet med Back och 

Berterö (2015) utformade vi också mer allmänna inledande frågor för att sedan fortsätta med spontana 

och detaljerade följdfrågor, där informanterna skulle få möjlighet att utveckla speciellt intressanta 

fenomen. Efter att vi färdigställt intervjuguiden försökte vi också lära oss frågorna utantill eftersom 

Smith och Osborn (2007) menar att intervjusituationen får ett bättre flöde när en slipper att ständigt 

referera till ett papper. Kvale och Brinkmann (2014) anser även att forskaren ska beakta den 

maktasymmetri som finns mellan hen som leder intervjun och informanten under en intervjusituation. 

Detta ter sig i att det är forskaren som leder intervjun, bestämmer vilka frågor och följdfrågor som ska 

användas samt äger rätten att tolka informantens utsagor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vill det sig illa 

kan denna maktasymmetri leda till så kallad motkontroll där Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

informanten medvetet undanhåller information eller väljer att avsluta intervjun. Detta har vi under 

datainsamlingen haft i åtanke och försökt att motverka, ingen informant har heller uttryckt missnöje 

eller bett att få intervjun avslutad. Vi tror att detta underlättades av vår strävan till ett trevligt 

bemötande, men kanske framförallt av att vi genuint var intresserade av att ta del av 

fritidspedagogernas erfarenheter och tolkningar, vilket enligt IPA-forskning är centralt att visa (Smith 

& Osborn, 2007; Back & Berterö, 2015).  
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Urval och avgränsningar 

I den här studien har sju stycken fritidspedagoger intervjuats. Smith och Osborn (2007) menar att det 

inte finns något givet antal intervjuer som en behöver förhålla sig till när en bedriver IPA-

undersökningar. Allt ifrån en till femton eller fler intervjuer kan hållas, men Smith och Osborn (2007) 

anser att en bör ta i beaktande att analysen av datamaterialet är ett krävande projekt som kräver en 

djupdykning i informanternas erfarenheter. För ett studentarbete exemplifierar ändå Smith och Osborn 

(2007) att fem eller sex informanter kan vara ett adekvat antal, detta för att materialet både ska bli 

djupt men ändå visa på likheter och skillnader i uppfattningar. Back och Berterö (2015) menar att 

informanterna som deltar i en studie ska tillhöra en relativt homogen och ändamålsenlig grupp för att 

resultaten som studien visar på ska bygga på erfarenheter från personer som har något gemensamt. I 

vår studie är den gemensamma faktorn att alla deltagande informanter arbetar i fritidshem. I analysen 

har vi valt ut citat från transkriptionerna och återger fritidspedagogernas tolkningar som vi anser visar 

på ett både djupt och variationsrikt material, där informanterna beskriver dels liknande fenomen och 

dels skilda uppfattningar.  

Undersökningspersoner 

I och med att den här studien endast inriktat sig på verksamma fritidspedagogers yrkesroll och 

yrkesuppdrag, anser vi att det inte varit nödvändigt att göra något urval utifrån utbildning, kön, ålder 

eller liknande. Det som däremot har varit relevant är att informanterna har erfarenheter av, och arbetar 

i, fritidshem. Detta eftersom vi uteslutande varit intresserade av att ta reda på fritidspedagogernas 

personliga tolkningar och uppfattningar i relation till studiens syfte och frågeställningar. Av de 

fritidspedagoger som deltagit i studien har en tre års erfarenhet medan resterande har tio eller fler års 

erfarenhet av yrkesrollen som fritidspedagog. Alla fritidspedagoger arbetar inom en större stad. I våra 

transkriptioner och i analysen har vi valt att koda fritidspedagogernas namn till FP1, FP2 och så 

vidare, där FP står för fritidspedagog och siffran för vilken av våra informanter som det är. Detta har 

vi gjort för att både vi och läsaren av denna studie ska förstå vem det är som det hänvisas till samtidigt 

som fritidspedagogernas konfidentialitet också bevaras, något som är en förutsättning enligt 

Vetenskapsrådet (2017). 

Genomförande 

Till att börja med bestämdes studiens syfte och mål, och efter det togs en intervjuguide och en 

samtyckesmall fram. Vi satte upp ett mål om att intervjua tio stycken fritidspedagoger, vilket senare 

skulle visa sig bli svårt. Initialt tog vi kontakt med vår respektive handledare på våra olika VFU-skolor 

och bad om att få intervjua dem men också om de kunde delge en kontaktlista på de fritidspedagogs-

kollegor som skulle kunna tänka sig att delta i studien. Vi valde även att ta kontakt med fem andra 

skolor med en stor mängd fritidsavdelningar, där vi gick in på respektive hemsida och letade upp en 

relevant kontaktperson för de olika fritidshemmen. Vidare tog vi också kontakt med personer som vi 

har en privat koppling till och som på olika sätt kunde sätta oss i kontakt med fritidshem och 

fritidspedagoger. Av våra handledare fick vi två kontaktlistor som gemensamt utgjorde 16 

fritidspedagoger, av det antalet fritidspedagoger genomfördes fyra intervjuer och lika många ställdes 

in på grund av olika anledningar, som främst berodde på sjukdom. Flera fritidspedagoger gav förslag 

på nya tider för intervjuer, men som då infall för sent i förhållande till tidsramen för studien. Av de 

andra åtta fritidspedagoger på den kontaktlistan fick vi antingen inget svar eller beskedet att de inte var 

intresserade av att delta eller hade någon möjlighet att göra det. En intervju genomfördes med en av 
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våra VFU-handledare, men gjordes då av den av oss som inte har någon tidigare personlig anknytning 

till den handledaren. Genom de fem olika skolor i Stockholmsområdet som kontaktades genomfördes 

inga intervjuer, antingen fick vi inget svar eller så lät kontaktpersonen oss veta att hen skickar vidare 

frågan till de olika fritidshemmen, och där upphörde kontakten. Genom de olika privata 

anknytningarna till skolor och fritidshem genomfördes två intervjuer, men någon privat koppling till 

de specifika fritidspedagogerna hade vi heller inte här. Sammanlagt har denna datainsamlingsprocess 

genererat sju stycken intervjuer, även om vi hade som intention att göra fler. Däremot visade det sig 

att materialet från de intervjuer som ändå genomfördes både var intressant och fullt tillräckligt, vilket 

vi utvecklar närmare under rubriken studiens kvalitet.  

När en fritidspedagog tackade ja till att bli intervjuad bestämde vi direkt tid och plats för 

genomförandet. Samtidigt skickade vi också ut samtyckesmallen och garanterade informanterna 

konfidentialitet. Till de skolor som de intervjuade fritidspedagogerna arbetar på mailade vi också den 

person som var ansvarig för fritidshemsverksamheten, vilket oftast var biträdande rektor, och beskrev 

intervjuernas syfte. De fick också ta del av samtyckesmallen och gav alla sitt godkännande till 

genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna med de sju stycken fritidspedagogerna varierade i längd, 

där den längsta var 44 minuter och den kortaste 25 minuter. Oftast blev tiden dock runt 30 minuter. 

Intervjuerna bedrevs alla i olika skollokaler, oftast på ett personal- eller arbetsrum. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av inspelningsprogram på våra mobiler, och transkriberades sedan i så nära 

anslutning till intervjutillfället som möjligt då informationen fortfarande var färskt för oss. Under 

intervjuerna följde vi vår intervjuguide, men som vi många gånger frångick för att ställa följdfrågor på 

fenomen i fritidspedagogernas utsagor som vi fann intressanta.  

I intervjuerna följde vi de råd som Back och Berterö (2015) delger om intervjuer som genomförs enligt 

IPA-metoden. Detta innebar bland annat att vi i inledningen av intervjun försökte få fritidspedagogen 

att bli så bekväm med situationen som möjligt. Dock försökte vi att inte bli överdrivet inkännande och 

sentimentala eftersom detta kan få motsatt effekt och intresset för fritidspedagogen att prata kan 

svalna. För att få fritidspedagogerna bekväma följde vi rådet att bland annat informera om att det var 

deras tolkningar och erfarenheter av sin yrkesroll och arbetssituation som är viktiga och som vi var 

intresserade av. Vidare beskrev vi också att detta innebär att det inte finns något rätt eller fel svar på 

våra intervjufrågor. Inledningen av våra intervjuer präglades också av att vi ställde flera korta och 

koncisa frågor, för att succesivt ställa mer öppna frågor som ledde till att fritidspedagogerna kom 

igång att prata mer utförligt och på så sätt själva kunde leda intervjun framåt (Back & Berterö, 2015). 

Under intervjuerna beaktade vi också den tystnad som ibland uppstod för att på så sätt ge tecken till 

fritidspedagogerna att vi gärna tog emot mer detaljer om det beskrivna fenomenet. Därigenom menar 

Smith m.fl. (2009) att informanter kan utveckla sina erfarenheter och tolkningar vidare. Om 

informanten inte vidareutvecklar fenomenet, kan en då som intervjuare tyda tystnaden som att det är 

läge för en följdfråga eller att byta riktning (Smith m.fl., 2009).  

Databearbetning och analysmetod 

Transkribering 

Smith och Osborn (2007) menar att transkribering inom IPA ska vara ordagrann, men forskaren 

lämnas att själv bedöma på vilken nivå språkliga detaljer behöver skrivas med. Därför behöver inte 

heller transkriptionen vara speciellt detaljerad. Men alla språkliga utsagor och signifikanta variabler 

såsom skratt eller pauser, som forskaren finner tillför något till det beskrivna fenomenet och den 
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rådande situationen, är viktiga att transkribera (Smith & Osborn, 2007). Back och Berterö (2015) ger 

även råd om transkriberingen och nämner att det är viktigt att sidnumrera sidorna, namnge de olika 

transkriptionerna och lämna plats i marginalen för kommentarer, allt för att få ett lättöverskådligt 

material och underlätta för den kommande analysen. I våra transkriptioner följde vi flera av dessa råd, 

även om vi inte använda alla. Exempelvis använde vi stor teckenstorlek och ett brett radavstånd för att 

underlätta för kommentarer, vi fetmarkerade även våra egna frågor till fritidspedagogerna för att på så 

sätt ha en överblick av var intervjun befann sig i transkriptionen. Alla transkriptioner skrev vi även ut 

för att vi båda upplever att det då blir lättare att läsa samt föra anteckningar i dem. 

Analysmetod  

Det främsta antagandet om den som bedriver analys inom IPA är att hen är intresserad av att lära sig 

något om informantens livsvärld (Smith & Osborn, 2007). Det är innebörden i informantens utsagor 

som står i centrum, och målet är att försöka tolka och förstå innehållet och komplexiteten i denna 

innebörd snarare än att mäta hur ofta informanter beskriver ett och samma fenomen (Smith & Osborn, 

2007). Vi menar att det är här som IPA:s främsta syfte blir synligt. IPA ger oss möjlighet att inleda ett 

sorts ”tolkningsförhållande” mellan informanternas egna tolkningar och erfarenheter i 

transkriptionerna och våra egna tolkningar av dessa. Smith och Osborn (2007) åskådliggör detta 

genom att beskriva att informanters tolkningar och erfarenheter återfinns i transkriptionerna, men 

deras exakta innebörd är något som forskaren själv måste finna genom ett oavbrutet engagemang i 

analysens tolkningsprocess. Inom IPA används en analysprocess med fyra steg, som bland annat 

beskrivs i Back och Berterö (2015). Nedan redogör vi för denna analysprocess, som vi alltså använt 

oss av i vårt eget analysarbete. 

Steg 1 består av att läsa samtliga transkriptioner från början till slut, flertalet gånger, där varje ny 

genomläsning kan bidra med något ännu oupptäckt. Det som en under läsningen finner intressant 

skriver en samtidigt ner i marginalen tillsammans med andra reflektioner eller tankar om den specifika 

utsagan. Under dessa anteckningar kan idéer om olika teman börja ta form vilket en även då noterar. 

Vissa delar av transkriptionen kommer att vara rikare på innehåll vilket då kräver mer anteckningar än 

andra delar som inte behöver belysas i förhållande till studiens syfte. I kombination med dessa 

kommentarer om teman, idéer och reflektioner markerar en också händelse- och känsloutsagor från 

informanterna i transkriptionen och skriver samtidigt ner begrepp som kan illustrera och förklara dem. 

I Steg 2 läser en återigen texten tillsammans med de kommentarer som skrivits fram. Nu delar en in de 

relevanta textstyckena i olika teman vilka namnges efter sitt sammanhang samtidigt som en försöker 

att identifiera det signifikanta i texten. En transkription kan i sig frambringa runt 30 olika teman vilket 

till en början kan upplevas som att materialet har oändligt många och olika inriktningar.  

Steg 3 inleds med att lista alla framtagna teman som nu ska inordnas i fyra till fem olika områden som 

Back och Berterö (2015) kallar för kluster. Här identifieras likheter och skillnader, och vad som hör 

ihop. Teman kan komma att flyttas mellan varandra och vissa kanske utesluts, ett tema som inte 

upplevs passa in i någon av de fyra-fem olika kluster som framtagits kan med hjälp av omläsning och 

en ny förståelse inordnas. När varje kluster har sina fördelade teman gör en slutligen ett överordnat 

tema för de fyra till fem specifika kluster som namnges av något som kan sägas vara sammanfattande 

för de olika underordnade temana.  

I det avslutande Steg 4 görs en sammanfattande tabell där varje kluster ackompanjeras av både de 

beskrivande teman som de bygger på och illustrerande citat eller ett nyckelord från informanterna. Här 

behöver bara teman som är signifikant för studiens syfte finnas med, vilket innebär att vissa 
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beskrivande teman kan tas bort. Viktigt är att tabellen återspeglar det som visat sig i transkriberingarna 

snarare än de förväntningar som forskaren hade på godtagna teman och kluster. Det en även behöver 

komma ihåg är att analysen kräver tolkningar, vilket betyder att den inte enbart kan karaktäriseras av 

beskrivningar eller direkt citat. Det är de överordnade teman som skapats av forskaren själv som 

tillsammans med citat från informanter ska visa på hur tolkningen tagits fram. Denna sammanfattande 

tabell har vi också använt oss av, och återfinns under rubriken resultat och analys, även om den är 

något förenklad.  

I vår egen analysprocess har vi alltså följt ovanstående steg, även om vi inte alltid följde stegen i den 

framskrivna ordningen. Vi läste båda två samtliga intervjutranskriptioner noggrant och antecknade var 

för sig det som vi inledningsvis ansåg vara signifikant. Efter det jämförde vi anteckningar och läste 

igen. Genom att vi analyserade materialet på detta vis fick vi i slutskedet fram en analys med 

välgrundade variationer och likheter, menar vi, och kunde även skapa en sammanfattande tabell med 

relevanta huvud- och underteman. De direkta citat från transkriptionerna som återfinns i analysen ska 

betraktas som signifikanta, det är även från dem som studiens titel är hämtad. 

Forskningsetiska överväganden  

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska regler. Dessa forskningsetiska regler 

kan delas upp i fyra delar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet, som följer nedan (Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet handlar om att informera deltagarna om vad undersökningen går ut på, vad deras 

del i undersökningen blir och vilka villkor som gäller för dem. Informationskravet innebär även att allt 

deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. När kontakten med informanterna togs 

informerades de om studiens innehåll och om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att informanters samtycke ska inhämtas. Detta har i den här studien gjorts 

med hjälp av en samtyckesblankett (se bilaga 1). Våra informanter har, när kontakten upprättats, fått ta 

del av den för att tidigt informeras om sin rätt till konfidentialitet. Samtyckesblanketten har också 

funnits i en kopia vid intervjuns genomförande för informanternas möjlighet att se över den igen, och 

för att verifiera sitt samtycke genom att skriva under den. Konfidentialitetskravet betyder att alla 

personuppgifter och information som deltagarna delgivit hålls konfidentiella och förvaras tryggt så 

ingen utomstående kan ta del av dem. Alla uppgifter i denna studie har förvarats säkert och alla källor 

har kodats under arbetets gång för att tidigt upprätthålla och uppfylla konfidentialitetskravet. 

Inspelningar har också förvarats tryggt och endast vi som författare av detta arbete har haft tillgång till 

dem. I enlighet med nyttjandekravet använder vi uppgifterna som samlats in under arbetets gång 

endast till denna studie och ingenting därutöver. Alla inspelade intervjuer raderas när studien är 

färdigställd.  

Studiens kvalitet 

Validitet och relevans 

Inom IPA bedöms kvalitén i en studie efter de kriterier som är avsedda för kvalitativ forskning. Back 

och Berterö (2015) belyser detta genom att påpeka att det är viktigt att inte blanda ihop kvalitativa 

forskningskriterier med kriterier avsedda för att bedöma kvantitativa forskningsstudier. Detta misstag 

menar Back och Berterö (2015) ofta görs när det kommer till validitet i kvalitativ forskning. Till 
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skillnad från validitet i kvantitativ forskning, som exempelvis kan validitetsstämplas genom att rätt 

händelse studerats och att noggrannhet i mätningen av resultaten funnits, bedöms validiteten i 

kvalitativ forskning av andra kriterier (Patel & Davidson, 2011). Validitet i kvalitativ forskning 

innebär att försöka fastslå om studien undersöker det den ämnar att undersöka, menar Kvale och 

Brinkmann (2014). Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) att validitetsprocessen inte är någon 

slutlig produktkontroll, den är inbyggd genom hela forskningsarbetet. Detta genom en ständig och 

oavbruten inspektion av forskningsstudiens tillförlitlighet och rimlighet. Detta gör att validering inom 

kvalitativ forskning kan sägas innebära en hantverksskicklighet som under studiens genomförande och 

undersökning bygger på att forskaren ständigt ifrågasätter och kontrollerar resultaten samt tolkar dem 

utifrån det teoretiska angrepp som hen använder (Kvale & Brinkmann, 2014). Valideringsprocessen 

inom IPA bygger på de fyra specifika kvalitetskriterier som Lucy Yardley skapat, och som hon bland 

annat delger i Yardley (2000). Här menar Yardley (2000) att validering omfattar flertaligt olika 

ståndpunkter, men som hon reducerat till fyra kriterier, där den ena är lika viktig som den andra. 

Nedan redogör vi kortfattat för de fyra kriterierna, där vi använder de engelska titlarna och sedan 

beskriver vad de innebär. 

Sensitivity to context 

Precis som titeln antyder ska forskaren visa en känsla för det sammanhanget som forskningen bedrivs 

i. Ett exempel kan vara att en studie använder och beaktar den tidigare forskning som redan finns inom 

området. Det sker genom användandet av relevant litteratur och tidigare studier som använt liknande 

metoder eller analyserat liknande ämnen. Ett annat exempel på känsla för sammanhanget är när en 

bedriver intervjuer med informanter, där forskaren ska ämna att upprätthålla en god relation till 

informanterna och visa en känslighet för den sociokulturella miljö som de samtidigt befinner sig i. 

Detta innebär bland annat att forskaren ska visa uppskattning för den delgivna informationen och visa 

medkänsla för eventuella känslomässiga uttryck. 

Commitment and rigour 

Detta innebär att forskaren ska inta ett långvarigt engagemang till det ämne som hen undersöker. 

Engagemang krävs också av forskaren i intervjusituationer för att informanten ska känna sig så 

bekväm som möjligt med att delge sina personliga erfarenheter. En noggrannhet i studiens 

genomförande ska även infinna sig vilket innebär en fullständig redogörelse för datainsamlingen och 

analysen, och att den är tillräckligt tolkad av forskaren själv. Noggrannheten refererar även till att 

urvalet av informanterna är ändamålsenligt, alltså att gruppen av informanter är homogen och lämplig 

för studiens syfte.  

Transparency and coherence 

Precis som adekvat forskning gör, och som vi ämnar att göra i den här studien, innebär detta steg att en 

ska vara transparant på hur undersökningen har genomförts. Beskrivningen av metoden och de tagna 

stegen som gjorts i en studie möjliggör att studien och de framtagna resultaten blir begripliga och 

sammanhängande. Detta medför att en övertygande och detaljerad beskrivning ska finnas av de steg 

som tagits under hela forskningsprocessen, exempelvis av hur studien är skapad, hur urvalet av 

datainsamling bedrivits och hur intervjufrågorna konstruerats och senare redovisas. 

Impact and importance 

Här återfinns det kanske mest betydande validitetskriteriet för all forskning, vilken påverkan och 

betydelse studien har. En studie som är väl utformad och rejält tilltagen saknar relevans om den inte 

bidrar med ny och användbar kunskap. Om så inte är fallet, då skulle en samtidigt kunna säga studien 

saknar värde.  
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För att uppnå en känsla för sammanhanget som vår undersökning befinner sig i har vi dels tagit del av 

tidigare forskning inom studiens område samt försökt att skapa och upprätthålla en god relation till 

våra informanter. Eftersom intervjuerna med våra informanter uteslutande bedrivs i ”deras” 

sociokulturella miljö på deras arbetsplatser, visade vi också ofta empati för fritidspedagogernas 

erfarenheter av den. Detta på grund av att fritidspedagogerna delvis beskrev erfarenheter av en 

yrkesroll och arbetssituation som innehöll svåra förhållanden. Vårt upprätthållande av en god relation 

kan även exemplifieras av att intervjugenomförandet med de olika fritidspedagogerna flera gånger 

avbröts av kollegor, elever eller telefonsamtal, och där var vi tydliga med att detta inte störde oss. 

Samtidigt visade vi också engagemang när fritidspedagogerna beskrev sina personliga erfarenheter, 

eftersom vi visade nyfikenhet och ofta ställde följdfrågor. De vi intervjuade kan alla sägas tillhöra en 

homogen grupp, eftersom de delar erfarenheten av att arbeta på fritidshem. I vårt metodkapitel har vi 

strävat efter att visa på noggrannhet och öppenhet, när vi beskriver hur datainsamlingen gjorts och 

analyserats. Vi anser slutligen att vår studie har en betydelse som vi synliggör i studiens diskussion 

och slutsatser, där vi bland annat diskuterar förutsättningar för en tydlig yrkesroll. 

Även om intervju som datainsamlingsmetod är relevant för studier som följer IPA-modellen, så kan 

intervjun i sig innehålla flera nackdelar. Back och Berterö (2015) menar exempelvis att huruvida en 

informants tolkning av ett fenomen är sann eller falsk inte spelar någon roll inom IPA, vilket en skulle 

kunna hävda vara en svaghet med metodansatsen. Däremot ger detta ett undersökningsmaterial där 

forskaren får möjligheten att tolka olika informanters beskrivning som kan visa på ett brett och 

variationsrikt material, vilket vi då hävdar kan bli en styrka. Back och Berterö (2015) synliggör att de 

betydelser informanter kopplar till händelser eller fenomen är ett resultat av interaktionen mellan 

människor i den sociala världen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är inne på samma spår när de 

skriver att en intervju enbart kan sägas bidra med uppfattningar så som det upplevs och beskrivs av 

informanten vid den givna tidpunkten för intervjun, och alltså inget utanför den specifika situationen. 

Således kan en fritidspedagog i den här studien ha delgett en uppfattning som var relevant för hen just 

den dagen, men som kanske idag är en annan. Vi är också medvetna om att vår egen uppfattning av 

den aktuella intervjusituationen kan påverka. Mot bakgrund av detta kan alltså intervjun vara en 

begränsad källa till information, men i och med att vi genomfört flera stycken och samtidigt väger våra 

analysresultat mot tidigare forskning menar vi att vår studie ändå blir relevant. Som det framgår i den 

här studiens syfte och frågeställningar är inte målet att söka den objektiva sanningen om yrkesrollen 

och yrkesuppdraget som fritidspedagog, utan istället olika upplevelser av dessa fenomen. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att ett intervjusvar inte ger den absoluta sanningen om ett fenomen, men 

uttalandet kan däremot uttrycka sanningen om informantens egen uppfattning om sig själv. Detta kan 

sammanfattningsvis sägas bli centralt i vår studie, eftersom vi vill ta reda på fritidspedagogers egen 

syn på sin yrkesroll och sitt yrkesuppdrag.  

Generaliserbarhet och teorijämförelse  

Som vi tidigare beskrev i detta metodkapitel satte vi upp ett mål för studien att genomföra tio stycken 

intervjuer, något som vi alltså med våra sju genomförda intervjuer inte uppnådde. Flera informanter 

ställde in bokade intervjuer och av de fem skolor som vi hörde av oss till fick vi heller inte tag i någon 

fritidspedagog som ville delta i studien. Så här med facit i hand skulle vi ha tagit kontakt med 

betydligt fler skolor. Detta gjordes dock inte eftersom vi trodde att alla tio intervjuer skulle 

genomföras och att vi då hade uppnått vårt mål om deltagande informanter. Detta medför att studiens 

generaliseringsbarhet kan ses som begränsad då antalet deltagande informanter kan ses som lågt. Här 

vill vi dock poängtera att vår framtagna empiri ändå visar på ett både djupt och variationsrikt material, 

trots antalet informanter. Utan att i förväg gå in på kommande analysresultat menar vi att de visar på 
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flera och varierande tolkningar av yrkesrollen som fritidspedagog, samt på ett yrkesuppdrag som både 

har likheter och skillnader mellan sig. Smith och Osborn (2007) menar i relation till detta att en 

analysprocess enligt IPA-metoden kräver en djupdykning i informanternas tolkningar och erfarenheter, 

där också ens egna tolkningar av detta ska ta plats och synliggöras. Detta blir också tydligt i vår 

framskrivna analys, som vi menar visar på ett resultat som med hjälp av våra tolkningar blir 

omfattande och samtidigt relevant.  

En skillnad mellan våra teoretiska utgångspunkter, fenomenologi och hermeneutik, är synen på 

förförståelsen till det som ska studeras. En fenomenolog menar att en ska bortse från förförståelsen 

och tidigare kunskaper om området eftersom det möjliggör att forskningsobjektet då kan mötas färskt 

och beskrivas precis som det är erfaret (Giorgi, 1997). En hermeneutiker menar i sin tur att 

förförståelsen till forskningsobjektet hjälper forskaren att förstå och tolka materialet, där även 

medkänsla för informanter ska tillskrivas hjälpande förståelsefunktioner (Patel & Davidson, 2011). Vi 

har i den här studien valt att använda oss av vår förförståelse för yrkesrollen som fritidspedagog. Detta 

eftersom vi ansett att det varit svårt att bortse från vår förförståelse i och med att vi båda har 

erfarenheter av arbetet i fritidshem och samtidigt läser grundlärarutbildningen med inriktning mot 

fritidshem. Frågan är om det ens är möjligt att lägga förförståelsen åt sidan med liknande erfarenheter 

av undersökningssyftet. Thurén (2007) menar att även om förförståelse kan leda till missförstånd, så är 

poängen att en överhuvudtaget inte kan förstå någonting utan att använda förförståelse. Således har 

förförståelsen istället hjälpt oss att både förstå och tolka de aspekter som kan tillskrivas yrkesrollen 

fritidspedagog och som våra informanter delgivit. Detta upplever vi också gav oss en fördel i 

etablerandet av en god relation till fritidspedagogerna under intervjusituationerna, eftersom vi ofta 

kunde förstå och relatera till det som beskrevs.  

Resultat och analys 

Från våra intervjuer har vi fått ett material där vi uttolkat två huvudteman med två tillhörande 

underteman. De framtagna underteman ska här förstås som olika angreppssätt på våra huvudteman 

”fritidspedagogens många ansikten” och ”att stå på barrikaderna och spika upp manifestet”. Dessa 

representeras i översiktstabellen nedan.  

 

Huvudteman Underteman 

 
 

Fritidspedagogens många ansikten 

 
Fritidspedagogens komplexa roll i skolan 

 

Fritidspedagogen i IT-samhället 

 

Att stå på barrikaderna och spika upp 

manifestet 

 

Förutsättningar för en tydlig yrkesroll 

 
Att uppfostra och skapa medborgare 
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Fritidspedagogens många ansikten 

Från våra informanter skönjer vi en bild av yrkesrollen som fritidspedagog som mångfacetterad. 

Skilda uppfattningar visar sig också om arbetssituationen och informanternas uppfattningar om sitt 

yrkesuppdrag. Sammanfattat tolkar vi detta som en yrkesroll som har många, och olika, ansikten. 

Fritidspedagogens komplexa roll i skolan 

När våra informanter skulle beskriva sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter beskrev de en yrkesroll 

som innehöll flera och olika arbetssysslor. Sällan såg den ena dagen likadan ut som den andra. Genom 

våra informanter framträder en bild av fritidspedagogen som strävar efter en röd tråd i sitt yrke, som 

måste vara anpassningsvillig och som ofta används som en resurs i skolverksamheten. Gemensamt för 

nästan alla var att eftermiddagarna var reserverade för att bedriva fritidsverksamhet. 

FP5 – Jag har ju liksom, velat fritids och skola ska ha en röd tråd, att man, det kan ju liksom, det behöver 

inte bli det dära att, när man slutar skolan då har man fri tid, att då får man göra vad man vill. Då kan man 

ju faktiskt göra det roligt genom att man liksom väver ihop det man gör i skolan, att man kan pyssla och 

göra saker. Men det har varit väldigt dåligt på den här skolan.  

Ovan beskriver FP5 sin strävan efter en röd tråd i verksamheten. Just den röda tråden mellan skol- och 

fritidsverksamheten var något som var återkommande i våra intervjuer och representerade en önskan 

om ett arbetssätt som knöt ihop båda verksamheterna. FP2 gav exempel på detta genom att eleverna 

arbetade teoretiskt med naturkunskap under skoltid för att senare på fritidsverksamheten gå ut i 

naturen och studera den med praktiska övningar. Detta arbetssätt menade också FP3 var ett sätt att 

komplettera elevernas skoldag. Istället för att eleverna skulle tyngas ner av för mycket teoretiska 

aspekter på ett ämne kunde fritidsverksamheten hjälpa eleverna genom att stimulera dem mer 

praktiskt. På så sätt menade FP3 att eleverna får en chans att lära sig på andra sätt, samtidigt som 

läraren får viktig avlastning. Den röda tråden verkade vara idealet för en fungerande samverkan mellan 

skolan och fritidshemmen, dit fritidspedagogerna ämnade att nå.  

Flera hinder för att realisera arbetssättet med den röda tråden beskrivs dock av fritidspedagogerna. Det 

framkommer i flera intervjuer att idealet om att elevernas teoretiska kunskaper ska stödjas av praktiska 

övningar på fritidshemmet inte realiseras i verkligheten. Ett sådant exempel ges i FP5:s citat ovan när 

hen menar att hens skola varit dålig på att väva ihop verksamheterna. Ett annat hinder för realiseringen 

av den röda tråden är det traditionella arbetssätt som fritidspedagogerna vittnar om som innebär att det 

är läraren som styr undervisningen och fritidspedagogen som används som resurs. Möjligheten att 

arbeta i enlighet med den röda tråden påverkas också av stora elevgrupper. När våra informanter fick 

frågan om de skulle vilja ändra på något i sin yrkesroll eller arbetssituation var det flera av dem som 

svarade att de önskade att elevgrupperna skulle bli mindre. Flera av våra intervjuade fritidspedagoger 

kan sägas ha en gedigen yrkeserfarenhet och de berättar om en stor förändring av yrket som bland 

annat beror på att barngrupperna nu är betydligt större än för 10 till 20 år sedan. Idag måste de anpassa 

fritidsverksamheten efter den stora mängden elever som deltar i den. 

FP1 – Men det som är, är ju att barngrupperna har blivit mycket större än vad dom har varit tidigare så 

man måste ju också ändra typer av aktiviteter eller det man gör som passar dom stora grupperna. Man 

måste ju tänka om. Man kan ju inte göra samma saker som när man sitter med nån liten grupp, det är 

svårare idag eftersom man inte har den personaltätheten så man måste tänka hela tiden, sättet att jobba 

blir liksom annorlunda. Men det ena utesluter inte det andra. 
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Förhållandet mellan antal elever och den personaltäthet som idag råder gör att undervisning och 

aktiviteter måste anpassas och ibland utgå, menar FP1. Det höga elevantalet och den oftast låga 

personaltätheten, som flera av informanterna lyfter fram, gör att det inte längre går att bedriva 

fritidsundervisning på samma sätt som tidigare. Där en förut exempelvis kunde gå ut ensam och 

undervisa fem-sex elever i taget blir undervisningen idag ofta begränsad till fritidslokalerna eller 

klassrummen eftersom fritidspedagogerna menar att det inte ur säkerhetsynpunkt är genomförbart att 

göra detsamma med runt 25 elever. En av de intervjuade fritidspedagogerna, FP4, menar också att 

utflykter till skogen, besök på muséum eller simhallen idag i stort sett bara kan genomföras under 

skolloven då elevantalet är reducerat. Giorgi (1997) menar att erfarenheter består av tidigare 

upplevelser och är det som förklarar fenomen för människan. Här skulle alltså fritidspedagogernas 

historiska erfarenhet göra att de anpassar dagens verksamhet till att fungera för större elevgrupper.   

Behovet av fritidspedagogernas anpassning visar sig också i att de måste vara villiga att rätta sig efter 

exempelvis lärarens vilja eller elever med speciella behov. Fritidspedagogerna används då som en typ 

av resurs för läraren. Anser läraren att en elev behöver extra vuxenstöd verkar det innebära att det blir 

fritidspedagogens uppgift, eller så går läraren ifrån med den eleven och fritidspedagogen lämnas att 

bedriva den undervisning som läraren valt. FP3 och FP5 beskriver även sin yrkesroll som en sorts 

”allt-i-allo” eftersom de också berättar att de kokar kaffe i personalrummet, sköter diverse inköp till 

fritidshemmet och går och kopierar det som läraren behöver till undervisningen. Detta hyser inte FP3 

eller FP5 något missnöje över utan vi uppfattar att de istället menar att ”allt-i-allo-rollen” är något som 

gör att deras respektive verksamhet flyter på. Någon som däremot uttrycker missnöje mot att 

fritidspedagoger används som resurser är FP4. Hen beskriver i anslutning till citatet nedan hur 

fritidspedagoger på hens skola behöver komma tidigt på morgonen för att gå med elever till den nya 

idrottshallen som ligger en bit bort. Detta får konsekvenser för fritidsverksamheten eftersom 

fritidspedagogernas tidiga arbetspass då gör att deras ”timkvot” är uppnådd för tidigt och 

personalstyrkan på fritidshemmet blir begränsad senare på eftermiddagen. 

FP4 – Där har vi gymnastik, förut hade vi ju gymnastik här. Men nu måste vi gå med barnen ner, låg (-

stadiet), dom får ju inte gå själva. Då går det resurser av dom som jobbar på fritids att gå ner med barnen 

och är nere på gymnastiken men då, sen så gå tillbaks, och då är det andra lärare som ska gå ner. Alltså 

det går åt kanske tre personer för att gå ner med barn som ska ha gympa, är det rimligt? – Det är ju HELT 

orimligt!  

Gemensamt för nästan alla intervjuade fritidspedagoger var att de på förmiddagen arbetar inom 

skolverksamheten och att de på eftermiddagen arbetar inom fritidsverksamheten. Denna tolkning gör 

vi eftersom fritidspedagogerna beskriver förmiddagen med att de antingen arbetar i ett team med en 

lärare, sköter administrativt arbete eller bedriver egen undervisning i ett specifikt skolämne. På 

eftermiddagarna berättar fritidspedagogerna att fritidsverksamheten ”startar” och att det är då de i 

större grad kan påverka och bestämma över den verksamheten som de befinner sig i. Endast FP1 

beskriver att hen aktivt jobbar med fritidsverksamhet under förmiddagen, då de på den skolan arbetar 

med något som de kallar för ”samlad skolgång” i lågstadiet. Det beskriver hen med att 

fritidsundervisning ligger inflikat under elevernas skoldag. Av de andra fritidspedagogerna som 

arbetar i ett team tillsammans med en lärare menar bara FP2 att hen är med och planerar 

undervisningen medan resterande menar att det är läraren som styr och att de mer fungerar som en 

resurs. Varken FP2 eller de andra uttrycker dock att de planerar eller arbetar på ett 

fritidshemspedagogiskt sätt under skolverksamheten. Vi tolkar dem som att det istället är skolans mål 

och verksamhet som de då arbetar efter.  



21 
 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att ett fenomen är en upplevelse av någonting som ska ges sin 

fullständiga innebörd genom hur människor samtidigt förstår den. Om en då ser på yrkesrollen som 

fritidspedagog som ett fenomen innehåller den också, genom fritidspedagogernas olika upplevelser av 

den, flera och olika delar. Detta går även i linje med det som Merlau-Ponty (2012) menar, att ett och 

samma fenomen upplevs på olika sätt av olika personer. När exempelvis FP4 upplever att resursrollen 

får negativa effekter på fritidsverksamheten upplever FP3 och FP5 att resurs- eller ”allt-i-allo-rollen” 

samtidigt gör att både skol- och fritidsverksamheten flyter på. Vi kan med andra ord, utifrån 

informanternas erfarenheter och skildringar, förstå fritidspedagogens yrkesroll som komplex. Den 

innehåller en mångfacetterade arbetsuppgifter som både kan begränsa fritidsverksamheten och 

underlätta skolverksamheten. 

Fritidspedagogen i IT-samhället 

Ett tema som vi kunde urskilja i vårt material var fritidspedagogernas förhållningssätt till 

digitaliseringen av dagens skola och fritidshem. Några av dem resonerade även om hur 

digitaliseringen av samhället i stort fått konsekvenser för barns sociala liv och relationer och hur 

fritidspedogens yrkesuppdrag påverkas av detta.  

Intervjuare – Kan du beskriva vad du anser att din huvudsakliga arbetsuppgift är? FP6 – Ge barnen en 

meningsfull fritid. Intervjuare – Mm, tror du att du kan utveckla vad du menar med det? FP6 – Kan 

utveckla det. I dessa tider du vet, då allt är så himla IT baserat då blir det väl att barnen är hemma mycket, 

man ser ju inte barn ute på gårdarna och sånt där lika ofta längre. Och då tänker jag att det jag säger om 

en meningsfull fritid att man får dom att lära känna närområdet, man åker iväg till olika konstellationer, 

idrottsanläggningar såhär och gårdar med bonddjur. 

Ovan tolkar vi att FP6 menar att barns sociala liv inte ser likadant ut som det gjorde förr i tiden. Idag 

sitter de mer hemma och mycket av den sociala interaktionen sker över internet och sociala medier. 

FP4 menar i sin tur att fritidsverksamhet i största allmänhet behöver se över hur de arbetar med IT, 

och om det överhuvudtaget ska arbetas med trots att det står med i läroplanen. FP4 hävdar istället, likt 

FP6 i citatet ovan, att fritidsverksamhet ska arbeta med andra saker, eftersom eleverna ändå håller på 

med så mycket IT hemma. FP6 pratar om den meningsfulla fritiden som en av sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter samtidigt som hen beskrev att IT inte hör dit. För att elever ska få en meningsfull 

fritid, både på fritidshemmet och hemma, menar FP6 att de istället ska lära känna sitt närområde och 

inspireras av olika utflykter. FP6 beskriver, utöver citatet ovan, att den meningsfulla fritiden också 

främjar den sociala gemenskapen bland elever. Genom utflykter och praktiska aktiviteter skapas en 

gemenskap som i sin tur leder till vänskap. Finns en vänskap, menar FP6, så blir elevers fritid utanför 

skola och fritidshem också mer givande eftersom de då har vänner att träffa och umgås med. Detta 

tolkar vi alltså som ett viktigt uppdrag för fritidsverksamhet. Idag när många fritidsaktiviteter har 

ersatts av dator- och skärmtid blir fritidshemmet viktigt för att barn ska ägna sig åt aktiviteter som 

främjar gemenskap och relationer.  

En annan aspekt som kom upp i intervjuerna var att FP2 beskrev hur hen upplever att hen saknar 

kompetens för det digitala arbetet som bedrivs på hens arbetsplats. FP2 menar att hen helst undviker 

det arbetet och låter en bättre lämpad kollega ta hand om det istället. FP6 belyser, precis som FP2, hur 

deras respektive verksamhet fullkomligt exploderat i användande av digitala hjälpmedel. De menar att 

mycket ska dokumenteras och digitala lärplattor ska användas i verksamheten av både dem och elever. 

FP3 talar i sin tur om vikten av att bedriva undervisning om integritet och etik på internet. Hen menar 

att eftersom mycket av elevers sociala liv idag bedrivs i sociala medier, behöver de också lära sig om 

hur de ska navigera i dem och samtidigt veta om de potentiella faror som kan finnas i den digitala 
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världen. Slutligen poängterar FP7 det positiva med digitaliseringen av skolan och fritidshemmet. På 

internet finns ”ett oändligt hav” med nya idéer som en kan använda sig av i sin egen verksamhet. Detta 

gör att internet samtidigt kan utveckla dig som fritidspedagog, menar FP7. 

Våra informanter beskriver alltså olika upplevelser av digitaliseringen i skola och fritidshem. Vi kan 

här renodla fritidspedagogernas uppfattningar om digitaliseringen till både för- och nackdelar. 

Användandet av IT i verksamheten har ökat betydligt under de senaste åren och detta upplevs olika, 

både som svårt men också som användbart. Viktigt kan också vara att bedriva undervisning om hur 

elever ska förhålla sig till den digitala världen. Men det kanske väsentligaste i fritidspedagogernas 

uppfattningar är att betrakta fritidshemmet som en viktig institution i dagens IT-samhälle i och med att 

den erbjuder en meningsfull fritid vid sidan av den digitala världen. I fritidspedagogens yrkesuppdrag 

blir det viktigt att både inspirera till olika aktiviteter och skapa relationer och gemenskap mellan 

elever.  

Att stå på barrikaderna och spika upp manifestet 

Utifrån våra informanters upplevelser framträder en bild av vad som är centralt för deras yrkesroll. 

Fritidspedagogerna uttryckte att det var viktigt att ha en skolledning som förstår innebörden av deras 

yrkesroll, vet vilka arbetsuppgifter som de ska ägna sig åt och har kunskaper om hur ett fritidshem ska 

fungera. Fritidspedagogerna menade även att det var centralt att ha bra kollegor som via genomförd 

fritidsutbildning har en liknande förståelse av vad arbetet på fritidshem innebär. Det blev slutligen 

också tydligt att yrkesuppdraget i fritidshem handlar mycket om att bedriva en slags uppfostran, skapa 

goda medborgare av eleverna och främja relationer. Sammanfattningsvis gav alla informanter uttryck 

för att yrkesrollen som fritidspedagog kräver tydligare riktlinjer som kan förbättra möjligheten att 

bedriva deras yrkesuppdrag. I relation till detta menade FP1 att hen ofta har fått stå på barrikaderna 

och försvara sin yrkesroll, samtidigt som FP4 menade att det gäller att spika upp manifestet för att 

tydliggöra professionens syfte och uppdrag.  

Förutsättningar för en tydlig yrkesroll 

Skolledningens betydelse är det som i våra intervjuer främst lyfts fram när det gäller att skapa en 

tydlig yrkesroll för fritidspedagoger. Flera av fritidspedagogerna uttryckte att när de upplevde att 

rektorn eller skolledningen inte förstod vad deras roll i skolan innebar så kunde det leda till en splittrad 

yrkesroll. De chefer som hade en tidigare erfarenhet eller en bestämd uppfattning av fritidshemmets 

uppdrag hade däremot en tydligare förståelse för fritidspedagogernas arbete, beskrev informanterna. 

Därmed kunde cheferna erbjuda fritidspedagogerna bättre resurser och möjligheter att prestera bättre i 

sin yrkesroll. Här kan vi likna chefernas uppfattning om fritidshemmets uppdrag med det som Patel 

och Davidson (2011) menar med vikten av förförståelse och medkänsla. Om en rektor har en 

förförståelse för en fritidspedagogs yrkesroll så blir den nog också tydligare och välgrundad. Om en 

rektor dessutom använder sin medkänsla för att förstå en fritidspedagogs eventuella svåra 

yrkesförutsättningar, kan nog också det bidra till en förbättrad arbetssituation för fritidspedagogen.    

FP4 upplever att när hens rektor inte förstår fritidspedagogens yrkesroll påverkar det hur arbetet 

utförs. Rektorns krav på FP4 kan ibland innebära att hen och hens fritidskollegor måste ligga ett steg 

före i planeringen och vara beredd på händelser som inte ens inträffat. Det kan till exempel te sig så att 

de förväntas vara på plats ute på rastverksamheten innan en eventuell konflikt mellan två elever ens 

har inträffat. Samtidigt förväntas FP4 och hens kollegor att delta i undervisning i klassrummet för att 

underlätta för lärarna. Sammanfattat blir rektorns krav på FP4 svåra att uppnå eftersom FP4 menar att 
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de två momenten inte går att kombinera rent tidsmässigt. En liknande upplevelse som FP1 utrycker i 

intervjun är att om hens överordnad inte förstår yrkesrollen, så blir även hen tillsagd att genomföra 

arbetsuppgifter som är svåra att kombinera och genomföra. Dessa svårkombinerade arbetsuppgifter 

stred samtidigt mot den uppfattning som FP1 själv hade om sin yrkesroll, vilket ofta skapade en 

frustration i förhållande till rektorn. FP1 påpekade här vikten av att ha förmågan att säga ”stopp” när 

förväntningarna på fritidspersonalen inte alls överensstämmer med det arbete de är anställda för att 

genomföra. FP1 upplever att hen många gånger har fått försvara sin yrkesroll inför sin överordnad.  

FP1 – Jaja, ja, många, många gånger har jag fått försvara mig och man får stå på barriärerna (sic!), många 

gånger. Men det har ju också gjort att man kanske blivit stärkt och säger stopp och, ”kom inte hit… det 

där ställer jag inte upp på”. 

Utsagan från FP1 om försvaret av yrkesrollen använder vi på flera ställen i studien som en viktig 

förutsättning för en tydlig yrkesroll. Hen använder i intervjusituationen ordet ”barriärerna” men vi har 

uppfattat att hen syftar på det ofta använda uttrycket ”stå på barrikaderna”, och därför refererar vi till 

detta uttryck i samband med att vi hänvisar till intervjusvaret. 

FP3 beskriver i relation till ett försvar av yrkesrollen om hur hen upplever att chefen och ledningen på 

hens arbetsplats har en distans till fritidspedagogerna och fritidsverksamheten och därmed inte ser eller 

förstår deras arbete. Hen efterfrågar en biträdande rektor som har erfarenhet av arbetet i fritidshem och 

därmed förstår hur arbetet fungerar. En sådan biträdande rektor kan bidra till att förbättra upplevelsen 

av fritidshemmet för eleverna och dess personal. FP4 menar att den synen skolan och ledning har på 

fritidshemmet inte alltid stämmer med den syn som fritidspedagogerna själva har gällande 

verksamheten, något som hör ihop med det som FP1 pratar om gällande att ta strid och säga nej till de 

saker som inte sammanfaller med hur fritidsverksamheten upplevs. FP4 uttrycker att i skolan finns det 

en tydlig ordning för hur saker genomförs medan det i fritidshemmet mer baseras på vilka elever och 

personal som är involverade. Informanten uttrycker ett behov av att den tydlighet som finns i skolan 

även ska finnas i fritidshemmet.  

FP4 – Så att det gäller att ta och faktiskt spika upp det, manifestet liksom, så här är det, pang. 

Flera av informanterna efterfrågar dessutom mer resurser från ledningen för att kunna bedriva och 

utveckla verksamheten. Detta uttrycker bland annat FP2 som beskriver att resurserna minskade när 

den tidigare rektorn, som var fritidspedagog i grunden, gick i pension och ersattes av en rektor utan 

den erfarenheten. FP2 menar att hen upplever en betydligt mer stängd dörr in till rektorn än den 

tidigare som var mer öppen och välkomnande emot personalen och att den tidigare rektorn besökte 

verksamheten regelbundet. Även FP6 menar att en chef som inte är insatt i verksamheten håller lite 

mer i pengarna och att det då, som tidigare nämnts, krävs en stark person som förtydligar och försvarar 

sin egen yrkesroll. Detta för att erhålla de resurser till verksamheten som FP6 menade var nödvändiga 

för att göra den meningsfull.  

En annan aspekt på skapandet av en tydlig yrkesroll som fritidspedagog är behovet av fritidskollegor 

som har en pedagogisk och relevant fritidsutbildning. Fritidspedagogerna uttrycker både en oro och en 

frustration över att det arbetar så mycket personal i fritidshemmet som saknar utbildning. De upplever 

att flera i personalstyrkan som saknar utbildning inte förstår vikten av att deras arbete följer en 

pedagogisk grund och går att koppla till läroplanens mål och centrala innehåll.  

FP6 uttrycker att, trots att hen trivs med sina kollegor, kan det vara svårt att få den delen av 

personalstyrkan som saknar fritidspedagogisk utbildning att förstå varför verksamheten måste planeras 

utifrån en pedagogisk grund som är kopplad till de mål som fritidshemmet har. FP6 beskriver att det 
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kan vara mycket svårt att få med sig outbildade kollegor i en pedagogisk och läroplansgrundad 

verksamhet. Även om de är positiva och arbetsvilliga förstår de inte arbetsupplägget och dess 

betydelse för verksamheten. FP1 uttrycker även en saknad av att diskutera verksamhetsfrågor med en 

kollega som, precis som FP1, har en fritidsutbildning. FP1 menade att om hen haft en utbildad kollega 

på samma fritidsavdelning hade hen samtidigt haft någon som hen tillsammans kunde tolka 

läroplansmålen med, och sedan genomföra dem i verksamheten. FP6 synliggjorde att när hen arbetade 

i fritidshem före utbildningen, inte heller riktigt förstod vikten av styrdokumenten och den 

planeringstid som krävdes. Detta var något som istället växte fram när hen utvecklades i yrkesrollen 

samt utbildade sig akademiskt. FP6 berättade att innan hen gått utbildningen så var personal- och 

planeringsmöten ofta svårförstådda. Hen kunde då inte riktig ta in informationen som avhandlades och 

förstod inte vad den innebar för det faktiska arbetet med verksamhet och elever, något som hen alltså 

idag som utbildad gör och menar är fundamentalt för ett läroplansinriktat fritidshem.  

Sammanfattningsvis blir vår tolkning av fritidspedagogerna enskilda och sammanlagda upplevelser av 

sitt yrke att det behövs en förförståelse från ledningen och utbildad fritidspersonal för att kunna forma 

en fungerande verksamhet som samtidigt speglar fritidspedagogernas syn på hur den ska bedrivas. Vi 

tolkar fritidspedagogerna som att de efterfrågar tydliga riktlinjer gällande sin profession och 

verksamhet, något som FP4 uttrycker gällande att spika upp manifestet på väggen för att alla ska se 

och förstå vad yrkesrollen och verksamheten innebär.  

Att uppfostra och skapa medborgare 

Som tidigare nämnts tolkar vi att fritidspedagogerna som deltagit i studien upplever sin yrkesroll som 

mångfacetterad. Genom våra intervjuer framkommer att fritidspedagogerna får anpassa synen på sig 

själva för att hitta ett bra förhållningssätt gentemot eleverna och den verksamhet som de befinner sig i. 

Yrkesrollen som fritidspedagog innebär bland annat enligt informanterna att inta rollen som god 

förebild och förälder vilket resulterade i ett yrkesuppdrag som handlade om att uppfostra och skapa 

medborgare. Flera informanter uttryckte även en upplevelse av att växa in i yrkesrollen. 

FP6 uttrycker tidigt i intervjun att hen i sin yrkesroll känner sig som en god förebild och förälder. 

Dessa olika roller innebär olika förhållningsätt som hen måste använda sig av beroende på i vilken 

kontext hen ska möta eleverna under skoldagen och på fritidshemmet. Vidare uttrycker FP6 att hen, 

när hen började arbeta i fritidshem, inte riktigt förstod vilket stort ansvar och inflytande hen och hens 

kollegor har på eleverna i skolan. Exempelvis ser hen sig nu ha en central roll som en god förebild för 

eleverna. FP6 upplever, som nämnts ovan, att hen under skol- och fritidshemstiden även får anta rollen 

som elevens förälder och uppfostrare. Detta är en upplevelse som FP3 delar när hen uttrycker att de tar 

hand om eleverna, ser till att de har vantar, plåster och får mat. Representativt för alla våra informanter 

var att de uttryckte sådana aspekter på yrkesuppdraget som handlade om omsorg och uppfostran. 

Genom omsorg kunde eleverna trivas och må bra samtidigt som fritidspedagogerna även bedrev 

uppfostran likt en förälder. Detta eftersom informanterna menade att eleverna spenderar lika mycket 

tid, om inte mer, på fritidshemmet och skolan som i hemmet med sina föräldrar. Därför behöver också 

fritidspedagogerna inta rollen som en uppfostrare. FP4 delar med sig av sin upplevelse om att hen 

hjälper till att uppfostra eleverna i citatet nedan. 

FP4 – Vi ska göra bra medborgare av dom så att säga, så är det. 

Att skapa medborgare av eleverna var alltså något som FP4 menade tillhörde uppfostrarrollen. Genom 

att uppfostra eleverna till att bli bra medborgare skulle de senare i vuxen ålder kunna delta och bidra 

till samhället. Vidare uttrycker FP4 att fritidshemmet alltid fungerar som ett komplement till hemmet 

och att även om eleverna har med sig normer och regler hemifrån så är det en del av hens yrkesroll att 
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ifrågasätta eller utmana elevernas värderingar. FP4 menar att hen försöker vända det som hen kallar 

”konstiga attityder” för att stärka eleverna men även få eleverna att passa in i verksamheten. FP4 

beskriver också att hen vägleder eleverna men låter dem i största möjliga mån finna sin egen väg till 

exempelvis konfliktlösningar genom bland annat diskussioner och hjälp till att skapa ett tydligare 

konsekvenstänkande hos elever.   

FP2 menade i relation till rollen som förälder att det är viktigt att verkligen ta sig tid att se alla elever. 

FP2 beskriver detta med att hen upplever att de stora barngrupperna som finns idag, gör att det 

samtidigt är svårare att få syn på de enskilda elever som ”alltid sköter sig”. Vi tolkar det som att hen 

menar att de eleverna som alltid gör det som förväntas av dem lätt smälter in i mängden och då ibland 

inte får den uppmärksamhet som FP2 menar att alla elever förtjänar att få. FP2 uttrycker att det är de 

eleverna som de inte finner tiden att sitta ner och tala med också blir de eleverna som vantrivs på 

fritidshemmet, och därför är det viktigt att verkligen få tiden till att ge dem den uppmärksamheten. 

Detta skulle kunna liknas vid det som FP6 upplever om vikten av att vara en förebild för eleverna. 

Dock är det, något som FP6 tidigare nämnde, ibland svårt att inse hur viktigt det verkligen är att anta 

den rollen som förebild eller extra förälder. Hen berättar att när hen började arbeta i fritidshem tog hen 

det mycket lugnare och ville mest upplevas som en extra kompis och lekkamrat för eleverna och när 

det sen uppstod konflikter hade eleverna svårt att ta emot en tillsägelse från FP6 då eleven såg hen 

som en lekkamrat och inte som en vuxen förebild.    

FP6 – Okej, det här är lekfröken, herren (skratt). Han kan vi köra lite med. 

FP4 upplever att vägen till att hitta en trygghet i sin yrkesroll har varit lång och tagit tid, att hen fått 

hitta strategier för att landa i en roll som passar både FP4 själv och verksamheten. Denna upplevelse 

går också att koppla till något som FP3 uttrycker när hen talar om sin yrkesroll. FP3 hade innan hen 

blev anställd som fritidspedagog arbetat i skolans värld som lärare och genom hens upplevelser tolkar 

vi att FP3 upplever sig ha en starkare roll när hen även får ha aktiviteter som påminner mer om en 

traditionell lektion i skolan. Merlau-Ponty (2012) menar att en tar med sig sina tidigare erfarenheter in 

i nya, och att detta hjälper en i genomförandet av nya erfarenheter. När FP3 kunde applicera hens 

tidigare erfarenheter som lärare i sin nya roll och erfarenhet som fritidspedagog så uppskattade hen 

yrket mer. I aktiviteter som liknande en klassrumslektion menade FP3 att hen tydligare får förmedla 

kunskap och använda sin kompentens bättre. Däremot beskriver FP3, precis som FP6, att det har varit 

en process att landa i sin roll och att hen fortfarande kan känna sig vilsen i den. FP3 beskriver att när 

hen känt sig kluven och vilsen inför sin roll som fritidspedagog har hen försökt ändra sitt tankesätt och 

se på sin roll i skolan som välgörenhet. FP3s beskrivning och uppfattning tolkar vi som att genom att 

hen ser på sitt yrkesuppdrag som välgörenhet får hen samtidigt en motivation till ett arbete som bidrar 

och är viktigt för samhället.  

Någon som även delar med sig av en upplevelse om att växa in i sin yrkesroll är FP7. Hen berättar att 

det är under de senaste åren som hen riktigt landat i sin roll som fritidspedagog. FP7 gav flera 

förklaringar till detta men det som vi tolkar som den främsta anledningen var en ny och bra rektor. 

Denna rektor hade en större förståelse för fritidspedagogernas roll i skolan och därmed erbjudit 

personalen att arbeta mer utifrån sina kunskaper och intressen vilket skapade ett bättre klimat att arbeta 

i. FP7 berättar att hen under sin arbetsdag har möjligheten att även undervisa i ett ämne som hen 

brinner för och även kan följa upp senare på dagen under fritidshemstiden och att det bidragit till en 

starkare tro på sin egen yrkesroll. FP7 önskar att fler rektorer och skolledningar tillåter personalen att 

arbeta utifrån sina kunskaper och intressen för att bidra till ett bättre klimat, hen upplever att all 

personal inte trivs med att utföra enformiga arbetsuppgifter och att det kan skapa en arbetsmiljö som 

snarare begränsar än utvecklar. Det som FP7 talar om faller samman med det som fritidspedagogerna 
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tidigare nämnt gällande vikten av att ha en förstående överordnad. Vår tolkning blir därför att en rektor 

som förstår yrkesrollen och fritidspedagogernas behov också kan vinna på att lyssna på deras 

önskningar om en mer kunskaps- och intressestyrd arbetsplats.  

Sammanfattningsvis vill vi belysa att samtliga fritidspedagoger som deltagit i studien uttryckt att de 

trivs i sin yrkesroll och känner en glädje till sitt arbete. Här skulle en kunna prata om en 

förståelsehorisont. Med detta menar vi att den sammantagna analysen som nu skrivits fram visar på en 

rad försvårande omständigheter för yrkesrollen som fritidspedagog samtidigt som fritidspedagogerna 

enhälligt menar att de, trots detta, trivs och uppskattar sitt yrke. Denna korrelation kan vara svår att 

förstå. Vår tolkning blir att fritidspedagogerna, trots svåra förhållanden, upplever sitt yrke som viktigt 

för att elever i skol- och fritidsverksamheten ska kunna känna omsorg och må bra. Fritidspedagogerna 

får en central roll i skolans uppgift att skapa goda medborgare, där fritidspedagogerna tillsammans 

med hemmet uppfostrar eleverna.  

Diskussion  

Vårt syfte med den här studien har varit att ta reda på hur fritidspedagoger tolkar sin yrkesroll och 

samtidigt uppfattar sitt yrkesuppdrag i fritidshemmet. Utifrån tidigare forskning synliggörs en över tid 

splittrad yrkesroll som fritidspedagog. Ur detta växte studiens syfte och frågeställningar fram eftersom 

vi är intresserade av att ta reda på hur yrkesrollen upplevs i praktiken idag av yrkesverksamma 

fritidspedagoger. Utifrån vårt material fann vi två teman med två respektive underteman som vi 

tidigare har redovisat i resultatdelen. Dessa huvudteman är ”fritidspedagogens många ansikten” och 

”att stå på barrikaderna och spika upp manifestet”. Sammanfattat tolkade de intervjuade 

fritidspedagogerna sin yrkesroll som mångfacetterad. Det yrkesuppdrag som fritidspedagogerna 

uppfattade att de hade var även det varierande men vi kunde dock identifiera ett återkommande och 

gemensamt uppdrag om att uppfostra, skapa medborgare och främja relationer. Samtidigt listade 

fritidspedagogerna flera förutsättningar för att skapa en tydlig yrkesroll.  

Utifrån analysresultaten framträder en bild av fritidspedagogernas tolkningar av sin yrkesroll som både 

mångsidig och komplex. Detta kan också kopplas till mycket av den tidigare forskning som vi 

använder. Både Andersson (2014) och Calander (2000) beskriver exempelvis att fritidspedagoger 

upplever att de i skolverksamheten används som assistenter till lärarna, något som också blir tydligt i 

den här studien när informanterna refererar till sig själva som resurser. Ackesjö m.fl. (2016) skriver 

även om att de nya grundlärarna mot fritidshem upplever att deras kompetens inte utnyttjas när de får 

anta assistentrollen, förutom när de istället får agera vikarie för ordinarie klasslärare. Vår tolkning av 

informanternas utsagor synliggör att det är under eftermiddagarna som fritidspedagogerna kan styra 

över den verksamhet som de befinner sig i och samtidigt utnyttja sin kompetens. I relation till detta 

påvisar Calander (2000) i sin studie att yrkesrollen som fritidspedagog främst utnyttjades när 

fritidsverksamheten pågick på eftermiddagarna samtidigt som det i klassrummet var läraren som stod 

högst i hierarkin. Hansen (1999) menar att i och med att det är läraren som är ansvarig för att bedriva 

undervisningen och för att dess mål ska nås, innebär det samtidigt att det är lärarna som har makten 

över det som sker i skolverksamheten. Vidare beskriver Hansen (1999) att lärare anser att elevers 

lärande bäst stimuleras under den lektionstid som de själva bedriver, och det som eleverna erhåller 

under fritidspedagogers ledning och verksamhet istället är intresseskapande aktiviteter. Här skulle ett 
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potentiellt svar på varför fritidspedagoger används som resurser istället för som en mer likvärdig 

lärarkollega kunna skönjas, menar vi. Lärarnas syn på fritidspedagogernas begränsade 

lärandekompetens skulle kunna förklara varför det är lärarna som styr både undervisningen och 

eleverna, där fritidspedagogens yrkesroll begränsas till att användas som en resurs eller en assistent till 

läraren. 

För att en maktsymmetri mellan lärare och fritidspedagog ska komma till stånd menade informanterna 

att båda yrkena och verksamheterna skulle ha en gemensam röd tråd. Den röda tråden representerar ett 

arbetssätt som utnyttjar båda yrkesrollernas specifika kompetens, och som på så sätt skulle ge elever 

en varierad undervisning. Används detta arbetssätt menar Andersson (2014) att yrkesrollen som 

fritidspedagog skulle gynnas. Om fritidspedagogen skulle ges inflytande över undervisningen i skolan 

skulle elever kunna lära sig på olika sätt samtidigt som yrkesrollen skulle bli tydligare (Andersson, 

2014). Bristen på ett givet arbetssätt för fritidspedagoger är något som också Boström och Berg (2018) 

beskriver. De menar att om det skulle det finnas en genomarbetad verksamhetsidé skulle det minska 

rådande klyfta mellan uppdrag och praktik. Yrkesrollen skulle heller inte vara otydlig samtidigt som 

fritidshemmets läroplansmål skulle vara genomförbara (Boström & Berg, 2018). Behovet av en tydlig 

yrkesroll visar sig också i våra resultat där fritidspedagogerna bland annat efterfrågar tydliga riktlinjer 

gällande sin profession och verksamhet. 

I vår studie listar fritidspedagoger förutsättningar för möjliggörandet av en tydlig yrkesroll, där bland 

annat en skolledning som har relevanta erfarenheter av arbetet i fritidshem är en sådan viktig 

förutsättning. Denna relevanta erfarenhet menade flera fritidspedagoger att deras skolledning saknade. 

Skolledningens brist på fritidshemserfarenhet gjorde istället att fritidspedagogernas arbete inte 

utfördes på det sättet som fritidspedagogerna menade att det borde göras. Skolverksamheten verkade 

av skolledningen prioriteras i första hand där fritidspedagogerna fick anpassa sig och inta rollen som 

resurs för att underlätta bedrivandet av skolundervisningen. Här kan en alltså tala om en komplex och 

otydlig yrkesroll för fritidspedagogen. Skolledningen bristande erfarenhet och uppfattning om hur 

fritidsverksamheten ska bedrivas skapar en yrkesroll som fritidspedagogen inte upplever 

överensstämmer med vad hen är utbildad för. Som tidigare nämnts menar också Ackesjö m.fl. (2016) 

att de utbildade grundlärarna mot fritidshem upplever att deras specifika kompetens ofta lämnas 

outnyttjad. Genom de erfarenheter som fritidspedagogerna delger i den här studien skapar alltså 

bristen på en gemensam uppfattning om yrkesrollen problem, något som kan liknas med det som 

Schwarz och Lindqvist (2018) påvisar när deras informanter uttrycker att en unison uppfattning 

saknas. Att Schwarz och Lindqvist (2018) även menar att erfarenheter är öppna för tolkning och kan 

förstås i relation till andra, gör att vi genom informanternas olika erfarenheter kan tolka 

skolledningens förhållningssätt som avgörande för fritidspedagogens yrkesroll.  

Från våra informanter kunde vi tolka ett yrkesuppdrag som handlar om att uppfostra, skapa 

medborgare och främja relationer. Att skapa en meningsfull fritid för elever var också något som 

kunde kopplas till fritidspedagogernas yrkesuppdrag. Saar m.fl. (2012) skriver om fritidspedagogens 

viktiga roll för att främja elevers sociala relationer och erbjuda dem en meningsfull fritid, något som 

alltså våra informanter också tar upp. Till skillnad från i en lektionskontext kan fritidsverksamheten 

erbjuda eleverna ett större deltagande och en möjlighet att påverka sitt eget sammanhang, menar Saar 

m.fl. (2012). I sin studie synliggör Dell’Angelo och Seaton (2016) att lärarstudenter upplever ”after-

school programs” som en bättre arena för relationskapande än vad det traditionella klassrummet är. 

Denna arena ger en större möjlighet att skapa en djupgående relation med elever, vilket informanterna 

menar inte hinns med under lektionerna i skolan (Dell’Angelo & Seaton, 2016). Här menar vi att 

yrkesuppdraget som fritidspedagog blir viktigt, speciellt om relationer mellan skolpersonal och elev 
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inte hinns med under lektionstid. Även om det framkommer i analysresultatet att det också i 

fritidsverksamheten ibland är svårt att ge alla elever den uppmärksamhet som de behöver, så menar vi 

att upplevelsen av att inte räcka till är något som också visar på att relationskapande i yrkesuppdraget 

ändå strävas efter. Att skapa relationer och erbjuda en meningsfull fritid blir också ett centralt 

yrkesuppdrag kopplat till de nackdelar med samhällets digitalisering som studiens fritidspedagoger 

menar att digitaliseringen har. Barn idag är stillasittande och bedriver mycket av sina sociala 

interaktioner och relationer på sociala medier. Här blir fritidsverksamheten viktig för att eleverna ska 

få möjlighet att uppleva andra fenomen än det som sker framför en digital skärm. Skolverket (2018) 

menar att all verksamhet som läroplanen förfogar över också har ett gemensamt demokratiuppdrag, 

där elever ska få möjlighet att utöva inflytande över sin egen utbildning. Saar m.fl. (2012) belyser att 

elever i fritidsverksamheten också får en stor chans att själva bestämma och göra egna val. 

Sammanfattningsvis framträder en bild av fritidshemmet som en viktig institution, där relationer och 

en meningsfull fritid skapas, och som samtidigt ger eleverna inflytande över sitt eget sammanhang.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Resultaten av den här studien visar på en mångfacetterad och komplex yrkesroll för den verksamma 

fritidspedagogen. Informanterna beskriver hur deras yrkesroll ofta utnyttjas till något annat än det som 

de menar ska tillskrivas yrkesrollen. Vi hoppas att med denna studie ge ljus åt hur yrkesrollen som 

fritidspedagog ser ut idag, och visa på möjligheter som kan göra den tydligare. En förutsättning för att 

skapa en tydlig och relevant yrkesroll är att skolledning tillsammans med fritidspedagogen har en 

gemensam bild av vad yrkesrollen ska handla om, menade informanterna. Denna förutsättning för en 

tydlig och relevant yrkesroll blir central för både verksamma fritidspedagoger och för oss som 

blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.. Kan en gemensam och relevant 

uppfattning om yrkesrollen skapas mellan skolledning och den som arbetar i fritidsverksamheten, blir 

nog yrkesrollen tydligare och arbetsklimatet bättre för den verksamma fritidspedagogen. 

Slutsatser 

Informanterna i den här studien tolkade sin yrkesroll som mångfacetterad och komplex. De intervjuade 

fritidspedagogernas yrkeskompetens hamnar i skymundan i skolverksamheten där läraren styr mycket 

över det arbete som ska utföras. Huruvida yrkesrollen som fritidspedagog blir tydlig och 

yrkesuppdraget relevant, menar informanterna ofta hänger på om skolledningen har en adekvat 

uppfattning om vad som ska tillskrivas yrkesrollen och yrkesuppdraget. För runt 20 år sen beskrev 

Hansen (1999) och Calander (2000) den otydliga yrkesrollen för fritidspedagogen. Den otydliga 

yrkesrollen existerar fortfarande idag enligt Ackesjö m.fl. (2016), och detta intygas även genom det 

som framkommer från våra informanter. Integreringen av skola och fritidshem skedde också för 

omkring 20 år sedan och flera skol- och policydokument har givit riktlinjer för hur denna integrering 

ska ske. Yrkesrollen som fritidspedagog verkar trots dessa styrdokument förbli otydlig och hur den ser 

ut och bedrivs verkar snarare styras av skolledningars uppfattningar och den undervisning som lärare 

bedriver under skoltiden. En slutsats blir här att om en tydlig yrkesroll som fritidspedagog ska skapas 

så behövs det mer än de förordningar som återfinns i styrdokumenten. För att fritidspedagogen ska 

kunna bidra med sin kompetens under skolverksamheten skulle samtal mellan rektor, lärare och 

fritidspedagog kunna vara en väg att gå. I samtalen kan både lärare och fritidspedagoger bilda sig en 

uppfattning om professionernas specifika kompetensområden, och denna uppfattning kan sedan ligga 

till grund för ett gemensamt arbetssätt som skolledningen i sin tur kan realisera.  



29 
 

Det yrkesuppdrag som informanterna tycker sig ha handlar om att uppfostra, att skapa medborgare och 

att främja relationer mellan elever. Här kan en konflikt mellan fritidspedagogens yrkesroll och 

yrkesuppdrag finnas. Eftersom yrkesrollen styrs och anpassas mycket efter skolundervisningen kan det 

yrkesuppdrag som informanterna delger vara svårt att uppnå. Det är endast på fritidshemmet som 

fritidspedagogen själv kan styra undervisningen och aktiviteterna så att yrkesuppdraget kan 

praktiseras. Skulle istället fritidspedagogen vara mer delaktig i den undervisning som bedrivs i 

klassrummet skulle det yrkesuppdrag som informanterna beskriver kunna kombineras med det 

yrkesuppdrag som lärare anser sig ha. Informanternas yrkesuppdrag om att skapa medborgare är även 

något som Skolverket (2018) menar att samtlig skolpersonal har som uppdrag. Yrkesuppdraget om att 

främja relationer kan även kopplas till hela skolans uppdrag att skapa en social gemenskap 

(Skolverket, 2018). Således är mycket av det yrkesuppdrag som studiens fritidspedagoger delger något 

som också är en del av lärarens uppdrag. Detta ömsesidiga yrkesuppdrag kan vara ett argument för en 

mer jämlik arbetsfördelning mellan lärare och fritidspedagog i skolverksamheten.  

Vidare forskning 

Utifrån de förutsättningar för en tydlig yrkesroll som informanterna i den här studien tar upp, där en 

bra rektor var en sådan, skulle det vara intressant att utforska hur rektorer ser på yrkesrollen som 

fritidspedagog. Flera av våra informanter kopplar sin otydliga roll och outnyttjade kompetens i 

klassrumskontexten till en rektor eller skolledning som inte delar deras uppfattning om yrkesroll och 

relevanta arbetsuppgifter. Därför skulle det, utöver att låta rektorer ge sin bild av fritidspedagogens 

yrkesroll, vara intressant att också undersöka rektorernas syn på fritidshemsverksamheten i stort och 

vilket yrkesuppdrag som de menar att fritidspedager har. Liknande frågeställningar som används i den 

här studien skulle kunna användas: Hur tolkar rektorer fritidspedagogens yrkesroll? Hur uppfattar 

rektorer fritidspedagogens yrkesuppdrag? 

Ovanstående frågeställningar skulle även kunna omformuleras och ställas till lärare. Detta eftersom 

den här studien visar att fritidspedagogen ofta används som en resurs till läraren. Att ta del av hur 

lärare ser på samarbetet med fritidspedagogen i klassrummet skulle därför bli intressant. Ser 

exempelvis läraren sin yrkesroll som mer ledande och central än fritidspedagogens? Det skulle även 

vara intressant att undersöka hur samverkan mellan lärare och fritidspedagoger fungerar på en och 

samma arbetsplats. Utnyttjas de olika professionernas specifika kompetens eller speglas den ena mer 

än den andra? Att även låta lärare och fritidspedagoger ta del av och medverka i en sådan studie, som i 

ett aktionsforskningsprojekt, skulle nog också kunna leda till en ökad förståelse mellan de olika 

yrkesrollerna.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Samtyckesblankett  

 

   

 

Hej personal i fritidshem på X-skolan. Stockholm 2019-XX-XX 

 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under denna 

termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer att handla om pedagogers egen syn på sin yrkesroll. 

Under veckorna 6–7 kommer vi att genomföra intervjuer för att samla in material till vår studie. Vi ämnar 
intervjua personal som arbetar i fritidshem. Under intervjuerna kommer vi att, med personalens tillåtelse, 
använda ljudupptagningar och föra anteckningar. Intervjun kommer att cirka 25–60 minuter och grundar 
sig i personalens egna uppfattningar om sin yrkesroll och sitt arbete.  
 
I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 
2017). Det innebär exempelvis att personalen, fritidshemmet och skolans identitet inte avslöjas. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni beslutar 
er för att delta i studien kommer ni få möjligheten att ta del av den när den är avslutad i slutet av Mars.   
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
Vänliga hälsningar Harald & Maria  

 
Kontaktuppgifter 
Harald Sköldvall (Student) 
Telefon: 076-2007980 
Mail: skoldvall@hotmail.com 
 
Maria Westerlund (Student) 
Telefon: 073-6292137  
Mailadress: Mariawesterberg84@hotmail.com  
 
Linnéa Holmberg (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-12076225 
Mailadress: linnea.holmberg@buv.su.se  
 
Jag ger mitt medgivande att delta i studien. 

 
 Namn 

………………………………………………………………………………………………Datum………………

………………………. 

 

Namnförtydligande…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

  

mailto:skoldvall@hotmail.com
mailto:Mariawesterberg84@hotmail.com
mailto:linnea.holmberg@buv.su.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

• Hur länge har du arbetat i fritidshem? 

 

• Vilken tjänst har du på ditt anställningsavtal?  

 

• Hur många fritidsavdelningar finns det på skolan? 

 

• Vilka förväntningar hade du på den yrkesroll som du skulle träda in i när du började 

att arbeta på fritidshem?  

 

– Hur upplever du att de förväntningarna svarade upp mot hur det var i praktiken? 

 

 

Yrkesroll och yrkesuppdrag (Kan du utveckla, ge exempel på, fördjupa) 

 

• Beskriv hur du uppfattar din yrkesroll. 

 

– Berätta om hur du uppfattar ditt arbetsuppdrag? 

 

– Beskriv vad du anser att din huvudsakliga arbetsuppgift är? 

 

• Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig. 

 

 – Hur ser dina arbetsuppgifter ut på förmiddagen? 

 

 – Hur ser dina arbetsuppgifter ut på eftermiddagen? 

 

• Upplever du att arbetsupplägget förändrats sen du började arbeta i fritidshem? 

 

• Berätta om du upplever att införandet av del 4 i läroplanen har påverkat ditt 

yrkesuppdrag.  

 

 

Övrigt 

  

• Skulle du säga att du trivs med din yrkesroll? 

 

– Finns det något att i din arbetssituation och yrkesroll som du skulle vilja ändra på? 

 

• Finns det något i vårt samtal som du skulle vilja utveckla?  

 

• Är det något som vi missat och som du önskar att tillägga?



 
 

 


