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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur yrkesrollen lärare mot fritidshem konstrueras av 

verksamma lärare mot fritidshem i intervjuer. Jag har granskat hur lärare mot fritidshem talar om den egna 

yrkesrollen och vilken bild som utifrån det framträder. Jag har även försökt undersöka om den bild som kommer 

fram av lärare mot fritidshem i forskningslitteraturen påverkar synen på den egna yrkesrollen genom att ställa 

frågor kring detta till de intervjuade.  

Jag har använt mig av kvalitativ forskningsintervju som metod i detta arbete. Jag har tagit en fenomenologisk 

ansats för att på så vis förstå och få en inblick i de intervjuades livsvärld och perspektiv. I min studie har jag 

genomfört åtta stycken semistrukturerade intervjuer med lärare mot fritidshem för att samla in material. Som 

teoretiskt perspektiv har jag valt att använda mig av det sociokulturella perspektivet och begreppen kontext och 

diskurs. Den tidigare forskning som jag har använt mig av i studien är forskningslitteratur som till stor del 

behandlar samspelet mellan skola och fritidshem.  

För att kort sammanfatta det resultat som jag har kommit fram till i min studie, så visar det sig att de intervjuade 

lärarna mot fritidshem beskriver en tillsynes dubbel bild av yrkesrollen. Då det i resultatet visar sig att 

yrkesrollen är tydlig i en kontext, inom fritidshemmet, men att den i mötet med skolan och dess kontext blir 

diffus. Detta p.g.a. omständigheter som lärare, arbetslag och skola, och detta i sin tur p.g.a. deras högre rang och 

status jämfört med lärare mot fritidshem. Utifrån resultatet så fann jag även att det finns en motstridighet inom 

lärare mot fritidshems yrkesroll, då den kan vara flera olika roller. En del av dessa roller har tidigare beskrivits i 

litteraturen (Haglund, 2004) som assistenten, fostrare, förnyare och efterföljare. I mina resultat fann jag rollen 

som assistent men jag fann även en helt ny roll: förrädaren, vilket kan ses som ett nytt tillskott till dessa roller. I 

resultatet framkommer det även att lärare mot fritidshem uttrycker att de inte upplever att de påverkas av den 

bild som framkommer av yrkesrollen i forskningslitteraturen.  
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Inledning 

Inledningsvis vill jag klargöra att jag i detta arbete kommer att använda mig av ”lärare mot fritidshem” som 

benämning på det som i folkmun ofta kallas fritidspedagoger. Detta då det var ett tag sedan som man kunde 

utbilda sig till fritidspedagog och titeln har ändrats. Dessutom är det benämningen på den utbildning som jag 

själv går.  

Allt börjar en vanlig dag när jag kommer hem och finner ett nytt nummer av Fritidspedagogen, en tidning från 

lärarförbundet, innanför dörren bland all post. Jag slår upp den och börjar bläddra, jag fastnar vid en artikel som 

handlar om hur lärare mot fritidshem genom lärarlyftet läser bild för att kunna få en lärarlegitimation. Jag känner 

plötsligt hur en klump bildas i halsen, samtliga av de tre intervjuade pedagogerna uttrycker att de endast vill 

arbeta som bildlärare när de fått sin legitimation. Va!? En av pedagogerna motiverar detta med att 

fritidspedagoger ständigt står längst ner i hierarkin och att de ständigt upplever sig som gäster i den 

gemensamma skolmiljön. Dessa pedagoger vill vara ”riktiga” lärare och bli ”tagna på allvar”. Den här artikeln är 

dock bara toppen på ett isberg. Under min utbildning har jag fått möta kommentarer som ”oj, finns de dem som 

fortfarande vill bli lärare mot fritidshem” eller ”lärare mot fritidshem är väll ett utdöende släkte” eller en annan 

favorit ”varför vill du bli det?”. Jag är så trött på detta mörker som ständigt kopplas samman med lärare mot 

fritidshem.  

Då jag under en tid, innan tidningen damp ner i brevinkastet, bläddrat i olika typer av forskningslitteratur som 

behandlar lärare mot fritidshems yrkesroll och status i den integrerade skolan så får denna artikel nästan luften 

att ta slut. Det känns som att jag håller på att bli rasande arg. Är det meningen att lärare mot fritidshem, skolans 

underdogs, ständigt ska behöva kämpa i motvind när hinder efter hinder slängs framför dem. Om 6 månader är 

jag färdig och tar min examen: Grattis Marja, du har valt ett yrke som looser efter 3,5 års universitetsutbildning, 

detta är verkligen ett glädjande besked. Jag valde det här yrket bland tusentals utbildningar för att jag ville! Jag 

har ju valt det bästa yrket? Tydligen inte om man ska gå på omgivningens reaktioner när man stolt berättar vad 

man ska bli när man blir stor, eller när man läser om alla hinder som hopar sig som mörka moln i litteraturen. 

Allt detta påverkar mig och synen på min kommande yrkesroll, hur kommer det bli för mig? Allt som står i 

litteraturen, i sättet som man blir bemött eller texten i en tidningsartikel är alla på olika sätt en konstruktion av 

något. En konstruktion av lärare mot fritidshem som ledsnat och nu vill bli lärare, en konstruktion av hur lärare 

mot fritidshem ständigt kopplas samman med hinder.  

Allt detta har mynnat ut i att jag nu själv vill undersöka vilken bild som kommer fram av lärare mot fritidshem, 

dels i litteraturen, men även utifrån intervjuer. Frågan som jag ställer mig är: om jag känner mig påverkad av 

detta gör andra lärare mot fritidshem det också? Och om de inte gör det, så kanske det finns något som jag kan 

lära mig kring hur de gör för att inte bli det. Om jag kan jämföra det som går att finna i forskningslitteraturen 

med det som kommer fram i intervjuerna så kanske jag kan finna strukturer, likheter eller olikheter. Jag hoppas 

finna ljusglimtar som får molnen att skingra sig, men, om jag inte gör det, om den bild, som jag upplever som 

rätt mörk för tillfället, som kommer fram i talet om lärare mot fritidshem stämmer så hoppas jag att det skänker 

mig lite skinn på näsan, självförtroende och kämparglöd. 

Jag anser att det är otroligt viktigt att arbeta för att lärare mot fritidshem och dess verksamhet ska få ett större 

erkännande och att det är viktigt att kritiskt granska verkligheten för att uppnå detta. Tro mig, jag vill inget annat 

och ser mig själv som en deltagare i denna kamp med fanan i topp. Den läsning som jag just tagit mig igenom är 

dock inte uppiggande för en blivande lärare mot fritidshem. Litteraturen är ca 10 år gammal och det får mig att 

fundera kring vad som kan ha hänt de senaste 10 åren. Något måste ha hänt, eller? Det möte mellan skola och 
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fritidshem, som ofta beskrivs i den forskning som jag gått igenom, har det förändrats? Utifrån skolinspektionens 

Kvalitet i fritidshem (2010), så verkar många av de problem som beskrivs i litteraturen fortfarande leva kvar. 

Min avsikt är därför att intervjua de som idag är verksamma lärare mot fritidshem och se vilken bild jag får fram 

utifrån deras egna tankar om detta. Sist men absolut inte minst, vill jag ta reda på varför vill man arbeta som 

lärare mot fritidshem, stannar alla inom yrket under pistolhot eller finns det något visst med att vara lärare mot 

fritidshem?  

Bakgrund 

Jämförelse av två rapporter som rör 
fritidshemmet 

Jag har valt att här i bakgrunden jämföra två rapporter kring fritidshemmet, med ca 10 års mellanrum. Detta 

känns relevant då jag i detta arbete har valt att fokusera på den bild som kommer fram av lärare mot fritidshem i 

intervjuer men även i forskningslitteraturen. Mitt syfte kommer jag dock gå in på djupare längre fram. Dessa två 

rapporter som kommer presenteras här nedan är båda utvärderingar av fritidshemmet och dess verksamhet, vilket 

jag ser som en ypperlig start i arbetet med att undersöka hur lärare mot fritidshem framställs i bl.a. litteraturen.  

I Skolinspektionens rapport från 2010, Kvalitet i fritidshem, kommer det fram att fritidsverksamheten inte når 

upp till de mål som finns ställda. Fritidshemmet skulle enligt rapporten i större utsträckning kunna bidra till 

elevers utveckling och lärande. Samtidigt ges dock ett stort förtroende för vikten av ett fungerande fritidshem, då 

man menar att ett gott fritidshem stöttar barnens kunskapsutveckling i skolan. Detta finns även uttryckt i Lgr11 

(Skolverket, s 10), där det då står att: ”Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, 

skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.” Kritiken haglar dock tätt i rapporten från 

Skolinspektionen (2010) och man menar att fritidshemmet till större del erbjuder barnpassning istället för en 

verksamhet med en pedagogisk tanke bakom. Anledningen till att det blivit så här menar man dels är att 

fritidspersonalen lägger mer fokus på skoldagen och att fritidstiden och dess verksamhet på så vis kommit att 

försummats. Man påpekar även att en kunskapsbrist finns hos ledning och rektorer kring vad som är 

fritidshemmets uppdrag. En annan stor orsak till problemet verkar vara för stora barngrupper och för lite 

personal, barngrupperna har enligt rapporten tredubblats sedan 1990-talet. På så vis verkar det som att det är 

många som arbetar inom skolan som inte vet vad en lärare mot fritidshem är eller ska göra.  

Ännu mer intressant är hur det utifrån rapporten även framkommer att lärare mot fritidshem själva har problem 

med att definiera sin egen yrkesroll samt vad som är deras plats i verksamheten och de mål som man ska sträva 

mot. Utifrån detta verkar det som att lärare mot fritidshem i skolan hamnat i ett läge där skolan och dess 

uppgifter prioriteras högre än den egna verksamheten på fritidshemmet. Samt att det verkar ha uppstått en 

förvirring kring den egna yrkesrollen och kring det arbete man ska utföra.  

Om man jämför denna rapport med Skolverkets utvärdering av fritidshemmet ”Finns fritids?” som kom ut tio år 

tidigare, 2000, kan vi se likheter med kvalitetsrapporten från 2010. De stora barngrupperna nämns även här och 

det kommer även fram att lärare mot fritidshem till större del deltar i skolverksamheten vilket resulterar i mindre 

ork och tid till fritidshemmets verksamhet. Gemensamt för de båda rapporterna är hur föräldrarna verkar vara 

väldigt nöjda med fritidshemmet även om de är medvetna om bristerna. Detta kommer fram genom att man 

funderar kring föräldrars föreställningar kring lärare mot fritidshem och personalens kompetens. Båda 
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rapporterna visar på hur fritidsverksamheten till stor del fått stå tillbaka samt hur det resulterat i att omsorg av 

barnen till större del blivit det centrala i verksamheten.  

Utifrån de Allmänna råden och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) har vi fler mål att uppnå 

än själva omsorgen. Vi ska bl.a. erbjuda barnen en meningsfull fritid (Skolverket, 2007, s 11), vilket innebär en 

verksamhet som är trygg, rolig och stimulerande genom lek och skapande. Verksamheten ska även bidra till att 

man knyter kontakter och får upp ögonen för andra fritidsintressen som finns i närmiljön (Skolverket, 2007, s 22- 

23). Barnen ska utveckla en social förmåga i grupp samt barnens identitet och självkänsla ska utvecklas 

tillsammans med andra barn och vuxna (Skolverket, 2007, s 17). I de Allmänna råden lyfts även vikten av att 

ledningen har kunskap om fritidshemmets uppdrag och mål och skapar förutsättningar för dessa (Skolverket, s 

14). I de Allmänna råden (Skolverket, 2007, s 22) kommer det i uttryck hur fritidshemmet ska komplettera 

skolan: ”Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i 

barns utveckling och lärande”. Vidare beskrivs hur fritidshemmet kompletterar skolan tidsmässigt, 

kunskapsmässigt, genom andra perspektiv samt i elevvårdsarbetet. Samarbetet mellan skola och fritidshem syftar 

till en gemensam grundsyn, detta uttrycks på detta vis: ”Strävan efter en gemensam grundsyn innebär inte att 

olika verksamheters egenart skall suddas ut. Det är snarare så att det är just i mötet mellan olika kompetenser 

som de pedagogiska vinsterna med samarbete finns.” (Skolverket, 2007, s 33). 

Samspelet med skolan har i båda rapporterna visat upp en bild av hur fritidshemmet samt dess pedagoger verkar 

vara de som dragit det kortaste strået när det gäller förutsättningar att på ett kvalitativt sätt kunna utföra sitt jobb 

samt skapa en verksamhet med god kvalité som tillmötesgår de mål som lärare mot fritidshem ska arbeta efter. I 

båda rapporterna, som utförts med ca tio års mellanrum, beskrivs samma bild av hur lärare mot fritidshem går in 

som resurser i skolan samt hur samspelet endast äger rum under skoltid. Ont om tid samt trötthet utav att vara i 

barngrupp hela dagen verkar ha resulterat i att man på så vis övertagit mycket av det som är skolans mål och 

arbetar utefter dem. I Skolinspektionens rapport (2010) kommer det fram att kvalitén i fritidshemmet till stor del 

är beroende av ”eldsjälar” för att nå en hög sådan. Det som visar sig här är ingen munter bild av det som ska 

spegla verkligheten för dagens lärare mot fritidshem och den verksamhet de stolt ska representera. Här nedan vill 

jag nu titta närmre på vad styrdokumenten säger om vad lärare mot fritidshems uppdrag är och hur vi förväntas 

arbeta inom skolan.  

Vad säger styrdokumenten? 

För att förstå vad en lärare mot fritidshem förväntas göra upplever jag att det kan vara bra att gå till 

styrdokumenten som är och ska vara guidningen i vårt yrkesutövande. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) är det tydligt 

att läroplanens första och andra del även kan tillämpas av fritidshemmet. Där fokus ligger på att föra vidare 

”grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket, 2011, s 7) och 

respekt för de mänskliga rättigheterna. I den andra delen handlar det om de normer, värden och kunskaper som 

eleverna ska ha utvecklat under skolans gång och som eleverna ska få med sig efter avslutad grundskola 

(Skolverket, 2011, s 12). I Lgr 11 går det inte att finna så mycket kring just fritidshemmets uppdrag, det som går 

att finna är bl.a. att vi inom skolan ska ”… samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande…” (Skolverket, 2011, s 14) samt att ”Sammarbetsformer mellan förkoleklass, skola och fritidshem ska 

utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.” (Skolverket, 2011, s16). Om man istället 

går till de Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) beskrivs fritidshemmets 

uppdrag och hur det ska komplettera skolan mer ingående. Där beskrivs hur fritidshemmets uppgift är att vara ett 

komplement till skolan genom pedagogisk verksamhet, genom att erbjuda elever en meningsfull fritid och 

genom att vara ett stöd i deras utveckling. Lärare mot fritidshems kompetenser kan utifrån de Allmänna råden 

sammanfattas som att de inriktar sig på barns sociala utveckling, omsorg och grupprelationer. Dessa utvecklas i 
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sin tur bl.a. genom lek och skapande verksamhet i fritidshemmets verksamhet. I de Allmänna råden 

uppmärksammas det att skolan och fritidshemmet har flera gemensamma beröringspunkter, samtidigt som man 

lyfter att skolan och fritidshemmet delvis har olika uppdrag. När de gäller de olika uppdragen hamnar fokus på 

hur fritidshemmet kan bidra ”när det gäller de mer renodlade kunskapsmålen” (Skolverket, 2007, s 12) och här 

beskrivs hur fritidshemmet med sin utforskande, laborativa och praktiska metodik kan bidra till undervisningen i 

skolan. Detta kan ses som en guidning i hur lärare mot fritidshem kan arbeta i skolan under skoltid genom att 

använda sig av sina egna kompetenser som är speciella för lärare mot fritidshem. Här lyfts även hur personalens 

kompetens är avgörande för kvaliteten i fritidshemmet, kompetenser som anses viktiga är att ha förmåga att 

utveckla samspel i grupp, stärka barns identitet och självkänsla och att kunna interagera med barnen och dess 

vårdnadshavare (Skolverket, 2007,s 11 - 12, s 22-24,s 19).  

I Kvalitet i fritidshem ger man fritidshemmet en viktig roll då man menar att sättet att förena pedagogik med 

omsorg, som fritidshemmet gör, kan vara stöttande för elevers intellektuella, fysiska, sociala och emotionella 

utveckling. I Kvalitet i fritidshem finns även ett avsnitt kring samarbetet med andra verksamheter, som skola och 

fritidshem, och hur det ska bidra till ”en gemensam syn på barns utveckling och lärande.”. Här lyfter man även 

hur strävan efter denna gemensamma grundsyn inte innebär ”att olika verksamheters egenart skall suddas ut.”. 

Tvärtom, menar man, är det i mötet mellan dessa olika kompetenser som ”de pedagogiska vinsterna” finns. Här 

har jag lite kort presenterat vad som går att finna i de styrdokument som till stor del ska påverka arbetet inom 

fritidshemmet, men även det arbete som kan komma att finnas utanför, t.ex. inom skolan. Det som framkommer i 

styrdokumenten är att lärare mot fritidshem ska komplettera skolan genom den pedagogik och de kompetenser 

som kan ses som specifika för just den yrkesrollen. Och hur dessa olikheter som skiljer skola och fritidshem, kan 

ses som fördelen med detta samarbete för elevers utveckling när det gäller det intellektuella, sociala, fysiska och 

emotionella. (Skolverket, 2007, s 24, s 33)  

Utifrån det som styrdokumenten säger när det gäller samspel mellan skola och fritidshem och hur fritidshemmet 

ska komplettera skolan blir det intressant att se hur detta samspel och komplement framställs i 

forskningslitteraturen. På så vis blir det även intressant att se vilken bild av lärare mot fritidshem som kan 

komma att framträda där. 

Tidigare forskning 

Hur konstrueras läraren mot fritidshem i 
forskningslitteraturen? 

Genom en litteraturgenomgång av tidigare forskningslitteratur vill jag undersöka hur man framställer lärare mot 

fritidshem och dess yrkesroll där. Den litteratur jag har läst, har till stor del valt att fokusera på samspelet mellan 

skola och fritidshem och de hinder som lärare mot fritidshem verkar drabbas av genom detta samspel (Calander 

1999; Hansen 1999; Thorstensson – Ed, T. & Johansson, I, 2000; Haglund, 2004; Klerfelt & Haglund 2011). På 

så vis har detta samspel kommit att bli en utgångspunkt just när det gäller att försöka ta reda på vilken syn som 

råder på lärare mot fritidshem i forskningslitteraturen. 
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Synen på lärare mot fritidshem har växlat över tid 

För att på något vis förstå den bild som träder fram av lärare mot fritidshem i litteraturen, väljer författarna 

(Klerfelt & Haglund, 2011, s 15) att med Vygotskij (1930/1978) se ett fenomens utveckling i ljuset av historien, 

vilket jag även valt att inleda med att göra.  

Malin Rohlin, som är lärare mot fritidshem i grunden har i sin avhandling (2001), antagit ett nutidshistoriskt 

perspektiv och på så vis, i historien, funnit skilda uppfattningar och idéer kring vad fritidshemmet ska vara. 

Dessa uppfattningar är utformade utifrån de problem som av samhället ansetts vara i behov av styrning och 

reglering. Rohlin (2001, s 17) menar att det är den problematik som existerar i skolan samt i samhället som 

bidrar till de olika definitioner som finns kring fritidshemmet. I slutet av 1800-talet inrättades så kallade 

arbetsstugor, som, enligt Rohlin, kan ses som grunden till det som idag är fritidshem, där arbetstanken fanns i 

fokus. Barn vars föräldrar arbetade eller av andra orsaker inte kunde ta hand om sina barn, skulle inte driva 

omkring och ställa till problem. Här fick arbetsstugan även en fostrande roll då den skulle agera som 

komplement till folkskolan i just fostrandeuppdraget samt det praktiska och hur detta skulle ske genom att bl.a. 

skapa olika bruksföremål (Rohlin, 2001, s 79- 80). Rohlin menar även att det pågick en statusstrid mellan 

folkskolelärare, som arbetade i arbetsstugorna med de fattiga barnen, samt läroverkslärarna som arbetade med 

de, som Rohlin uttrycker det, väluppfostrade, hela och rena läroverksbarnen.  

Under 1930- 60 talet övergick tillsynen av arbetsstugorna från Folkskoledirektionen till Barnavårdsnämnden. 

Det ansågs inte lika relevant att ha stort fokus på arbete som tidigare utan nu kom en ny idé in om rekreation 

genom att barnen skulle vara utomhus. Man skulle i större utsträckning utgå ifrån vad barnen ville göra när det 

gällde lek och syselsättning. Ett helt nytt fokus växte fram, där avkoppling och vila var det primära, vilket kan 

ses som det motsatta till den tidigare arbetstanken (Klerfelt & Haglund, 2011, s 22). Arbetsstugorna gick från att 

vara ett komplement till folkskolan till att bli ett komplement till familjen (Rohlin, 2001, s 81). De 

hemförhållanden som arbetarklassens barn kom ifrån ansågs som bristfälliga och på så vis krävdes ett 

komplement som skulle väga upp dessa torftiga förhållanden. Under 1960-talet startade första grundutbildningen 

där man kunde läsa till lärare mot fritidshem, nu ändrades namnet från arbetsstuga till fritidshem (Klerfelt & 

Haglund, 2011, s 24). Denna förändring kom till då det uttrycktes ett behov av en anpassad pedagogik som 

skiljde sig från skolans, samt en önskan om att finna en yrkesdentitet för de som arbetade på fritidshemmet. 

1970- 80-talet kan ses som den period då det moderna fritidshemmet växer fram, enligt Rohlin (2001, s 83). 

Under denna period försöker man finna ett gemensamt sätt att se på barn dels när det gällde utveckling och 

inlärning. Det är även här helhetssynen kommer in, som ett sätt att tänka kring barnomsorgen, och på så vis 

introduceras även arbetslagen.  

Fritidshemmen integreras i skolan i slutet av 1990-talet (Rohlin, 2001, s 85). Skolan och fritidshemmet utgår nu 

från en gemensam läroplan, nu ska produktiva och utbildade samhällsmedborgare skapas. Då man i många fall 

använder sig av gemensamma lokaler utnyttjas resurserna till max, både då det gäller lokaler samt personal.  

Det blir här tydligt att synen på fritidshemmet samt dess innehåll har växlat under historiens gång. På så vis blir 

det nu intressant att se om den historiska bakgrunden kan ha haft någon betydelse för hur det ser ut idag, vilket 

Vygotskij (Klerfelt & Haglund, 2011, s 15) menar att det har. Det blir då här naturligt att ta vid med resterande 

litteratur som till stor del behandlar det samspel som äger rum i skolan mellan lärare mot fritidshem och lärare. 

Där jag kommer att rikta min blick mot den bild som framträder av lärare mot fritidshem i detta samspel. 

Samspelet som ”roten till allt det onda” - statusfrågan 

Flera författare beskriver hur det förekommer statusskillnader i skolan, mellan lärare och lärare mot fritidshem, 

samt hur dessa statusskillnader uppkommit genom samspelet mellan fritidshem och skola (Klerfelt & Haglund, 

2011, Hansen 1999, Calander 1999, Thorstensson-Ed & Johansson 2000). Anna Klerfelt & Björn Haglund, 
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lärare mot fritidshem och lektorer i pedagogik vid Göteborgs universitet, har tillsammans med andra forskare i 

fritidspedagogik beskrivit den komplexitet som lärare mot fritidshems yrkesroll samt verksamhet verkar befinna 

sig i. Liksom Rohlin (2001) lyfter de hur det har sett ut historiskt när det gäller statusskillnader. Där (Klerfelt & 

Haglund, 2011, s 19) beskrivs liknande att statusskillnader ägde rum mellan folkskolelärare som arbetade i 

arbetsstugan (föregångare till fritidshemmen) och läroverkslärare som arbetade i de allmänna läroverken. 

Läroverkslärarnas arbetssituation ansågs mer gynnsam då de arbetade med de ”väluppfostrade” barnen jämfört 

med folkskolelärarna som arbetade med de ”skolkande” barnen i arbetsstugorna. På så vis kan man se att det 

tidigt funnits statusskillnader då de olika yrkeskategorierna jämförts med varandra.  

Även Finn Calander, lärare mot fritidshem i grunden, beskriver i sin avhandling från 1999 ”Från fritidens 

pedagog till hjälplärare- Fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag”, dessa 

statusskillnader utifrån lärare mot fritidshems inträde i skolan. Calander (1999, s 203) menar att lärare mot 

fritidshem, då för 10 år sedan, höll på att förlora sin yrkesidentitet då de hela tiden anpassade sig efter skolans 

och lärarens behov, en ”skolifiering” av lärare mot fritidshem höll på att ske. Calander (1999, s 202 – 207) 

menar vidare, att genom att fritidshemmet befinner sig i skolans lokaler, så bidrar även miljön till denna 

utveckling, eller avveckling, av lärare mot fritidshem och deras yrkesroll. Han menar att det är dags för skolan 

och fritidshemmet att flytta isär. Calander uttrycker det som att detta ”äktenskap” har varit förödande för lärare 

mot fritidshem och fritidsverksamheten och för att kunna rädda lärare mot fritidshems varande från att helt 

försvinna och gå upp i skolan är en separation ett måste.  

Tullie Thorstensson-Ed som är filosofie doktor och lektor i pedagogik vid Lindköpings universitet, och Inge 

Johansson, som är professor i pedagogik, har i sin bok, från år 2000, gjort en kunskapsöversikt över den 

forskning som gjorts om fritidshemmet och då dels med fokus på det samspel som sker mellan skola och 

fritidshem. De anser dock, till skillnad från Calander, att denna ”skolifiering” inte endast sker åt ett håll. De 

menar att många lärare upplevt lärare mot fritidshems intåg i skolan positivt, vilket de menar beror på att man ser 

det som en möjlighet att främja nya tankemönster hos lärarna i sättet att se på kunskap och i synen på barn 

(Torstesson – Ed & Johansson, 2000, s 129). Calander (1999, s 205) menar dock att anledningen till att det 

upplevs positivt har en annan utgångspunkt och det är att man tycker att det är positivt att man är fler vuxna i 

skolan.  

I likhet med det som Torstenson-Ed & Johansson säger, menar även Anita Söderlund, i sin utvärderingsstudie 

från 1993 att integreringen av skola och fritidshem snarare lett till att leken kommit in i skolan. Detta just för att 

lärare mot fritidshem och fritidshemmet finns där. Söderlund menar vidare att detta resulterat i att barnen 

erbjudits mer stimulans än tidigare. Monika Hansen Orwehag, filosofie doktor i pedagogik, beskriver i sin 

avhandling från 1999 ”Yrkeskulturer i möte - läraren, fritidspedagogen och samverkan”, liknande som Calander 

(1999), avsaknaden av ett ömsesidigt samarbete mellan skola och fritidshem. Då ”skolan är viktig” ges lärarna 

ett tolkningsföreträde, som enligt Hansen (1999, s 355) är något som erkänns av både lärare och lärare mot 

fritidshem. Hansen lyfter hur fritidsverksamheten inte är obligatorisk utan valbar jämfört med skolan som är 

obligatorisk och allmänt accepterad i samhället. Per automatik leder detta till att fritidsverksamheten blir mer 

öppen för ifrågasättande, enligt Hansen.  

Det som kommer fram här visar på hur det inte bara är lärare mot fritidshem som har påverkats och formats av 

skolan, utan att en påverkan även skett åt andra hållet. Det som dock blir tydligt är hur den påverkan som skolan 

verkar har formats av kan ses som mer positiv i den bemärkelse att lärarna själva upplever den som positiv. I 

Torstenson-Ed & Johanssons (2000, s 128) fall tycker lärarna att de fått en förändrad syn på barn och lärande 

och att de själva upplever detta som något bra. Detta skiljer sig från den bild som beskrivs i bl.a. Calander (1999) 

och Hansen (1999) där förändringarna som lärare mot fritidshem stött på upplevs som mer negativa. Detta 

utifrån att man bl.a. används som hjälplärare och att man i samspelet med skolan förlorar sin yrkesidentitet och 

det som är kärnan fritidspedagogik.  
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Diffus yrkesroll 

Inledningsvis kan jag konstatera att flera forskare hävdar att det finns för lite forskning kring fritidshem (Klerfelt 

& Haglund, 2011, Calander, 1999, Hansen 1999, Torstenson-Ed & Johansson, 2000). I Klerfelt & Haglund 

(2011, s 5) framställs bristen på forskning som en av anledningarna till att yrkesrollen kan ses som diffus och 

luddig. Enligt Andersson (2010, s 199) var sammanslagningen av skola och fritidshem ett resultat av den 

ekonomiska krisen i slutet på 1990-talet samt ett ökat behov av omsorg för barn i skolåldern. Samspelet med 

skolan skulle skapa möjligheter för alla inblandade, däribland lärare och lärare mot fritidshem. Dock anser 

Andersson att lärare mot fritidshem kan utses till förlorarna i detta samspel då sammanslagningen för dem 

inneburit mycket konflikter samt svårigheter i att finna sin yrkesroll i skolan. Calander (1999, s 200 - 201) menar 

att yrkesfunktionen urholkas i samverkan med lärarna vilket påverkar den egna yrkesrollen och yrkesidentiteten. 

Urholkningen sker genom att lärare mot fritidshem ständigt drivs mot en mer skolpedagogisk verksamhet då 

miljön är rotad i skolpedagogiken. Något som enligt Calander ger lärarna mer makt i skapandet av den 

gemensamma verksamheten.  

En annan anledning till urholkningen av lärare mot fritidshems yrkesroll som nämns av Calander är hur lärare 

mot fritidshem i skolan ses som resurser som lärarna kan använda sig av. Detta resursanvändande sker dock 

endast åt ett håll, vanligtvis används inte lärare som resurser. Hansen (1999, s 354) menar att lärare mot 

fritidshem agerar ”utfyllnad” i verksamheten genom att göra de arbetsuppgifter som ingen annan hinner med, 

detta är förödande för yrkesidentiteten enligt henne. Hansen menar vidare att lärare mot fritidshem till större del 

är bättre på att säga vad de inte är snarare än vad de är, vilket enligt henne, tyder på en luddig och diffus 

yrkesroll.  

Helena Ackesjö (2011, s 186-187) menar att konstruktionen av lärare mot fritidshems yrkesroll till stor del 

hänger på hur möten med andra lärarkategorier ser ut, vilket enligt henne resulterar i en yrkesroll som är i 

ständig förändring. Ackesjö menar vidare att läraren mot fritidshems yrkesroll till följd av detta saknar en stark 

och tydlig professionell profil vilket leder till en låg grad av professionalitet, då hög grad av professionalitet 

innebär specialiserade kunskaper och monopol på specifika arbetsuppgifter. Jag beskrev i början av detta stycke 

hur författare är överrens om att det finns för lite forskning att tillgå när det gäller fritidshemmet. En 

välutvecklad teoretisk förankring är även det kopplat till en hög professionalitet och genom att detta till viss del 

saknas inom fritidshemmet p.g.a. lite forskning blir resultatet även i detta avseende en låg grad av 

professionalitet.  

Även Björn Haglund, lärare mot fritidshem i grunden, har i sin avhandling från 2004, ”Traditioner i möte- en 

kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan” beskrivit hur lärare mot fritidshem i 

samspelet med skolan antar olika roller. Haglund (2004, s 212) menar att lärare mot fritidshem själva bidrar till 

att utforma olika positioner utifrån det arbete de utför, vilket leder till att det inte bara finns en yrkespraktik utan 

flera olika. Detta leder även till att det finns olika förväntningar och åtaganden beroende på vilken roll man 

antar. Gemensamt för dessa roller, som beskrivs som: fostrare, efterföljare, assistent och förnyare, är att de alla 

på olika sätt är underordnad klassläraren, denna underordnade position har även beskrivits av Calander (1999) 

samt Hansen (1999). Även Torstenson-Ed & Johansson (2000, s 72) menar att yrkesrollen skiftar, då de menar 

att lärare mot fritidshems yrkesroll kan ses som motsägelsefull då den å ena sidan är självständig men å andra 

sidan väldigt påverkbar av yttre faktorer.  

”Skolifiering” 

Birgit Andersson, doktorand i pedagogiskt arbete, har i en artikel i Education Inquiry från 2010, beskrivit hur 

bedömning sker på fritidshemmet samt hur bedömningen även blivit något av lärare mot fritidshems ansvar med 

bl.a. individuella utvecklingsplaner, vilket alla skolor är skyldiga att arbeta med idag. Individuella 
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utvecklingsplanen är en dokumentation där man utvärderar barn och deras utveckling i skolämnen. Det som jag 

fann intressant i artikeln är att lärare mot fritidshem i undersökningen gör dessa bedömningar, även om de gör 

dem med en viss motvilja då flertalet ställer sig negativa till den här typen av bedömning. Andersson (2010, s 

205 – 206) menar att en förklaring till denna motvilja kan dels bero på att det är något som lärare mot fritidshem 

inte är vana vid, hon nämner hur man på fritidshemmet ofta vill se det som en ”fristad” där ingen bedömning av 

barnen sker. En annan förklaring, menar Andersson, kan vara att det inom skolan är vanligt med dessa 

bedömningar. Detta skulle kunna ses som ett exempel på det som Calander (1999, s 203) kallar för att 

”skolifieras”, där lärare mot fritidshem sugs in i skolans värld och deras pedagogik och kultur. Det som kom 

fram i Anderssons (2010, s 206) undersökning var att lärare mot fritidshem ofta gör informella bedömningar som 

inte skrivs ned på något vis. Det som bedöms är till stor del situationer och deras eget arbete, den individuella 

bedömningen som sker utgår till stor del från barnens sociala färdigheter.  

Att lärare mot fritidshem använder sig av ett mer informellt sätt att bedöma kan även kopplas till det som Jensen 

diskuterar i Klerfelt & Haglund (2011, s 99-100) kring det informella och det formella lärandet. För att kortfattat 

beskriva dessa två kan det formella lärandet beskrivas som avsiktligt lärande som styrs av läroplaner, kursplaner 

samt läroboksmedel, och det informella lärandet beskrivs mer som ett lärande som inte behöver styras utifrån 

någon särskild avsikt utan det kan ske utav en ren tillfällighet i leken exempelvis. Jensen (2011, s 112) menar att 

det informella lärandet till stor del förekommer på fritidshemmet samt att denna typ av lärande har en lägre 

status i jämförelse med det formella lärandet som ofta sker i skolan.  

Jensen och Andersson beskriver det informella lärandet och informell bedömning. Andersson lyfter hur lärare 

mot fritidshem är mer vana med informell bedömning men hur de motvilligt genom individuella 

utvecklingsplaner ändå utför en mer formell bedömning. Detta kan förstås utifrån det som Jensen tar upp, om hur 

det informella lärandet präglar fritidsverksamheten och att lärare mot fritidshems sätt att bedöma ses som lägre 

status i jämförelse med den formella bedömningen som sker i skolan. Resultatet av detta ter sig vara att man av 

olika anledningar ”pushas” åt att utföra bedömningar mer efter skolans ramar, vilket samtliga författare som jag 

innan presenterat, även ger en bild av att vara vanligt förekommande i skolan. Här nedan kommer jag att 

fortsätta behandla det informella och det formella lärandet.  

Lärandet som inte syns 

Utifrån litteraturen verkar det även finnas statusskillnader mellan det ”lärande” som sker på fritidshemmet och 

det som sker i skolan (Klerfelt & Haglund, 2011; Torstensson-Ed & Johansson, 2000). Som jag här tidigare 

nämnde, menar Jensen (2011, s 112) att det till stor del sker ett informellt lärande på fritidshemmet, till skillnad 

från skolan där det till större del förekommer ett mer formellt lärande. Jensen lyfter hur det informella lärandet 

ofta har en lägre status i jämförelse med det formella. Torstenson-Ed & Johansson (2000) drar en slutsats utifrån 

den ”fria leken”, som man värdesätter på fritidshemmet, och menar att även den kan ses som lågstatus då det 

praktiska är mindre värt än det teoretiska, som är starkt kopplat till skolan och deras verksamhet. Hansen 

Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011, s115) menar även de, att leken är högt värderad av barnen tillskillnad från 

vuxna där den inte står lika högt i kurs. De menar att det finns en uppfattning om att det i skolan är läraren som 

står för lärandet samt hur det är fritidshemmet som står för leken, på så vis menar författarna att leken blir ett sätt 

att sätta status på verksamheterna. Där verksamheten som representerar leken, vilket är fritidshemmet, förlorar 

status i jämförelse med skolan som står för lärandet, lärandet väger på så vis tyngre än leken.  

Dock anses denna yrkespraktik som dessa pedagoger utför, ha låg status och på så vis så blir ändå läraren mot 

fritidshem underordnad igen, då det blir innehållet det som styr statusen. 
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Lärare mot fritidshems eget medskapande av den roll de har  

Calander (1999, s 203) lyfter lärare mot fritidshems egen roll i skapandet av den ”nya” yrkesroll, som Calander 

till stor del menar är en hjälplärarroll. Calander menar att lärare mot fritidshem även själva, tillsammans med 

läraren är med och skapar denna roll. Han menar vidare att lärare mot fritidshem som tar sig an ett mer 

skolpedagogiskt förhållningsätt får positiv feedback på detta genom att det man gör anses vara av ett högre 

pedagogiskt värde och på så vis höjs även statusen för dessa pedagoger. Haglund (2004, s 212) är även inne på 

samma linje då han, som jag tidigare nämnt, menar att lärare mot fritidshem själva tar på sig olika roller som de 

representerar i skolan. Dessa roller har även olika status, enligt Haglund, där assistentrollen är den med lägst 

status då man är inne i klassrummet och hjälper/asisterar läraren i det som läraren själv har planerat. I denna roll 

har läraren mot fritidshem knappt något ansvar samt de har ingen större makt att själv kunna ta initiativ till hur 

olika arbetsuppgifter ska utföras. De som dock anses ha högst status är de lärare mot fritidshem som har rollen 

som fostrare. Då skiljer man på det arbete som man själv utför från skolans arbete och på så vis bestämmer 

pedagogen själv över ett område, fostrandet, vilket resulterar i en tydligare yrkesprofil.  

Framtid 

I litteraturen kommer det fram aspekter på hur man ser på framtiden för lärare mot fritidshem och deras status. 

Calander (1999, s 207) menar att det är dags att lämna skolan för gott, för att på så vis rädda de yrkeskunskaper 

som lärare mot fritidshem sitter på samt kärnan i fritidspedagogik. Jensen (2011, s 111-112) menar att det krävs 

att vi öppnar upp ögonen på barn och föräldrar inför det lärande som sker på fritidshemmet, vilket tidigare 

nämnts till stor del är det informella. Jensen menar vidare att vi på så vis kan förtydliga och skapa en förståelse 

för det som sker på fritidshemmet och vikten av det. Hansen (1999, s 358) är inne på samma linje, och menar att 

vi genom att förtydliga vårt uppdrag ytterligare genom att exempelvis döpa om oss till ”lärare i social 

kompetens”. Hansen menar att det kan vara ett sätt att lyfta de viktiga bitarna som bl.a. relationsarbete i grupp, 

vilket är till stor nytta för att kunna fungera i samhället och hon trycker på att skolan har en stor och viktig del i 

detta lärande.  

Torstensson-Ed & Johansson (2000, s 130) menar att den sociala kompetensen kan komma att få stor betydelse i 

det framtida, mångkulturella samhället. De menar att en ny lärarroll kan komma att bli aktuell som skiljer sig 

från den som lärarna har idag, där fokus kommer att ligga på relation och kunskap och hur lärare mot fritidshem 

är närmre denna nya yrkesroll jämfört med lärare. Haglund (2004, s 216) menar att den gemensamma utbildning 

som vi nu har kan försvåra ett förtydligande av den diffusa yrkesrollen, då det kan vara svårt att lyfta barns lek 

och sociala kompetens i den mer vedertagna skoltraditionen. Hansen (1999, s 366) menar tvärtom att detta kan 

komma att höja statusen på yrket genom att lyfta de viktiga bitarna i vår profession. Haglund (2004, s 216 – 217) 

anser att lärare med inriktning mot fritidshem inte har samma förutsättningar att lyfta sitt eget område inom 

skolans område, och menar att det här kan bli problem.  

Samtidigt som en bild av hur lärare mot fritidshem, i samspelet med skolan, hela tiden slår underifrån växer en 

bild fram av de yrkeskompetenser som lärare mot fritidshem anses ha. Kärnan verkar vara utvecklandet av den 

sociala kompetensen hos barn, identitetsutveckling, grupprelationer samt omsorgen (Calander 1999, Hansen 

1999, Klerfelt & Haglund 2011, Andersson 2010). 

Kort sammanfattning av litteraturgenomgång 

Det som visar sig utifrån denna litteratur som jag nu kortfattat presenterat kan ses som en ganska samstämmig 

bild, med undantag för några få som i vissa aspekter har ett annat sätt att se på samspelet och de förutsättningar 

det skapar. Den bild av lärare mot fritidshem som här, utifrån litteraturen, växer fram kan sammanfattas med att 

lärare mot fritidshem verkar ha låg status i skolan, både när det gäller yrkesrollen men även när man ser till 

innehållet i verksamheten. Samt att denna låga status som lärare mot fritidshem anses ha, ofta kommer fram i 
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jämförelsen med skolan. Det som även blir tydligt är att yrkesrollen ter sig vara diffus då den kan ses som 

ständigt föränderlig, dels utifrån historien men även när det gäller från skola till skola och område till område. 

Teoretiskt perspektiv 

Tanken och språket 

Här avser jag att presentera grundaren av det teoretiska perspektiv jag valt att använda mig av i min uppsats och 

på så vis även presentera grunderna i detta perspektiv. Då jag vill försöka se vilken bild som konstrueras av 

lärare mot fritidshem i litteraturen har jag valt att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv eller 

kulturhistoriskt som det även kallas.  

Fadern inom denna teori heter Lev S Vygotskij, och i sin bok, ”Tänkande och språk” från 1934 (översatt 2001), 

som allmänt ses vara den viktigaste av de böcker han skrivit, skriver han om hur vi genom tanken och språket 

skapar mening och förstår vår omvärld. Vygotskij (2001, s15) såg på inlärning som en social process, detta sätt 

att tänka var banbrytande på Vygotskijs tid, vilket även gjorde honom till en av de viktigaste nytänkarna inom 

sovjetisk psykologi, där man innan endast studerat olika psykologiska funktioner isolerat. I den kulturhistoriska 

teorin ställs det förflutna mot framtiden då språket skapar nya betydelser för tanken (2001, s 19). Dessutom ser 

man till hur dessa, ordet, språket och tanken påverkar vårt medvetande. Vygotskij (2001, s 271) menar att den 

kunskap vi tar in även till stor del genomsyras av våra egna erfarenheter. Vygotskij (2001, s 255-256) beskriver 

bl.a. hur begreppsbildningen hos barn sker, där det intressanta är hur betydelsen av ord hela tiden utvecklas. När 

barnet tillägnat sig ett nytt ord slutar inte dess utveckling, till en början ter sig ordet som en generalisering av 

dess yttersta element men dessa generaliseringar återskapas ständigt hos barnet och på så vis skapas en djupare 

förståelse för olika begrepp. Detta ser jag som intressant utifrån hur begreppet lärare mot fritidshem har olika 

innebörd för olika människor beroende på hur mycket man vet om det. Mitt arbete med den här uppsatsen kan 

ses som ett exempel på hur jag fördjupat mig i begreppet lärare mot fritidshem och hur det lett till en fördjupad 

förståelse för vad det innebär.  

Enligt Vygotskij (2001, s 449) är det muntliga språket en motpol till det skriftliga, i det skriftliga språket kan 

man aldrig utelämna subjektet då det är otroligt detaljerat, till skillnad från det muntliga språket. Vygotskij 

(2001, s 458) menar att betydelsen av ordet sammansmälter med andra betydelser, vilket han valt att kalla 

”innebördsligt inflytande” och menar då att den ursprungliga, inre, betydelsen flyter samman med den överförda 

betydelsen och ordet blir på så vis allmänt vedertaget. Vidare menar Vygotskij (2001, s 450) att beroende på den 

psykiska närhet som vi har till den som vi samtalar med, så har det stor betydelse för hur vi uppfattar och förstår 

det som sägs, detta kan ses som viktigt att ta hänsyn till då jag ska genomföra mina intervjuer. Med hjälp av 

Vygotskijs teori om hur tanken och språket hör ihop vill jag försöka se hur de lärare mot fritidshem som jag 

intervjuat ger mening till den egna yrkesrollen genom språket. Teorin får bli ett stöd i analyserandet av vad som 

sägs i intervjuerna.  

Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, har i ”Lärande i praktiken” (2000) blivit inspirerad av Vygotskijs 

teori och har på så vis vidare beskrivit det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000, s 9) menar att man utifrån 

det sociokulturella perspektivet ser på kunskap som något som skapas i samspel mellan människor och att detta 
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sedan blir en del av den enskilde individens tänkande och handlande. Han menar vidare att den förvärvade 

kunskapen på så vis återvänder i nya situationer där kommunikation uppstår och återskapas. Säljö (2000, s 130) 

menar att om man tänker använda sig av ett sociokulturellt perspektiv så är det viktigt att handlingar och 

kunskaper relateras till sammanhang och verksamheter. Hur vi handlar och varför menar Säljö måste kopplas till 

de kontexter och de kontextuella villkor som finns. Detta begrepp, kontext, kommer att presenteras ytterligare 

längre fram. Enligt Säljö (2000, s 35) anpassar sig dels människan till de förutsättningar som finns men den 

utvecklas även utifrån den situationen som skapats.  

I ”Lärande och kulturella redskap” (2005, s 66), beskriver Säljö situerat lärande, vilket innebär att lärande och 

kunskap är något som växer fram i sociala praktiker. Säljö menar att lärande ingår i många olika sammanhang 

och att det sker på många olika sätt, vilket innebär att man antar en utgångspunkt där man inte endast kan plocka 

ut en individ från dess sammanhang. För att förstå ett fenomen måste man ta hänsyn till den sociala 

omgivningen. Lärandet ses ofta som något avsiktligt. Dock menar Säljö att det även sker oavsiktligt, bl.a. utifrån 

konsekvenser av handlande eller situationer. På så vis menar Säljö att man måste analysera sammanhang och hur 

människor agerar i dessa. Genom att titta på vilka erfarenheterna av en situation blir, kan man få kunskap kring 

hur människor skapar mening kring vad de är med om. Kommunikation är ett kulturellt redskap (Säljö, 2005, s 

81), kopplat till det sociokulturella perspektivet, som vi använder för att ta till oss kunskaper samt insikter. Säljö 

menar att det är viktigt att förstå detta redskap utifrån ett historiskt perspektiv, då sättet som vi människor 

kommunicerar kring vår omvärld och det som vi människor är intresserade utav sker utifrån en historisk 

utveckling.  

Även texten/skriften är något som Säljö (2005, s 19) framhåller som ett kulturellt redskap i att se till att 

kunskaper och färdigheter lever vidare. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär det att de samhälleliga 

kunskaper vi har inte kommer ifrån individen utan att de utvecklats mellan människor i ett samhälle, därför 

uppstår också skillnader mellan olika samhällen (Säljö, 2005,s 22). Här blir det tydligt att kunskap sker i samspel 

mellan människor i särskilda sammanhang. Säljö (2005, s 15) framhåller en aspekt av hur lärande inte alltid är 

något positivt i den bemärkelse när det lärande som sker i samhället inte leder till något gott och produktivt. 

Säljö exemplifierar hur vi lär oss fördomar om människor samt hur detta skapar tillåtelse till att använda 

nedsättande samt generaliserande uttryck kring en viss grupp människor och på så vis tillskriva denna grupp 

vissa egenskaper. Säljö (s 16) menar att det är viktigt att ta detta i beaktande, att lärande kan styra människor i 

olika riktningar samt att lärande för vissa individer eller kollektiv även kan innebära förluster. 

Utifrån det som Säljö beskriver om det sociokulturella perspektivet blir det tydligt att det är viktigt att ta det 

historiska, det sociala samt det kulturella i beaktande när man ska undersöka eller förstå olika situationer eller 

fenomen.  

Begrepp 

Kontext 

Säljö (2000, s 130) ställer sig kritisk till begreppet kontext, då han menar att det kan te sig luddigt och oprecist, 

då det används generellt och hur det i sin tur ofta leder till att innebörden upplöses till en viss del. Dock ses det 

som nödvändigt att ta hänsyn till detta begrepp då tankar, kommunikation samt fysiska handlingar är kopplade 

till olika kontexter. Vidare menar Säljö att kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är 

viktiga att förstå och han menar att detta kan ses som något av kärnan i ett sociokulturellt perspektiv. På så vis 

känns det relevant för mig att använda begreppet kontext när jag ska analysera samt försöka förstå och få en bild 

av det sammanhang som lärare mot fritidshem verkar i. Då detta kan komma att ha en påverkan på hur lärare mot 

fritidshem handlar utifrån sin yrkesroll.  
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Diskurs 

Jag kommer även att använda mig av begreppet diskurs och jag kommer här att ta hjälp av Björn Haglunds 

studie ”Fritid som diskurs” från 2009 där han med hjälp av andra teoretiker ger en god bild av begreppet. 

Haglund (2009, s 23-24) menar att diskursiv praktik handlar om hur texter produceras, distribueras och 

konsumeras och hur vi utifrån dessa konstruerar samt formar våra föreställningar och våra sociala identiteter och 

relationer. Detta innebär, enligt Haglund, att existerande sociala strukturer reproduceras, men att de även 

transformeras just utifrån detta. Haglund menar att en diskurs kan ses som en social praktik som kan jämställas 

med en handling i hur människor agerar mot varandra och världen. På så vis bidrar diskurser, enligt Haglund, till 

att konstruera sociala strukturer och deras normer och seder. Då mitt fokus i denna uppsats bl.a. ligger på att 

undersöka hur lärare mot fritidshem konstrueras i litteraturen och av dem själva, upplever jag att detta begrepp 

blir en central del då lärare mot fritidshem ingår i sociala strukturer i skolan och fritidshemmet.  

Varför dessa perspektiv och begrepp? 

Det sociokulturella perspektivet och hur språket skapar mening ser jag som ett gott analysinstrument när jag här 

framöver ska analysera de fynd som mina intervjuer kan komma att ge. Med hjälp av det sociokulturella 

perspektivet kommer jag att fokusera dels på språket, i hur lärare mot fritidshem talar om den egna yrkesrollen. 

På så vis hoppas jag kunna finna eller få en uppfattning om vad det är de intervjuade lärare mot fritidshem ger 

mening åt när det gäller den egna yrkesrollen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv finns möjligheten att 

undersöka hur situation och handling hänger samman vilket är användbart i analysen för att kunna förstå just ett 

fenomen eller handling. 

Jag ser även hur begreppen kontext och diskurs kan vara viktiga redskap och hjälpmedel i analysen. Utifrån 

begreppet kontext ska jag göra en ansats till att försöka se vilken kontext som lärare mot fritidshem själva verkar 

i, både utifrån intervjuer och forskningslitteraturen. Genom att använda begreppet diskurs finns möjlighet att 

undersöka och analysera materialet utifrån den eller de diskurser som lärare mot fritidshem befinner sig i, vilket 

kan resultera i en ökad förståelse för de intervjuades perspektiv och handlande. Jag kommer att i min studie 

använda mig av mitt teoretiska perspektiv och dessa begrepp när jag ska analysera samt tolka det material jag 

fått fram utifrån intervjuer samt forskningslitteratur. Här vill jag dock poängtera vikten av att man som läsare tar 

hänsyn till att det är mina tolkningar samt hur jag ger mening till- och förstår det som sägs i intervjuerna och det 

som står i litteraturen som blir belyst i detta arbete.  

Syfte  

Syftet med studien är att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur lärare mot fritidshem framställs och 

konstrueras i intervjuer med verksamma inom yrket.  

Frågeställningar 

Hur konstruerar lärare mot fritidshem själva sin yrkesroll i intervjuer? 

Hur kan detta förstås utifrån begreppet diskurs? 

Hur kan detta förstås utifrån begreppet kontext? 

Anser lärare mot fritidshem att de påverkas av den bild som kommer fram i litteraturen?  
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Metod  

Min metod i detta arbete är kvalitativ forskningsintervju. Jag vill dock här lyfta att en del av mitt resultat är en 

analys av tidigare studier. Det skulle kunna ligga under resultat men jag har valt att lägga det under metod då jag 

i tidigare studier inte bara valt att se till vad som tidigare gjorts utan jag har även antagit ett analytiskt perspektiv 

för att se hur lärare i fritidshem konstrueras i litteraturen.  

Val av metod 

Jag har i mitt arbete valt att använda mig av kvalitativ forskningsintervju som metod. Denna metod beskrivs av 

Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi, samt Svend Brinkmann, professor med inriktning mot 

psykologi och kvalitativ metod. I sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (2009) beskriver de hur 

forskningsintervjun teoretiskt sett är uppbyggd samt hur den kan användas i praktiken. I en kvalitativ 

forskningsintervju skapas kunskap i samspelet mellan intervjuaren samt den som blir intervjuad, författarna 

menar att kunskap skapas i det sociala samspelet (Kvale & Brinkmann, 2009, s 98). Detta är det som jag 

upplever är kärnan i det som jag själv vill åstadkomma med mina intervjuer, utifrån hur lärare mot fritidshem 

talar om sig själva och sin yrkesroll, vill jag finna svar på mina forskningsfrågor som förhoppningsvis i sin tur 

kommer att leda till ny kunskap.  

Jag upplever även hur detta sätt att se på hur kunskap uppstår, som en social företeelse, även överensstämmer 

med mitt teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 2001, s 15). Där man menar att 

inlärning av kunskap är en social process. Författarna lyfter hur den kvalitativa intervjun kan ses som 

dubbelsidig genom ”… dem som konstruerar kunskap och den konstruerade kunskapen.”(Kvale & Brinkmann, 

2009, s18). Detta är en viktig aspekt då jag vill undersöka den bild som lärare mot fritidshem själva konstruerar 

av den egna yrkesrollen men samtidigt kommer den ”konstruktion” som kommer fram utifrån intervjuerna att 

konstrueras av mig i denna uppsats. På så vis är inte min konstruktion och analys en sanning utan fokus ligger 

mer på hur jag kommer fram till resultatet, samt att den bygger på de intervjuades ord och berättelser och det 

samtal som ägt rum mellan oss. Kvale & Brinkmann (2009, s 39) beskriver hur syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är att få förståelse för de intervjuades eget perspektiv kring ett visst ämne. Då jag i min 

uppsats vill undersöka hur bilden av lärare mot fritidshem konstrueras, dels utifrån intervjuer, är detta en 

passande metod då mitt fokus kommer att ligga på hur lärare mot fritidshem talar om sig själva och den egna 

yrkesrollen.  

Fenomenologin har en framträdande och viktig roll i kvalitativ forskningsintervju genom att fokus ligger på att 

förstå sociala fenomen utifrån de intervjuades egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s 42), vilket är just 

det som jag vill komma åt i mina intervjuer. Denna aspekt är viktig för mitt arbete utifrån att det är de 

intervjuades egna perspektiv, deras egna ord och språk som är det intressanta för mig. Då jag dels vill veta hur de 

upplever den bild som finns av lärare mot fritidshem i forskningslitteraturen samtidigt som jag är intresserad av 

den bild som de själva beskriver ”i talet om sig själva”. För att förstå det sociala fenomen som i mitt fall handlar 

om vilken bild av lärare mot fritidshem som konstrueras, dels utifrån litteratur men även genom intervjuer, valde 

jag att intervjua lärare mot fritidshem. Jag vill dock lyfta att det inte endast är fenomenologiskt utan jag kommer 

även att kontextualisera med hjälp av mitt teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 

2001; Säljö, 2000). Då de intervjuade individerna bygger sin förståelse av sitt yrke i ett socialt, historiskt och 

kulturellt sammanhang som leder till att meningsskapandet sker i olika situationer.  
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Kvale & Brinkmann (2009, s 98-99) menar att kvaliteten på resultatet som en kvalitativ intervju ger till stor del 

hänger på intervjuaren. Kvaliteten hänger samman med intervjuarens kunskap kring ämnet som intervjun ska 

behandla, detta dels för att kunna ställa vidare frågor till dem som man intervjuar men också utifrån kunskap om 

vilka frågor man ska ställa. Författarna hänvisar till Bourdieu (”The Weight of the World”, 1999) som betonar 

intervjuarens roll när det gäller sociala relationer, utifrån dennes respekt och känsla för dem. Detta är en viktig 

aspekt för mig som intervjuare att ta hänsyn till, att vara medveten om att mitt varande påverkar intervjuerna 

samt det ”resultat” som intervjun ger.  

Jag har valt att använda mig av semistrukturerad intervju som bl.a. Martyn Denscombe, professor i social 

forskning, beskriver i sin bok ”Forskningshandboken” (2000). I den semistrukturerade intervjun har intervjuaren 

en färdig lista av frågor. Dock har man ett flexibelt förhållningssätt när det gäller frågornas följd och man tillåter 

den intervjuade att utveckla sina egna tankar och idéer kring ämnet som intervjun behandlar (Denscombe, 2000, 

s 135). Författaren menar att fokus ligger på den intervjuades möjligheter att utveckla sina synpunkter kring 

ämnet. Detta är viktigt för mig, då mitt yttersta fokus ligger på hur dessa pedagoger talar om sig själva och sin 

yrkesroll. Därför anser jag inte att det är av vikt att ta alla frågor i en viss ordning utan jag vill snarare skapa en 

miljö där samtalet frodas och det bildas ett öppet klimat.  

Urval och avgränsning 

Jag hade som mål att intervjua 10 lärare mot fritidshem men p.g.a. olika omständigheter blev det i slutändan 8 

stycken. Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s 129) beror antalet intervjuade på vilket syfte man har med 

intervjuerna, har man för få kan det bli svårt att generalisera samt har man för många kan det vara svårt att vara 

inåtgående i alla intervjuer. Jag upplever att 8 stycken intervjuer passade bra för det som jag ville ta reda på. Att 

kunna generalisera var inte ett mål med intervjuerna, då mitt fokus till största del var att se hur lärare mot 

fritidshem talade om den egna yrkesrollen. Generaliserbarheten sågs på så vis inte nödvändig i detta arbete. 

Fördelen med att ha 8 intervjuer är att och det har gett mig möjlighet att fördjupa mig i alla mina intervjuer. 

Detta upplever jag har underlättat mitt arbete under analysen, då jag har haft en god koll på vem som har sagt 

vad vilket underlättat när jag hoppat mellan olika intervjuer samt sökt efter fakta. I mitt urval hade jag ingen 

speciell önskan om att träffa lärare mot fritidshem från ett bestämt område eller skola, då mitt fokus varit att se 

hur lärare mot fritidshem talar om den egna yrkesrollen, på så vis fanns inget intresse hos mig att jämföra mellan 

olika områden eller skolor. Jag upplever snarare att det vid vissa tillfällen gjort det mer intressant att dessa 

pedagoger, som på så vis kom att vara från vitt skilda skolor och områden, beskriver samma saker. Mina 

informanter har varit i blandade åldrar och på så vis arbetat olika länge samt erfarit olika utbildningar. Detta ser 

jag även som något positivt då även det har gjort det mer intressant när man ser mönster i deras berättelser som 

kan kopplas ihop med varandra. Det som jag upplevde som intressant, personligen, var att vissa informanter 

kunde jämföra med hur det var innan fritidshemmet låg i skolan. Detta kändes intressant utifrån att jag själv inte 

kommer att kunna göra dessa jämförelser, på så vis sitter dessa pedagoger på värdefull och intressant kunskap.  

Genomförande 

Jag tog dels kontakt med min Vfu-handledare för hjälp i att finna lämpliga informanter dessutom använde jag 

mig även av kontakter som jag erhållit under min egen utbildning. De informanter som jag kom i kontakt med, 

med hjälp av min Vfu-handledare, intervjuade jag på deras skola. Jag ordnade ett rum där vi kunde sitta ostört, 

avsides verksamheten där barn och personal befann sig, för att i lugn och ro kunna genomföra samtalet utan att 

någon störde. Varje intervju tog ca 1 timme. Jag genomförde 1-2 intervjuer om dagen och de genomfördes inom 

loppet av två veckor. De intervjuer som jag genomförde med de informanter som jag själv hade kontakterna till 
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genomfördes på kvällstid på ett café. Jag var lite orolig innan om detta skulle fungera bra med tanke på att det 

var på allmän plats och en massa andra människor där. Jag upplever dock att det var en väldigt avslappnad 

stämning där man över en fika diskuterade det ämne som jag ville behandla. Jag upplevde heller inte att de 

intervjuade upplevde denna situation som jobbig. Jag var öppen för hur informanterna ville ha det samt 

anpassningsbar utifrån dem. Jag konstruerade först en mall av intervjufrågor som jag sedan fick feedback på från 

min handledare för att på så vis försäkra mig om att frågorna var anpassade till det som jag ville undersöka. 

Databearbetning och analysmetod 

När alla intervjuer var genomförda påbörjade jag transkribering av dessa 8 intervjuer. Under denna 

transkribering lade jag fokus på att ordagrant få ner det som informanterna sagt under intervjuerna, detta tog mig 

ca 1 vecka. Efter transkriberingen strukturerade jag upp intervjuerna. Detta p.g.a. att intervjuerna till stor del var 

ett samtal, där fokus låg på informanten och det denne sa, på så vis var det inte alltid lätt att veta var jag skulle 

finna vad de svarat på vissa frågor då svaren ibland kommit fram under ett annat tillfälle under intervjun eller 

hamnat under en annan fråga. Denna strukturering förenklade mitt arbete i att kunna se likheter och olikheter 

kring hur de intervjuade uttryckte sig kring olika frågor, vilket enligt Denscombe (2000, s 248) är en viktig del i 

den kvalitativa forskningen där det handlar om att finna mönster och gemensamma drag i intervjuerna.  

Sedan gick jag vidare med att börja analysera intervjuerna, Kvale & Brinkmann (2009, s 217) beskriver hur bl.a. 

kodning är ett gott verktyg vid analys av texter. Författarna citerar Glaser & Strauss (1967) som beskriver 

kodning på detta sätt ”den process där man bryter ner, undersöker, jämför, begreppsliggör och kategoriserar 

data” (Kvale & Brinkmann, 2009, s 218). På liknande sätt analyserade jag mina intervjuer då jag till en början 

undersökte vad lärare mot fritidshem sa för att sedan genom ständiga jämförelser av materialet landa i nya 

erfarenheter och begrepp, som blev till grund för kategoriseringar av mina fynd. Författarna (Kvale & 

Brinkkmann, 2009, s 218) refererar till Charmaz (2005) som beskriver hur målet med kodningen kan vara att 

skapa kategorier utifrån det som man undersökt samt hur man ständigt söker efter likheter och olikheter i denna 

process. Meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2009, s 223) innebär att man går djupare än det självklara som 

sägs i en intervju för att få syn på fenomen som inte syns vid första anblick, när jag tolkade mina intervjuer och 

försökte se vad informanterna egentligen sa fann jag att det fanns två bilder av yrkesrollen. Det fanns ett sätt att 

tala om lärare mot fritidshems yrkesroll under fritidstid och ett sätt att tala om lärare mot fritidshems yrkesroll 

under skoltid. Detta var ett intressant fynd och kom att bli det resultat som till stor del blev utgångspunkten i min 

analys. Kvale & Brinkmann (2009, s 218) beskriver olika sorters kodning, den jag har använt mig av är datastyrd 

kodning, vilket innebär att man till en början inte använder sig av några speciella koder utan hur dessa växer 

fram när man tolkar materialet som man har fått ihop. Jag upplever att detta passade mig då jag faktiskt inte 

visste vad jag skulle få syn på innan jag startade mitt analysarbete samt jag sökte inte efter något bestämt utan 

hade en öppen hållning till materialet.  

Konsekvenser med detta sätt att arbeta är enligt Kvale & Brinkmann (2009, s 221) att man under intervjuerna 

inte får tillräckligt med information om ett visst fenomen, och hur det på så vis är viktigt att få informanterna att 

ge utförliga beskrivningar kring de ämnen man diskuterar. Jag upplevde detta som ett problem vid några 

tillfällen när jag analyserade intervjuerna. Då man under intervjuerna inte riktigt vet vad man kommer att 

använda kan man i efterhand se att vissa saker blev intressanta under själva analysen, som kanske inte upplevdes 

lika intressant under själva intervjun. I min analysdel har jag valt att presentera mitt resultat utifrån rubriker som 

är kopplade till de fynd som jag gjort utifrån intervjuerna.  
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Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet är kopplat till hur tillförlitliga resultaten av forskning är (Kvale & Brinkmann, 2009, s 263). Validitet 

handlar om hur metoden undersöker det som ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 2009, s 264). Reliabiliteten 

är, enligt Kvale & Brinkmann (2009, s 262), ständigt återkommande i hur den som intervjuar ställer frågor, hur 

intevjun skrivs ut samt när det gäller hur man kodar och analyserar en intervju. Jag har försökt att hålla mig till 

en viss följd eller ordning när jag har intervjuat dock har det varit viktigt för mitt arbete att jag har varit flexibel 

när det gäller intervjuerna, då det i annat fall hade kunnat resulterat i bortfall av intressant information. Enligt 

Kvale & Brinkman (2009) kan för stort fokus på reliabilitet minska kreativiteten under intervjun. Då det var 

viktigt för mig att de intervjuade kände att de var viktiga samt att det de hade att berätta var viktigt för mig och 

mitt arbete upplever jag att det var viktigt att flexibiliteten fick finnas under intervjun.  

Enligt Denscombe (2000) är en av nackdelarna med intervjuer just tillförlitligheten, då den är så beroende av 

kontexten vilket i sin tur, enligt Denscombe, kan bidra till svårigheter med att uppnå ojektivitet. Tillförlitligheten 

hänger även på hur forskningsinstrumentet är neutralt genom att det skulle ge samma resultat vid andra tillfällen. 

Detta blir då problematiskt då det är intervjuaren som är en del av detta instrument (Denscombe, 2000). Dock 

menar Denscombe (2000, s 250) att det finns sätt att säkra tillförlitligheten när man arbetar med kvalitativ 

forskning som metod genom att lämna information som möjliggör det för en annan forskare att genomföra 

undersökningen på liknande sätt. Då jag upplever att mitt syfte är tydligt samt att det är förankrat i det som jag 

menat att göra samt att jag redogjort för vilken metod som jag valt och varför upplever jag att jag uppfyller dessa 

kriterier. Enligt Kvale & Brinkman (2009, s 264) ligger själva innebörden i validitet om metoden undersöker det 

som man påstår sig undersöka. Då jag valt att använda mig av en kvalitativ studie utifrån att jag ville lägga fokus 

på de intervjuades tal om den egna yrkesrollen, anser jag att den kvalitativa metoden har undersökt det som ska 

undersökas. Om jag istället använt mig av en kvantitativ studie hade jag inte fått tillgång till de diskussioner och 

samtal som jag anser har varit avgörande för resultatet i min studie.  

Validiteten (Kvale & Brinkman, 2009, s 267) finns ständigt närvarande under hela arbetets gång, under 

intervjuerna är det viktigt att ständigt försäkra sig om meningen med det som sägs och att man kontrollerar den 

information som återfinns (Kvale & Brinkman, 2009). Under mina intervjuer har jag strävat efter att ställa 

mycket följdfrågor till sådant som inte varit självklart, på så vis har det i många fall även visat sig att mina första 

antaganden kring ett uttalande inte alltid varit helt korrekta. På så vis har följdfrågor varit ett sätt för mig att 

kontrollera informationen som jag fått till mig och hur det har varit ett sätt att försäkra mig om meningen med 

det som sas. När det gäller analysen upplever jag att man har fått bromsa sig själv i vissa fall då man lätt vill 

tolka för mycket men genom att ständigt försöka se logiken (Kvale & Brinkman, 2009) i ens tolkningar avfärdar 

man på så vis mycket av det som kan övertolkas. Jag har även i mitt arbete lyft att mitt resultat bygger på mina 

tolkningar vilket i sin tur resulterar i att även jag konstruerar en bild av hur det ser ut, som inte kan ses som 

sanningen. Utan snarare belyses något, med hjälp av de intervjuades utsagor, ur ett pespektiv där jag som 

forskare har valt att rikta blicken mot ett håll. Det viktiga här, utifrån det som Kvale & Brinkman (2009) menar, 

är att jag hela tiden är ärlig och öppen med det jag gör och ämnar att göra.  

Etiska aspekter  

Då jag i min undersökning använt mig av intervjuer där människor valt att delge sig av sina tankar och 

berättelser är det viktigt att förhålla sig etiskt till detta. Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav 

kopplade till forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav är 
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kopplade till individsskyddskravet som avser att skydda individers intigritet samt syfta till att undvika kränkning 

av individen (Vetenskapsrådet, s 5, 2002).  

Informationskravet (Vetenskapsrådet, s 7, 2002) syftar till att informera de berörda om forskningens syfte samt 

vilken roll de själva kommer att ha i undersökningen. Informationskravet behandlar även information till 

informanterna om vilka villkor som gäller samt att det är frivilligt att delta och att man har möjligheten att 

avbryta sitt deltagande när man så önskar. Innan jag skulle genomföra intervjuerna så fick de som skulle 

intervjuas, kortfattat, muntlig information kring vad jag ville undersöka samt vad jag ville ha hjälp med från 

dem. På så vis hade informanterna en överblick kring vad undersökningen skulle handla om när vi träffades, 

innan intervjun gav jag en grundligare beskrivning kring syftet med arbetet samt vilka områden som skulle 

beröras. Här lyfte jag även att deltagandet var frivilligt.  

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, s 9, 2002) innebär att deltagarna i undersökningen själva har rätt att 

bestämma över sin egen medverkan. Där man själv ska känna möjlighet att kunna dra sig ur eller kunna 

bestämma över hur mycket eller lite man vill medverka. Då jag av min Vfu-handledare fick hjälp med att hitta 

intervjupersoner var det viktigt att de som blev tillfrågade själva kände att de själva fick bestämma över sin 

medverkan. Då det faktiskt var några som ville avstå ser jag det som att informationen gått fram. Samtliga av de 

intervjuade informerades om att de själva fick välja hur mycket de ville delta genom att de själva fick bestämma 

vad de ville berätta om eller inte. Jag lyfte även att om det fanns frågor som man inte ville besvara så fanns det 

inga krav på det. Under intervjun fick jag även som intervjuare försöka vara lyhörd genom att känna in och läsa 

av situationer där ett undvikande svar eller en känsla kunde visa på att intervjuaren inte ville gå in djupare i en 

specifik fråga.  

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, s 12, 2002) ämnar till att alla deltagares personuppgifter skall vara 

konfidentiella samt de skall förvaras så att inga obehörig kan tillgå dem. De som jag intervjuat hade från början 

fingerade namn samt inga uppgifter finns om vilken skola de arbetar på. I uppsatsen har jag valt att inte alls 

använda namn för att på så vis även skydda individen samt jag upplever att det i mitt arbete inte finns någon 

vinning med att använda fingerade namn. Detta var dock till hjälp vid transkriberingen av intervjuerna då jag var 

tvungen att hålla isär de olika intervjuerna. Jag informerade även de intervjuade om att jag har tystnadsplikt samt 

att jag spelade in intervjuerna för mitt eget minnes skull samt att det endast är jag som kommer att lyssna på 

dem. Jag förtydligade även att dessa intervjuer endast kommer att sparas till dess att arbetet är klart sedan 

kommer de att tas bort. Jag vill även här lyfta att jag ansåg det som lite problematiskt att vissa av de intervjuade 

som jag fick kontakt med var med hjälp av min handledare, då hen på så vis vet vilka jag intervjuat. Men genom 

att inte ha någon information om de intervjuade i texten anser jag att deras identitet på så vis är skyddad, då jag 

anser att det inte genom citat eller uttryck går att spåra till specifika individer.  

Det sista huvudkravet är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, s 14, 2002) som åsyftar till att den information som 

man samlat in för forskningens ändamål endast används till detta. Min avsikt är att använda informationen endast 

till detta arbete och på så vis kommer jag att radera all den information som spelats in samt transkriberats då 

detta arbete är klart. På så vis kan det inte komma att användas igen eller komma att hamna i fel händer i 

framtiden. 
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Fynd 

Lärare mot fritidshems konstruktion av sin egen 
yrkesroll 

Jag kommer här nedan att presentera den bild som framträtt utifrån hur lärare mot fritidshem själva talar om sin 

yrkesroll i de intervjuer jag har gjort. Hur konstruktionen av lärare mot fritidshem sker av dem själva.  

Den stolta och viktiga pedagogen 

Det som var slående i alla intervjuer var att alla pedagoger ansåg att de hade ett oerhört viktigt jobb. Gemensamt 

uttryckte samtliga lärare mot fritidshem att de behövs i skolan och att de är en enorm tillgång. Det som verkligen 

lämnade ett avtryck hos mig var just hur lärare mot fritidshem i intervjuerna visade på en enorm stolthet över att 

vara lärare mot fritidshem. Detta kom fram i sättet de talade men även i deras kroppspråk samt hur de värderade 

sitt arbete och verksamheten väldigt högt. Detta kom i uttalanden som: “en lärare som jobbar i klass borde ha en 

lärare mot fritidshemsutbildning”, ”skolan skulle inte ha en suck om vi inte fanns” samt ”det skulle vara kaos om 

lärare mot fritidshem och fritids inte fanns” eller hur en pedagog, nästan upprörd, brister ut ”viktigt? vilken dum 

fråga, det är sjukt viktigt det vi gör!” när jag ställer frågan om hen anser yrket som viktigt. De flesta pedagogerna 

som jag intervjuat menar att de till stor del inte låter sig påverkas av de hinder som beskrivs i litteraturen som 

bl.a.: att de har låg status, offerrollen, ”skolifieringen” eller diffus yrkesroll. Detta blir tydligt utifrån uttalanden 

som: ”ingen kan sätta en låg status på mig”, ”jag låter mig inte påverkas av dem även om jag vet att de finns 

där”, ”jag vägrar låta mig påverkas” samt ”jag kan inte påstå att jag känt av hindren eller att de har påverkat 

mig”. Samtliga av de intervjuade kände igen de hinder som jag funnit i forskningslitteraturen. De hade stött på 

dem i tidningar och litteratur, de hade diskuterat dem med kollegor och människor utanför skolan, och vissa hade 

stött på dem under utbildningens gång.  

Kompetenser och komplement 

De lärare mot fritidshem som jag har intervjuat har inga problem med att förklara de komptenser de har eller vad 

yrkesrollen går ut på. Samtliga lärare mot fritidshem beskriver att deras roll bl.a. är: att bidra till barns 

identitetsutveckling, bidra till den sociala utvecklingen hos barn, att arbeta med grupprelationer samt erbjuda en 

”meningsfull fritid”. Här nämns även att lärare mot fritidshem har ett helhetsperspektiv, det uttrycks som att: 

”verksamheten är i fokus och inte endast individen som det ofta är i skolan”, ”att följa barnet i olika situationer 

under hela dagen” samt ” att se barnet i grupp och inte bara individfokus”. Andra kompetenser som ses som 

viktiga utifrån intervjuerna är: det kreativa/praktiska/skapande lärandet som bl.a. uttrycks på detta vis ”att få 

arbeta med händerna och huvudet samtidigt”,” att få arbeta med det kreativa som musik, dans och bild för att 

skapa lust” och ”att få tillgång till det estetiska”. En sista kompetens som nämns av mer än hälften av de 

intervjuade är: konflikthantering, som bland annat uttrycktes så här ”vi är duktiga på att lösa konflikter och annat 

sådant som inte syns”. I samtliga intervjuer nämns hur fritidshemmet är ett komplement till skolan, detta 

beskrivs bl.a. som att ”låta barnen fördjupa sina skolkunskaper genom att få ha bild, musik eller att vara ute – 

t.ex. att ha matte ute”, ”att förstärka skolkompetenser med andra medel”, ”att få lära sig olika saker i en annan 

miljö än skolmiljön” samt ”att erbjuda saker som eleverna annars inte får i skolan eller hemmet som typ det 

sociala, spela fotboll, värderingar”. Detta tolkar jag som att fritids kompletterar skolan genom att eleverna ges 

tillgång till olika uttryckssätt och på så vis får möjligheter att visa på sin kunskap i olika sammanhang. Samt det 

visar på att eleverna får utveckla olika kunskaper, inte bara ämnesrelaterade.  
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Den medvetna läraren mot fritidshem 

En lärare mot fritidshem uttrycker hur det nu även finns en större medvetenhet kring yrkesrollen, tack vare 

forskning kring lärare mot fritidshem, inte bara för dem själva, utan även för andra omkring dem, som lärare och 

föräldrar, hen uttrycker det så här ” Det har blivit så mycket mer en respektfull blick mot fritidshemmet och 

lärare mot fritidshem och själva verksamheten och det är inte längre bara lektanter som finns, utan vi är 

pedagoger. Det är en stor förändring”. Samtliga pedagoger menar att det finns en viss okunskap kring vad 

yrkesrollen går ut på, då inte hos andra lärare mot fritidshem, utan i omgivningen där lärare, lärarstudenter och 

föräldrar nämns av de intervjuade. Några av de intervjuade var nyutexaminerade och samtliga av dem menar att 

de under utbildningen stött på denna okunskap i mötet med andra lärarstudenter. Dessa kan t.ex. ha trott att 

utbildningen bara är ett år, att man inte är kompetent nog att arbeta i klassrummet eller så har de helt enkelt inte 

känt till vad en fritidspedagog ska göra. Flera av de intervjuade menar också att många tror att man bl.a. arbetar 

som hjälplärare/assistent i klassrummet när man är färdigutbildad lärare i fritidshem. En pedagog uttrycker även 

hur det kan uppstå en osäkerhet kring varför man är viktig då man arbetar med många som är outbildade, hen 

uttrycker det som att det ibland är svårt att veta ” vad är det för skillnad vi har?”. Detta leder till att man måste 

påminna sig om vad man kan, hen uttrycker det som att man ibland måste ”bevisa för sig själv vad det är man 

har som de inte har”. Vilket visar på att det kan finnas en osäkerhet kring det egna värdet när man befinner sig i 

en miljö där många outbildade befinner sig. Det blir här tydligt att de lärare mot fritidshem som jag har intervjuat 

är medvetna om den egna yrkesrollen när det gäller vilka kompetenser samt vilken funktion som lärare mot 

fritidshem och fritidshemmet ska ha. Dessutom överensstämmer många av de kompetenser samt funktioner som 

fritidpedagogerna presenterar till stor del med varandra.  

Sammantaget ser vi att dessa lärare mot fritidshem i intervjuerna konstruerar en bild av lärare mot fritidshem 

som starka, stolta, kompetenta och viktiga. 

Omständigheter som skapar hinder  

Utifrån intervjuerna så har jag även funnit en annan bild som skiljer sig från den bild som presenterades här 

ovan. Där lärare mot fritidshem, i talet om vardagen, talar om olika hinder som kan komma att påverka hur 

yrkesrollen formas. De flesta av de hinder som jag kommer presentera här var inte uttalade utan kom fram i 

beskrivningar av hur yrkesrollen ser ut i vardagen.  

Omgivningen 

Utifrån pedagogernas egna utsagor under intervjuerna upplever jag att det finns en underton av att det till stor del 

är omgivningen som spelar stor roll när det gäller hur man får utföra sitt arbete som lärare mot fritidshem. Jag 

upplever att uttalanden som ”jag har tur som hamnat här”, ”det finns arbetsplatser där lärare mot fritidshem har 

det bättre”, ”jag har det bra här men vet att det inte är lika bra överallt” eller ”jag har inte låg status här, i det här 

arbetslaget, men jag vet inte hur det är i resten av skolan, det handlar om vem man jobbar med” lämnar mycket 

åt slumpen och dess omständigheter. Det upplevs nästan som ett lotteri då samtliga pedagoger menar att det finns 

bra och dåliga ställen för lärare mot fritidshem att arbeta på. Du kan alltså ha tur eller otur och detta kan i sin tur 

vara avgörande för hur du ges möjlighet att utföra ditt arbete. Detta är något som samtliga lärare mot fritidshem 

nämner i intervjuerna och många av dem uppmanar även mig att vara noga när jag själv ska gå ut och söka jobb, 

då det kan komma att vara avgörande för vad jag kommer att få göra som lärare mot fritidshem. En lärare mot 

fritidshem uttrycker att det inte finns någon prestige i att ”stå ut” och arbeta under dåliga förhållanden om man 

inte behöver, då kan det enligt den läraren mot fritidshem vara bättre att se sig om efter något nytt.  
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Det egna ansvaret – att vara ett hinder för sig själv 

En pedagog menade att lärare mot fritidshem ofta ses som bakåtsträvande och gnälliga och att detta var något 

som vi var tvungna att tänka på. Det var ingen annan pedagog som uttryckte sig på ett sådant tydligt sätt om just 

detta, men när jag närmare undersökte vad som sas i de andra intervjuerna insåg jag att flera pedagoger upplever 

att lärare mot fritidshem klagar istället för att göra något åt sin situation och att de inte står upp för sig själva och 

sitt yrke. Jag upplevde att det fanns en känsla av att mycket var upp till oss själva, om vi lät oss bli överkörda 

eller inte och hur det sedan i sin tur skulle komma att påverka hur jag kommer att få arbeta som lärare mot 

fritidshem. Detta kom i uttryck som ”det är viktigt att jag själv presenterar mig som yrkesmänniska och visar 

mina egna kompetenser och säger att det här kan jag” eller ”om man inte säger något så kan man bli behandlad 

dåligt, så det är upp till mig själv om jag tänker gå med på det eller inte”. Här är det alltså lärare mot fritidshem 

själva som det hänger på, och hur de på så sätt även kan bli ett hinder för dem själva. Detta kan tolkas som att 

om man låter sig bli överkörd och inte visar upp sina kompetenser och ”säljer” sig själv på sådant vis att de 

förstår att de behöver oss, så tar man på sig en offerroll. Och på så vis menar flera av lärare mot fritidshem som 

jag intervjuat att man antar en missnöjesposition utan att agera emot det som missnöjet bottnar i. En pedagog 

uttryckte det så här ”vi på fritids måste höja vår status själva, vi kan inte låta någon annan döma vilken status vi 

ska ha och sedan klaga”. Utifrån intervjuerna är det tydligt att det egna ansvaret är stort när det handlar om hur 

yrkesrollen formas på en arbetsplats, en pedagog menar att ”du måste visa vad du kan och lyfta hur viktig du är 

och inte gå med på en massa saker” en annan uttrycker det så här kring hur man ska bete sig på en ny arbetsplats 

”vi måste direkt visa att vi är kompetenta, pang! så att de förstår att de behöver oss och vår kompetens, att de och 

barnen inte klarar sig utan den”.  

När jag undersökte intervjuerna närmare kunde jag se att flera av de intervjuade pedagogerna använde sig av 

uttryck som ”om man nu ska klaga…”, ”man vill ju inte klaga men…”, ”usch, jag bara klagar…”, ”ursäkta att 

jag klagar men…” eller ”om jag får klaga lite till…”. Dock måste man i detta avseende ta hänsyn till att dessa 

lärare mot fritidshems ”klagan” kan ha många underliggande anledningar samt att det är ett vanligt fenomen hos 

oss människor. Jag är tacksam över att dessa pedagoger varit öppna med det som kan ses som positivt men även 

det som kan ses som negativt, under våra intervjuer.  

Förrädaren  

I intervjuerna har jag märkt att det finns en uppfattning om att vissa lärare mot fritidshem kastar en skugga på 

yrkesrollen samt hur vissa beskriver att man känner sig ifrågasatt om man t.ex. går in och arbetar i klassrummet. 

En av pedagogerna uttrycker det så här om att arbeta i klassrummet ”de lärare mot fritidshemer som vill göra 

mer i klassrummet ses som fiender emot lärare mot fritidshem och kärnan i det”. Hen menar alltså att man kan 

bli sedd som ”fiende" av andra lärare mot fritidshem om man går in och arbetar i klassrummet. Läraren mot 

fritidshem menar vidare att yrkesrollen är i förändring och att det inte finns något fel med att göra detta. En av de 

intervjuade menar även den att den trivs med att vara i klassrummet, men att det nästan inte är något man törs 

säga högt. Det pedagogerna beskriver, upplever jag, tyder på att det finns ett dolt förakt kring lärare mot 

fritidshem som väljer att gå in och arbeta i klassrummet. Detta visar sig även i uttalanden där flera pedagoger 

beskriver hur vissa lärare mot fritidshem ”förstör för alla” genom att gå med på vad som helst och inte står upp 

för sig själv och yrkeskåren, detta blir även tydligt i uttalanden som ”det finns de som representerar 

verksamheten som den inte ska vara – det finns alltid de som ger en bild av oss som inte är så bra” och ”om 

ingen säger något så kommer det ju aldrig bli bättre, man får liksom stånga sig blodig själv”. En av de 

intervjuade uttrycker att hen tror att många lärare mot fritidshem hellre skulle vara lärare. Utifrån det som 

uttrycktes under intervjuerna upplevde jag att det dels handlade om ett förakt mot lärare mot fritidshem som 

hellre lägger sin tid i klassrummet än i fritidshemmet samt ett förakt mot de lärare mot fritidshem som inte tar 

sitt yrke på allvar. 
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”Allt i ett” – den anpassningsbara läraren mot 
fritidshem 

Den välutbildade assistenten/hjälpläraren 

Som jag tidigare nämnt så är de lärare mot fritidshem som jag intervjuat medvetna om vilka kompetenser de har 

samt vad just en lärare mot fritidshem är bra på. De ger en samstämmig bild av vad dessa kompetenser är vilket 

jag upplever visar på en medeveten yrkesroll. Vissa arbetar på ett sätt som de anser tar tillvara på deras 

kompetenser samt där de bemöts med respekt samt tillit. Jämfört med andra som beskriver en känsla av att det 

istället råder en brist på tilltro till deras förmågor samt hur deras kompetenser inte alls kommer till användning. 

De flesta som jag intervjuat vittnar om hur de till och från arbetar som ”hjälplärare” eller assistenter i 

klassrummet. En del värderar inte detta på något sätt utan det är något som nämns i förbifarten när man berättar 

om hur en vanlig dag kan se ut, samtidigt som andra uttrycker hur detta upplevs som ett slöseri med den 

kompetens man faktiskt besitter samt hur det blir en upplevelse om makt.  

Flera av dessa lärare mot fritidshem menar att det är läraren som har makten, då det är denne som bestämmer om 

man vill ha en assistent i klassrummet eller inte och hur detta skiljer sig beroende på vilken lärare man arbetar 

med. Samtliga intervjuade vittnar om hur de under förmiddagarna går in som ”hjälplärare” eller assistenter i 

klassrummen, olika mycket ska påpekas, jag upplever dock skillnader i uttalanden kring det. Uttalanden som 

”mig gör det inget att vara i klassen ibland – det rör mig inte i ryggen”, ”en klasslärare kan ju inte ha 30 barn 

själv, det säger sig ju självt, så då går jag in” eller ”det fungerar inte annars” kan tolkas på ett sätt. Jag upplever 

att dessa lärare mot fritidshem är medvetna om att de går in som assistenter och ”hjälplärare” och står för det, 

men jag upplever också att man ursäktar ”beteendet” genom att verksamheten faller annars eller att det blir för 

stor arbetsbörda för läraren. Uttalanden som ”på förmiddagen är jag inne i klassrummet och hjälper till när det 

behövs”, ”det är läraren som bestämmer om jag behöver vara i klassrummet eller inte, så det beror på läraren” 

eller ”varje tisdag och torsdag hjälper jag läraren i klassrummet med det den behöver hjälp med” visar på ett 

arbetssätt som verkar vara något normalt, något som ingår i arbetsuppgifterna då jag inte upplevde att någon 

värdering fanns i det som sas. Jämfört med uttalanden som ”ibland sitter jag i klassrummet och undrar: vad gör 

jag här egentligen?”, ”jag skulle kunna göra så mycket andra saker som skulle främja verksamheten” eller ”jag 

känner mig ofta överflödig, ibland frågar jag läraren om det är okej att jag gör något annat”, vilket ger en helt 

annan bild av hur vissa av de intervjuade lärare mot fritidshem verkar uppleva det som ett slöseri med kompetens 

då den inte tas tillvara på rätt sätt.  

Det fanns dock undantag, en pedagog berättar hur hen är i skolan under skoltid dock uttrycker hen att hen aldrig 

skulle arbeta som assistent eller hjälplärare, utan hen menar att hen bidrar, kompletterar, med sin 

fritidspedagogik i skolan. Detta genom att bl.a. ta in det estetiska i undervisningen, som är kopplat till ett visst 

ämne. Hen uttrycker det så här ”man kan ju suga in ämnet så att man använder sig av sin kompetens sen när man 

lär ut det”. Hen menar också att detta sätt att komplettera varandra, lärare och lärare mot fritidshem, leder till att 

det går bättre för barnen. Pedagogen uttrycker också att när hen ska vara med på skoltid och ha en halvklass så 

kräver hen att få lite planering. Hen menar att ”om jag kan hjälpa dig med de här eleverna och ha svenska ute så 

får du hjälpa mig med att ge lite tid”. Detta kan ses som ett annat exempel på hur lärare mot fritidshem kan 

komplettera skolan under dagtid utan att vara assistenter. En pedagog berättar hur de ger och tar på hens 

arbetsplats för att kunna dela upp gruppen. Hen går in i klassrummet och hjälper till och läraren går in på 

fritidstid och hjälper till, båda agerar assistenter åt varandra i de två verksamheterna. Dock tillägger pedagogen 

”jag ska nog förtydliga att jag arbetar med en förskolelärare det skulle nog vara annorlunda om jag arbetade med 

en lärare, då skulle nog inte detta givande och tagande finnas på samma sätt”. 
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Flera av de intervjuade lärarna mot fritidshem vittnade om hur de, olika ofta, gick in och vikarierade för lärare 

under dagtid. Dock när en lärare mot fritidshem är sjuk tar man in en vikarie. Att ta in vikarier verkar inte helt 

problemfritt utifrån intervjuerna, då det uttrycks att verksamheten kan komma att hänga på om det är en bra eller 

dålig sådan, om man nu får tag på någon alls. En pedagog uttrycker även att hen blir ”lite mosig” i huvudet efter 

att arbetat en hel skoldag och hur ”orken” sviker lite på fritidstid. Jag kommer inte att gå in på detta djupare, ville 

dock lyfta att det även här uppstår ett dilemma som påverkar lärare mot fritidshem samt verksamheten.  

Det blir tydligt att lärare mot fritidshem upplever hjälplärarrollen/assistentrollen olika. Det finns dem som påstår 

att det är ett måste för verksamheten, andra menar att deras kompetenser inte kommer till användning. Och det 

finns dem som går in i klassrummet och arbetar med eleverna utifrån sina kompetenser som lärare i fritidshem. 

Det blir tydligt att det finns olika sätt att ge mening till det man gör i klassrummet utifrån hur man väljer att gå in 

med sin kompetens eller inte samt hur man bidrar med sin kompetens.  

Läraren planerar – läraren mot fritidshem anpassar sig 

Samtliga intervjuade lärare mot fritidshem ger en bild av hur det är läraren som står för planeringen under skoltid 

samt hur lärare mot fritidshem sedan anpassar sig efter det som läraren bestämt. Detta kommer i uttryck som 

”läraren gör en planering och säger sen att vi ska arbeta med det här och då gör jag något som är kopplat till det” 

eller ”läraren gör en planering och sen utgår jag från det och gör något”. En pedagog uttrycker det så här ”läraren 

kommer med något bestämt och har jag tur kan jag hitta på en käck idé som passar till det – skulle vara kul med 

en gemensam planering och diskussion kring vad vi kan göra och vilka mål som ska nås”. Några av de 

intervjuade lärare mot fritidshem menar även att det är läraren som gör schemat samt hur en uttrycker att ” man 

flyttas runt som spelpjäser”. De uttrycker att det inte tas hänsyn till att de är människor som inte kan vara överallt 

på samma gång. En uttrycker det som ”vi springer runt som yra höns”. Det finns dock undantag, en pedagog 

beskriver hur de har en gemensam planering och hur alla får komma med sina idéer och ge förslag på hur man 

skulle kunna arbeta. Hen upplever att ”de lyssnar på mig och ser mitt perspektiv som värdefullt”. En annan 

pedagog menar att ”lyssnar de inte så skriker jag tills de gör det”, hen menar att det ibland är det enda sättet att 

göra sig hörd och ett måste för att inte bli överkörd.  

Här får man en bild av läraren mot fritidshem som anpassningsbar. Att det är läraren som gör planering under 

skoltid är inget konstigt i sig, dock kan det vara viktigt att ta hänsyn till denna aspekt då vi tidigare i arbetet 

kommit in på att lärare mot fritidshem spenderar mycket tid i skolan under skoltid. 

”Fråga om lov” – den ”gemensamma” miljön 

I mina intervjuer fann jag även något intressant kring hur de gemensamma lokalerna förvaltades. Näst intill alla 

de intervjuade lärarna mot fritidshem sa att de upplevde det positivt att fritids låg inom skolans väggar. De 

menade att det var positivt för barnen och för verksamheten att ha allt på samma ställe. När jag i efterhand gick 

igenom mina intervjuer kunde jag se hur flertalet pedagoger beskrev ett visst dilemma när det gällde hur man 

skulle förhålla sig till den gemensamma miljön i skolan. Detta kom i uttryck som ”man hänger upp något och 

tycker att det är fint, men samtidigt så tänker man till: vänta, kommer de att säga någonting nu, liksom, att så där 

kan vi inte ha det, man frågar sig: finns det ngt jag inte tänkt på här, man blir lite osäker ibland”. En annan 

pedagog uttrycker ”det är lite synd ibland att vi inte kan spara det som barnen håller på med till nästa dag, det är 

ju viktigt att det är förberett för arbetspass i klassrummen på morgonen när läraren kommer”. En pedagog 

beskriver att det hänt att lärare har tagit bort saker som läraren mot fritidshem satt upp, då läraren hade haft en 

annan tanke av vad som skulle passa att ha där. Hen uttrycker att ”man måste fråga om allt, man måste hela tiden 

kolla att det är okej för dem”.  

Som jag beskrev tidigare var näst intill alla positiva till att fritids och skola låg under samma tak, dock fanns det 

en pedagog som uttryckte att ”det var bättre förr, jag tycker vi ska ha våra egna lokaler igen, man blir lite friare 
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då”. En annan pedagog uttryckte att ”man har lite mer bestämmanderätt” om man har egna lokaler, hen menade 

vidare att ”då kan man ta beslut och känna sig helt säker på det”. Sammantaget verkar läraren ha mycket att säga 

till om när det gäller planering av verksamheten på skoltid där samtliga lärare mot fritidshem till stor del även 

verkar. De har makt när det gäller hur den gemensamma miljön ska se ut samt som jag nämnde tidigare under 

”den välutbildade assistenten” har läraren även makt när det gäller om den vill ha läraren mot fritidshem som 

assistent eller inte.  

Den dubbla yrkesrollen – sammanfattning av fynd 

Det som jag upplever utifrån samtliga intervjuer är hur lärare mot fritidshem beskriver en bild av den stolta och 

viktiga läraren mot fritidshem som är väl medveten om sina kompetenser samt hur viktiga dessa är för barnen 

och verksamheten. Den starka pedagogen uttrycker, ”att de inte tänker låta sig påverkas” av de hinder som finns 

runt omkring dem eller att ”de vägrar infinna sig i det” eller hur de rent av ” inte känt av dem”. Denna enorma 

stolthet, där de värdesätter sin yrkesroll samt deras verksamhet högt, både i talet, genom ögonen och med 

kroppsspråket. Uttryck som: “en lärare som jobbar i klass borde ha en lärare mot fritidshemsutbildning”, ”skolan 

skulle inte ha en suck om vi inte fanns” samt ”det skulle vara kaos om lärare mot fritidshem och fritids inte 

fanns” tyder på det. Uttrycket “en lärare som jobbar i klass borde ha en lärare mot fritidshemsutbildning” visar 

på hur viktigt man anser att yrket är samt den utbildning man har, att den faktiskt ses som viktigare än lärarens.  

Utifrån intervjuerna är lärare mot fritidshem rörande överens om vilka kompetenser som är speciella för yrket 

samt vad en lärare mot fritidshem ska jobba med. Där bl.a. identitetsutvecklingen, den sociala utvecklingen hos 

barn samt grupprelationer lyfts av samtliga. Jag upplever att de intervjuade lärare mot fritidshem till stor del har 

samma bild av yrkesrollen samt vad den går ut på, dock blir det tydligt i intervjuerna att yrkesrollen skiftar. Detta 

verkar bero på var man arbetar samt hur man själv agerar. I intervjuerna kommer det fram att samtliga lärare mot 

fritidshem, olika mycket, går in i klassrummet under dagtid som ”hjälplärare” eller ”assistenter”´. Det kommer 

fram att lärare mot fritidshem vikarierar för sjuka lärare dock vikarierar aldrig lärare för sjuka lärare mot 

fritidshem utan då tar man in vikarier. Flera av lärarna mot fritidshem berättar även hur man arbetar med 

halvklasser under skoltid dock sker inte denna uppdelning under fritidstid utan då slår man ihop alla barn till 

stora barngrupper.  

Det som sker här är hur lärare mot fritidshem i intervjuerna talar om sin yrkesroll som ”ovärderlig” och 

”livsviktig” och de lyfter gång på gång vad yrkesrollen står för. Men när det ska omsättas i praktiken påverkas 

den av andra faktorer som: arbetslag, läraren man arbetar med, ledningen, skolan man är på samt det egna 

ansvaret att förvalta yrkesrollen som den sig bör. På så vis upplever jag att den bild som jag fått fram utifrån 

analysen av mina intervjuer ter sig lite svår att förhålla sig till, jag upplever att yrkesrollen ter sig dubbel. Att det 

finns en under fritidstid samt en under skoltid. I intervjuerna konstruerar lärare mot fritidshem en bild av den 

stolta läraren mot fritidshem som är så viktig samt medveten om sin yrkesroll och sina kompetenser. Dock 

händer något med denna bild när pedagogerna beskriver det vardagliga arbetet i skolan och samspelet med 

skolan. I skuggan av den ”stolta och viktiga” läraren mot fritidshem träder en bild fram av läraren mot fritidshem 

som ”hjälplärare” och assistent, anpassningsbar efter lärarens behov, som förrädare, samt yrkesrollen som 

påverkningsbar av yttre faktorer.  
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Analys av fynd 

Hur kan den dubbla yrkesrollen förstås utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv? 

Utifrån analysen blev det tydligt att de lärare mot fritidshem som jag intervjuade lyfte fram två bilder av 

yrkesrollen. En utifrån hur yrkesrollen ser ut under fritidstid, en annan utifrån hur yrkesrollen ser ut under skoltid 

- en dubbel yrkesroll. Två olika men tydliga bilder framträder av yrkesrollen, en av starka, stolta, kompetenta 

och viktiga lärare mot fritidshem under fritidstid. Den andra av anpassningsbara lärare mot fritidshem där dess 

yrkesroll under skoltid påverkas av vilken lärare man arbetar med, vilket arbetslag man befinner sig i eller skola 

man arbetar på. Samtliga intervjuade lärare mot fritidshem menar att de inte vill låta sig påverkas av de hinder 

som beskrivs i litteraturen, man är medveten om dem, men man tänker inte och vill inte låta sig påverkas. De 

intervjuade lärarna mot fritidshem kommer in på olika hinder som: omgivningens makt, assistent -

/hjälplärarrollen, det egna ansvaret och förrädarrollen, och hur alla dessa påverkar yrkesrollen. Det som slår mig 

är hur många av dessa hinder som de intervjuade nämner det är som överensstämmer med varandra, detta trots 

att dessa pedagoger har olika utbildning, olika ålder och tillhör olika skolor och arbetslag. 

Två olika diskurser 

Jag upplever att lärarna mot fritidshem i intervjuerna befinner sig i två olika diskurser. En fritidshemsdiskurs och 

en skoldiskurs. I fritidshemsdiskursen beskrivs lärare mot fritidshem som: viktiga, kompetenta, medvetna samt 

stolta. Jag upplever dock genom intervjuerna att samtliga lärare mot fritidshem befinner sig mycket i skolan 

under skoltid där en skoldiskurs är rådande. I denna omgivning beskrivs yrkesrollen lärare mot fritidshem som 

bl.a. en assistent, hjälplärare eller någon som ständigt är redo att anpassa sig till omgivningen bestående av 

lärare, ledning och skola. Haglund (2009, s 23-24) menar att en diskurs kan ses som en social praktik som kan 

jämställas med en handling i hur människor agerar mot varandra och världen, på så vis menar Haglund att 

diskurser bidrar till att konstruera sociala strukturer och deras normer och seder. På så vis skulle man kunna 

förstå den dubbla yrkesrollen som att i fritidsdiskursen har lärare mot fritidshem konstruerat en tydlig bild av vad 

de är och gör. Dock spenderar lärare mot fritidshem en stor del av sin tid i en skoldiskurs, med dess normer och 

seder. Där kan de normer och seder som finns inom fritidshemsdiskursen komma att hamna i skymundan då 

dessa inte råder där. Kanske det på så vis även leder till att yrkesrollen får sig tilldelad olika roller, då det inte 

finns en självklar sådan under skoltid som det finns under fritidshemstid. Dessa olika roller som utvecklas utifrån 

yttre omständigheter som lärare och skola bidrar till att yrkesrollen i skoldiskursen blir diffus tillskillnad från hur 

den i fritidshemsdiskursen är självklar och tydlig. Haglund, lyfter även hur diskurser bidrar till reproducerandet 

av sociala praktiker. Vilket i sin tur kan innebära att bilden av lärare mot fritidshem som exempelvis assistenter 

eller hjälplärare lever vidare och reproduceras i skoldiskursen om och om igen. 

Litteraturens inverkan (eller inte) på lärare mot fritidshems syn på den egna 

yrkesrollen  

De flesta av de intervjuade lärarna mot fritidshem menar att den bild som finns av lärare mot fritidshem, dels i 

litteraturen, men även i mötet med andra lärare och folk, inte påverkar dem. Flera menar att de ”vägrar infinna 

sig i dem” samt att de ”inte känner av dem”, dock har jag presenterat en del hinder som jag funnit i de 

intervjuades berättelser som till stor del liknar dem som beskrivs i litteraturen. Hinder som: att man agerar 

hjälplärare eller assistent, omgivningens betydelse för hur yrkesrollen formas på en arbetsplats, i ett arbetslag 

eller i samspelet med en lärare, samt det egna ansvaret i hur man låter den egna yrkesrollen påverkas av dessa 
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olika faktorer eller hur det finns ett dolt förakt för lärare mot fritidshem som arbetar i klassen. Jag upplever att 

när lärare mot fritidshem uttrycker att man ska vara ”kräsen” när man söker jobb och ”undersöka om de värderar 

fritids”, så betyder det att man på många ställen får räkna med att man kan komma att få jobba som bl.a. assistent 

i klassrummet. Jag upplever det som att det finns en förväntan att det ska bli på ett visst sätt när man kommer ut 

och på så vis så blir man inte så förvånad när det blir så utan infinner sig i det utan att protestera. Utifrån mina 

intervjuer upplever jag att det är vanligt att arbeta som assistent i klassrummen, då näst intill samtliga av de 

intervjuade gör detta skulle det kunna ses som något normalt. Vad bottnar denna förväntan och ”normalitet” i? 

Kanske kan det kopplas till det som Haglund (2009, s 23) menar med att de texter som omger lärare mot 

fritidshem på ett sätt talar om att det är normalt att gå in som assistent i klassrummen, då detta nämns på flertalet 

ställen i forskningslitteraturen.  

Det som visade sig i intervjuerna, att flertalet av de intervjuade går in som bl.a. assistenter i klassrummet, var 

inget chockartat för mig, och min reaktion kan även ses som ett exempel på det som Haglund beskriver. När 

lärare mot fritidshem uttrycker att det finns ”ställen där lärare mot fritidshem har det bättre” så tolkar jag det som 

att man som lärare mot fritidshem kan ha otur eller tur beroende på var och med vem man hamnar, hamnar man 

på en ”dålig” skola får man hoppas på bättre lycka nästa gång. På så vis så försvinner det egna ansvaret, även om 

många av pedagogerna i intervjuerna påpekade det egna ansvaret samt hur viktigt det är att ”stå upp för sig själv 

och yrkeskåren”. Vygotskij (2001, s 271) menar att de kunskaper vi tar in till stor del hänger på de erfarenheter 

vi har. Genom det förflutna mot framtiden så utvecklar språket tanken vilket i sin tur leder till att vi genom 

språket skapar mening, enligt Vygotskij (2001, s 19). På så vis så skapas en mening dels genom den bild vi får 

när vi läser om lärare mot fritidshem i media eller i litteraturen och dels när vi talar om vår yrkesroll och 

beskriver det vi gör som lärare mot fritidshem, vi ger den mening.  

Säljö (2000, s 9) menar att kunskap sker i samspel mellan människor och hur detta sedan blir en del av den 

enskilde individens tänkande och handlande, då borde sättet man blir bemött på av omgivningen påverka synen 

på sig själv. Sättet som lärare mot fritidshem blir bemötta på från omgivningen borde sätta spår i lärare mot 

fritidshems yrkesroll och yrkesidentitet och på så vis påverka synen på dem själva. Detta leder till att de går med 

på att t.ex. vara assistenter i skolan trots att man känner att det är ett slöseri med kompetens, som några av de 

intervjuade uttryckte. Säljö menar även att dessa kunskaper sedan återvänder i nya situationer där 

kommunikation uppstår och återskapas. På så vis så tänker jag även att bilden förs vidare. Min bild är att dessa 

pedagoger är starka och kompetenta individer, inte bara utifrån det dem sagt utan det är en känsla som infann sig 

under intervjuerna där jag ser hur dessa pedagoger med passion och glöd beskriver sitt yrke och vikten av det. 

Samtidigt så kommer en bild även fram där dessa pedagoger till viss del blir överkörda, vissa gör motstånd andra 

inte, men det finns ändå någon slags acceptans kring att man har det dåligt och där man utför arbete som man 

inte känner ingår i ens egentliga arbetsbeskrivning.  

Som jag tidigare nämnt menade samtliga pedagoger att de inte påverkas av de hinder som bl.a. beskrivs i 

forskningslitteraturen, detta kan ses som intressant då många av de hinder som de själva beskrivit i intervjuerna 

överensstämmer med de som jag funnit i litteraturen. Haglund (2009, s 22) menar att vi utifrån diskursiv praktik, 

som texter, formar våra föreställningar och våra sociala identiteter och relationer samt hur dessa sociala 

strukturer på samma vis också reproduceras. Om man i stor utsträckning får läsa om att man har låg status som 

lärare mot fritidshem så bidrar det kanske till att det till slut är något som upptas i den sociala identiteten hos 

lärare mot fritidshem. Eller kan det vara så att den diskurs som speglar visionen av starka, stolta, viktiga och 

kompetenta lärare mot fritidshem har blivit en del av vår sociala identitet, som Haglund nämner. När vi sedan 

kommer ut i skolan och ska arbeta hamnar vi i en skoldiskurs där andra faktorer är rådande, vi kommer med vår 

stolthet samtidigt som vi möts av andra föreställningar och krav. Man kan även tänka sig att det ena inte utesluter 

det andra, utan att det kan handla om en kombination av dessa två faktorer. De föreställningar och krav som 
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råder i skoldiskursen är på samma sätt sociala strukturer som påverkar hur exempelvis lärare ser på lärare mot 

fritidshems yrkesroll.  

En rådande maktkultur 

I analysen kan vi se att lärare mot fritidshem verkar i ett sammanhang där omgivningen spelar stor roll för hur 

yrkesrollen formas. Det må hända att detta är fallet även i andra professioner, men när det gäller lärare mot 

fritidshem är omgivningen kopplad till de lärare och den skola man är på och dessa faktorer har stor makt när det 

handlar om hur lärare mot fritidshems yrkesroll formas. Jag har valt att inte använda mig av Foucault och 

maktbegreppet i denna analys, men det blir tydligt att det till stor del handlar om status och makt när det kommer 

till samspelet mellan lärare och lärare mot fritidshem. I intervjuerna blir det synligt att läraren har stor makt när 

det gäller: om man vill ha lärare mot fritidshem i klassrummet eller inte – vilket även påverkar om och hur lärare 

mot fritidshems kompetens tas tillvara. T.ex. när det gäller den gemensamma miljön, vid planering av skoltid där 

många lärare mot fritidshem befinner sig till stor del. Dessutom är lärare mot fritidshem anpassningsbara när det 

gäller att vara vikarie eller assistent. Hur kan detta förklaras? Säljö (2000, s 130) menar att om man tänker 

använda sig av ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att handlingar och kunskaper relateras till sammanhang 

och verksamheter. Hur vi handlar och varför, menar Säljö, måste kopplas till de kontexter och de kontextuella 

villkor som finns. Genom att lärare mot fritidshem befinner sig i en kontext där de ofta själva inte har makten 

över hur deras yrkesroll kommer se ut kan jag se hur dessa omständigheter får en stor inverkan på den egna 

yrkesrollen. Hur vi handlar och varför, menar Säljö, måste kopplas till de kontexter och de kontextuella villkor 

som finns för att förstås. Lärare mot fritidshems utgångsläge utifrån den kontext de befinner sig i visar på hur 

lärare mot fritidshem handlar olika utifrån var de hamnar samt med vilken lärare. Yrkesrollen upplevs på så vis 

väldigt situationsbunden och kan även upplevas som diffus i skolsammanhang.  

Säljö (2005, s 66) beskriver hur situerat lärande innebär att man inte endast kan plocka ut en individ ur dess 

samanhang för att förstå ett fenomen, Säljö menar att man måste ta hänsyn till den sociala omgivningen för att 

kunna förstå och förklara olika fenomen. Fenomenet med den dubbla yrkesrollen som ter sig diffus när den 

möter skolan, kan på så vis förstås utifrån att skolan har ett maktövertag när det gäller bl.a. status vilket 

uppenbarligen påverkar lärare mot fritidshems yrkesroll. Säljö (2005, s 22) menar att lärande ingår i många olika 

sammanhang. Genom att koppla det till den dubbla yrkesrollen så kan det förstås genom att när lärare mot 

fritidshem går in i skolan under skoltid så sker ett ”lärande” kring den egna yrkesrollen som blir diffus då den 

hela tiden måste vara anpassningsbar till omgivningens krav och tyckande. Jämfört med det ”lärande” som sker 

under fritidshemmets tid, där yrkesrollen blir tydlig då pedagogerna verkar i en miljö där de själva har makten 

över den egna yrkesrollen, och där ingen anpassning av yrkesrollen behöver ske utifrån omgivningen.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär det att de samhälleliga kunskaper vi har inte kommer ifrån 

individen utan att de utvecklats mellan människor i ett samhälle därför uppstår skillnader mellan olika samhällen 

(Säljö, 2005,s 22). I analysen vittnar alla lärare mot fritidshem om att det skiljer sig mellan skolor och områden – 

beroende på vilken roll man anser att lärare mot fritidshem har eller får. Det som får styra hur yrkesrollen formas 

är de människor som verkar i det ”samhället” som i detta fall är skolan. Detta kan ses som ett tydligt exempel på 

att kunskap sker i samspel mellan människor i särskilda sammanhang. Det man skulle kunna se gemensamt för 

dessa sammanhang som de intervjuade lärare mot fritidshem verkar i, är att nästa samtliga vittnar om hur de 

befinner sig i en maktkultur där läraren, arbetslaget, ledningen och skolan har makten. På så vis är det viktigt att 

ta i beaktande vilken slags kunskap som kan komma att uppstå i dessa sammanhang. 

Reproduktion – upprätthållandet av rådande struktur  

En annan aspekt utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2005, s 15-16) är hur Säljö framhåller en aspekt 

av hur lärande inte alltid är något positivt i den bemärkelse när det lärande som sker i samhället inte leder till 
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något gott och produktivt. Säljö exemplifierar hur vi lär oss fördomar om människor samt hur detta skapar 

tillåtelse till att använda nedsättande samt generaliserande uttryck kring en viss grupp människor och på så vis 

tillskriva denna grupp vissa egenskaper. Säljö menar att det är viktigt att ta detta i beaktande, att lärande kan 

styra människor i olika riktningar samt att lärande för vissa individer eller kollektiv även kan innebära förluster. 

Utifrån detta är det viktigt att fråga oss vad det är vi lär oss utifrån den konstruktion som finns av lärare mot 

fritidshem? Utifrån mina intervjuer lär vi oss att lärare mot fritidshem själva ser sig som viktiga, starka, stolta 

och kompetenta. Dock lär vi oss något annat av den andra bilden som kommer fram, att vi är anpassningsbara, vi 

formar vår yrkesroll utifrån omgivningen som lärare och skola, vi används som vikarier och hjälplärare samt att 

läraren har mycket makt. En av konstruktionerna kan ses som mer positiv och produktiv för lärare mot 

fritidshem och deras yrkesroll jämfört med den andra som upplevs mer hämmande för en lärare mot fritidshems 

yrkesutövande.  

Säljö (2005, s 81) menar att kommunikation är ett kulturellt redskap kopplat till det sociokulturella perspektivet 

som vi använder för att ta till oss kunskaper samt insikter. Säljö menar att det är viktigt att förstå detta redskap 

utifrån ett historiskt perspektiv genom att vi kommunicerar kring vår omvärld och det som vi människor är 

intresserade utav sker utifrån en historisk utveckling. I detta fall tror jag att det är viktigt att ta hänsyn till lärare 

mot fritidshems historik för att kunna förstå nuläget. Det är inget nytt fenomen att lärare mot fritidshem går in 

som hjälplärare i klassrummet, detta har bl.a. beskrivits av Calander (1999) och Hansen (1999) som jag nämner 

under tidigare forskning. Historiskt sett kan vi se att detta är ett återkommande fenomen, så även om lärare mot 

fritidshem är medvetna om att detta inte är något som egentligen hör yrkesrollen till så har det ändå blivit något 

”normalt” för lärare mot fritidshem att göra. Samtliga pedagoger i mina intervjuer har vittnat om att de går in 

som assistenter eller hjälplärare i klassrummet vilket jag anser tyder på någon slags ”normalitet”. Även 

texten/skriften är något som Säljö (2005, s 119) framhåller som ett kulturellt redskap i att se till att kunskaper 

och färdigheter lever vidare. På så vis skulle det kunna innebära att den bild som kommer fram av lärare mot 

fritidshem i den skrivna texten i litteraturen lever vidare, inklusive de hinder som där presenteras. På samma sätt 

är jag även medveten om att den skrivna texten som går att finna i detta arbete även kommer att föra kunskaper 

vidare kring lärare mot fritidshem. Och vilken påverkan kommer den att ha? 

Sammanfattning av analys av fynd 

Det som jag kommit fram till i analysen är hur lärare mot fritidshem ter sig ha en dubbel yrkesroll, det finns en 

tydlig del samt en diffus del av lärare mot fritidshems yrkesroll. Yrkesrollen påverkas utifrån vart man riktar 

blicken, om man ser till hur yrkesrollen ser ut på fritidshemmet eller hur yrkesrollen ser ut under skoltid. Utifrån 

min analys upplever jag att det diffusa i yrkesrollen kommer fram i mötet med skolan då de intervjuade 

pedagogerna uttryckt hur det är omständigheter som lärare, skola samt arbetslag som till stor del påverkar hur 

yrkesrollen kommer att formas i samarbetet med skolan. Jag upplever även utifrån analysen att tiden kan ses som 

ett problem utifrån var den ska läggas, på fritidshemmets arena eller skoltidens arena och hur detta kan kopplas 

till makt och status då skolan väger tyngre i jämförelse med fritidshemmet. Det blir även tydligt att det finns 

olika sätt att ge mening till det man gör i klassrummet, genom hur man bidrar med sin kompetens eller inte.  

Jag anser att jag har svarat på mina forskningsfrågor. Jag har undersökt och tolkat de intervjuades sätt att tala om 

den egna yrkesrollen och på så viss funnit att den ter sig dubbel, då den kan te sig både diffus och tydlig 

beroende på vart man riktar blicken. Detta har jag kunnat koppla till status och makt samt till den kontext och 

diskurs som lärare mot fritidshem befinner sig i. Jag har presenterat en bild som jag upplever finns i 

forskningslitteraturen av lärare mot fritidshem genom att analysera och tolka litteraturen. Den bild som kommit 

fram där har jag presenterat för de intervjuade för att kunna undersöka om de intervjuade lärarna mot fritidshem 

upplever att denna bild påverkar synen på den egna yrkesrollen. Vilket de flesta intervjuade uttryckte att det inte 
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gjorde. Utifrån tolkningar kring hur pedagogerna talade om den egna yrkesrollen fann jag dock att det finns en 

viss förväntan och ”normalitet” kring att exempelvis gå in som assistent i klassrummet. Jag har även analyserat 

vad denna förväntan och normalitet grundar sig i. I diskussionen kommer jag att jämföra mina analysfynd med 

litteraturen och på så vis se vilka likheter och olikheter som skönjas där.  

Diskussion 

Jag kommer här i diskussionen att jämföra den bild som kommer fram av lärare mot fritidshem i litteraturen med 

den bild, den dubbla yrkesrollen, som trätt fram utifrån hur de intervjuade lärare mot fritidshem talat om sig 

själva och sin yrkesroll. 

Den dubbla yrkesrollen – tydlig och diffus 

Flera författare, däribland Klerfelt & Haglund (2011, s 5), Calander (1999, s 200-201) samt Hansen (1999, s 

354) menar att yrkesrollen för lärare mot fritidshem är diffus. Jag upplever dock att de har en tydlig bild av sin 

egen yrkesroll i en kontext, under fritidshemstiden, men att den blir diffus i den andra kontexten, skoltiden. Alla 

intervjuade visade på en medvetenhet kring lärare mot fritidshems kompetenser och de var överens till stor del. 

De visar stor medvetenhet kring yrkesrollen och vad de förväntas arbeta med samtidigt går samtliga lärare mot 

fritidshem in i klassrummet som ”hjälplärare” eller ”assistenter” under skoltid. Dock upplever jag att många av 

dessa pedagoger uttrycker ett missnöje över denna arbetsuppgift och en medvetenhet kring att det inte hör till 

lärare mot fritidshems profession. Jag vill dock återigen lyfta att det fanns undantag där lärare mot fritidshem 

arbetade under skoltid och utifrån sin egen planering och den egna kompetensen som lärare mot fritidshem anses 

ha. Detta visar att lärare mot fritidshem kan gå in i skolan med sin kompetens, detta tycks dock inte ske i någon 

större utsträckning utifrån intervjuerna, och jag frågar mig själv varför det är så? Varför använder lärare mot 

fritidshem sig inte av den egna kompetensen i arbetet under skoltid när den möjligheten uppenbarligen finns? 

Det är det som jag upplever som diffust med yrkesrollen. 

Hansen (1999, s 354) menar att lärare mot fritidshem har problem med att beskriva den egna yrkesrollen dock är 

detta inget som jag känner igen utifrån mina intervjuer. Jag upplever tvärtom, att alla lärare mot fritidshem som 

jag intervjuade hade mycket goda kunskaper kring lärare mot fritidshems kompetenser och yrkesroll. Kanske kan 

det bero på att boken är skriven för 13 år sedan och att det därför inte stämmer så bra överens med hur det ser ut 

idag. Jag upplever dock, som jag tidigare nämnt, att yrkesrollen är dubbel, en som de själva framställer i 

fritidshemskontexten som inte på något vis ter sig diffus då de intervjuade pedagogerna visar upp en 

överensstämmande bild av vad de ska och vill göra. Den andra bilden som kommer fram i analysen ter sig 

annorlunda på så vis att lärare, skola och arbetslag har stor makt i formandet av yrkesrollen som lärare mot 

fritidshem får, vilket leder till att yrkesrollen blir diffus i mötet med skolan. Detta då den ständigt förändras och 

påverkas av de yttre faktorer som existerar där. Så vad blir svaret på frågan: vad är det som gör yrkesrollen 

diffus? Enligt författarna (Calander 1999, s 205; Hansen1999, s 355) så handlar skolans övertag om status och 

makt, vilket är något som jag är beredd att hålla med om.  

Status och Makt 

I forskningslitteraturen är det flera författare som menar att det råder statusskillnader mellan lärare och lärare 

mot fritidshem (Klerfelt & Haglund, 2011, Hansen 1999, Calander 1999, Thorstensson-Ed & Johansson 2000). I 

min analys blir det tydligt att samtliga av de intervjuade fritidpedagogerna går in och ”hjälper” till eller assisterar 
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läraren i klassrummet. Detta är något som Calander (1999, 203-205) och Hansen (1999, s 355) menar är ett 

resultat av samspelet mellan skola och fritidshem, att lärare mot fritidshem ”utnyttjas” som hjälplärare i skolan 

då de finns till hands. Calander talar om en ”skolifiering” vilket enligt honom innebär att lärare mot fritidshems 

yrkesidentitet riskerar att utvattnas i samspelet med skolan och lärarna då lärare mot fritidshem ständigt anpassar 

sig efter lärarens behov samt tar över deras normer och synsätt. Hansen menar även att ”skolan ses som viktig” 

och att det leder till ett övertag till lärarens fördel. Det som är intressant är hur samtliga av de lärare mot 

fritidshem som jag har intervjuat, har en universitetsutbildning samt goda kunskaper kring yrkesrollen när det 

gäller kompetenser samt vad arbetet ska gå ut på. Under min utbildning har det inte funnits någon indikation på 

att vi, blivande lärare mot fritidshem, ska arbeta som hjälplärare i klassrummen. I Lgr 11 (Skolverket, 2011, s 

16) står det att vi ska samarbeta med skolan, och då blir frågan hur detta samarbete ska se ut?  

I de Allmänna råden för fritidshemmet (Skolverket, 2007, s 22) beskrivs detta som att fritidshemmet ska vara ett 

komplement till skolan. Då lärare mot fritidshem med sin kompetens kan ”tillföra ytterligare perspektiv” samt att 

fritidshemmet kompletterar skolan tidsmässigt genom att ha verksamhet på skolfri tid. Lärare mot fritidshem 

kompletterar skolan genom att erbjuda alternativa aktiviteter och fritidshemmet kan vara ett gott komplement till 

skolan genom att ha fokus på bl.a. barns sociala utveckling samt på gruppen och dess sociala liv. Som jag 

tidigare nämnt kommer det i de Allmänna råden (Skolverket, 2007, s 33) fram att samarbetet med skolan syftar 

till att utveckla en gemensam grundsyn, dock poängteras här att denna gemensamma grundsyn inte innebär att 

”… olika verksamheters egenart skall suddas ut.” Ingenstans går det att finna att lärare mot fritidshem på något 

vis förväntas komplettera skolan genom att vara assistenter åt läraren i klassrummet eller att vara lärarvikarier. 

Då detta inte finns uttryckt någonstans öppnar detta upp för att det likaväl skulle kunna vara någon annan som 

gick in i klassrummet och gjorde detta. Att lärare mot fritidshem går in som assistenter och hjälplärare är vanligt 

förekommande bland de som jag intervjuat. Detta skulle kunna uppfattas som ett sätt att sudda ut yrkesrollens 

egenart då detta inte anses vara något som tillhör yrkesrollen. Det verkar fortfarande, över 10 år senare, stämma 

det som Hansen (1999, s 355) och Calander (1999, s 205) talar om, just hur tungt skolkulturen väger i skolan och 

hur det till stor del verkar ha ett stort inflytande och makt påverka makt över lärare mot fritidshems yrkesroll. 

Vilket enligt författarna kan kopplas till status.  

Rohlin (2001, s 79) menar att det redan i slutet på 1800-talet fanns statusskillnader mellan folkskolelärare, som 

arbetade i arbetsstugorna med de fattiga barnen, och läroverkslärarna som arbetade med de, som Rohlin uttrycker 

det, väluppfostrade, hela och rena läroverksbarnen. Det blir tydligt att detta problem inte är något nytt utan något 

som funnits med under hela yrkesrollens framväxt och att dessa statusskillnader fortfarande lever kvar efter så 

lång tid. Det som Vygotskij menar, att historien speglar det som vi ser idag, stämmer på så vis (Klerfeldt & 

Haglund, 2011, s 15). Jag upplever även att den dubbla yrkesrollen är kopplad till just status och makt som 

Calander (1999, s 205), Hansen (1999, s 355) lyfter. Jag upplever att då skolan har högre status i jämförelse med 

fritidshemmet kan man se det som att skolan är det fina. Dock uppstår här en konflikt hos lärare mot fritidshem, 

för om man väljer att gå mot det ”finare” hållet så är man en svikare gentemot den egna yrkeskåren, man är en 

förrädare.  

Det historiska, det kulturella och det sociala- det sociokulturella perspektivet  

När man att antar ett sociokulturellt perspektiv så menar Säljö (2005, s 66, s 81) att man måste ta hänsyn till det 

historiska, kulturella samt sociala för att kunna förstå ett fenomen eller varför man handlar på ett visst sätt. För 

att förstå varför lärare mot fritidshem talar om sin yrkesroll på två olika sätt kan jag med hjälp av det 

sociokulturella perspektivet se hur det finns flera bitar som spelar in och kan förklara.  

Det blir tydligt att historien, kulturen samt det sociala visat sig har stor påverkan på lärare mot fritidshems 

yrkesroll. Historiskt sett kan man se att synen på fritidshemmet har växlat samt att verksamheten även sett olika 

ut med olika mål och syfte (Rohlin, 2001, s 79-80), vilket i sin tur även bidragit till att lärare mot fritidshems 
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yrkesroll även skiftat under tid. Socialt sett menade de intervjuade lärarna mot fritidshem att det finns en 

okunskap kring vad lärare mot fritidshem är och gör bland andra människor, som lärare, föräldrar och andra 

lärarstuderande. Detta är något som jag även själv stött på under min utbildning. Jensen (2011, s 112) menar att 

det under fritidstid förekommer ett informellt lärande som inte syns utåt samt en av de intervjuade uttryckte hur 

man under fritidstid gör mycket som inte syns. Den okunskap som finns kring vad lärare mot fritidshem gör kan 

vara kopplad till att det finns mycket tyst kunskap, men även att den kunskap som finns, som konflikthantering 

och grupprelationer inte syns på samma sätt som ämneskunskaper som kan visas i ett prov eller läxförhör. 

Kanske är det så att lärare mot fritidshem inte lyfter fram den tysta kunskapen som de faktiskt besitter eller hur 

viktig den är. Själv upplever jag att när ett fritidshem verkligen fungerar så märks det inte särskilt mycket utåt 

sett, men när det inte gör det däremot, så blir bristen väldigt påtaglig för alla. Kulturellt, kan man bl.a. se till den 

kultur som råder i skolan och det blir tydligt, utifrån Hansen (1999, s 355) och Calander (1999, s 203-205), att 

det är en stark skolkultur som råder samt att det är den härskande kulturen i skolan som lärare i fritidshem och 

fritidshemmet befinner sig i. Vilket bl.a. Hansen och Calander menar lett till att fritidshemmet och dess personal 

fått stå tillbaka, något som jag också kunnat se i mina intervjuer där flera pedagoger vittnat om hur det är 

skoltiden som prioriteras. 

Fostrare, efterföljare, assistent, förnyare och förrädare? 

Ett fynd som jag ser som väldigt intressant är rollen som förrädare. I min analys fick jag fram att det finns ett 

visst dolt förakt mot de lärare mot fritidshem som går in i klassrummet och arbetar. Detta var något helt nytt för 

mig då jag aldrig har läst om detta eller hört om detta innan. Det fick mig att tänka på Haglunds (2004, s 212) 

fyra olika roller, som jag kort beskrev i litteraturgenomgången, där han menar att fritidspedagoger själva är med 

och utformar olika roller i sitt arbete vilket leder till att det finns olika yrkespraktiker inom yrkesrollen. De fyra 

roller han funnit är: fostrare, efterföljare, assistent och förnyare. Kanske skulle förrädaren kunna vara en femte 

roll? Gemensamt för dessa är, enligt Haglund, att alla är underordnade klassläraren. Denna roll skulle dock 

kunna ses som den mest underlägsna då även den är underlägsen läraren, men även underlägsen lärare mot 

fritidshems yrkesroll eftersom man ses som en svikare som drar skam över den egna yrkeskåren. Det måste vara 

en svår roll att ha, då man dels ses som förrädare mot sin egen yrkeskår och samtidigt är man fortfarande 

underlägsen läraren. Det som var svårt att sätta själva fingret på var vad som ansågs vara själva förräderiet. Jag 

upplevde dock att ett fåtal av de intervjuade ville vara i klassrummet och trivdes med det samtidigt som de 

nästan skämdes lite för det. Och en pedagog menade att hen hade känslan av att vissa lärare mot fritidshem hellre 

ville vara lärare, vilket skulle kunna tyda på en viss avundsjuka eller idealiserande. Genom att ständigt tillhöra 

det förlorande laget kanske man, bara för en dag, skulle vilja vara i det vinnande. 

Upprätthållande av yrkesrollen – det egna ansvaret 

Calander (1999, s 203) och Haglund (2004, s 212) menar att lärare mot fritidshem själva är medskapare till sin 

roll i skolan. Calander menar att genom att röra sig mer åt skolans håll och dess pedagogik blir man belönad med 

positiv feedback. Detta måste dock vara positiv feedback från andra lärare, då jag här innan beskrivit hur de 

lärare mot fritidshem som går i denna riktning kan komma att ses som förrädare och svikare av andra kollegor. 

Även jag upplever att lärare mot fritidshem är med och upprätthåller dessa strukturer, på samma sätt som att 

kvinnor och män tillsammans upprätthåller bilden av kvinnligt och manligt. Dessa strukturer handlar även om 

makt och status, där mannen har högre status än kvinnan, som vit man är man norm och som kvinna underordnar 

man sig. På samma sätt upprätthåller lärare och lärare mot fritidshem denna maktstruktur, genom att lärare mot 

fritidshem underordnar sig den med högre status, läraren. Calander menar att miljön i skolan är rotad i 

skolpedagogiken och på så vis ges läraren mer makt. Så i detta fall skulle man kunna se läraren som norm och 

läraren mot fritidshem som underordnad normen.  
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I intervjuerna kom det även fram att lärare mot fritidshem till viss del lägger ut ansvaret på kringliggande 

faktorer, vilket är helt förståeligt, men detta leder även till att man frånsäger sig det egna ansvaret till viss del. 

Faran med detta, anser jag, kan vara att man tar på sig en offerroll som kan ha en förlamande effekt. Det som 

även kom fram i intervjuerna och i litteraturen är hur stort det egna ansvaret är, och hur jag som blivande lärare i 

fritidshem även kan känna detta som ett tungt och stort ansvar att bära. Jag tror att det är viktigt att lyfta det egna 

ansvaret men inte genom att beskylla och peka finger mot de som man inte anser tar sitt ansvar. Om lärare mot 

fritidshem skulle börja se ner på varandra, vilket förrädaren skvallrar om, har vi ännu ett hinder att arbeta med – 

en splittring inom yrkeskåren. Jag tror istället på att lyfta den medvetenhet vi har kring våra kompetenser samt 

den medvetenhet vi har kring de maktstrukturer som kommit att få styra utövandet av vårt yrke. Utifrån detta 

arbete upplever jag även att jag fått en medvetenhet kring att det finns en viss okunskap hos bl.a. andra lärare 

kring vad en lärare mot fritidshem gör och är. Jag anser och tror att genom att vara medveten har man chans att 

förändra. 

Framtiden 

Det känns frustrerande att lärare mot fritidshem står kvar och tampas med samma problem som bl.a. Calander 

(1999, s 203) och Hansen (1999, s 355) beskrivit för över tio år sedan. Det är skrämmande att litteratur skriven 

för över tio år sedan fortfarande är aktuell. Istället för att se detta som ett accepterande av situationen måste det 

ses som ett bevis på att förändring måste ske. Vi har kommit långt i att vi vet vårt värde när det gäller 

kompetenser och kunskaper men vi ger återigen skolan, arbetslaget och läraren makt att forma vår yrkesroll som 

de behagar. Jag vill även förtydliga att jag inte hyser något allmänt agg mot lärare utan jag ser det mer som att 

här behövs kunskap fyllas på kring lärare mot fritidshems yrkesroll. Vi måste ta ett steg till genom att få andra att 

förstå vårt värde, då har vi möjligheten att förändra. Vi ska lyfta fram förebilder, som en pedagog som jag 

intervjuade, som använder sig av sin kompetens i skolan under skoltid och på så vis kompletterar skolan genom 

att vara lärare mot fritidshem, inte genom att vara assistent. Under intervjuerna har det kommit fram en otrolig 

medvetenhet kring den egna yrkesrollen samt en stolthet som jag känner så positivt inför. Innan jag började med 

detta arbete trodde jag, i linje med den bild som ofta går att finna i litteraturen (Hansen 1999, s 355; Klerfeldt & 

Haglund 2010, s 5), att lärare mot fritidshem inte själva alltid vet vad deras yrkesroll går ut på. Detta stämmer 

inte alls när man ser till intervjuerna, yrkesrollen blir diffus i mötet med skolan, men den är inte diffus för 

pedagogerna själva, detta stärkte mig i min kommande roll som lärare mot fritidshem. 

Jag har utifrån mina intervjuer förstått att lärare mot fritidshem till stor del är i skolan under skoltid, kanske är 

detta en förändring som håller på att ske, att det är där vi kommer att behövas. Jag anser dock att om denna 

förändring kommer att ske, där vi kommer att behövas under skoltid måste lärare mot fritidshem få vara med i 

planering och utformandet av verksamheten så att deras perspektiv samt kompetens kommer till användning. 

Man kan inte förvänta sig att bara förändra vissa delar, som att lärare mot fritidshem ska ta halvklasser men inte 

vara med i planeringen. Om förändringar sker så måste vi vara delaktiga i utformningen av dessa så att det även 

blir på våra villkor.  

Jag kan ärligt även säga att jag är lite besviken på lärarutbildningen när det gäller att informera de som ska arbeta 

i skolan, tillsammans, om vad lärare mot fritidshem gör och är. Jag har i min utbildning så många gånger fått 

förklara för andra lärarstudenter vad en lärare mot fritidshem är och gör, många som jag träffat tror att vi 

kommer att assistera lärare i klassrummet eller ta hand om elever som har det svårt. I min utbildning som 

blivande lärare mot fritidshem har jag fått mycket insyn i lärarens yrkesroll och arbete vilket jag upplever som 

väldigt positivt – just när det kommer till att förstå och lägga grund för ett fungerande samspel. Om vi började 

redan i utbildningen av blivande lärare och lärare mot fritidshem, att föra dessa yrkeskategorier närmre varandra 

med att ge kunskap om våra roller och kompetenser tror jag att förändringar skulle ske. I utbildningen har vi idag 

AUO – Allmänna utbildningsområden, där tanken är att man ska ha kurser tillsammans med andra 
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lärarstuderande som läser andra lärarutbildningar för att föra dessa närmre varandra – ett sätt bygga broar. Jag 

upplever dock att dessa mestadels för min egen skull som blivande lärare mot fritidshem endast fört mig närmare 

lärarrollen. Vilket jag kopplar till det som Haglund (2004, s 216 – 217) menar. Att den gemensamma utbildning 

som vi nu har kan försvåra ett förtydligande av den diffusa yrkesrollen, då det kan vara svårt att lyfta barns lek 

och sociala kompetens i den mer vedertagna skoltraditionen. Redan här skulle en förändring behövas. Hur ska 

det kunna bli skillnad om vi fortsätter skicka ut lärarstudenter med tron om att lärare mot fritidshem ska komma 

till deras klassrum och agera hjälplärare eller assistent? Det är inte bara lärare mot fritidshem som skulle vinna 

på detta utan även lärare skulle få tillgång till ytterligare ett perspektiv som i sin tur även skulle gynna eleverna. 

Som jag tidigare lyft så menar inte jag att lärare är elaka maktgalningar som kör över lärare mot fritidshem utan 

jag menar att lärare agerar utifrån den kunskap de har om lärare mot fritidshem.  

Sammanfattningsvis 

Lärare mot fritidshem verkar ha hållit kvar vid sin yrkesroll även om stor påverkan, historiskt, kulturellt samt 

socialt många gånger satt käppar i hjulen för hur yrkesrollen formats. Detta måste ses som imponerande samt 

visa på en stark yrkeskår, samtliga av de som jag intervjuade uttryckte på olika sätt att arbetet är ”livsviktigt”. 

Utifrån analysen kan det upplevas att det kommer fram en dyster bild av hur lärare mot fritidshem går in som 

hjälplärare, hur de anpassar sig samt hur det är läraren som har makten, dock upplever jag att den bild som 

kommer fram även visar på den kompetenta, medvetna läraren mot fritidshem som har alla förutsättningar för att 

lyckas. I min inledning hoppades jag på ljusglimtar och jag känner en enorm vördnad och stolthet över att vara 

blivande lärare mot fritidshem och jag känner mig stärkt i min kommande yrkesroll. Denna uppsats har sporrat 

mig till att gå ut i arbetslivet och göra en skillnad, att vara en av de lärare mot fritidshem som kan vara en 

ambassadör för yrket. 

Metoddiskussion 

Att använda mig av kvalitativ forskningsintervju (Kvale & Brinkman, 2009, s 98) anser jag har varit en bra 

metod för det arbete som jag önskat utföra. Jag har genom intervjuer samt genom att analysera litteratur samlat 

in data kring hur fritidspedagoger konstrueras. Jag upplever att genomförandet av intervjuer var väldigt lyckat 

för denna uppsats, genom att använda mig av en semistrukturerad intervju (Denscombe, 2000, s 135), upplever 

jag att intervjuerna blev mer ett samtal och på så vis fick jag väldigt uttömmande och utförliga svar. Detta var 

väldigt användbart då jag analyserade mina transkriptioner, då jag upplever att jag fann mycket och hade mycket 

att tillgå. Det som jag nyligen lyfte som positivt kan även ses som mindre bra i bemärkelsen att det blir mycket 

information att ta in och att gå igenom, det tar mycket tid vilket kan skapa viss stress när man har tidspress. Efter 

transkriberingen av alla intervjuer fanns det mycket material som var tvunget att sorteras upp efter de frågor jag 

ställt, då jag använde mig av en semistrukturerad intervju hamnade inte alltid svaren efter den fråga jag ställt. 

Utan många svar fick man söka efter i den löpande texten, vilket även det var tidskrävande. Jag upplever dock att 

fördelarna väger tyngre än nackdelarna då jag genom att arbeta med materialet så mycket tog till mig mycket 

kunskap under tiden som jag arbetade med det, samt under arbetets gång får man möjlighet att prova olika tankar 

och idéer innan man hittar rätt. Om jag istället hade valt att göra en kvantitativ studie (Denscombe, 2000, s 208), 

i enkätform, hade man kunnat utföra en studie med en större målgrupp och på så vis få ett mer 

generaliseringsbart material. Där man till större del kanske kunnat se mönster kring ålder, kön eller område. 

Dock hade det inneburit att mycket annan information hade gått förlorad som kom fram i samtalet. 

Som intervjuare så upplevde jag att man har mycket makt i hur man kan påverka intervjun, vilket även Kvale & 

Brinkman (2009) menar, jag upplever att alla intervjuer blev olika och hur man efter varje intervju kom på nya 

saker man skulle ha sagt eller gjort. Jag upplever även, som Kvale & Brinkman (2009, s 98-99), att det krävs 
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träning för att bli en god intervjuare. Att vara intervjuare var en ny situation för mig och på grund av det infinner 

sig en viss osäkerhet i situationen vilket i sin tur påverkar hur mycket man törs gå utanför ramarna samt hur man 

ser till att inte gå ut utanför ramarna helt. Jag upplever mig själv som en ödmjuk intervjuare vilket är något 

viktigt enligt Kvale & Brinkman, dock kan jag uppleva att det finns en tunn gräns där intervjun ibland blev 

väldigt intim och hur det snarare upplevs som ett terapisamtal. Detta var nytt för mig, inget obehagligt, men jag 

var inte helt beredd på det så det är något som jag tar med mig till nästa gång. Här kan jag som intervjuare 

behöva utveckla strategier i att på ett ödmjukt sätt, utan att verka ointresserad av vad de intervjuade säger, styra 

tillbaka fokus till ämnet för intervjun.  

Vidare studier 

En fråga som jag känner skulle vara intressant att utveckla är hur medvetna andra lärarstudenter är om vad en 

lärare mot fritidshem är. Då jag är övertygad om att en del i förändringen är att få upp ögonen på andra vad vår 

yrkesroll går ut på samt vad det är vi gör och varför. Och jag tror att om man redan under sin utbildning får en 

förståelse för vad andra som arbetar inom skolan gör och vad de är har man redan där chansen att förändra. 

Bilden av lärare mot fritidshem som anpassningsbara efter lärare och skola eller bilden av lärare mot fritidshem 

som assistenter eller hjälplärare, genom kunskap så kan man förändra. Det skulle vara intressant att få möjlighet 

att undersöka vilken kunskap som finns om lärare mot fritidshems yrkesroll bland andra lärarstuderande samt att 

försöka finna sätt att öka kunskapen kring yrkesrollen. Jag tror överlag att genom att öka kunskapen om lärare 

mot fritidshems yrkesroll när det gäller vad vi är och gör skulle förändra förutsättningarna för denna yrkesgrupp. 

Det skulle även vara intressant att se hur ledningen på olika skolor ser på yrkesrollen samt vad den går ut på. Jag 

anser att detta skulle vara ett sätt att följa upp det som jag kommit fram till i den här uppsatsen, och hur det på så 

vis även skulle kunna vara ett sätt att finna lösningar på bl.a. de hinder som kommit fram i det här arbetet. 
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