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Sammanfattning  

Syftet med vårt arbete är att belysa lärarnas uppfattningar om fritidspedagogens 
yrkesroll vid två skolor. Ett ytterligare syfte är att jämföra ovan med rådande 
uppfattningar från Skolverket samt jämföra utfallet av ovanstående med resultatet av en 
enkät utförd på fritidspersonalen vid dessa två skolor.  

Vi väljer att använda en kvalitativ undersökningsmetod med förutbestämda frågor. Vi 
avser att intervjua fyra lärare och delar ut enkäter till fem fritidsanställda på två olika 
skolor. Vi intervjuar även personal på Skolverket för att jämföra beskrivningen av 
fritidspedagogens yrkesroll. 

Studien bygger på ett interaktionistiskt perspektiv. 

Resultatet av undersökningen visar det faktum att både lärarna och fritidspersonalen 
uppfattar fritidspedagogens yrkesroll som splittrad, ses som hjälplärare samt att de har 
låg status. 

Abstract 

The purpose of this study is to illustrate teachers’ perceptions of the professional role of 
a leisure pedagogue.1 A further purpose is to compare the above with the prevailing 
view of The National Agency for Education. A further purpose is to compare the result 
of the above with questions put to the after-school centres personal. 

We choose a qualitative method with predetermined questions. We are interviewing 
four teachers and are handing out questionnaires to five after-school centres personal at 
two different schools. We are also interviewing staff at The National Agency for 
Education to be compared of a leisure pedagogue’s professional role. The study is built 
on an interactionistic perspective. 

The result of our investigation illuminated the facts that both teachers and after-school 
centres staffs’ perception of the role of a leisure pedagogue as a disunited role, a helping 
teacher and has a low status.    
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Förord 

Vi vill börja med att tacka människor som har stöttat och hjälpt oss under vårt arbete; 
Doris Modig, Gierth Olsson, Monica Larsson samt Bengt Börjesson. Ett stort tack vill 
vi ge till Mari Konttinen som under vårt arbete har blivit vår sanna handledare och 
engagerat sig enormt mycket och hjälpt oss under arbetets gång. Vi vill även tacka alla 
de som har ställt upp på våra intervjuer samt enkäter. Ett stort tack även till våra 
familjer som har fått stå ut med vår frånvaro när det varit som värst, och även orkat 
lyssna på vårt prat om ämnet. Sist av allt vill vi framförallt tacka varandra. Resan har 
varit lång och som en berg- och dalbana. Tack vare vår humor och att vi båda har nära 
till skratt har vi kämpat oss igenom detta.  

Vi är två studenter med varsitt habitus, trots att det är 18 år mellan oss finns det ett 
starkt band som binder oss. Båda två är envisa anhängare av fritidens pedagogik och det 
informella2 sättet att lära sig. Vi har stött på kommentarer vid valet av vår inriktning, då 
folk undrar varför vi ska ta på oss studieskulder för att bli fritidspedagoger istället för att 
bli ”riktiga lärare”. 

Tankarna satt igång och frågan uppkom om hur mycket lärare vet om fritidspedagogens 
yrkesroll. Inte en enda gång under alla tre år på Lärarhögskolan vid basgruppsmötena 
nämnde man fritidspedagogens yrkesroll. Vi satt ensamma i vår inriktning tillsammans 
med kollegor från andra inriktningar. De flesta ägde ingen kunskap om fritidens 
pedagogik eller om fritidspedagoger. Vi är medvetna om att fritidspedagogyrket är 
ganska ungt i jämförelse med läraryrket som funnits längre.3 Möjligen kanske detta har 
påverkat ovetskapen om fritidspedagogens yrkesroll?  

Erika Modig och Sofija Olsson 

Stockholm 2007-05-10 

                                                

 

2 Rohlin (2001) 

3 se under Historisk utveckling av fritidshemmet s. 5 
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Kapitel 1 Inledning 

I denna uppsats har vi valt att undersöka uppfattningar om fritidspedagogens yrkesroll 
utifrån vad ett antal lärare, fritidspersonal samt en anställd på Skolverket säger i sina 
intervjusvar. Hansen4 skriver i sin avhandling att det är kulturer som möts, inte individer. 
Individerna i vårt fall är lärare och fritidspedagoger, dessa är bärare av kulturellt 
förmedlade tankar och idéer. Vi har upptäckt att det finns ett problemområde i förhållandet 
mellan lärare och fritidspedagoger. Denna upptäckt bestod av motsättningar i fråga om de 
outtalade förväntningar på vad som ingår i fritidspedagogens roll. Vi har sett att problemet 
uppkommer bland annat genom missförstånd i vardera arbetsuppgifter vilket leder till en 
oklarhet, samt lärarnas och fritidspedagogernas skilda uppfattningar om varandras 
yrkesprofession. En förklaring enligt Hansen kan vara beskrivningen att detta rör sig om 
olika yrkesidentiteter och sociala identiteter. Fritidspersonalen anser sig ha en lägre status 
än lärarna. Ytterligare motsättningar är att fritidspedagogens kompetens ofta används som 
en resurs i klassrummet och som en hjälplärare. Detta bekräftar många forskare och säger 
att fritidspedagoger har fått en dubbel yrkesroll genom att arbeta i samverkan med skolan. 
Calander5 menar bl. a att fritidspedagogens yrkesroll är schizoid av den dubbla yrkesrollen. 
Fritidspedagogen har någon slags lärarroll i skolsamverkan och är fritidspedagog först på 
fritidshemmet i de verksamheter där skolan inte är inblandad i.  

Utgångspunkten i Hansens arbete är den symboliska interaktionismen, vilket gav oss 
inspiration i vårt arbete vid valet av teoretiskt perspektiv. Vår samlade erfarenhet och 
kunskap om fritidspedagogens yrkesroll utgör bakgrunden till vår vilja att undersöka hur 
argumenten kring fritidspedagogens yrkesroll kan se ut i dagens skolverksamhet. I denna 
C-uppsats strävar vi efter att på ett djupare plan försöka förstå hur uppfattningarna ser ut 
samt vilka faktorer som förenar och skiljer dem åt. Under vår utbildning på Lärarhögskolan 
har vi tagit del av och fått kunskap om fritidspedagogens yrkesroll där det informella sättet 
att lära är i fokus. Med hjälp av de estetiska ämnena och med specialkompetens om 
gruppdynamik är det fritidspedagogens uppgift att stärka och stötta barn/elever i det 
livslånga lärandet. Vi har i vår undersökning försökt få en uppfattning om hur några lärare 
och fritidspedagoger uttrycker och förklarar fritidspedagogens yrkesroll dels i förhållande 
till vår utbildning men också i förhållande till Skolverkets beskrivning. 

Vi har i undersökningen ställt frågan om hur lärarna uppfattar fritidspedagogens yrkesroll, 
detta för att jämföra likheter i fritidspersonalens enkätsvar, samt den beskrivning som 
Skolverket gett ut avseende fritidspedagogens yrkesroll. Alla ideal kan dock ifrågasättas, 
dessa är endast en återspegling av de tankar och normer som är styrande i samhället just då. 
Tankarna hos en eller flera grupper av människor, med rätt att fatta beslut, blir tongivande 
för det som anses vara idealiskt och värdefullt i det samhälle vi befinner oss i. Vi har valt 
att ställa frågor kring fritidspedagogens yrkesroll för att därigenom få kunskap om vårt 
kommande yrke, samt hur det uppfattas sett ur de olika intervjupersonernas perspektiv.  

                                                

 

4 Hansen, M (1999) Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan  

5 Calander (1999) 
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Skillnader mellan skola och fritidshem (ur Allmänna råd)  

 
Skolan är obligatorisk och alla barn ska ha tillgång till utbildning. 

 
Fritidshemmet är en frivillig verksamhet och erbjuds inte alla barn. 

 
Genom pedagogisk verksamhet ska fritidshemmet komplettera skolan, ge barn en 
meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 

 
Detta ingår inte i skolans uppdrag. 

 
I skolan finns krav i skollagen i form av timplaner, kursplaner och betygskriterier 
som styr vilka kunskaper barnen ska tillägna sig.

  

Dessa styrningar och krav finns inte i fritidshemmet.  

Vidare anges vikten av personalens kompetens för verksamheten i fritidshemmet. 
Skolverket eftersträvar att personalen på fritidshemmet har en barn- ungdomspedagogisk 
högskoleutbildning. Vi söker interaktion mellan lärare och fritidspedagoger och hur dessa 
pedagoger uppfattar sina roller visavi varandra. Fritidspedagogens yrkesroll är i förhållande 
till läraren ett mycket nytt yrke. Denna profession skall idag integreras i skolan som har 
mer än 150 års traditioner om undervisning och arbete med barn i grupp. Av intresse för 
vårt kommande yrkesliv vill vi försöka ta reda på möjligheterna att utöva fritidens 
pedagogik på det sätt som vår utbildning lett oss fram till.    

Undersökningsområde 
Historisk utveckling av fritidspedagogens yrkesroll: 

Skolbarns omsorg - en samhällsfråga?6 och Att styra i namn av barns fritid7 är Malin 
Rohlins två böcker som beskriver en del av den historiska utvecklingen av 
skolbarnomsorgen och fritidshemmen ur ett historiskt perspektiv. Rohlin guidar oss från 
slutet av 1800-talet fram till dagens fritidshem. Fritidshemmen har sina historiska rötter i 
de s.k. arbetsstugorna, som inrättades i slutet av 1800-talet. Man ville förhindra tiggeri 
bland de allra fattigaste skolbarnen. Skolan visade sitt intresse för stugorna, eftersom 
bristen på lämplig fritidssysselsättning för eleverna försvårade skolans arbete. Man ville 
även lära ut ett ”hederligt” hantverk till barnen för att de skulle bidra till sin försörjning och 
fostra dem till rätt värderingar. Anna Hierta-Retzius (1841-1924) var initiativtagaren till de 
första arbetsstugorna i Stockholm. Arbetsstugan var ett viktigt komplement till skolan. 

                                                

 

6 Rohlin (1996) 

7 Rohlin (2001) 
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Inge Johansson8 menar att arbetsstugorna ersattes på 1940-talet av eftermiddagshem, där 
den främsta uppgiften var att sysselsätta barnen och stimulera dem till aktiva och 
utvecklande fritidssysselsättningar. Denna händelse speglar samhällets utveckling med en 
ökad material standard och möjligheten till fri tid, som inte måste användas till arbete för 
att försörja sig. 

Under första hälften av 1960-talet ersattes eftermiddagshemmen av fritidshem. Hösten 
1964 i Norrköping startade en försöksutbildning som var den första 
fritidspedagogutbildningen i Sverige. Utbildningen bytte namn från 
fritidshemsledarutbildning till fritidspedagogutbildning. Det var en yrkeslinje som övergick 
till en linje vid högskolan (1977).  I utbildningen fanns det många likheter med 
förskollärarutbildningen, dock med mera praktiska drag. Hülphers9 menade att både 
fritidpedagogstudenter och yrkesverksamma fritidspedagoger hade svårt att förklara 
innebörden av sin yrkesroll.  

Calander10 hänvisar till Barns fritid (SOU 1974:42) där man föreslog i betänkandet en ny 
organisationsmodell för den framtida skolbarnomsorgen. Detta förslag har inneburit att så 
småningom skulle fritidshemmen lokalintegreras i skolan. Utredarna ansåg att kostnaderna 
för fristående fritidshem var för höga. Calander menar att fritidspedagogerna skulle vara 
spindlarna i ett nät som vävde samman barnens fritidsaktiviteter. Det var verksamheternas 
pedagogiska form snarare än dess innehåll som var av intresse för utredarna. 

Under hela 70-talet fanns det visioner om det utvidgade fritidshemmet och den samlade 
skoldagen, men dessa visioner blev aldrig fullt ut realiserade. Calander ser som en 
förklaring till det att det fanns ett ideologiskt motstånd på politisk nivå, och ett motstånd 
bland lärarna. Lärarna kunde inte ensamma ansvara för de aktiviteter som skulle finnas 
inom skoldagens ram. Därför sågs fritidshemmet som viktiga i samverkan för skoldagens 
genomförande och utveckling. Man började på en del ställen att utveckla olika former av 
samverkan mellan fritidshem och skola i integrerade anläggningar. Samverkan över dessa 
gränser var inte lätt eftersom att fritidshemmen tillhörde Socialstyrelsens ansvarsområde 
och inte Skolöverstyrelsen. 

Efter 1985 träder fritidshemmen fram och fritidspedagogerna börjar ses som en viktig 
resurs för grundskolan. Fritidspedagogkåren hade även vuxit i antal och till detta kommer 
fritidshemspersonal med annan utbildning. 

90-talet kom med nedskärningar som tvingade framförallt kommunalpolitikerna att 
integrera fritidsverksamheten i skolbyggnaderna. 1995 ändrades Socialtjänstlagen och 
fritidshemmet definierades då som en del av skolbarnomsorgen. Fritidspedagogerna skulle 
ha hand om den praktisk - estetiska undervisningen och skolan den teoretiska delen. Första 
juli 1996 överfördes ansvaret för barnomsorgen från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet. Skolverket blev tillsynsmyndighet som framhöll utvecklingen 
av en gemensam pedagogisk grundsyn för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. 

                                                

 

8 Johansson, I (1986) Fritidspedagogens yrkesroll 

9 Hülphers (1998)  

10 Calander (1999)  
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I den nya lärarutbildningen kan studenterna få kompetens både i grundskolan och i 
fritidspedagogik. Genom lärarutbildningsreformen har det inrättas en samlad lärarexamen. 
Det krävs studier motsvarande 140 poäng. Utbildningen består av tre delar: ett gemensamt 
allmänt utbildningsområde om 60 poäng, inriktningar om minst 40 poäng och 
specialiseringar om 40 poäng.11 

Calander12 menar att fritidspedagogernas professionaliseringsstrategi innebär att kåren 
fackligt utvecklade yrkespositionen som en lärarposition. Målet för fritidspedagogerna var 
att etablera fritidens olika arenor som uttalat pedagogiska och lika viktiga för barns lärande 
och fostran som skolan. Man insåg att jämlikheten mellan fritidspedagog- och 
lärarpositionerna skulle uppnås genom att fritidshemmet skulle utvecklas till en egen 
utbildningsarena.  

Syfte och problem 
Syftet med vår studie är att belysa likheter och skillnader i uppfattningar hos lärare, 
Skolverket och fritidspersonal avseende fritidspedagogens yrkesroll.  

Vilka uppfattningar har lärare vid två skolor angående fritidspedagogens yrkesroll? 

Vilka uppfattningar har fritidspersonalen vid två skolor om fritidspedagogens yrkesroll? 

Vilka likheter och skillnader synliggörs genom de intervjuade lärarnas, Skolverkets och 
fritidspersonalens uppfattningar om fritidspedagogens yrkesroll? 

Vad säger vår informant på Skolverket om fritidspedagogens yrkesroll?  

                                                

 

11  Lärarförbundet  (2006) s. 22 

12  Calander (2001). S.28 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv – 
tidigare forskning 

Teori 
Begreppet symbolisk interaktionism skapades av Herbert Blumer13, han menar att 
människans jag är en process och inget statiskt. Blumers symboliska interaktion grundar sig 
på tre antaganden. Den första är att vi människor skapar vår verklighet utifrån föremålens 
betydelse. I det andra antagandet skapar vi mening då vi förhåller oss till varandra. 
Slutligen är det vi människor som skapar denna betydelse på ett aktivt sätt. Symbolisk 
interaktion utgår från att människor kan förändras, och gör det hela tiden.  

Sociologerna Charles Horton Cooley14 och Georg Herbert Mead15 har utifrån Blumer 
skapat en teoretisk tankemodell som kan ses som ett socialpsykologiskt perspektiv. Detta 
kallas för symbolisk interaktionism. Tanken med symbolisk interaktionism är inte att 
förklara den sociala verkligheten utan snarare att förstå den. Symbolisk interaktion kan ses 
som en utgångspunkt för analysen av den sociala verkligheten. I modellen ingår fem 
hörnstenar som är grundläggande för modellen; definition av situationen, all interaktion är 
social, vi interagerar med hjälp av symboler, människan är aktiv och handlar och beter sig 
och befinner sig i nuet.  

Definitionen av situationen – Enligt Mead beskrivs situationen som när  
”alla personer försöker rädda någon från att drunkna, finns det en känsla av gemensam ansträngning i vilken 

man stimuleras av dem andra att göra samma sak som dom. I dessa situationer har man en känsla av att vara 

identisk med alla därför att reaktionerna är väsentligen en identisk reaktion. I fallet med en arbetsgrupp, finns 

det en identifikation med gruppen hos individen; men i det fallet gör man något annorlunda än dem andra, 

även om vad dem andra gör bestämmer vad man själv skall göra. Om saker och ting går lätt och obehindrat 

kan det uppstå något av samma hänförelse som i den förra situationen. Det är fortfarande känslan av dirigerad 

kontroll. Det är där ”I” och ”Me” i någon mening kan smälta samman som det uppstår den specifika känsla av 

upprymdhet som hör till de religiösa och patriotiska attityder i vilka den reaktion som man framkallar hos andra 

är den respons som man själv ger.” 16 

För att förklara begreppet använder vi Thomas & Zanieckis17 uttalande: ”If men defined 

situations as real, they are real in their consequences.” Det är en pågående process vilket innebär att 
                                                

 

13 Blumer, H (1969) Symbolic Interactionism: Perspective and method 

14 Cooley, C H (1981) Samhället och individen  

15 Mead (1976) 

16  Ibid s. 193 

17 Trost & Levin (2004) s. 13 
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vi definierar om situationen hela tiden. Om vi ändrar uppfattning om situationen då kan 
beteendet förändras. Vad en människa uppfattar i en situation är inte bara den människans 
verklighet utan den styr också hennes beteende. Allt detta är en process där vi definierar 
om situationen ständigt, vilket leder till att vi ändrar uppfattning och därmed vårt beteende. 
Verkligheten är subjektiv och kan uppfattas på många olika sätt. Samtidigt finns delar i vår 
situation som alla är överens om och får en objektiv prägel, som t.ex. stolar och bord.   

Social interaktion - Hur människor interagerar och samtalar, både verbalt och genom 
kroppens gester och minspel. Uppförandet, utseendet och kläder är också en form av social 
interaktion. Trost & Levin18 menar att även om människan inte kommunicerar är det ändå 
interaktion då hon inte gör något som kanske förväntas. Genom social interaktion kan man 
förstå människan. Social interaktion kan vid ett tillfälle förekomma hos endast en 
människa, dvs. när hon tänker. Kommunicera kan man inte göra med sig själv, vilket utgör 
skillnaden mellan dessa två. Interaktionen måste alltså vara gemensam för att den ska 
kallas kommunikation. I social interaktion är det viktigt att kunna sätta sig in i hur andra 
människor tänker och känner, dvs. att empatisera. I symbolisk interaktionism är empati 
ingen förmåga, utan en process att kunna förstå hur den andra tänker och känner.  

Symboler - I symbolisk interaktionistisk mening finns det symboler runt oss på en mängd 
sätt och i alla sammanhang. Ord är symboler som vi använder i vår interaktion, och i vår 
kommunikation med andra. Även våra handlingar eller beteenden är symboler som har en 
betydelse i ett socialt sammanhang. Här är det dock viktigt att påpeka att handlingar inte är 
symboler om vi inte avser något med dem eller om de inte är avsedda för någon annan. 
Enligt symbolisk interaktionism framkallar användningen av symbolerna handlingar eller 
beteenden som vi kallar känslor. När vi skapar en relation till orden får vi en känslomässig 
mening till orden, dvs. symbolerna.  

Aktivitet - Människan är svår att förutse i och med att vi definierar om situationen hela 
tiden. Det är svårt att veta hur en människa kommer att handla om vi inte förstår hur 
människan definierar situationen och uppfattar symbolerna. Att vara aktiv innebär att vara 
med i en process. Människan är inte, människan gör!

19   

Nuet - Vi finns i nuet och vi definierar situationen i nuet. De menar att vi integrerar med 
våra symboler i nuet. Vi alla befinner oss i en ständig förändringsprocess där synen på nuet 
hänger samman. Symbolisk interaktionism innehar synsättet att människan aldrig glömmer 
något. Minnet behåller inte bara det erfarna utan även det glömda finns lagrat i de nyare 
meningarna och värderingarna.  

Mead förklarar hur människans medvetande (mind) och jag (self) uppstår och utvecklas. 
Medvetandet och jaget uppstår och utvecklas i samspel med andra och det omgivande 
samhället. När den sociala processen närvarar i individer som är med i en process uppstår 
medvetandet. Individen blir då själv medvetande om relationen till processen i sin helhet 

                                                

 

18 ibid. 

19  ibid.: s. 20 
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och de andra individer som är tillsammans med honom. För utvecklingen av medvetandet 
är reflektionen det viktigaste villkoret. 

”Det är genom reflektion – att vända erfarenheten bakåt mot individen själv – som hela den sociala 

processen på så sätt förs in i erfarenheten hos de individer som deltar i den; det är med sådana 

medel, som gör det möjligt för individen att anta den andras attityd gentemot sig själv…”20 

Mead menar att den sociala erfarenheten avgör hur mycket av jaget som kommer med i 
kommunikationen. Vi har en hel del relationer till olika människor, och delar upp våra jag i 
olika delar beroende på vilka vi umgås med. 

Enligt Nilsson21 ligger fokus i det interaktionistiska perspektivet på samspel, identitet, 
kommunikation, relationer och symboler. Samspelet i det sociala livet och jaget som 
konstrueras i detta samspel kallas symbolisk interaktionism.  

”Vi agerar mot andra utifrån den mening de har för oss. När en gest eller signal har en gemensam 

mening för två aktörer, blir den en signifikant symbol för dem. Det viktiga med signifikanta symboler 

är att de möjliggör rolltagande. Det är ett nyckelbegrepp hos Mead och innebär att A kan sätta sig 

in i vad B tänker och tycker och uppfatta den innebörd gesten eller handlingen representerar.”22 

Nilsson menar att enligt Mead kan vi göra oss till objekt för oss själva som utvecklar vår 
medvetenhet. Genom att ta andra personers roller kan vi se oss själva med andra ögon. 
Genom detta sätt kan vi förstå oss själva utifrån andras perspektiv ”vi blir ett objekt för vår egen 

varseblivning”23 

Svedberg24 tolkar Mead att i människans vilja att relatera, iscensätta en dialog mellan inre 
värld och yttre verklighet, söker hon ständigt mening. Mead menar att medvetandet 
utmärks av en sorterande “activity and the different phases of this consciousness are parts 
of this activity”. Genom mening skapas trygghet.  

Tullie Torstenson-Ed & Inge Johansson25 menar att människor som individer och 
yrkesaktörer skall hantera en ny vardag, enskilda aktörers handlande behöver beskrivas och 
förklaras. De betonar vikten av teori som kan beskriva och analysera både människa och 
struktur, liksom den interaktion som pågår mellan dem över tid. Symbolisk interaktionism 
är för Torstenson-Ed & Johansson just sådan teori som kan hantera människors tolkande 
och handlande i den aktuella situationen.  

I Nilssons26 forskning finner vi begreppet social identitet. I definitionen av begreppet 
använder han sig av Henri Tajfel och Ralph Turners forskning mellan två grupper. Nilsson 
menar att de ansåg att konkurrens skapar spänningar och en fördomsfull inställning 

                                                

 

20 ibid. S. 108 

21 Nilsson (1996) 

22 ibid. s. 176 

23 ibid. S. 177 

24  Svedberg (2003) 

25 Torstenson-Ed, Johansson ((2000) 

26  Nilsson (1996) 
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gentemot konkurrenter. Utifrån detta skapade de en teori om social identitet. Med social 
identitet menar Tajfel att vår identitet har två källor, en psykisk och en social identitet. Vår 
sociala identitet grundar sig i de grupper vi vill tillhöra, om dessa har hög status får också 
vi hög social status. 

”De menade att vår upplevelse av vilka vi är (vårt jag eller vår identitet) har två källor – en personlig 

och en social; vi har både en psykisk och en social identitet. I identiteten ingår en jagbild och en 

självkänsla, det sistnämnda utgör värderingen av jagbilden och självkänsla; mycket av det vi gör är 

inriktade på att uppnå detta. Vår sociala identitet härrör från de grupper vi tillhör (eller vill tillhöra) 

och om grupperna har hög status får också vi hög social status. Därför är det naturligt att vi stödjer 

och gynnar de grupper vi tillhör – till och med överskattar dem – och nedvärderar andra grupper.”27  

Enligt Tajfel i Hansen: 

“Social identity” as defined here is thus best considered as a shorthand term used to describe (i) 

limited aspects of the Concert of self which are (ii) relevant to certain limited aspects of social 

behavior.”28 

Hansen29 menar att utifrån det interaktionistiska perspektivet bildas en alltför mekanistisk 
syn på människans förhållande till kultur och samhälle. Hon har istället för begreppet 
“yrkesroll” valt att använda begreppet “social identitet” (social identity) om det sociala 
framträdandet och den sociala tillhörigheten till en grupp. Detta är mer specifikt för hennes 
del eftersom den grupp det gäller är en yrkesgrupp “yrkesidentitet”.  

Castells30 menar att en individ kan ha en mängd olika identiteter. På detta sätt kan 
individen spela många olika roller. Beroende på publik kan individen anpassa sitt 
framträdande och varje roll skulle därför kunna vara en identitet. 

Calander31 använder begreppet yrkesroll som en integrering av tre ytterligare begrepp: 
yrkesposition, yrkesfunktion och yrkesidentitet. Han definierar yrkesposition som yrkets 
strukturellt bestämda plats relativt andra yrken inom barnomsorgs- och 
utbildningsinstitutionerna. Han uttrycker att till positionen knyts vissa 
rättigheter/skyldigheter som en innehavare av positionen använder sig av i interaktion med 
andra (t.ex. i ett arbetslag). Calander menar att yrkesfunktionen handlar om yrkesinnehållet 
och är resultat av samspelet mellan positionens plats i strukturen och social interaktion med 
andra aktörer. Slutligen förklarar Calander att yrkesidentiteten är en personlig upplevelse 
av att vara yrkesutövare/positionsinnehavare. Beroende på samspelet mellan position och 
funktion erbjuds yrkesutövarna olika möjligheter för identitetsutveckling, de får olika 
identitetserbjudanden. Ett identitetserbjudande förklarar Calander som att utövaren genom 
att personligen förhålla sig till position och funktion ges möjlighet att utveckla sin 

                                                

 

27 Nilsson (1996) s.  171 

28  Hansen (1999) s. 31 

29  Hansen (1999) 

30  Castells (2000)  

31  Calander (1999) 
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yrkesidentitet i en viss riktning, antigen genom att integrera erbjudandet som en del i 
yrkesidentiteten eller genom att ta avstånd från det.32 

I Miljöer för lärande33 menar Anna Klerfelt att Gustavssons undersökning visar att 
fritidspedagoger som arbetar i samverkan med skolan har en tendens att arbeta mer som 
lärare än som fritidspedagoger, eftersom skolans kontext är den dominerande. Gustavsson 
menar att fritidspedagogerna har svårt att hävda sin yrkesidentitet eftersom yrkesidentitet 
bärs fram av en yrkestradition som till stor del bygger på tyst kunskap. Detta bekräftar 
många forskare och säger att fritidspedagoger har fått en dubbel yrkesroll genom att arbeta 
i samverkan med skolan. Forskarna talar om någon slags lärarroll i skolsamverkan och 
fritidspedagog först på fritidshemmet i de verksamheter där skolan inte är inblandad. Då 
kan man fråga sig om detta verkligen är vad man menar med samverkan. 

Klerfelt är rädd att fritidshemmet suddar ut en del av sin identitet, och närmar sig skolans 
arbetssätt så att konsekvensen kan bli att barnen missar lärande som t.ex. det informella 
sättet som fritidshemmen kan tillföra. På så sätt minskar förutsättningarna att uppnå 
läroplanens mål. 

Centrala begrepp 
Symbolisk interaktionism förklaras enligt Nationalencyklopedin som 

”beteende- och samhällsvetenskaplig teorityp som härstammar främst från pragmatisk filosofi. 

Symbolisk interaktionism studerar människan som språklig varelse och hävdar att det är språket 

som ger människan hennes reflekterande medvetna intelligens, liksom att den personliga 

identiteten är av socialt ursprung. Symbolisk interaktionism utgör ingen enhetlig skolbildning utan 

finns inom flera av dagens traditioner.”34 

Meningsskapande tolkas enligt Svedberg35 att i och med människans vilja att skapa en inre 
och yttre värld, söker hon ständig mening. 

Samspel förklaras enligt Nationalencyklopedin som gemensamt handlande med deltagande 
av inbördes olika parter särskilt med tanke på därvid uppkommen balans e.d.: det 
invecklade mänskliga samspelet; ett  samspel mellan form och innehåll; samspelet i 
naturen. 

Olikhet förklaras enligt Nationalencyklopedin som ”skillnad i ett eller flera viktiga avseenden”. 

Samsyn förklaras enligt Svenska Akademiens ordbok som  

”om förhållandet att en persons båda ögon ge en enhetlig synbild.” 

”om förhållandet att två l. flera (grupper av) personer ha en i ett l. annat avseende gemensam syn 

på ngt l. en gemensam uppfattning av ngt.” 

                                                

 

32  Calander (2001)  

33  Carlgren (1999) 

34 Nationalencyklopedin 2007-06-07 

35 Svedberg (2003) 
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”om förhållandet att man bedömer (l. söker bedöma) två l. flera företeelser ur samma synvinkel l. i 

en skildring söker beakta två l. flera faktorer som samverka; särsk. (teol.) om förhållandet att man 

bedömer (l. söker bedöma) tro o. vetande ur samma synvinkel (för att nå fram till en enhetlig 

världs- o. livsåskådning).”   
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Kapitel 3 Metod 

Enligt Holme & Solvang36 har kvalitativa metoder primärt ett förstående syfte. De menar 
vidare att genom olika sätt att samla in information kan man dels få en djupare förståelse av 
det studieobjektet man studerar, dels kan man beskriva helheten av det sammanhang som 
detta inryms i. De säger att metoden kännetecknas av närhet till den källa man hämtar sin 
information från. 

Vi har förstått att en metod är ett redskap, ett sätt att beskriva ett problem och komma fram 
till ny kunskap. Följande grundkrav måste vara uppfyllda enligt Holme & Solvang37: 

”Det måste finnas en överstämmelse med den verklighet som undersöks. 

Man måste göra ett systematiskt urval av information. 

Man ska kunna utnyttja informationen på bästa sätt. 

Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska hållbarheten. 

Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga förhållanden man står 

inför för att detta ska kunna leda till ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete och till ökad 

förståelse.”38 

Trost 39 menar att kvalitativa intervjuer stärks av att man ställer enkla och raka frågor och 
på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man efter 
det att alla intervjuer är utförda sitter där med ett otrolig rikt material. Som utgångspunkt i 
vårt arbete har vi valt symbolisk interaktionism. För oss var det viktigt att försöka förstå 
hur de intervjuade personerna tänkte och kände, vilka erfarenheter de hade, samt hur deras 
föreställningsvärld såg ut. 

Repstad40 menar att kvalitativa studier ger ofta forskaren en god grund för att förstå 
konkreta lokala skeenden. Repstad inspirerade oss i valet av kvalitativa studier p.g.a. hans 
uttalande om att kvalitativa studier ofta är undersökningar av begränsade och specifika 
miljöer där målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och lägga märke till 
eventuella mönster i dessa miljöer. 

Vi läste även Hartmans ”Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter”. Hartman 
påpekar att kravet på validitet innebär att ett forskningsmaterial ska vara relevant för 
problemställningen, både när det gäller avgränsning och djup. Hartman menar att 

                                                

 

36  Holme, Solvang, Krohn (1997) 

37  Holme,  Solvang, Krohn (1997)   

38  ibid.:. S. 13 

39 Trost (1997)  

40  Repstad (1999) 
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forskningsmaterialet ska inte bara ha med saken att göra utan det ska finnas en samklang 
mellan material och problem. 

Hartman menar med kravet på reliabilitet att man ska kunna lita på sina data, oavsett 
forskningsmaterialets art.    

Urval 
För att få fakta kring den ideala beskrivningen om fritidspedagogens yrkesroll, valde vi att 
intervjua Skolverkets ansvariga som reviderar Allmänna råd för fritidshem. 

För att få möjlighet att besvara vår forskningsfråga valde vi att intervjua fyra lärare på två 
skolor. Dessa lärare tillfrågades eftersom vi ansåg de hade stor samverkan med 
fritidspersonal. Valet av två skolor är relevant för den eventuella variationen vid 
intervjuerna. 

Därutöver valde vi att dela ut fem enkäter till personal på fritids för att på ytterligare ett sätt 
söka svar på forskningsfrågan. Valet av dessa fem informanter valde vi av anledning att de 
arbetar i samverkan med lärare som vi intervjuat. 

Repstad41 menar att sannolikheten att få ny och användbar information ökar när 
intervjupersonerna skiljer sig åt. Urvalet skall vara heterogent inom en given ram. ”Det ska 

finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”.42 Därför valde vi 
två skolor som vi var bekanta med, och hade en viss kunskap om deras arbetssituation. 

En konsekvens av vårt urval kan vara att det förhållandevis begränsade antalet informanter 
kan påverka resultatet. Eventuellt hade fler likheter och skillnader, i fråga om 
fritidspedagogens yrkesroll, synliggjorts om vi hade intervjuat fler. Vi ansåg dock att 
begränsningen, i form av två skolor gav oss svaren på vår forskningsfråga. 

Uppläggning och genomförande 
En inspiration till vår synopsis var en föreläsare på Lärarhögskolan. Vi kontaktade en av 
redaktörerna på tidningen Fritidspedagogen som hänvisade till Skolverket och revideringen 
av Allmänna råd för fritidshem. Vår undersökning, den empiriska delen i uppsatsen 
grundar sig på fyra lärarintervjuer, en intervju med Skolverket samt fem enkätresultat 
utförda av fritidspersonal. Vi tog den första kontakten med intervjupersonerna via telefon 
och via e-post, ett par veckor innan intervjutillfället. Samtliga intervjupersoner fick 
intervjufrågorna i förväg. 

Vi utförde intervjuerna i ett enskilt rum på respektive skola med diktafon eller bandspelare.  
Vi spelade in samtliga intervjuer och utförde transkribering därefter. Våra intervjutider 
varierade allt mellan en halv timme till nästan en timme beroende på hur informanterna 
höll sig till våra frågor. Intervjutidernas längd kan påverka vårt resultat dels 

                                                

 

41 Repstad (1999)  

42 Trost (1997) s. 105 
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innehållsmässigt samt kvalitativt. Innehållet blir rikare ju längre intervjutiden är och 
kvaliteten kan bli högre ju längre tid den intervjuade har på sig att tänka och formulera sig. 

Vi var båda två närvarande vid varje intervju och vid utdelning av enkäterna. Vi valde att 
Erika höll i intervjuerna på ena skolan och tvärtom, att Sofija höll i intervjuerna på andra 
skolan. Valet av detta tillvägagångssätt med att intervjua en skola var, beslutades genom att 
vi såg fördelar med att inte känna intervjupersonerna. Vid samtliga intervjuer strävade vi 
efter att vara på så professionell nivå som möjligt. Detta bl. a genom att låta informanten 
prata till punkt utan att avbryta, samt att hålla oss till frågorna.  

Materialbearbetning 
I vår bearbetning av data har vi transkriberat samtliga intervjuer. Vi har dock valt att inte 
skriva ner småord som exempelvis ”öh”, eftersom vi anser att det inte har någon relevans i 
vår analys. Efter transkriptionen satte vi oss och läste igenom samtliga enkätsvar och 
intervjusvar från lärare och Skolverket. I vårt urval av data har vi valt att ”sortera” in 
likheter i svaren till mindre grupper. Detta för att underlätta bearbetningen av 
informationen och för vidare analys i kommande kapitel. Valet av citat från våra 
informanter gjorde vi genom att se till våra frågor i vårt syfte. De citat som vi valde att 
utelämna i arbetet är citat som vi ansåg som mindre relevanta i samband med våra 
forskningsfrågor och syfte.  

De begrepp vi har använt i vårt material är splittrad yrkesroll, social kompetens, 
hjälplärare, fylla luckor, planering och struktur. Detta för att underlätta och kategorisera 
materialet och dess bearbetning. Vi sorterade och kategoriserade intervjusvaren och 
enkätsvaren till mindre grupper som hade anknytning till varandra. Därefter formade vi 
dessa begrepp till rubriker i varje grupp. Dessa rubriker valde vi att lyfta fram eftersom vi 
ansåg att de har en koppling till vårt syfte.  

Vi analyserade intervjusvar, enkätsvar samt Skolverkets intervjusvar var för sig. Därefter 
jämförde vi alla tre svarskategorierna tillsammans. 

Genom att se till den sociala interaktionen mellan lärare och fritidspersonalen, har vi sökt 
kännetecken i deras svar samt gjort en tolkning av vårt material med hjälp av det teoretiska 
perspektivet vi har valt.  

Tillförlitlighetsfrågor 
Reliabilitet eller tillförlitlighet ses ofta som en mätning vid en viss tidpunkt som skulle ge 
samma resultat vid en förnyad mätning. Trost43 menar att det kan vara ett problem i detta 
sammanhang att man då förutsätter ett statiskt förhållande. Vi har valt att tänka utifrån ett 
symbolisk interaktionistiskt synsätt som menar att vi hela tiden deltar i processer. Detta kan 
betyda att vi kan förvänta oss skilda resultat vid skilda tidpunkter.  

                                                

 

43 Trost (1997) 
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Forskarna sammansätter ibland begreppet reliabilitet genom fyra komponenter.44 

1. Kongruens - likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. (Vi ställde ett antal frågor 
om samma företeelse för att kunna förstå alla dess nyanser.) 
2. Precision - hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar. 
3. Objektivitet - skilda intervjuares sätt att registrera. Om de registrerar samma sak likadant 
så är objektiviteten hög. 
4. Konstans – tidsaspekt förutsätter att fenomenet eller attityden eller vad det kan vara fråga 
om inte ändrar sig.  

Intervjusvaren av lärarna på de två skolorna, intervjusvaren av Skolverket samt 
fritidspersonalens enkätsvar är kärnan i vårt arbete. Med dessa olika perspektiv på samma 
problem stärktes vårt resultat. Varje svar är unikt och betydelsefullt i vår forskning och är 
därför ej upprepningsbart utan bundet till situationen. 
I våra intervjuer och enkätresultat använde vi oss av ett symbolisk interaktionistiskt 
perspektiv som förutsätter att vi inte har några egenskaper utan det rör sig hela tiden om 
processer, om förändringar. Trost använder sig utifrån ett interaktionistiskt perspektiv och 
menar att “genom att vi människor inte är eller har utan vi gör eller handlar, vi är aktiva, så sker automatiskt 

förändringar”. 45 

Pålitligheten stärktes genom att båda var närvarande vid samtliga intervjuer. 
Validitet (eller giltighet) - frågan skall mäta det den är avsedd att mäta. Det vill säga att 
med våra frågor ta reda på vilka uppfattningar lärarna har på två skolor om 
fritidspedagogens yrkesroll, samt jämföra fem enkätresultat av fritidspersonal. 
Validitet i vår undersökning innebär att vi får svar på våra frågeställningar.  
Vi valde metod och intervjupersoner som vi ansåg vara lämpade för att få den kunskap vi 
sökte. Vi bedömde att antalet av de intervjuer vi utfört var tillräckliga för att få svar på våra 
frågeställningar om lärarnas uppfattningar om fritidspedagogernas yrkesroll, samt 
fritidspersonalens enkätundersökning som bidrog till vår kunskap.  

Etiska aspekter 
Vi har följt de fyra centrala etiska principer som Calander sammanfattar på följande sätt:  

”1) Forskning skall bedrivas öppet. 

2) Forskaren är skyldig att informera om avsikterna med forskningen och hur resultaten skall 

användas. 

3) Deltagande är frivilligt. 

4) Deltagarna har rätt att ej lida skada på grund av sitt deltagande.”46 

                                                

 

44 Trost (1997) s. 99 

45 ibid.: s. 100 

46 Calander (1999) s. 96 
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Våra informanter, det vill säga lärare, fritidspersonal samt Skolverket har vi skyddat genom 
att garantera anonymitet. Vi uppger varken vad personerna heter eller områdenas namn. Vi 
har begett oss till informanternas arbetsplats för att underlätta dem i deras arbete. Vi har på 
ett tydligt sätt informerat om deras anonymitet och syftet med vårt arbete. Vi påpekade 
även frivilligheten att deltaga samt att deras uttalanden endast var till vår forskning. På så 
sätt övertygade vi dem att varken deras professionella eller privata åsikter kom till skada. 
Genom att informanterna var ensamma under intervjun, var vi medvetna om känsligheten 
att vi som intervjuade var två.  
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Kapitel 4 Resultat 

Vilka uppfattningar har lärare på två skolor 
angående fritidspedagogens yrkesroll? 

Splittrad yrkesroll 

Den första läraren medger att bilden av fritidspedagogens yrkesroll är splittrad. 
”Jag tycker att den är ganska splittrad det dom gör för att dom får ju eller jag tänka mig som 

fritidspedagog att det skulle kännas splittrat för att man är ju mycket man ska jobba i klass och då 

ska man liksom vara till pass på nåt sätt lite grann där och så kanske man får hoppa in och vicka 

om lärare är sjuk eller någon annan är sjuk så funkar det i alla fall hos oss så flyttas 

fritidspedagogen på. Och sen så ska dom ju ha en meningsfull verksamhet på eftermiddagen som 

egentligen känns som det var förr deras huvudsakliga arbetsuppgift. Men det ska dom också göra 

liksom så att det är en splittrad roll uppfattar jag att dom har.” 

Följande svar fick vi på vår fråga om vad de anser att en fritidspedagog har för resurser i 
sin yrkesroll: lärare 1 menade att det finns otroliga resurser men att de inte riktigt tas 
tillvara. Orsaken beror på att deras roll är splittrad. Det finns för lite tid till planering och 
att samtala med varandra. Skoltiden tar över, fritidspedagogen har inte mycket att säga till 
om. Hon påpekar att fritidspedagogen är viktig i det sociala samspelet där de ser hur leken 
fungerar. Sedan tidigare erfarenhet saknar hon medverkan av fritidspedagogen vid 
utvecklingssamtal. 

”Alltså det finns ju det finns otroligt med resurser det gör det i alla människor naturligtvis men i dom 

här personerna med den här utbildningen dom har på alla möjliga vis. Sen tycker jag att vi inte tar 

det tillvara riktigt och det är på grund av som jag ser hos oss att vi har för lite tid till planering och 

att prata med varandra. För att det finns ju ja till exempel någon som är väldigt duktig på bild som 

kanske skulle kunna ta hand om all bildundervisning eller någon annan som är väldigt intresserad 

av språk och skulle kunna ta sig an det fast man inte har lärarutbildning.” 

”Det finns ju otroliga resurser men dom tas ju inte tillvara riktigt och det kanske också beror på att 

dessa roll är splittrad och dom har mycket liksom dom ska ju räcka till på eftermiddagen också så 

man kan ju inte lägga för mycket undervisningstid heller.” 

”Fritidspedagogen ser mycket mer den sociala samspelet hur leken funkar eller inte funkar och 

såna grejer. Så det skulle jag önska att det fanns tid till.” 

Social kompetens  

Lärare 2 uppfattar fritidspedagogens yrkesroll som en tillgång i skolan med sina kunskaper 
och framförallt att de kompletterar de bitarna som lärarna inte har. Det handlar om en 
helhet, dvs. att se barnens hela dag. Hon betonar även den sociala biten.  

”Och jag har sett att det är en helhet det handlar om att se barnens hela dag och jag tycker att det 

är väldigt viktigt att man har samarbete kring både före och efter skolan. Men även då att 

fritidspedagogerna kan vara en tillgång i skolan med sina kunskaper och där framförallt kanske de 
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här kompletterar de här bitarna som vi kanske inte har. Sociala biten har dom ju större kompetens 

på t ex , men även den kreativa biten kan också vara en stor tillgång., med mera.” 

Enligt lärare 2 är den största tillgången sociala kompetensen och fritidspedagogens 
samarbete med föräldrarna.  

”… mycket social kompetens. De har mycket samarbete med föräldrarna, ser föräldrarna, möter 

dom mycket mer än vad jag gör som lärare. Och det tycker jag är en tillgång. Och även att jag 

tycker att alla vuxna har olika förmågor som är en resurs i sig. Det behöver just inte vara en 

fritidspedagog utan det kan ju vara egentligen, ja, att alla vuxna. Alltså som fritidspedagog så har 

man ju mer också den här leken, lekens betydelse som kan vara med och påminna om också. När 

vi har alla de kraven på oss vad de ska kunna så kan man också se den andra biten liten mer. Och 

det tycker jag är viktigt.” 

Lärare 4 påpekar på bra samarbete och bra utnyttjande av varandras kompetenser. 

”Och det är inte så att vi behöver sitta och detalj planera, utan läser av varandra bra, kompar 

varandra himla bra.” 

Lärare 3 anser att hon har bra erfarenheter av fritidspedagoger. De arbetar med praktiska 
uppgifter och med handarbete i mindre grupper. Hon tillåter fritidspedagogen att planera 
och bidra med egna förslag. Det är viktigt för henne att fritidspedagogen känner sig 
delaktig i verksamheten. 

”Jag tycker först, det viktigaste så är att med hjälp av fritidspedagog får vi här i klassen. Nu för 

tiden det är stora klasser som är 25 barn hinner man knappt. Så om man tänker praktiskt det är så 

att man har tillgång till det här i klassen. Och om man har en bra, en duktig fritidspedagog som jag 

har, den här resurs betyder väldigt mycket. Så att dom kan jobba med det här praktiska eller 

handarbete och såna saker i mindre grupp och sen det är som hjälp. Dom hjälper oss ganska 

mycket. Mm, man kan säga att det beror på, det är alltid så det beror på vilka personer man jobbar 

med. Men jag tycker att det är som stor hjälp, mm.”  

Lärare 4 menar att det är ofta den kreativa biten som fritidspedagogen bidrar med, dock är 
det den del hon själv vill bidra med. Det handlar i det läget att kompromissa med varandra. 
Hon uppskattar högt fritidspedagogernas kompetens vid konfliktlösning. 

”Resurser, oftast så är det den här kreativa biten som man som klasslärare också vill ha. Där är det 

lite, jag vill liksom inte bara lämna ifrån mig det, det jobbet till någon annan. Utan man kan då 

kompa med varandra. Sen tycker jag också att dom har väldigt bra resurser när det gäller hur man 

är, alltså hur man ta tag i situationen när bli bråk mellan barnen, reda ut och såna saker. Problem, 

lösa problem som uppstår, tycker jag är dom bra på. Nu talar jag om dom som jag har här alltså. ” 

Lärare 4 svarade att eftersom hon började arbeta på skolan efter att schemat hade gjorts, så 
hade hon ingen påverkan på hur de skulle använda resursen bäst. Från början hade de två 
planerings timmar, som nu har fallit bort p.g.a. att idrottstimmarna lagts om då de hade 
planeringen. Hon tycker att när det gäller temadagar underlättar det att ha en fritidspedagog 
i klassrummet. Fritidspedagogen har även haft smågrupper med elever som har varit 
egoistiska och arbetat ihop den gruppen. Den sortens övning klarar inte hon som lärare att 
ha menar hon eftersom den övriga klassen är själva då. 

”Lite svårt att svara på den fråga för att dom har ju lagt schema till innan jag börjat, i september va. 

Då hade vi från början två planeringstimmar tillsammans som har fallit bort. Nu, rätt mycket igenom 
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dom lagt om idrotten. För vi hade idrotts tema ändå som vi kunde sitta och plan snacka och nu 

ligger det jätte konstigt schema så att det faller hela tiden. Just att vi har en tema dag så där när 

han är med hela förmiddan, har varit jätte bra. Och, sen har vi också haft röris ihop. Och det har 

funkat jätte bra. Men, när han är borta så kommer ingen annan, du var med ett tag, vet jag. Och 

det kommer liksom ingen annan. Då får man liksom köra själv. Ja, jag är van att köra själv så att 

det är ju inget konstigt, men det blir ju lite tokigt ibland, va. För det ju mycket bättre att kunna, 

ibland var ju hänt, han har kunnat, han har tagit in då någon grupp för att en del barn i den här 

klassen är väldigt ego, egotrippade. Och kört medveten sån här övning så tagit ihop, plockat ut 

samarbetsövning. Ibland plockat ut folk som man vetat det funkar och ibland medvetet plockat ut 

såna elever som man vet att det kommer och köra ihop sig, jätte mycket, för dom klarar inte av det. 

Och sen att dom då försöker komma underfund vad var det som gick fel. Det tycker jag är bra att 

kunna ha en del. Det hinner ju man inte ritigt med, den typen, jag hinner inte den som klasslärare. 

Och sen vet jag ju då att han vill jobba mer med drama och skulle tycka var jätte bra om han kunde 

få till en jämnare klass till hösten för att kunna köra drama mer.”  

Hjälplärare 

Lärare 3 markerar tydligt skillnaden mellan lärare och fritidspedagogen. Hon beskriver 
fritidspedagogen som en hjälplärare, men på ett positivt sätt. Fritidspedagogen är viktig 
både för lärare och barn enligt henne. 

”Jag tycker det är jätte viktigt, både för barnen och för oss. Så dom har betydelsefull att och rollen. 

Så dom ser andra saker hos barn som vi inte ser, på eftermiddagar när barnen på fritids. Så på 

något sätt kan dom komplettera den syn som dom har på barnen. Så på det här sättet tycker jag 

deras roll betyder väldigt mycket.”  

I frågan om hur de har organiserat arbetet för att använda fritidspedagogernas resurser bäst, 
svarade de följande; 

Lärare 1 medger att det är rektorn som styr hur mycket tid som finns, vilket leder till att det 
inte är så organiserat. Under förmiddagen är fritidspedagogen i klassrummet, vilket läraren 
upplever som lite. Oftast blir det ingen planering, utan det är klassläraren som bestämmer 
innehållet i verksamheten. 

”Det tycker jag vi inte har gjort då för att det är mycket det gör vi i temaarbetet en förmiddag i 

veckan då är ju med i klass tre förmiddagar i veckan. Men det är ju liksom styrt från rektor hur 

mycket tid det finns. Två av dom tre förmiddagarna då jobbar vi med eget arbete så då e vi ju 

liksom både jag också fritidspedagogen handledare kan man säga till barnen och hjälper dom 

framåt i sitt jobb. Tisdagar har vi temaarbete och det är det lite mer praktiska saker som ofta 

hamnar på fritidspedagogen men det beror ju på dom personer vi har att dom trivs med det så det 

är ju xx har ju bild och form och xx och jag går ut i skogen ofta. Men jag skulle väl önska att man 

kunde liksom tänka lite mer så. Men då behöver det ju finnas lite mer tid också.” 

Lärare 2 säger att de har organiserat så att fritidspedagogen är i klassrummet måndag till 
onsdag hela skoldagen. Torsdagar och fredagar gör de annat. 

”Ja, vi har ju organiserat som så att dom är ju i klassrummet måndag till onsdag är dom ju med 

hela skoldagen. Och sen i ettan nu då som jag har så har vi kunnat löst det så. Och sen torsdagar 

och fredagar gör ju dom annat. Så att de är ju med och hjälper till i vårt arbete som jag tycker är 

mycket värdefullt.”  
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Lärare 3 svarade att de har ungefär åtta timmars samverkan per vecka varav en av dessa är 
planering. Det är viktigt att dessa timmar inte används till att fritidspedagogen ska vara 
rastvakt eller matvakt. Fritidspedagogen ska användas i mindre grupper eller i halvklass. 

”Ja, så det är inte så många timmar som man har. Det är, kanske vi har 8 timmar så av de 8 

timmar tänker jag vi använder bara en timme för planering och resten använder vi i barngrupper. 

Så man ska inte använda till som rastvakt, eller matvakt eller någonting annat. Det är bättre att 

man använder det i barngrupper som man kan skapa det i halvklasser eller mindre grupper. Så 

tycker jag vi organiserar så här.”  

Sammanfattning 

De fyra lärare vi intervjuat svarade att rollen är splittrad, kompletterar de bitar lärare inte 
har samt ses som en hjälplärare – dock på ett positivt sätt. Resurserna tas ej tillvara på 
grund av att fritidspedagogens roll är splittrad. Skoltiden tar över vilket gör att det blir för 
lite tid till planering. Fritidspedagogens största kompetens är det sociala och samarbetet 
med föräldrarna. Fritidspedagogen bidrar oftast med den kreativa biten och har hög 
kompetens vid konflikthantering. I samverkan är det viktigt att fritidspedagogens timmar 
tas tillvara, och inte används till rastvakt eller matvakt. När det gäller temadagar underlättar 
det att ha en fritidspedagog i klassrummet.                 
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Vilka uppfattningar har fritidspersonalen vid två 
skolor om fritidspedagogens yrkesroll? 

Fylla luckor 

Rollen har förändrats med åren i och med att barngruppen är för stor och innehållet i 
verksamheten ”banar ur”. Vissa dagar är det barnpassning. Ibland handlar det om fylla 
luckor som fritidspersonal. ”Vissa dagar känns det som att det bara är barnpassning. Men vi är VIKTIGA 

PERSONER för våra barn.”  

På definitionen om yrkesrollen svarade de följande: att rollen på fritids är styrd från mål av 
Skolverket, skolan och avdelningen. Mycket tid går åt att fylla luckor när någon är borta. 
”Den är styrd av Skolverket, arbetsgivare och arbetslaget. Tyvärr så fyller vi mycket luckor idag och det blir 

ingen större struktur då.”   

De känner krav på att ge en bra dag till barnen även om inte förutsättningarna finns när det 
gäller barngruppens storlek och personaltäthet. ”Den är målstyrd man känner krav att ge barnen en 

bra dag även om inte förutsättningarna finns när det gäller barngruppens storlek och personaltäthet.” 

I frågan om hur stor påverkan de har i samverkansplanering beskriver en av dem att den har 
planering en timme i veckan. En annan skrev att den hade alldeles för lite på grund av 
”luckfyllning” och andra arbetsuppgifter. ”Tyvärr alldeles för lite på grund av våran ‘luckfyllning’ och 

andra arbetsuppgifter.”  

Planering 

Det är dåligt med planeringstid. Yrkesrollen har tyvärr försvunnit och det läggs inget fokus 
på fritidshemmen eller barnskötaren. Yrkesrollen bär den största bördan i skolan. 
Fritidspersonalen sliter med samverkan på förmiddagen och därefter har de många barn på 
eftermiddagen. Det saknas planeringstid för verksamheten på fritids för att dagarna blir så 
pressade. ”Eftersom dagarna blir så pressade när man går från skola till fritids så saknas det idag mycket 

planeringstid för den pedagogiska verksamheten.”  

Ett svar var att den hade mycket stor påverkan och planerar varje måndag hela veckans 
lektioner. Dessa planeringar är samtal där de ger och tar, och fritidspersonalen får använda 
sin kompetens och kan känna sig tillfreds i samverkan. ”Jag har en mycket stor påverkan. Vi 

planerar varje måndag veckans lektioner lärare + fritidspedagog. Det är bra samtal där vi tar och ger.”  

En annan fritidspersonal har 20 minuters planering i veckan som ofta uteblir. Den är 
naturligtvis inte tillräcklig. ”Jag har 20 min planering i veckan av samverkan vilket ofta blir inställd. Den 

är naturligtvis inte tillräckligt.”  

En av fritidspersonalen skrev att den har mycket stort påverkan, samt ”vissa delar håller jag helt 

i själv”. Ofta är det halvklass. Planeringen med läraren sker en gång per vecka, där det 
tillsammans går igenom veckans innehåll.    
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Struktur 

Det finns lite utrymme för barnen. Det är dålig arbetsmiljö, hög ljudvolym och dålig 
ventilation. ”Som fritidspersonal bör du vara en bra förebild för barnen, ha en bra och varierande 

verksamhet för barnen.” Tyvärr är det mycket nedskärningar vilket leder till att det är svårt att 
räcka till. ”Tyvärr har det varit alltför många nedskärningar de senaste åren så det är inte lätt att räcka till. 

(Färre barn större barngrupper).” 

Ibland är det stressigt och man räcker inte till och kan ge det man önskar. Verksamheten 
saknar på så sätt struktur ibland. I yrkesrollen bör du vara ”kreativ, flexibel, självständig, ha 

tålamod, kunna kompromissa och tycka om barn”.  

I frågan hur andra ser på yrkesrollen svarade de att andra inte förstår hur de orkar. Synen 
inom skolans värld har ändrats till det bättre, i och med att fritids har flyttat in i skolans 
lokaler och fritidspersonalen arbetar tillsammans med lärare under skolsamverkanstiden. 
”Inom skolans värld har nog synen på vår yrkesroll ändrats till det bättre i och med att vi flyttat in i skolans 

lokaler och arbetar tillsammans med lärare under skolsamverkanstiden.”  

Hur andra ser på din yrkesroll beror på hur du själv är som person och hur aktiv och 
behövd du är. Fritidspersonalen har lägre status än lärare, en del tycker att de gör ett bra 
jobb medan andra tycker att de bara leker. ”Vi har lägre status än en lärare. En del tycker att vi gör ett 

bra jobb medans andra tycker att vi bara leker.”  

De tycker att dem måste profilera sig och ge yrket högre status. Lärarna vill ha mycket av 
fritidspersonalen på förmiddagen och tänker inte på att de ska ha krafter kvar till 
eftermiddagen. De beskriver att om de lyssnar allmänt så underskattar folk rollen. Bekanta 
och även föräldrar tycker ”att skolpersonalen har en odräglig arbetssituation med många barn per 

vuxen”.  

Sammanfattning 

Vi delade ut fem enkäter till fritidspersonal. De svarade att de trivs med sin yrkesroll, dock 
att barngruppen är för stor. De känner tveksamhet om yrkesrollens värde, men anser att den 
är viktig i skolsamverkan. Det är viktigt att lära barnen ta hänsyn, respekt, ett bra språk, 
känna trygghet, samt att deras närvaro är viktig. Vissa dagar är det barnpassning. Ibland 
handlar det om fylla luckor som fritidspersonal. Rollen på fritids är styrd från mål av 
Skolverket, skolan och avdelningen. De känner krav på att ge en bra dag till barnen även 
om inte förutsättningarna finns när det gäller barngruppens storlek och personaltäthet. 
Fritidspersonalen har lägre status än lärare, en del tycker att de gör ett bra jobb medan 
andra tycker att de bara leker. De tycker att dem måste profilera sig och ge yrket högre 
status. De flesta menar att de har alldeles för lite påverkan på samverkansplaneringen, då 
den tiden oftast tas upp utav ”luckfyllning” och andra arbetsuppgifter.     



 

22

 
Vilka likheter och skillnader synliggörs genom de 
intervjuade lärarnas, Skolverkets och 
fritidspersonalens uppfattningar om 
fritidspedagogens yrkesroll? 

Vad säger vår informant på Skolverket om fritidspedagogens yrkesroll? 

I och med att informanten skriver om Allmänna råd menar hon att det är en definition på 
vad fritidshem egentligen är. Det ska innehålla skapande verksamhet samt vara ett 
komplement till skolan. Fritidshemmet ska inrymma vård, omsorg, lärande och det ska vara 
meningsfullt för barnen. 

…”en definition på vad fritidshem är egentligen vad fritidshemsverksamheten ska inrymma det är 

ganska brett men framförallt är det ju vård och omsorg, lärande, det ska vara meningsfullt för 

barnen, det ska vara kul, man ska hålla på med skapande verksamhet och det ska vara 

komplement till skolan lite såna övergripande väldigt övergripande så e det  min syn på 

fritidshemsverksamheten.”  

Beroende på var man arbetar i vilken kommun ser fritidshemsverksamheten olika ut. 

”Så där skiljer det sig en del har ju inte fritidshem fritidshemstid under skoltid utan dom har bara 

skoltid medan att fritidshemspersonalen jobbar i skolan men det är någonting annat det för det är 

skoltid så där måste man hålla isär och sen har man bara fritidshemversamhet på morgonen och 

eftermiddagen så det ser lite olika ut på beroende på var man arbetar och vilken kommun och vilka 

val man har gjort och så men det har väl ni erfarenheter också kanske av och ute och sett.” 

Oftast i diskussion om fritids så talar man mer om fritidspedagogens roll än om 
fritidshemmet. Fritidspedagogens roll är skild från fritidshemsverksamheten eftersom de 
även är inne i klassrummet på skoltid. 

”För ibland när jag när folk pratar med mig om fritids så pratar man om fritidspedagogens roll mer 

än man pratar om fritidshemmet för fritidspedagogens roll e ju skilt ifrån fritidshemsverksamhet det 

behöver ju inte alltid va fritidsverksamhet man sysslar med man kan även va som fritidspedagog 

inne på skoltid i klassrummena och då e det ju handlar om yrkesrollen och det e ju inte den som 

jag behandlar så mycket utan jag handlar det jag pratar om är ju verksamhet och fritidshem det är 

olika saker.” 

Det som är viktigt för en fritidspedagog är att man måste ha goda kunskaper om 
skolbarnens utveckling och lärande. Man måste kunna planera en pedagogisk verksamhet 
som är anpassad till både det enskilda barnet samt gruppen.Man ska kunna kritiskt granska 
och vidareutveckla verksamheten samt utveckla samspelet i gruppen. Genom detta stärker 
man barnens identitet och självkänsla. Det är viktigt att kommunicera med varje barn i 
gruppen och dess föräldrar. 

”Det som är viktigt för fritidspedagog som vi ser det då man måste ha goda kunskaper om de 

skolbarnens utveckling och lärande, det vi säger. Man måste kunna planera och genomföra 

pedagogiskt verksamhet som är anpassad både till enskilt barn och till gruppen. Man ska kunna 

kritiskt granska och vidare utveckla verksamheten och man ska kunna utveckla samspelet i 

gruppen och starka barns identitet och självkänsla och så ska man kunna samspela, kommunicera 
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med varje barn i gruppen och dess föräldrar. Det är framförallt det som vi ser som 

fritidspedagogens uppgift.” 

De ändringar som skett i Allmänna råd är framförallt att tydliggöra vikten barngruppens 
storlek och sammansättning. Man kommer även att lyfta upp personaltätheten. 
De har även lyft fram interkulturellt förhållningssätt, samt kvalitetsredovisning som är nytt. 
Likaså en behandlingsplan och jämställdhet mellan flickor och pojkar. 
Det som ytterligare har lyfts upp mer är lekens betydelse och temaarbete. 
Vikten av utemiljön och innemiljön för barns utveckling tas även upp. 

”Mot de gamla så är det framförallt jag har ju lyft fram lite mera det var ju de gamla också, men jag 

försökt tydliggöra vikten av barngruppens storlek och sammansättning, och personaltätheten nu är 

det ju så väldigt varierad i Sverige. En del har väldigt bra personaltäthet i gruppstorlek, och en del 

har urusel och det är väldigt skiftande så, men vi har valt att lyfta fram det ändå eftersom vi har sett 

det här under 10 års period så har det ju verkligen blivit sämre. Så det är lite annorlunda. Vi har 

också lyft fram interkulturellt förhållningssätt, det var inte heller i de gamla råden speciellt mycket. 

Och vi pratar om kvalitets redovisning som är nytt lika behandlings plan som är nytt och sen har vi 

jämställdhet mellan flickor och pojkar och lyfte upp lite mera och lekens betydelse för det var 

nästan ingenting tidigare och i gamla råden lyfter man upp temaarbete mer tydligt och jag har inte 

lyft upp temaarbetet någonting nu för at vi lyfte fram andra saker då som vi tycker. Sen är ju 

temaarbete det är varsligt och man tycker att det är så man vill arbeta, va. För råden är styrande 

också, så vi få begränsa oss om vad vi skriver om och så. Också har försökt lyfta fram att det är 

viktigt med utemiljön och innemiljön för barns utveckling, gruppens sammansättning och så vidare 

då. Så det är där de ligger förändringarna.”  

Jämförelse mellan lärares och fritidspersonalens uppfattningar med 
Skolverket 

Utifrån lärarnas uppfattningar har vi sammanfattat följande: 

Lärarna betonar fritidspedagogernas helhetssyn på barnet, samt deras sociala kompetens. 
Fritidspedagogerna arbetar i mindre grupper med barnen. Fritidspedagogernas praktiska 
och estetiska kompetens kommer till sin fullo. Samarbetet med föräldrarna är en viktig del 
av fritidspedagogens yrkesroll. Enligt vissa lärare uppfattas fritidspedagogen som en 
hjälplärare.  

Utifrån fritidspersonalens uppfattningar har vi sammanfattat följande: 

De trivs med sin yrkesroll, dock råder viss tveksamhet om dess värde. De uppfattar sin roll 
som lägre stående än lärarna. Barngruppen är för stor vilket leder till att det ofta blir 
barnpassning och att fylla luckor. I arbetet är det viktigt att lära barnen hänsyn, respekt, ett 
bra språk, känna trygghet samt att de vuxnas närvaro är viktig.  

Enligt Skolverket ska: 

Fritidshemmet inrymma vård, omsorg, lärande och det ska vara meningsfullt för barnen. 
Det som är viktigt för en fritidspedagog är att man måste ha goda kunskaper om 
skolbarnets utveckling och lärande. Viktigt med pedagogisk verksamhet som är anpassad 
till både det enskilda barnet samt gruppen. Kritisk granskning och vidareutveckling av 
verksamheten, utveckling av samspel i gruppen. Stärkning av barnens identitet och 
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självkänsla. Kommunicera med varje barn i gruppen och dess föräldrar. I nya Allmänna råd 
för fritidshem kommer man att tydliggöra vikten av barngruppens storlek och 
sammansättning, personaltätheten, interkulturellt förhållningssätt, kvalitetsredovisning. 
Man kommer att tydliggöra även kvalitetsredovisning, behandlingsplan och jämställdhet 
mellan pojkar och flickor, samt lekens betydelse, temaarbete och vikten av ute och 
innemiljön. 

Enligt Läroplanen (Lpo 94): Betonas vikten av följande; värdegrunden, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, solidaritet, omsorg, utveckling, demokrati, skapande arbete, fysiska 
aktiviteter, vikten av leken. 

Det som överensstämmer med lärarnas och fritidspersonalens uppfattningar gentemot 
undervisningsrådet är: 

– Helhetssynen, praktiska estetiska kompetensen och den sociala kompetensen. 

– Samarbetet med föräldrar.  

– Lära barnen hänsyn, respekt, ett bra språk, känna trygghet samt att de vuxnas närvaro.  
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Analys och diskussion 

Samsyn 

Enligt symbolisk interaktionism beskrivs det hur människans sociala roller övergår till 
identiteter. För att utveckla sin identitet behövs det ett bra samspel mellan position (skola) 
och funktion (fritidspedagogens yrkesroll). Fritidspedagogens yrkesroll är otydlig och 
splittrad enligt lärarna under skoltiden, vilket i sig kan betyda att identiteten inte blir 
utvecklad eftersom det kräver ett samspel. Fritidspedagogiken stiger fram framförallt i 
arbete med skapande av olika slag, det vill säga estetisk kunskapsutveckling. I våra 
intervjuer med lärarna och i fritidspersonalens enkätresultat upprepas detta påstående, att 
det oftast är den kreativa biten som fritidspedagogerna bidrar med. Lärare menar:  

”Men även då att fritidspedagogerna kan vara en tillgång i skolan med sina kunskaper och där 

framförallt kanske de här kompletterar de här bitarna som vi kanske inte har. Sociala biten har dom 

ju större kompetens på t ex, men även den kreativa biten kan också vara en stor tillgång, med 

mera.”  

Fritidspersonal menar: ”I yrkesrollen bör du vara kreativ, flexibel, självständig, ha tålamod, kunna 

kompromissa och tycka om barn”.  

Ovan kan vi se en samsyn mellan fritidspersonal och lärare. Fritidspersonalen bidrar med 
sina kunskaper och kompletterar läraren. Torstensson - Ed & Johansson47, samt Hansen48 

och Calander49, understryker att fritidspedagogen har fått en dubbel yrkesroll, de är både 
lärare och fritidspedagoger. Lärarna uppfattade fritidspedagogens yrkesroll som splittrad 
och otydlig, och att de samtidigt ska komplettera de bitar läraren inte har. Lärare menar: 

”Jag tycker att den är ganska splittrad det dom gör för att dom får ju eller jag tänka mig som 

fritidspedagog att det skulle kännas splittrat för att man är ju mycket man ska jobba i klass och då 

ska man liksom vara till pass på nåt sätt lite grann där och så kanske man får hoppa in och vicka 

om lärare är sjuk eller någon annan är sjuk så funkar det i alla fall hos oss så flyttas 

fritidspedagogen på. Och sen så ska dom ju ha en meningsfull verksamhet på eftermiddagen som 

egentligen känns som det var förr deras huvudsakliga arbetsuppgift. Men det ska dom också göra 

liksom så att det är en splittrad roll uppfattar jag att dom har.” 

Enligt symbolisk interaktionism hänger detta påstående samman med vilket perspektiv 
lärarna lägger på situationen. Vi menar att detta uttalande om vilket synsätt man innehar 
beror på en själv. Människans uppfattning styr hennes handlande av situationen, enligt 
symboliskt perspektiv. Fritidspersonal menar: ”Hur andra ser på din yrkesroll beror ju mycket på dig själv 

som person hur pass aktiv och behövd man är.” 

Nilsson50 menar att när individen inte vet hur rollen ska gestaltas eller att de egna 
förväntningarna inte stämmer överens, blir rollen oklar. Detta bekräftas både utifrån lärarna 
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och fritidspersonalen. Nästan alla i vår enkätundersökning påpekar på statusskillnader i 
skolan. Fritidspersonal menar: 

”Vi har lägre status än en lärare. En del tycker att vi gör ett bra jobb medans andra tycker att vi 

bara leker. Vi måste profilera oss och ge yrket högre status.” 

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv definierar var och en sin situation, som sedan 
avgör vårt beteende. Fritidspersonalen känner statusskillnader vilket ur detta perspektiv 
betyder att de formar sig därefter. Men eftersom vi hela tiden definierar om situationer, har 
vi möjlighet att ändra uppfattning och beteende. Detta innebär att situationen kan 
omdefinieras, dvs. fritidspedagogen kan tolka sin situation till något positivt. 
Fritidspersonal menar: ”Jag får göra det jag är bra på och känner mig tillfreds med vår samverkan. Jag är 

trygg i den rollen.” Samtidigt påpekar många lärare och fritidspersonal att det även handlar om 
attityder och personkemi.  

Olikheter 

Våra intervjuer och enkätresultat belyser även det faktum att lärarna och fritidspersonalen 
skapar en varsin bild av barnen i deras dag på skolan. Lärare menar: 

”Jag tycker det är jätte viktigt, både för barnen och för oss. Så dom har betydelsefull att och rollen. 

Så dom ser andra saker hos barn som vi inte ser, på eftermiddagar när barnen på fritids. Så på 

något sätt kan dom komplettera den syn som dom har på barnen. Så på det här sättet tycker jag 

deras roll betyder väldigt mycket.”  

Fritidspersonal menar: 

”Lärarna vill ha mycket av oss på f.m och tänker inte på att vi ska ha krafter kvar på e.f.m. 

Dessutom fortsätter vi att jobba till 17:00-18:00 det glöms bort.”  

Fritidspersonalen kompletterar lärarna på förmiddagen, och på eftermiddagen är de 
fritidspedagoger som ska hålla i fritidsaktiviteter. Torstensson - Ed & Johansson51 menar 
att det kan upplevas som svårt att växla mellan dessa två yrkesroller eftersom de först i 
skolan skall ge barnen strukturerad undervisning och därefter på fritidshemmet stimulera 
barnens fria aktiviteter. 
Hansen52 menar att fritidspedagogens yrkesroll är väldigt oklar och luddig. Detta bekräftas 
vid våra intervjuer av lärare.  
Lärare menar: 

”… kan tänka mig som fritidspedagog att det skulle kännas splittrat för att man är ju mycket, man 

ska jobba i klass och då ska man liksom vara till pass på nåt sätt lite grann där och så kanske man 

får hoppa in och vicka om lärare är sjuk eller någon annan är sjuk, så funkar det i alla fall hos oss 

så flyttas fritidspedagogen på.” 

Lärare menar: “Ni har använts ju mycket till att täppa igen hål när man är borta. Och det ju inte så kul.” 

Enligt Calander53 är det problematik kring att fritidspedagoger ofta känner sig 
underordnade av lärarna i skolan. En anledning kan vara, som framkommit i våra 
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intervjuer, att planeringstiden mellan lärare och fritidspedagoger är nästintill obefintlig, 
vilket leder till att samarbetet blir oorganiserat. Fritidspersonal menar: ”Jag har 20 min 

planering i veckan av samverkan, vilket ofta blir inställd. Den är naturligtvis inte tillräckligt.” 

Det är klassläraren som leder undervisningen och innehållet i verksamheten vilket just kan 
leda till det Calander menar, att fritidspedagogerna känner sig underordnade. 

Meningsskapande 

Enligt den ideala beskrivningen om fritidspedagogens yrkesroll nämner de att man måste 
kunna planera en pedagogisk verksamhet för både det enskilda barnet och gruppen. 

Citat ur intervju på Skolverket: 

”Det som är viktigt för fritidspedagog som vi ser det då man måste ha goda kunskaper om de 

skolbarnens utveckling och lärande, det vi säger. Man måste kunna planera och genomföra 

pedagogiskt verksamhet som är anpassad både till enskilt barn och till gruppen. Man ska kunna 

kritiskt granska och vidare utveckla verksamheten och man ska kunna utveckla samspelet i 

gruppen och starka barns identitet och självkänsla och så ska man kunna samspela, kommunicera 

med varje barn i gruppen och dess föräldrar. Det är framförallt det som vi ser som 

fritidspedagogens uppgift.” 

Men när vi ser till vad lärarna och fritidspersonalen har uttalat sig om, så uteblir 
planeringen och därav blir det svårt att planera någon verksamhet. Detta i sig kan leda till 
att kvaliteten i verksamheten försämras, vilket också påpekas i den ideala beskrivningen 
som viktig. Enligt fritidspersonalen är även barngrupperna alldeles för stora idag, vilket 
leder till att det kan vara svårt att skapa en meningsfull fritid för barnen, vilket 
fritidshemmet ska stå för enligt den ideala beskrivningen.  

En fråga som dyker upp i vår analys är att varför ingen av fritidspersonalen på dessa två 
skolor innehar en högskoleutbildning, som Allmänna råd för fritidshem menar att de bör 
ha.  

Sammanfattning 
Genom integreringen mellan skola och fritidshem har fritidspedagogerna fått en ny 
yrkesroll. Fritidspedagogiken är framförallt ett skapande arbete, det vill säga estetisk 
kunskapsutveckling. I våra intervjuer med lärarna och i fritidspersonalens enkätresultat 
upprepas detta påstående. Lärarna talar om en kunskapsrelaterad syn på barnet, medan 
fritidspersonalen talar om en helhetssyn. Av den litteratur vi studerat angående 
fritidspedagogens dubbla yrkesroll, får vi bekräftat genom de lärarintervjuer och utifrån de 
enkätresultat vi studerat att detta instämmer. Vi får en uppfattning av våra intervju- och 
enkätresultat samt litteratur att fritidshemspersonalen blir en hjälplärare åt lärarna. 
Fritidspersonalen bidrar med ökade resurser på skoltid, medan de inte får motsvarande 
tillbaka på fritidshemstid. Enligt Trost & Levin så borde de dubbla yrkesrollerna ur ett 
symboliskt interaktionistiskt perspektiv inte vara ett problem. Utifrån våra enkätresultat har 
vi kunnat se att fritidspersonalen behärskar dessa dubbla roller. Dock är det oklart var 
denna gräns går. Fenomenet om statusskillnader mellan lärare och fritidspersonal påpekas i 
enkätundersökningen, även om alla i fritidspersonalen inte känner det i relationen till de 
lärare de samarbetar med.  
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Kapitel 5 Diskussion/tolkning 

Syftet med vårt arbete är att belysa och jämföra lärarnas uppfattningar med skolverkets och 
fritidspersonalens svar om fritidspedagogens yrkesroll. Trost & Levin54 menar att utifrån 
symboliskt interaktionistiskt synsätt formas yrkesrollen genom interaktion med 
omgivningen. Interaktion mellan lärare och fritidspedagoger innebär en risk att 
fritidspedagogens yrkesroll liknar mer läraren. Calander55 benämner fritidspedagogens 
yrkesroll som schizoid på grund av den dubbla rollen som både lärare och fritidspedagog. 
Samtidigt påpekar Calander på det dubbla ansvaret för skoldagen och fritidshemstiden. 
Många av lärare och fritidspedagoger menar att det är viktigt att bevara skillnaderna mellan 
de två yrkesgrupperna för att berika barnens kunskapsutveckling.   
Citat lärare: 

“Ja, men det är viktigt det här att fritidspedagogerna måste få vara fritidspedagoger, man skiljer på 

rollerna. Att en lärare har ansvarsområde som är tydligt och ska vara tydligt. Även 

fritidspedagogerna har ett ansvarsområde som ska vara tydlig. Sen att man kan hjälpa varann. 

Men det ska ändå vara, väldigt viktigt att det är tydligt vad man ska klara av. Så att man ska, räcka 

till helt enkelt.” 

Utifrån våra intervjuer med lärare om hur de uppfattar fritidspedagogens yrkesroll och 
utifrån enkätsvaren från fritidspersonalen, instämmer deras uppfattningar med stycket ovan. 
Genom påverkan av hur andra (lärare) ser på yrkesrollen och hur de själva (fritidspersonal) 
upplever sin yrkesroll, formas rollen. Vi menar att både lärare och fritidspersonal har en 
otydlig bild av fritidspedagogens yrkesroll. Denna uppfattning resulterar i att 
fritidspedagogen lätt blir en ”hjälplärare” eftersom rollen är ”luddig” med otydliga 
uppgifter. Fritidspedagogens roll liknar mer lärarens i skolsamverkan. Vi menar att det är 
viktigt att hålla isär yrkesgrupperna eftersom de innehåller olika kompetenser. 

“Calander menar att det saknas förutsättningar för ömsesidighet, och att fritidspedagogernas 

kompetens helt enkelt inte tas tillvara. Han drar slutsatser att det är dags för de två yrkesgrupperna 

att skiljas. Han menar att närvaron snarare kan bromsa förnyelse, eftersom lärarna slipper att 

ändra sin lärarroll och uppdelningen mellan undervisning och det sociala kan bibehållas.”56 

Det är viktigt att bevara skillnaderna mellan fritidspedagoger och lärare för att berika 
barnens kunskapsutveckling. Vi betonar även att man ska värdera yrkena lika. Ska våra 
yrkestitlar vara det avgörande för vad vi gör, eller ska skolan organiseras på ett nytt sätt. 
Ska en fritidspedagog finna sig i rollen som eventuell hjälplärare eller kan fritidspedagogen 
själv påverka vad han/hon arbetar med i skolan. 

Många fritidspedagoger känner att de inte tillbringar sin arbetsdag med de uppgifter de bör 
utföra som fritidspedagog, de får istället ofta vara hjälplärare Eftersom fritidspedagogens 
yrkesroll är ”luddig”, är det få som vågar invända mot detta och stå upp för sin roll för att 
det inte finns tillräckligt med ramar att luta sig mot. Trost & Levin menar att enligt 
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symbolisk interaktionism är individernas uppfattning om de förväntningar som finns om 
dem, är avgörande för deras beteende. Det är lättare för en lärare som ansvarar för sin klass 
varje dag, medan fritidspedagogens dag skiljer sig från dag till dag. Det finns ingen 
gemensam arbetsbeskrivning för fritidspedagoger, utan det skiljer sig i alla skolor. Kanske 
skulle rollen förtydligas och underlätta i fritidspedagogens arbete om en gemensam 
beskrivning togs fram. 

”Min poäng är att vi behöver någon som tar tag i arbetet med att ge fritidspedagogen en ryggrad. 

Ett dokument som vi kan luta oss tillbaka på och säga: det där är inte mitt jobb. Vi behöver få högre 

status genom att det klargörs vad jobbet att vara fritidspedagog innebär.”57 

Det är lättare att se lärarnas kompetenser genom att de arbetar med konkreta uppgifter som 
att lära barn läsa och skriva, medan fritidspedagogens roll mer handlar om barnens hela 
vardag och den sociala kompetensen. Både lärare och fritidspersonalen är överens om att 
fritidspedagogerna besitter en viktig kompetens, och en identitet som måste bevaras.  

Enligt Skolverkets larmrapport58 om fritidshemmen tyder det på att det är för stora 
barngrupper och för lite resurser. Detta bidrar till ensidig verksamhet och för lite 
planeringstid för pedagogerna. En orsak av dessa brister i verksamheten är politikernas 
okunskap om fritidspedagogens yrkesroll. Det är även få som har vetskap om att 
fritidspedagogutbildningen är integrerad i lärarutbildningen, samt att läroplanen även gäller 
för fritidshemmen. 

Om vi ska se till de möjligheter som finns för ett samarbete mellan lärare och 
fritidspedagoger, kan det vara bra att skilja på dessa två yrkesgrupper. Vi kan bidra med 
varandras kompetenser, och som fritidspedagogen arbetar idag med skolsamverkan, kan 
även lärarna bidra med sin kompetens med samverkan på fritids. Ett större samspel mellan 
dessa två yrkesgrupper skulle behövas för att de två grupperna inte underordnar sig 
varandra. 

Om vi ser till vår forskningsfråga om vilka uppfattningar lärare har på två skolor, förklarar 
många av dem fritidspedagogens roll som otydlig. Rollen är splittrad och ses mer som 
resurs till läraren. Om denna roll skulle förtydligas både för lärare och för 
fritidspedagogerna själva, kanske deras yrkesroll skulle förstärkas. 

Slutsatser 
Vårt intresse var hur fritidspedagogens roll uppfattas, dock inte utifrån de själva, utan 
utifrån lärare och fritidspersonalens uppfattningar. 

Stämmer lärarnas uppfattningar på dessa två skolor överens med den ideala beskrivningen? 
Om man ser till de intervjuer vi utfört så stämmer det till viss del med den ideala 
beskrivningen. Yrket i sig är ”luddigt”, vilket resulterar i att yrkesrollen är svår att beskriva 
och bilda en uppfattning om. Utifrån den litteratur vi har läst samt vårt eget arbete, 
resulterar det i att detta instämmer. Intervjuerna med lärarna bestod till stor del av frågor 
angående fritidspedagogens yrkesroll, för att få en klar bild över deras uppfattningar. En 
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annan fokusgrupp hade gett en annan beskrivning av yrkesrollen, vilket inte var relevant 
för vår undersökningsfråga.  

Vi känner en osäkerhet angående vår blivande yrkesroll då vi kallas för lärare i fritids, fast 
vi själva kallar oss fritidspedagoger. Vi uppfattar att vår inriktning var oklar med dess 
budskap och över yrkesrollen och vad en fritidspedagog gör. Konsekvensen av detta blir att 
ramarna blir otydliga och att fritidspedagogen då har en funktion som komplement till 
läraren. Vi funderar då kring namnet och dess betydelse på vår inriktning; Fritidens 
pedagogik – ett lärande som kompletterar skolan. Under vår verksamhets förlagda 
utbildning (VFU) har vi vid flera tillfällen fått frågan om vad vi blir efter vår utbildning – 
lärare eller fritidspedagog. 

Vi tror att fritidspedagogens yrkesroll har formats av dess otydlighet och den lägre 
positionen som den innehar jämfört med lärarens. Detta kan ha sin förklaring i att 
fritidspedagogik som yrke i sig är ungt, i jämförelse med läraryrket som funnits längre.  

Vi uppfattar att fritidspedagogen har en dubbel yrkesroll, då förmiddagarna är schemalagda 
med skolsamverkan och eftermiddagarna tillbringas på fritidshem. Detta uppfattar vi som 
ett problem inför vår egna kommande arbetssituation. Vi menar att det handlar om att ge 
barnen den kvalitet som fritids bör ge, som inte kan förmedlas då stort fokus och tyngd 
läggs på förmiddagarna. Med alltför stora barngrupper och användning av fritidspedagogen 
till att ”fylla luckor”, blir verksamheten en ren barnpassning. Denna situation ser vi som 
ohållbar och kräver en ändring. Vi är annars rädda för att begreppet fritidspedagog kommer 
att försvinna. Enligt läroplanen påpekas vikten av samarbete mellan lärare och 
fritidspedagoger. Vår undersökning samt våra egna erfarenheter visar att detta samarbete 
sker oftast ensidigt från ett håll. Det vill säga fritidspedagogerna underställer sig lärarna när 
det gäller skolsamverkan (som egentligen bör heta fritidssamverkan, eftersom det är 
fritidspedagogerna som går in med sin resurs i skolan). 

Å andra sidan enligt Trost och Levin59 så borde de dubbla yrkesrollerna ur ett symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv inte vara ett problem, då människan ses som en aktör och kan 
bete sig olika i olika situationer. Utifrån våra enkätresultat har vi kunnat se att 
fritidspersonalen behärskar dessa dubbla roller. Dock kan det bli en oklarhet var denna 
gräns går.  

Betydelse 
Vår studie visar på de problem som finns i fritidspedagogens yrkesroll med dess otydlighet. 
Den situation som fritidspedagogen ständigt befinner sig i påverkar rollen negativt med den 
dubbla yrkesrollen. Det behövs mer utrymme för en dialog mellan lärare och 
fritidspedagogerna till ett bättre och tydligare samarbete. 

Studien visar att i fritidspedagogens yrkesroll krävs det att man kan stå upp för sin roll och 
hävda vad man är bra på som yrkesgrupp. Rollen behöver förtydligas och på nytt 
informeras om vad en fritidspedagog är och gör. I denna fråga tror vi att Lärarhögskolan 
har en mycket viktig roll. Vi har vid ett flertal tillfällen funderat kring vetskapen om vad 
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lärarna vet om fritidspedagogens yrkesroll. Detta genom bland annat de basgruppsdagar 
som vi deltagit i under vår studietid, då vi oftast varit ensamma i vårt val av yrke. Vid dessa 
möten diskuteras det oftast om lärarnas och förskollärarnas yrkesroller, vilket bidrar till 
okunskapen kring fritidspedagogernas yrkesroll. 

Vi tror att även lärarnas fackförbund spelar en stor roll för att belysa och tydliggöra 
fritidspedagogens yrkesroll.  

Reflektion över forskningsprocessen 
När vi närmar oss slutet på vårt arbete och ser tillbaka kan vi konstatera att detta varit en 
berg- och dalbana. Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan, dels genom upptäckten om 
hur vår yrkesroll uppfattas och beskrivs av andra, i detta fall av lärare och fritidspersonal. 
Samt om medvetenheten om hur vi behöver hävda oss mer i vår kommande yrkesroll, även 
inom vår egen lärarkår för att belysa vikten av fritidens pedagogik. 

Det som har fått oss att kämpa för detta arbete är vår entusiasm för att bidra till en 
förändring och en pedagogisk diskussion mellan lärare och fritidspedagoger. Detta kan 
förhoppningsvis resultera i att fritidspedagogens yrkesroll för andra blir en tydlig och 
synlig yrkesgrupp. 

Vi vill påpeka att detta arbete föddes utifrån vårt gemensamma intresse för 
fritidspedagogernas yrkesroll. Detta har varit en process som vi båda har arbetat med i ett 
intensivt engagemang, och vi kan båda konstatera att båda tillfört lika mycket. 
Kommunikation har varit A och O i detta arbete. Detta arbete har fått oss att växa både 
privat och professionellt.  

Nya frågor 
Det skulle vara intressant att arbeta vidare med den otydliga rollen. Vi kunde vidare ha 
velat intervjuat barn för att få veta hur barnen uppfattar fritidspedagogerna, samt analyserat 
rollen utifrån ett bredare samhällsperspektiv. 

Under vårt arbete hade vi tankar och diskussioner om att det skulle vara intressant att 
intervjua rektorer. Detta för att se vilka uppfattningar de har angående fritidspedagogernas 
yrkesroll, samt varför det finns så få utbildade fritidspedagoger på fritids.     
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Bilagor  

Bilaga 1 
Intervjufrågor till lärarna 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Hur uppfattar du fritidspedagogernas yrkesroll?  

4. Vad anser du att en fritidspedagog har för resurser i sin yrkesroll?  

5. Hur har ni organiserat arbetet för att använda fritidspedagogernas resurser bäst?   

Bilaga 2 
Intervjufrågor till Skolverket 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur fick du denna uppgift med att skriva om ”Allmänna råd”?  

3. Hur definierar du begreppet fritidshem och fritidspedagog?  

4. Vad var bakgrunden till att förnya ”Allmänna råd”?  

5. Vilka ändringar har skett i ”Allmänna råd”?         
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Bilaga 3  

Enkät   

1. Man                 Kvinna   

2. Ålder:   20-30  31-40  41-50  51-60  60 - år   

3. Vad har du för utbildning?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Hur många år har du arbetat i ditt yrke?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Beskriv kort dina arbetsuppgifter.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Trivs du med din yrkesroll?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Hur ser du själv på din yrkesroll idag? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Kan du definiera din yrkesroll idag?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Hur ser andra på din yrkesroll?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Hur stor påverkan har du gällande planering av innehållet i samverkanstiden? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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