
”Man ska vara det mesta; 

psykolog, sjuksköterska, 

snickare…” 
- En studie om fritidslärares yrkesidentitet och 

yrkesuppdrag. 

Selma Jelassi  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete, 15 hp, GN 

Barn- och ungdomsvetenskap 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 

hp 

Vårterminen 2015 

Handledare: Anna Gradin Franzén  

Examinator: Lars Lagergren 

English title: ”’You need to be pretty much everything; psycologist, 

nurse, carpenter…’ - A study about the leisure time teachers’ work 

identity and occupational tasks.”  



 

 

”Man ska vara det mesta; 

psykolog, sjuksköterska, 

snickare…” 

- En studie om fritidslärares yrkesidentitet och yrkesuppdrag.   

Selma Jelassi  

Sammanfattning 

Denna studies syfte är att försöka skapa en bild av hur dagens fritidslärares yrkesidentitet ser ut och 

konstrueras utifrån teorin identitet som kollektiv ambition och social konstruktion samt därutöver 

utifrån tidigare forskning och genomförda kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer med sex 

stycken fritidslärare på olika skolor i Stockholm. Det är den kvalitativa metoden som ligger till grund 

för insamlandet av data i denna studie. Det finns en viss flexibilitet rörande både intervjufrågorna men 

också genomförandet av intervjuerna vid kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002). 

Forskare i en kvalitativ studie har som främsta syftet att finna svar på de utformade frågorna man har 

förberett och analyserar därefter och kategoriserar dessa utifrån funna teman eller mönster, vilket jag 

har gjort. Många av de intervjuade fritidslärarna uttryckte att styrdokumenten är otydliga och 

majoriteten av de intervjuade fritidslärarna beskrev att det finns en stor variation av arbetsuppgifter 

under en arbetsdag. Alltifrån att hjälpa till i klassrummet under morgonen, till att ansvara för olika 

fritidsaktiviteter på eftermiddagen och servera mellanmål. Fem av sex stycken av de intervjuade ansåg 

att fritidshemmet kompletterar skolan i störst utsträckning och på bäst sätt den sociala fostran vad 

gäller elevernas utveckling. Bemötandet från omgivningen (kollegor och föräldrar), menade de 

intervjuade fritidslärarna, är i allmänhet positivt. Fritidslärares yrkesuppdrag är komplext bland annat 

på grund av otydlighet i styrdokumenten, begränsad handlingsfrihet och ett ständigt pendlande mellan 

olika verksamheter. Yrkets identitet konstrueras till stora delar av omgivningen, vilket innebär att 

fritidslärares identitet ses som en social konstruktion.  

Nyckelord 

Fritidspedagog, integrering, samverkan, styrdokument, styrning, pedagogik,  

meningsfull fritid och rekreation, recreation teacher, teacher’s assistant, identitet, pendlande och 

verksamheter.  

 



 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................... 1 

Inledning ................................................................................................. 2 

Bakgrund .......................................................................................................... 3 

Fritidslärares yrkesuppdrag.................................................................................. 3 

Styrdokument .................................................................................................... 4 

Tidigare forskning ................................................................................... 5 

Läraridentiteter .................................................................................................. 5 

Läraridentiteter i förändring och lärares status ....................................................... 6 

Fritidslärarens arbetsuppgifter ............................................................................. 7 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 7 

Teoretiskt perspektiv .............................................................................. 8 

Identitet som social konstruktion och kollektiv ambition .......................................... 8 

Metod ...................................................................................................... 9 

Val av metod ..................................................................................................... 9 

Urval och avgränsningar .....................................................................................10 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial .................................................10 

Genomförande ..................................................................................................11 

Insamlingsteknik ...............................................................................................12 

Databearbetning och analysmetod .......................................................................12 

Forskningsetiska överväganden ...........................................................................13 

Studiens kvalitet ...............................................................................................14 

Resultat och analys ............................................................................... 16 

Arbetsuppgifter .................................................................................................16 

Arbeta i klassrummet och på fritids ...................................................................16 

”Den sociala fostran” ......................................................................................18 

Styrdokument ...................................................................................................18 

”Otydliga” och ”svävande” ...............................................................................18 

Måluppfyllelse ................................................................................................19 

Yrkesidentiteten och yrkets status i andras ögon ...................................................20 

”Barnvaktskänsla” ..........................................................................................20 

Fritidslärarens status – i omgivningens ögon ......................................................20 

Fritids – inte högsta prioritet ............................................................................21 

Diskussion ............................................................................................. 22 

Resultatdiskussion .............................................................................................22 

Fritidslärare som social konstruktion .................................................................24 

Betydelse för praktiken och professionen ..............................................................25 

Slutsatser .........................................................................................................25 



 

 

Vidare forskning ................................................................................................26 

Referenser............................................................................................. 27 

Bilagor ................................................................................................... 29 



1 

 

Förord 

 

Jag vill tacka min familj, min handledare och alla andra som har stöttat mig i detta examensarbete. 

Tack också till de som medverkat i studien då det inte hade gått att få fram ett resultat utan deras 

medverkan!  

 

/Selma Jelassi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Inledning 

Denna studie handlar om Grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem och deras 

yrkesidentitet, däribland status och arbetsuppgifter. Jag har valt att genomgående i denna studie kalla 

verksam personal på fritidshem för fritidslärare istället för den gamla yrkestiteln fritidspedagog då 

ingen har utexamineras som fritidspedagog under en tid tillbaka. Ordet fritidspedagog kan dock 

förekomma i denna studie – men då är det inom citat och innebär detsamma som det jag valt att 

benämna fritidslärare.  

Det är viktigt att vara medveten om vad som krävs av en i sin yrkesroll, för att därefter förhålla sig till 

detta. Inte minst i arbete med människor är det viktigt att veta vilka lagar som finns; vad jag får säga 

respektive inte säga. Hur jag ska bete mig i olika situationer, bemöta varje person som en individ och 

på ett respektfullt sätt och så vidare. Monica Hansen (1999) beskriver synen på fritidslärarens 

yrkesidentitet, vilken inte är helt klar och tydlig: ”Ett återkommande problem i fråga om 

yrkesidentiteten är svårigheten att definiera och avgränsa yrkesinnehållet och kompetensen.” (Hansen, 

1999, s. 56)  

Hansen (1999) menar att fritidslärarens oklara yrkesidentitet beror på att det är svårt att bestämma eller 

se vad som ingår i rollen som fritidslärare och till vilken grad de kan, ska eller bör använda sin 

befintliga kunskap och erfarenheter inom yrket. Vad detta beror på är inte heller det lättaste att veta. 

Det kan vara på grund av integreringen med skolans verksamhet (Rohlin, 2012) som bland annat 

berodde på ekonomiska skäl, vilket i sin tur gjorde att fritidslärarens arbetsuppgifter och identitet blev 

mer oklar då de tvingades samverka med grundskollärarna och skolans regler och läroplaner (Hansen, 

1999).  

Pihlgren (2013) skriver även hon om problematiken kring fritidslärarens yrkesidentitet och 

arbetsuppgifter. Hon menar att fritidslärarens yrkesuppdrag inte beskrivs på ett didaktiskt sätt i 

styrdokumenten som behandlar fritidslärarnas arbetsuppgifter och verksamhet. Det sägs, med andra 

ord, inte i styrdokumenten hur, var, på vilket sätt och så vidare fritidsläraren bör arbeta. Pihlgren 

(2013) hävdar att det istället i styrdokumenten talas om arbetsområden och olika arbetsformer för 

fritidslärarna som exempelvis konflikthantering, värdegrund, lek och vistelse i utemiljö (Pihlgren, 

2013).  

Syftet med denna studie är att skapa en bilda av hur fritidslärarens yrkesidentitet ser ut samt 

konstrueras. För att kunna skapa denna bild av yrkesgruppens identitet har jag tagit hjälp av några 

frågeställningar som berör ämnet - däribland vilka arbetsuppgifter fritidslärare har i allmänhet samt 

hur styrdokumenten ser ut, om de är tydliga nog gällande yrkesuppdragen, och vad som egentligen 

menas med att ”erbjuda meningsfull fritid och rekreation”.  

Dessa frågor och det övergripande syftet med denna studie är relevant att bedriva forskning inom då 

fritidslärarens yrkesidentitet för många är oklar och ”luddig”, inklusive för dem själva (Hansen, 1999). 

Att veta vad man ska göra på sin arbetsplats är, enligt mig, en förutsättning för att man ska kunna 

bedriva ett gott arbete och kunna samarbete med kollegor. Är man inte själv säker i sin yrkesidentitet 

finns det en risk, i min mening, att omgivningen inte tar ens arbete på allvar eftersom de än mindre än 

arbetstagaren vet vad yrket egentligen innebär.   
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Bakgrund 

Fritidshemmet som verksamhet genom årtionden har ledsagats av olika personer alternativt av olika 

organisationer/institutioner (Rohlin, 2000). Enligt Johansson (2000b) uppkom fritidspedagogernas 

yrke inte förrän så sent som år 1964 och enligt Davidsson (2000) infördes den första nationella 

läroplanen år 1962 för grundskolan respektive år 1975 för förskolan.  

Statusen för fritidspedagoger är inte den högsta Hansen (2000). Fritidslärare upplever sig själva som 

”utfyllnad och sammanhållande kitt i skolverksamheten” (Hansen, 2000, s. 140) genom att exempelvis 

ta sig an arbetsuppgifter som ingen annan har tid med, vilket ger upphov till en frustration bland dessa 

fritidslärare (Hansen, 2000). Att därför klargöra fritidslärares arbetsområde är av största vikt, enligt 

Hansen (2000), för att uppmärksamma fritidslärarens specifika bidrag inom arbetslaget och därmed 

värdera deras insats i yrket.   

Sedan slutet av 1980-talet påbörjades samarbetet mellan skola och fritidshem. Det drevs fram av 

ekonomiska besparingsskäl (Rohlin, 2012), vilket kan vara en av anledningarna till att fritidslärarens 

arbetsuppgifter blev alltmer otydliga (Hansen, 1999). Sedan år 1998 är det Skolverket som har det 

formella tillsynsansvaret för fritidshemmet, vilket har gjort att fritidshem i Sverige, enligt Rohlin 

(2012), har varit tvungna att etablerat sig inom ramen för skolans verksamhet. Det första 

måldokumentet som riktat sig till fritidshemmets verksamhet kom så sent som år 1988 (Hansen, 1999). 

Andersson (2013) förklarar att under det moderna fritidshemmets första decennier följdes endast 

ekonomiska och organisatoriska aspekter av verksamheten upp på politisk nivå i kommunerna och att 

det därmed inte fanns intresse hos beslutsfattarna att engagera sig i att utvärdera fritidshemmets 

verksamhet samt dess innehåll på andra plan. 

Davidsson (2000b) förklarar att fritidshemmet bör stäva efter att arbeta på ett kompletterande sätt 

gentemot skolan, liksom förskolan bör, för att ge eleverna den stimulans och grundskolan. Det var 

speciellt mellan år 1970 och 1990 som förskolan ansågs vara ”extraviktig” då förskoleklassen är 

förberedande inför grundskolan (Davidsson, 2000). Här går det att se en koppling mellan 

förskolelärarnas yrkesroll och yrkesuppdrag och fritidslärarnas eftersom både fritidshemmets 

respektive förskolans verksamhet arbetar inom ramen för skolans regler och kunskapskrav. Likheterna 

mellan förskola och fritidshem är någonting som även Hansen (1999) uppmärksammat i sin 

avhandling rörande yrkeskulturer och samverkan. Begreppet samverkan betyder ”gemensamt 

handlande för visst syfte” (Nordstedts Svenska Ordbok Studentutgåva, 2004). 

Fritidslärares yrkesuppdrag 
 

Liksom Andersson (2013) skriver Fröman och Johansson (2011) om kvaliteten av och inom 

fritidshemsverksamheten. Författarna menar på att det är många gånger lätt hänt att fritidsläraren 

används som ”organisationens ’plåster’” under sin arbetstid (Fröman & Johansson, 2011, s. 89), det 

vill säga, som assistent i klassrummet, vilket har fått konsekvenser för eftermiddagens verksamhet och 

dess kvalitet då det är skolans verksamhet som har satts i första hand och därmed prioriterats.  

Holmberg (2011) menar att fritidsläraren yrkesuppdrag bland annat innebär att stimulera barnen på så 

vis att man hjälper dem lagom mycket: ”Den vuxnes roll är snarast att stimulera barnen genom att ge 

en del men inte allt i det som ska göras. Det kan handla om att initiera lek där barnen tränas i att lyssna 

på varandra och visa hänsyn.” (Holmberg, 2011, s. 57) Holmberg (2011) påstår här indirekt att 
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fritidsläraren även på jobbet ska lära barnen om sociala regler och om acceptabelt beteende, det vill 

säga hur man, enligt samhällets oskrivna regler, bör bete sig mot varandra.  

Etik är en annan sak som fritidslärare många gånger tar hänsyn till och lär eleverna i skolan och på 

fritidshemmet. Johansson (2000b) hävdar att små barn inte har egna s.k. ”sociala regler”, utan handlar 

i sådana fall utifrån uppsatta regler och liknande från de vuxna, vilket blir deras etiska förhållningssätt 

gentemot omvärlden. Etik och etiska regler finns ständig runtomkring barnen redan från en tidig start i 

livet, exempelvis i förskolan och i hemmet (Johansson, E., 2000). Enligt Johannson (2000a) kan det 

därför vara en god idé om även fritidslärarna undervisar om de sociala regler som råder och etiska 

aspekter – utöver det de eventuellt lär sig hemma. Det här skulle kunna ses som att yrkesuppdraget 

som fritidslärare – enligt Johansson (2000a) – bland annat innebär en social fostran av 

barnen/eleverna.  

Utgår man som fritidslärare i fritidshem utifrån denna teori betyder det att fritidsläraren bland annat 

har till uppgift att vägleda barnen i hur man beter sig mot andra i sin omgivning.  

Andersson (1999) förklarar att flera av de lärare som hon har intervjuat har mycket höga krav på sig 

själva. De känner att de vill lära sina elever så mycket de kan – både vad gäller ämneskunskaper, men 

också livserfarenheter. ”De har ambitioner att vara bra pedagoger och vägledare genom livet för sina 

elever. De har idéer om vad de vill lära ut och hur. De planerar sina lektioner väl, sedan möts de av en 

klass med splittrade elever.” (Andersson, 1999, s. 37) Andersson (1999) förklarar att kravet på 

samarbete för dagens lärare är större än förr – de behöver samarbeta med både elevernas 

vårdnadshavare, kollegor, skolledningen och därutöver ibland även instanser som t.ex. socialtjänsten.   

Styrdokument  

Enligt Skolverket (2011a) regleras fritidshemmet av Lgr11 (Skolverket, 2011b) samt skollagen 

(2010:800). I Lgr11 kan man hitta ett avsnitt som talar om samverkan mellan skolan och hemmet och 

mellan olika skolformer och verksamheter. Det sägs att alla som arbetar i skolan ska ”samarbeta med 

elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” 

(Skolverket, 2011b, s. 16). Läraren ska - ej specificerat vilken typ av lärare - följa elevernas 

individuella utvecklingar och livssituation samt iaktta eleverna med respekt (Skolverket, 2011b) samt 

fortlöpande informera hemmet om detta. Därutöver står det bl.a. att läraren ska i samarbetet mellan 

förskoleklass, skola och fritidshem ”/…/ uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.” (Skolverket, 

2011b, s. 16) 

Under rubriken ”Allmänna bestämmelser” i skollagen kan man läsa att fritidshemmet ska komplettera 

undervisningen som sker i förskola, grundskola, särskolan, sameskolan och en rad andra skolformer 

där skolplikt kan fullgöras (Skollagen 2010:800, 14 kapitel, § 2). Enligt skollagen (2010: 800, 14 

kapitel, § 2) ska fritidshemmet stimulera eleverna och erbjuda en meningsfull fritid samt rekreation 

och därutöver främja ”allsidiga kontakter och social gemenskap.” Utbildningen ska ge en helhetssyn 

på eleven och dennes behov enligt samma paragraf.  

Enligt Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) bygger fritidshemmets pedagogik på ett 

arbetssätt som inriktar sig på gruppen där relationerna mellan vuxna och barn är viktiga och en del av 

arbetet. Övriga delar som ingår i yrkesuppdraget som fritidslärare att planera för är lek, rörelse och 

skapande arbete. I Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) förklaras det att fritidslärarens 

uppgift och yrkesuppdrag bland annat innebär att ta reda på vilka elevernas intressen är, för att därefter 

skapa aktiviteter och tillfällen utifrån dessa där barnen har möjlighet att utmanas kunskapsmässigt och 

därmed utvecklas.  
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Enligt fritidslärarna själva är de bland annat bra på att skapa trygghet för barnen och läsa av deras 

sinnesstämningar (Skolverket, 2014). Dessutom anser fritidslärare att de har erfarenhet och kunskap 

nog för att skapa  

/ …/ arbetsro i elevgruppen, att stödja elevers självkänsla och att avläsa deras sinnesstämningar. 

Personalen i fritidshemmet anger att de har som sitt expertområde att arbeta med 

grupprelationer, med elevers övergripande sociala och allmänna utveckling och elevers lärande i 

praktiska och konkreta sammanhang. (Skolverket, 2014, s. 15) 

Att arbeta med grupper, människor och den sociala aspekten med barnen tycks enligt Skolverket 

(2014) vara några av de främsta arbetsområdena för fritidslärare.  

Skolverkets (2011a) rapport om samarbete mellan skola och fritidshem beskrivs det hur ordet 

samarbete ofta ses som någonting positivt, men ”/…/ begreppet säger inget om hur 

ansvarsfördelningen eller möjligheter till påverkan och inflytande ser ut för de inblandade.” 

(Skolverket, 2011a, s. 68), vilket även Andersson (2013) och Pihlgren (2013) har uttryckt sig om.  

Skollagen (2010: 800, 10 kapitel, § 8) avser att varje skolämne ska ha en kursplan, men det finns dock 

ingen sådan bestämmelse för fritidshemmet och dess verksamhet. Det kan verka lustigt, med tanke på 

att det finns tydliga lagar, riktlinjer för andra yrkesidentiteter inom skolväsendet – däribland 

grundskollärare. Samtidigt är det på ett sätt förståeligt, men bör dock inte förväxlas med acceptans. 

Detta eftersom fritidshemmets verksamhet, som tidigare beskrivits, flyttade in i skolans lokaler, vilket 

ledde till integrering och samverkan av de olika verksamheterna – både vad rör miljön, och de 

kunskapsmässiga kraven som ställs på eleverna.   

Tidigare forskning 

Det finns relativt mycket information om fritidslärares (före detta fritidspedagogens) yrkesidentitet, 

yrkesroll, arbetsuppgifter, samarbete med skolan och så vidare. Jag har dock valt att begränsa mig till 

att främst läsa in mig på avhandlingar och peer-reviewed-artiklar som handlar om ämnet och 

yrkeskategorin. I andra hand har jag läst in mig på den historiska bakgrunden till fritidslärarnas arbete 

och situation och därutöver litteratur rörande andra lärarkategorier, som till exempel förskollärare.  

Läraridentiteter 

Enligt Johansson (2000b) går det att se likheter mellan förskolelärare och fritidslärare, även om den 

förstnämnda yrkeskategorin har kunnat påverka och tycka till mer om sin arbetssituation – till skillnad 

från fritidslärarna, som har lägre status. Barnskötarna har i sin tur lägre status än fritidspedagogerna 

(Johansson, 2000b).   

Ackesjö (2014) skriver i sin avhandling om olika förhållningssätt och identiteter som ingår i arbetet 

som förskolelärare. Förskolelärare kan jämföras med fritidslärare då de båda arbetar inom ramen för 

grundskolans regler och läroplaner, men samtidigt befinner sig ”utanför” på så vis att de båda ständigt 

måste förhålla sig till samt verka för samverkan mellan de olika läro- eller skolformerna. Ackesjö 

(2014) menar att förskolelärare har ett arbetssätt som innebär att de ”pendlar fram och tillbaka mellan 

kulturerna för att tillgodose barnens behov” (Ackesjö, 2014, s. 107) Förskollärare har, enligt Ackesjö 



6 

 

(2014), en yrkesroll och – identitet som innebär ett ständigt anpassande efter skolan, dess verksamhet 

och innehåll.  

Lärarnas identiteter skapas enligt Ackesjö (2014) när en individ jämför sig själv, den egna identiteten 

(i detta fall yrkesidentiteten) och egna förhållningssätt samt värderingar - med andras runt omkring. 

Att jobba som förskollärare har sina fördelar bland annat i att den yrkesrollen till viss del är avgränsad 

från den övriga skolformen och dess innehåll. Förskollärare är ”experter” på sitt område vilket är att 

arbeta med sexåringar (Ackesjö, 2014).  

Hansen (1999) förklarar att lågstadielärarna och fritidslärarna hade olika förhållningssätt, eller 

bemötande gentemot barnen, trots att det var samma barn de mötte och att lärarna beskriver 

fritidlärarnas främsta kompetenser är inom praktisk-estetiska ämnen samt i likhet med dem själva är 

insatta i barn och hur de utvecklas.  

Läraridentiteter i förändring och lärares status  
När institutioner förändras kan redan etablerade hierarkier förändras till en viss grad (Richards, 

Gaudreault & Templin, 2014). Fritidslärare utför många gånger mer uppgifter som hör grundläraryrket 

till, än vad de tillbringar tid i fritidshemmet (Richards m.fl., 2014) där deras egentliga arbetsuppgifter 

bör vara. De ojämna arbetspositionerna, menar Richards m.fl. (2014), leder till motsägelser vad gäller 

omständigheterna rörande nära samarbete och kan motverka utveckling av önskat kooperativa metoder 

inom arbetslag.    

Richards m.fl. (2014) hävdar att mer samarbete mellan lärare att utbildningen utvecklas i skolan. Dock 

hävdar Richards m.fl. (2014) att det inte alltid är det lättaste att arbeta i ett arbetslag med en variation 

av olika typer av lärare. Samma författare menar att integration av skola och fritidshemsverksamhet 

kan göra att yrkesidentiteter förändras, att redan etablerade identiteter får konsekvenser för 

fritidslärarnas yrkesutövning samt att deras arbetssituation eller funktion inverkar på fritidslärarens 

subjektiva erfarenhet av arbetssituationen, alltså deras egen yrkesidentitet. 

Calander (2000) menar att statusen och likvärdigheten mellan grundskollärare och fritidspedagoger 

inte är densamma - det finns med andra ord en slags outtalad hierarki dem emellan. Några exempel 

som ges i Calanders (2000) artikel är att fritidsläraren måste anpassa sina aktiviteter inom 

fritidshemsverksamheten efter tillgängliga lokaler i skolbyggnaden samt rätta sig efter skolans 

ordningsregler. Detta skriver också Richards m.fl. (2014) om i sin artikel som handlar om att förstår 

läraryrkets realitet. 

Fritidshemmets aktiviteter får med andra ord inte kollidera så att skolundervisningen blir lidande 

Calander (2000). Calander (2000) tillägger att fritidsläraren också bör vara beredd på att hoppa in och 

täcka för klassläraren om det skulle behövas, trots att fritidsläraren inte har samma utbildning som 

klassläraren.   

Några uppenbara skillnader mellan grundskollärare och fritidslärare är den lönemässiga skillnaden. 

Fritidslärare tjänar snäppet sämre än grundskollärare (Richards m.fl., 2014). Fritidslärare tjänar ca 

900-1200 SEK mindre per månad (Calander, 2000). Utöver denna skillnad lärarna emellan visar det 

sig att det trots löneskillnaden inte egentligen är så många högskolepoäng som skiljer de olika lärarna 

åt. Det visar sig handla om 20-40 högskolepoäng yrkena emellan (ibid.) Richards m.fl. (2014) 

uppmärksammar i sin artikel att fritidshemmet med åren har blivit ett komplement till skolan och inte 

längre för hemmet, vilket det var förr. 
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Fritidslärarens arbetsuppgifter  

Fritidslärare försöker att vara så goda förebilder de kan för barnens skull (Hansen, 1999) och försöker 

stödja barnen i deras individuella utvecklingar – främst socialt – genom att exempelvis inte alltid 

hjälpa dem så fort någonting blir svårt (Hansen, 1999). Enligt Richards m.fl. (2014) arbetar 

grundskollärare och fritidlärare var för sig i ganska hög utsträckning. De sistnämndas arbetsuppgifter 

är relativt individuella och varierar mycket beroende på situation eller tillfälle (ibid.)  

Hansen (1999) skriver om yrkeskulturer i sin avhandling. Inom den ramen kan man finna begreppet 

”socialisering”, vilket, enligt författaren själv, är den process som barnet tar till sig samhällets kultur, i 

vilken barnet lever i. De främsta beståndsdelarna av denna process sägs vara uppfostran samt 

undervisning (Hansen, 1999).  

Undervisningen minskar då det finns en homogenitet i samhällets kultur: ”När produktion och 

reproduktion i allt högre utsträckning särskiljs och arbetet förflyttas från hem- och familjesfären ökar 

graden av arbetsdelning i samhället.” (Hansen, 1999, s. 37). Enligt Hansen (1999) innebär 

fritidslärarens yrkesuppdrag att lära eleverna om samhällets normer, regler och sociala ”koder” 

eftersom uppfostran och undervisning med åren har lagts på skolans och fritids’ axlar då föräldrarna 

arbetar. Det blir med andra ord samhällets – i detta fall lärarnas och fritidslärarnas – arbetsuppgift att 

uppfostra och bilda nästa generations individer.  

Sedan sammanslagningen och integrationen av skolverksamheten och fritidshemmets början, har 

skolan i princip alltid prioriterats och satts i första hand. Andersson (2013) förklarar att ”Så länge 

fritidsverksamheten hamnar i skuggan av skolan läggs mer tid på skolverksamheten, både avseende 

planeringstid och i samband med utvärdering och kvalitetsredovisningar /…/” (Andersson, 2013, s. 

113) 

Vad gäller dessa kvalitetsredovisningar, påstår Andersson (2013) att de kvalitetsredovisningar som 

skolan genomför inte ger underlag för att förstå fritidshemmets uppgifter samt fritidspedagogernas 

yrkesuppdrag. Utvärderingar och kvalitetsredovisningar har sällan genomförts på fritidslärarnas villkor 

eller begäran (Andersson, 2013).  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att – utifrån kvalitativa intervjuer, tidigare forskning och det teoretiska 

perspektivet identitet som social och kollektiv konstruktion och ambition – skapa en förståelse av vilka 

yrkesuppdrag och arbetsuppgifter fritidslärare har i allmänhet samt hur fritidslärarens yrkesidentitet ser 

ut och konstrueras.  

För att ta reda på detta har jag följande frågeställningar till min hjälp: 

 Vilka arbetsuppgifter har fritidslärare under en arbetsdag? 

 Är styrdokumenten rörande fritidslärarens yrkesuppdrag tillräckligt tydliga och vad betyder 

uttrycket att komplettera skolan? 

 Hur ser bemötandet samt statusen av fritidslärare ut idag, d.v.s., hur ser synen på 

fritidslärarens yrkesidentitet ut generellt sätt?  
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 Skiljer sig yrkesidentiteten åt beroende på vilken utbildning de intervjuade personerna har? 

Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på företeelsen identitet (Ackesjö, 2014). 

Ordet eller begreppet ”identitet” förekommer i olika typer av sammanhang och kan ha olika 

innebörder. Identitet kommer generellt betyda vem man är i studien. De perspektiv som jag har valt att 

utgå ifrån är identitet som social konstruktion och kollektiv ambition. Detta för att försöka skapa en 

uppfattning om vilken betydelse ”jag: et” har i yrkessammanhang och hur den egna yrkesidentiteten 

skapas och påverkas av omgivningens syn av en själv.  

Ackesjö (2014) påstår att: ”Analyser av lärares förståelse av sina erfarenheter via berättelser är viktiga 

för att vi ska kunna skapa förståelse för lärarnas identitet.” (Ackesjö, 2014, s. 18)  

Identitet som social konstruktion och kollektiv 

ambition 
Ackesjö (2014) förklarar identitetsbegreppet bland annat som en social konstruktion. Med det menas 

att identitet ses som ”ett sätt att ge sig själv betydelser, ifrån en plats där man jämför sig med andra.” 

(Ackesjö, 2014, s. 13). Varför identitet är viktigt är bland annat eftersom det innebär att man hör 

hemma någonstans. Det kan handla om tillhörighet på det personliga planet, likväl som det 

individuella eller kollektiva (Ackesjö, 2014).  

Sartre hävdade att när en människa väljer sig själv väljer personen i fråga också alla andra människor 

(Hammarén & Johansson, 2009). Genom att handla på ett visst sätt, upprätthåller man med andra ord 

en bild av hur vi människor; samhället, anser att människan bör vara (Hammarén & Johansson, 2009). 

”Det finns alltså en kollektiv ambition, en vilja att upprätthålla en moral och ett förhållningssätt för 

flera än en enda individ.” (Hammarén & Johansson, 2009, s. 111)  

Kinnvall (2003) menar att identitet grundar sig i frågan Hur ser vi på oss själva i relation till hur 

andra ser på oss? Identitet formas av en förståelse av vår egen plats i världen och därefter även utifrån 

vår omgivning och sociala kontext: ”Det handlar alltså inte om egenskaper hos individer, utan om 

yttringar och representationer av ständigt pågående processer.” (Kinnvall, 2003, s. 11)  

Fortsättningsvis förklarar författaren att identitet och dess skapandeprocess kan ses antingen ifrån ett 

makroperspektiv, eller ett mikroperspektiv: ”Att förstå hur det går till när identitet formeras är alltså av 

största vikt eftersom det påverkar vår beskrivning av hur samhället ser ut och fungerar och vår 

förklaring till individers beteende.” (Kinnvall, 2003, s.11)  

Utgår man ifrån makroperspektivet, innebär det att individen anpassar sig efter samhällets lagar och 

regler, och blir därmed en passiv individ (Kinnvall, 2003). Om man däremot utgår ifrån 

mikroperspektivet innebär det att politiska val liksom socialt handlande förklaras som individens egna 

val (Kinnvall, 2003).  

Petersson (2003) hänvisar till en författare vid namn Kvale, vilken menar att intervjumetoden är ett 

utmärkt sätt att gå till väga när man vill komma en annan individ nära för att förstå denne. ”Det är hos 

individerna vi har att söka svaren på många av våra frågor om anslutning till kollektiva identiteter.” 
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(Petersson, 2003, s. 39). Identitet handlar ytterst, enligt Petersson (2003), om vilken tillhörighet man 

har, samt även en förståelse av vad som utmärker en själv eller den grupp man tillhör. Enligt Petersson 

(2003) innebär begreppet ”identitet” vilken tillhörighet man har samt vad som utmärker denna 

tillhörighet.   

Hammarén och Johansson (2009) skriver också om kollektiv tillhörighet, varav ett exempel som ges är 

nationell tillhörighet. Enligt författarna ges den ibland lite för mycket tyngd eller fokus, men den är 

viktig eftersom olika nationaliteter har olika lagar, politik, historia o.s.v. Som exempel på när nationell 

tillhörighet är i fokus är sportevenemang med publik samt nyheter där människor inblandade benämns 

eller identifieras utifrån sin nationella tillhörighet. 

Hammarén och Johansson (2009) menar att detta är en föreställd gemenskap, samtidigt som en individ 

kan ha mentala föreställningar angående en viss nationalitetstillhörighet (Hammarén och Johansson). 

Kollektiv tillhörighet, eller identitet, är ett liknande fenomen. Ovanstående författare hävdar att den 

bygger på ett gemensamt synsätt samt en känsla av gemenskap: ”Det som förenar oss är att vi har 

samma intressen, målsättningar och erfarenheter. Men om vi bygger dessa gemenskaper på likhet, vad 

händer då med de som inte passar in i vårt system?” (Hammarén & Johansson, 2009, s. 40) 

Alvesson (2009) skriver om organisationskulturer och- identiteter. Detta är av relevans inom 

fritidshemsverksamheten och skolans värld av den orsaken att de olika verksamheterna samverkar i 

stor utsträckning, vilket gör att det är ytterst viktigt att veta vem man är, vad man jobbar för etcetera 

för att lyckas med sitt yrkesuppdrag på ett lättare och bättre sätt: 

Identitetstemat handlar delvis om identifikation, känslan av att tillhöra något och att denna 

tillhörighet har betydelse för hur man definierar sig själv. Medlemmarna i en organisation måste 

identifiera sig med sin organisation för att det skall utvecklas en distinkt organisationskultur. 

(Alvesson, 2009, s. 17) 

Sätter man upp gemensamma mål inom en organisation mot vilka alla kollegor arbetar för samt att 

man som arbetstagare känner en tillhörighet till denna organisation bidrar det till att organisationen 

utvecklas (Alvesson, 2009). Att känna tillhörighet inom arbetslivet påverkar i sin tur hur man 

identifierar sig i sitt privatliv (ibid.).  

Metod 

Val av metod  

I denna studie har jag använt mig av den halvstrukturerade kvalitativa (forsknings)intervjun - bland 

annat eftersom metoden är ett tillvägagångssätt för att ” /…/ upptäcka företeelser, egenskaper eller 

innebörder.” (Starrin & Renck 1996, s. 55). Det är med andra ord intervjuer som jag har baserat denna 

studies resultat och analyser på.  

Eftersom jag skriver en empirisk uppsats, vilket innebär att jag söker svar på mina frågeställningar, har 

jag inget behov av en envägskommunikation (Andersen & Gamdrup, 1994) eller till exempel svar från 

de intervjuade personerna som stämmer överens med de föreställningar som jag eventuellt redan har 

på förhand. 

”Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik kombination av 

kvaliteter eller egenskaper /…/” (Andersen & Gamdrup, 1994, s.71) Den kvalitativa metoden faller sig 



10 

 

mer naturlig att använda sig av i mitt fall då den ses som en kommunikation där jag, forskaren, är 

deltagare i en tvåvägskommunikation, vilket sker när jag kommer att vända och vrida på förklaringar 

och svar från deltagarna av intervjuerna som är halvstrukturerade (Andersen & Gamdrup, 1994). 

Henricson och Wallengren (2012) förklarar att begreppet ”kvalitet” är svårdefinierat, men att den är 

dynamisk på så vis att den påverkas av flera olika faktorer, däribland miljö såväl som tid och 

värderingar. I mitt fall har jag inte ett behov av att göra mätningar eller visa på statistik (kvantitativ 

metod), utan vill snarare finna svar på min frågeställning utifrån olika synvinklar. Detta gör att den 

kvalitativa metoden lämpar sig bäst i denna empiriska studie. 

Bryman (2002) förklarar att en halvstrukturerad intervju bland annat utmärks av att vissa specifika 

teman ska beröras samt att man med denna metod försöker samla in fylliga svar som är lätta att läsa 

av, alltså att man försöker hitta ett mönster bland de intervjuade personernas svar. Detta har jag tagit i 

anspråk då jag utformade min intervjuguide som jag använt mig av under alla mina sex stycken 

intervjuer med fritidshemspersonal. I intervjuguiden hade jag utformat tre olika teman, dock med en 

röd tråd som alla berör fritidslärarens yrkesroll. Därefter hade jag några stycken frågor inom varje 

tema, med utrymme för de intervjuade att ge ”sin sanning”. Kvalitativa intervjuer utmärks också av att 

intervjuerna brukar ta olika lång tid (Bryman, 2002). Detta har stämt mycket bra överens med 

insamlandet av data för min del. Intervjuerna tog mellan en kvart till en halvtimme var att göra. Allt 

beroende på hur mycket intervjupersonerna ville eller hade att säga om de olika frågorna. Intervjuerna 

följer intervjupersonernas svar i viss mån då jag ibland kunde ställa följdfrågor till dem som inte fanns 

med i intervjuguiden. Det är någonting som är ett exempel på vad som utmärker en kvalitativ intervju 

(Bryman, 2002). 

Både Starrin och Renck (1996) och Kvale (1997) förklarar att meningen med den kvalitativa intervjun, 

som är ett medel; en metod, är att ta reda på någonting och ”/…/ beskriva och tolka de teman som 

förekommer i intervjupersonernas livsvärld. Det råder ett obrutet sammanhang mellan beskrivning och 

tolkning.” (Kvale, 1997, s. 170)  

Urval och avgränsningar 

Då denna studie handlar om fritidslärares yrkesidentitet; yrkets status och arbetsuppgifter har jag 

avgränsat mig samt fokuserat på att läsa in mig på litteratur; artiklar, kurslitteratur samt lagar och 

styrdokument rörande ämnet. Jag har med andra ord eliminerat bort litteratur som inte hör ämnet till 

eller som inte har någon koppling till skolans och fritidshemmets verksamheter samt yrkesidentiteter.   

Jag valde att göra sex stycken intervjuer med fritidslärare som alla har gått olika utbildningar. Jag 

ställe ca tolv stycken sammanhängande intervjufrågor som handlade om fritidslärarens yrkesidentitet 

till ovanstående. Intervjusvaren gav mig bredd och det fanns under alla intervjutillfällena en 

flexibilitet, eller frihet, hos intervjupersonerna att uttrycka sig. De behövde inte känna sig tvungna att 

svara på ett visst sätt eller i en viss ordning. 

När det gäller urval av citat och tankar eller beskrivningar från intervjupersonerna, har jag valt att 

endast använda de som är av relevans i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar i studien. 

Vid analys av det insamlade materialet delade jag upp svaren i olika teman och därefter i 

underrubriker – ungefär på samma sätt som intervjuguiden är utformad (se bilaga 3).  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Jag har i denna studie intervjuat sex stycken fritidslärare – alla med olika utbildningar. Att hitta 

utbildade grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem eller fritidspedagoger är inte alltid så 
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lätt i dag då det är brist på utbildad fritidshemslärare. De som jag har pratat med har varit två utbildade 

fritidspedagoger, två förskollärare och två barnskötare – alla utbildade och arbetsamma med 

huvudsakliga arbetsuppgifter på fritidshemmet. De flesta av de intervjuade personerna har jobbat på 

fritids under en längre period under sina liv, ca tio-tjugo år och har därmed sett och varit med om en 

hel del inom sitt yrke. En del har till och med varit verksamma inom yrket så pass länge att de har 

upplevt integreringen av fritidshemmet och skolan.   

De tre fritidshemmen som alla tillhör olika skolorna ligger på tre olika ställen relativt långt ifrån 

varandra. De medverkande personerna i studien som jag har intervjuat var av olika kön liksom ålder. 

De var i ca trettio- till sextioårsåldern, vilket kan ge en variation av svar på mina frågor då de har olika 

lång livs- såväl som yrkeserfarenhet.  

Intervjupersonerna har fått nya, avkodade, namn i studien för att skydda deras identitet och deras 

arbetsplatser heter Skola 1, Skola 2 respektive Skola 3.  

Genomförande 

Jag började insamlandet av information till min studie med att ta kontakt med flera olika skolor i 

Stockholm några veckor in i arbetsprocessen. Av de som kontaktades sade flertalet att de inte hade tid 

att medverka vilket gjorde att få några stycken av fritidshemspersonal - oberoende av utbildning - var 

så att säga guld värt eftersom studien ska bygga på kvalitativa halvstrukturerade forskningsintervjuer 

med främst fritidshemspersonal.  

Jag började med att maila och ringa upp biträdande rektorer på de olika utvalda skolorna i Stockholm 

som alla fanns en bit ifrån varandra för att förklara att jag bedriver en studie med syfte om att försöka 

ta reda på hur fritidslärares yrkesidentitet ser ut runt om på olika fritidshem i dagens Stockholm. 

Dessutom förklarade jag att jag ville ta reda på vilka arbetsuppgifter fritidslärare har idag - eftersom 

styrdokumenten är otydliga gällande detta. Efter presentation av mig själv samt syftet med min studie 

frågade jag om det fanns möjlighet på skolan/skolorna att låta mig få intervjua en person från 

skolledningen rörande fritidslärarens yrkesidentitet samt arbetsuppgifter och därutöver ca 3 stycken 

från deras fritidshemspersonal.  

Två biträdande rektorer förklarade att de inte hade tid och en av dem sade att hon vidarebefordrade 

mitt mail till fritidshemspersonalen. Efter att jag sagt att jag förstår att de har mycket arbetsbelastning, 

undrade jag om jag enbart skulle kunna få intervjua fritidshemspersonal svarade den första biträdande 

rektorn att han frågade personalen, men att även de var upptagna på annat håll. Jag tackade för mig 

och letade därefter vidare på andra skolor. Jag frågade personer i min omgivning om de kände någon 

fritidspedagog eller lärare som kunde tänka sig att ställa upp på intervju med mig på ca en kvart, tjugo 

minuter och fick telefonnummer till tre olika personer. En intervjuade i princip bara någon dag efter att 

jag fått hennes kontaktuppgifter. En annan svarade lite sent för att jag skulle hinna sammanställa 

arbetet i tid och en tredje gav mig ett telefonnummer till en fritidspedagog som jag fick möjlighet att 

intervjua veckan därpå och en till person på samma ställe, dock hade de olika utbildningar. För min 

del var det inte så viktigt. Bara jag kunde få tala med fritidshemspersonal kring mitt ämne.  

En av de tre skolorna kände jag till sedan länge. Jag kollade upp kontaktuppgifterna på Internet och 

mailade ansvarig för fritidshemmets verksamhet. Han mailade tillbaka och sade att han skulle höra 

med personalen på fritids. Efter att jag inte hör av honom på ett litet tag, ringde jag upp, presenterade 

mig och frågade hur det gått. Han bad mig vänta en liten stund och hörde sig för bland sina kollegor 

och meddelade mig därpå att det fanns möjlighet att komma ut till dem på en fredag då de hade möte 

av något slag och att flera av fritidshemmets personal fanns på plats och att jag kunde intervjua ett par 
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stycken. Jag tackade så mycket och åkte sen ut någon dag därpå och talade med tre stycken med olika 

utbildningar på deras fritids.    

Insamlingsteknik  

Jag började insamlandet att informationen/data genom att formulera ett övergripande syfte med mitt 

arbete och därpå utformande jag en intervjuguide vilken kom att få tre stycken olika underordnade 

teman (arbetsuppgifter, styrdokument respektive status & yrkesidentitet). Intervjuguiden kom att 

användas under de kvalitativa intervjuerna med de ”utvalda” fritidspersonalerna på de olika skolorna.  

I början av denna arbetsprocess läste jag in mig på relevant litteratur – däribland tidigare avhandlad 

kurslitteratur vilka behandlar ämnen som fritidshemmets historia och dilemman, fritidshemmets 

integration och samverkan med skolan, pedagogiska förhållningssätt samt fritidslärarens komplexa 

och otydliga yrkesidentitet. Även internationella peer-reviewed-artiklar samt avhandlingar gällande 

fritidshemmet och dess personal, skollagen och läroplanen finns med i denna studie, för att skapa en 

förståelse av fritidslärarens nuvarande yrkessituation och dess historiska bakgrund.  

Parallellt med insamlande av data markerade jag intressanta och relevanta källhänvisningar och 

började skriva lite i uppsatsmallen parallellt med sökandet av personer att genomföra kvalitativa 

intervjuer med.  

Därefter utvecklades intervjuguiden utifrån studiens generella syfte. Intervjuguiden blev mer 

detaljerad och tydlig under arbetens gång. Under varje tema i intervjuguiden finns tillhörande samt 

sammanhängande frågor.  

Sist men inte minst när jag fått svar från de olika skolorna om medverkan i studien bokade jag in tider 

med fritidshemmens personal; de som hade möjlighet att ställa upp och/eller intresse. Därpå 

genomfördes intervjuerna med fritidshemspersonal, vilka spelades in digitalt på min mobil. Dessa 

transkriberades därpå.  

Intervjuerna gick till på så sätt att jag satt ned enskilt med den fritidsläraren eller – personalen (då de 

alla har olika utbildningar som ovan nämnts) i ett rum så att intervjun inte skulle bli avbruten. Under 

intervjun, som tog allt mellan en kvart till cirka en halv timme, ställde jag tolv frågor som handlar om 

fritidslärarens yrkesidentitet, yrkesroll, status, arbetsuppgifter och de styrdokument och lagar som 

gäller för yrkeskategorin. Man kan säga att jag slog ihop dessa undersökningsområden till tre stycken 

huvudrubriker (se bilaga 3 för intervjuguide) och inom varje fanns ungefär fyra frågor som hänger 

ihop.  

Efter att transkribering av intervjuerna vara klara försökte jag kartlägga och sortera de medverkandes 

svar. Intervjupersonerna kategoriserades efter utbildning och utifrån egna utsagor och förklaringar.  

Databearbetning och analysmetod 

Som jag ovan nämnt, transkriberade jag intervjuerna med fritidshemmens personal, efter att jag spelat 

in dem digitalt, vilka därpå raderades. Varför jag valde att spela in intervjuerna var för att eventuellt 

inte missa någon viktig information om studiens syfte; fritidslärarens yrkesidentitet, - roll och 

arbetsuppgifter. När jag har transkriberat har jag försökt att vara så tydlig som möjligt. Jag har lyssnat 

om och om igen på samma intervju för att få dem så rättvisa och detaljerade som möjligt. Jag har 

försökt att skriva ut ordagrant vad intervjupersonen berättade. 
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Holme och Solvang (2010) hävdar att vid kvalitativa intervjuer måste all strukturering och 

organisering av den insamlade informationen ske efter att man har utfört intervjuerna. Att man på 

förhand också ser till att veta vilken strategi av analysering man har innan man analyserar för att 

minska arbetsbördan under själva analyserandet. Detta har jag tänkt på då jag bestämde mig för att 

kategorisera intervjupersonerna efter utbildning och sen försöka se om jag kan se ett mönster i deras 

svar utifrån mina olika teman i intervjuguiden som t.ex. styrdokument, arbetsuppgifter och 

’meningsfull fritid och rekreation’. Liksom Gillham (2008) skriver har jag kategoriserat mina svar – i 

mitt fall utifrån utbildning vissa fall, men främst utifrån liknande eller samma typ av svar – för att 

kunna se tydliga mönster och sedan jämföra dessa med varandra. Som exempel säger Gillham (2008) 

att man kan kategorisera efter ålder eller kön. Jag har utöver detta, i enlighet med Kvales (1997) 

beskrivning av hur en analys av intervjuer bör gå till, följt stegen, vilka är följande: Jag har fått 

beskrivningar från intervjupersonernas livsvärld, upptäckt nya förhållanden dem emellan, försökt att 

strukturera upp och kartlägga och även eliminera aspekter eller information som inte är av sådär 

jättestor betydelse och sist, men inte minst, börjat analysera transkriptionerna och det insamlande 

materialet.  

Sist, men inte minst, har jag försökt att även kategorisera svaren utifrån vilken utbildning de 

medverkande intervjupersonerna har; barnskötare, förskollärare eller fritidspedagog. Detta kan vara 

till hjälp, i min mening, om man vill försöka hitta ett mönster om de med samma utbildning svarar på 

liknande sätt, till exempel hur de känner sig bemötta på samma sätt i sin yrkesroll (Svensson, 1996).  

Forskningsetiska överväganden  

Under detta arbetes gång har jag tagit hänsyn till flera forskningsetiska regler eller principer. Speciellt 

under de kvalitativa intervjuerna med fritidshemspersonal har jag tänkt på samt förhållit mig till 

följande etiska aspekter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011) vilka även går att finna i Vetenskapsrådets (2011) artikel 

God Forskningssed. Med detta menas att man som forskare ska informera de involverade personerna i 

forskningen om vad syftet är. Dessutom ska forskaren låta de tillfrågade intervjupersonerna själva 

avgöra hur deras medverkan ska se ut i forskningens process. 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. (Patel 

& Davidsson, 2011, s. 63)  

Allt insamlat material har jag varit noggrann med att hålla för mig själv, så att ingen obehörig har fått 

tillgång till eventuellt känsligt material som till exempel namn på de intervjuade personerna, skolorna, 

fritidshemmen eller liknande. Vid tillfällena då intervjuerna tog plats, började jag med att informera 

om studiens syfte, konfidentialitet, medverkan – att de fick avbryta intervjun närsomhelst de ville - 

och förvaring av data – att bara jag och min handledare skulle se transkriptionerna och ingen annan 

hade tillgång till övrigt material. Därefter vid samtycke till medverkan genom muntligt samtycke samt 

en underskrift på en egen utformad samtyckesblankett, spelade jag in intervjuerna och antecknade 

samtidigt under intervjuns gång ned de medverkandes svar för att eventuellt inte missa någon viktig 

information, vilket är lätt hänt om man enbart antecknar ner svaren. Alla tillfrågade sa ”ja” på frågan 

om att spela in intervjuerna digitalt. Jag förklarade att jag skulle radera de inspelade intervjuerna så 

snart jag hade transkriberat dessa.  
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Kvale (1997) talar även han om forskningsetiska principer och förklarar att ”Informerat samtycke 

betyder att man informerar undersökningspersonerna om undersökningspersonens generella syfte, om 

hur undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med 

deltagande i forskningsprojektet.” (Kvale, 1997, s. 107) Detta har jag under studien och möten med de 

medverkande gjort.  

Transkriptionerna finns inte med i denna studie, med hänsyn till de medverkande personernas 

identitet, vilken kanske känns igen om jag skulle ha med dessa. Namnen på personerna har bytts ut 

och skolorna heter ”Skola 1”, ”Skola 2” och ”Skola 3” för att även skydda dessa. Jag har som 

Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar avidentifierat de medverkande (Vetenskapsrådet, 2011). Jag 

har sett till att personerna har bytt namn (avkodning) samt att ingen obehörig kunnat ta del av mitt 

insamlade material, det vill säga de kvalitativa intervjuerna och dess tillhörande transkriptioner.  

Utöver ovan beskrivna fyra etiska forskningskrav, har jag tagit hänsyn till CUDOS-kraven 

(Vetenskapsråden, 2011), vilka är några moraliska principer som bör ingår inom vetenskap och 

vetenskapliga arbeten, liksom denna studie.  

Det var en amerikansk sociolog som på 1940-talet, vid namn Robert Merton, som kom på dessa 

följande moraliska principer inom forskningsvärlden; Communism, Universalism, Disinterestedness 

och Organized Scepticism.  

Med Communism menas att samhället ska få ta del av slutresultatet av ett forskningsarbete eftersom 

ny information, enligt Merton, inte bör hemlighet hållas för omgivningen (Vetenskapsråden, 2011). 

Det här är någonting som jag har tagit i anspråk eftersom jag är väl medveten liksom förberedd på att 

detta arbete i slutskedet ska publiceras offentligt för allmänheten att ta del av. Det andra begreppet 

innebär att forskningsresultatet inte ska bedömas utifrån andra kriterier än vetenskapliga kriterier 

(Vetenskapsrådet 2011), vilket är någonting som kan ske när andra tar del av denna studie. Det tredje 

begreppet betyder att forskningens och forskarens syfte endast är att bidra till ny kunskap inom ett 

område (Vetenskapsrådet, 2011) vilket var min tanke innan jag startade denna forskningsprocess. Det 

fjärde och sista begreppet hävdar att forskaren ska vara kritisk under arbetets gång vad gäller källor 

och så vidare, men samtidigt inte vara förhastad vad gäller att bedöma det insamlade materialet eller 

intervjupersonerna och deras utlåtanden (Vetenskapsrådet, 2011). Att vara källkritisk är någonting 

som jag har varit fortlöpande genom hela arbetets gång. I början av studien eliminerades sådan 

litteratur som var irrelevant och vid andra tillfällen som vid analys av forskningsintervjuerna har jag 

tydligt talat om att det inte handlar om några sanningar, utan snarare om de intervjuades egna 

erfarenheter och personliga åsikter.  

Studiens kvalitet 

Utför man en kvalitativ studie är det bra om begrepp som trovärdighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet finns med i arbetet (Wallengren & Henricson, 2012). Detta är bra att ha i åtanke som 

student eftersom det hjälper en att avgöra vilka artiklar som är av relevans för det egna arbetet samt 

hjälper en i skrivprocessen med god vetenskaplig kvalitet (ibid.). Wallengren och Henricson (2012) 

förklarar att undvika att resultatdiskussionen blir en upprepning av resultatet är det en god idé om man 

som forskare eller student väljer endast några stycken välj att huvudfynd som verkligen ’sticker ut’ 

och är intressanta, vilket är något som jag har tänkt på i arbetet med denna studie. I resultat- och 

analysdelen har jag skrivit några övergripande titlar och under dem underrubriker – för att förtydliga 

mina fynd och göra det lättare för läsaren att se dessa med en gång.  
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I resultat och- analysdelen har jag presenterat svaren från de medverkande i min studie – fritidslärare 

som arbetar på fritidshem på olika skolor i Stockholm. Deras svar är varken rätt eller fel, utan snarare 

fritidslärarnas egna tankar och kommentarer kring den egna yrkesrollen och – identiteten, d.v.s. deras 

egna uppfattningar – vilka ställs i förhållande till och jämförs med rådande styrdokument och lagar. 

Detta för att se om det finns en gemensam syn på fritidslärarens arbetsuppgifter. Det är inte alltid lätt 

att bedöma människors trovärdighet i vad de säger. Det kan hända att de intervjuade personerna ger 

svar som är anpassade efter vad de tror mottagaren vill höra. Alvesson och Sköldberg (1994) säger att:  

Människors förmåga att beskriva sin inre verklighet eller yttre förhållanden kan inte tas för 

given. Att vad folk säger, i intervjuer, skrift och vardaglig interaktion, kan skilja sig från vad de 

’egentligen’ tycker är ganska självklart, likaså kanske att attityd och beteende inte hänger ihop 

särskilt väl. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 279) 

För att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning av slutresultatet och bedöma trovärdigheten av 

resultaten och analyserna, har jag försökt skapa en balans mellan egna uttalanden och tankar samt 

intervjupersonernas kommentarer, utsagor och citat. Med detta sagt har jag tänkt på den 

kommunikativa validiteten (Patel & Davidsson, 2011) i arbetet. Larsson (2005) skriver bland annat om 

inbördesrikedom och validitetskriterier, vilka är några ytterligare nödvändiga aspekter att ta hänsyn 

till om man vill ha en god kvalitet på sitt arbete. Dessa begrepp innebär att man som forskare gestaltar 

en företeelse på så vis att resultatet av forskningen bidrar till att nya förklaringar uppstår. Man bör 

även tänka på att ge breda förklaringar en det man studerar, så att analysen inte tappar sin mening 

(ibid.) Jag har tagit hänsyn till båda dessa begrepp genom att ge en bakgrund till det studerade ämnet. 

Jag har uppmärksammat saker eller uttryck från intervjupersonerna som kan systematiseras (Larsson, 

2005), vilket är grunden i god kvalitet och det övergripande syftet med en kvalitativ studie (ibid.)  

Larsson (2005) förklarar också att det är viktigt att redovisa vilket teoretiskt perspektiv man har i sin 

studie eller sitt arbete, för att läsaren lättare ska förstå arbetets röda tråd. På så sätt höjs också 

forskningsarbetets kvalitet (ibid.) Jag har presenterar mitt teoretiska perspektiv i denna studie, innan 

jag visat vilka slutresultat jag har kommit fram till efter läsning av relevant litteratur samt intervjuer 

med fritidslärare i Stockholm. Detta för att för att hålla en röd tråd genom arbetet samt för att 

underlätta läsarens förståelse av mina tolkningar och kommentarer.  

När man bedriver ett forskningsarbete bör man inte enbart ha ett forskningsintresse, utan även tänka på 

de medverkande i studiens deltagande och att de är skyddade från icke behöriga (Larsson, 2005). Jag 

har avidentifierat de medverkandes identitet och gett dem nya namn. Mer om de etiska 

forskningsaspekterna finns under rubriken Forskningsetiska överväganden.  

Vad gäller egna tankar, kommentarer och analyser har jag varit noga med att tänka till ett extra varv 

innan jag uttrycker mig, alltför att kvaliteten och trovärdigheten av arbetet ska vara så hög som 

möjligt. Jag har försökt att hålla en röd tråd genom hela arbetets gång samt se till att svaren i 

resultatdelen inte bara uttrycker de medverkandes åsikter och upplevelser, utan att det också finns ett 

samband till aktuell och relevant litteratur.  

Studiens svaghet är att det var svårt att hitta fritidshemslärare som var intresserade samt hade tid att 

medverka i studien, vilket ledde till ett begränsat antal intervjupersoner. Trots detta är det de 

intervjuades svar eller uttalanden som bör ses som en utav studiens styrkor. Detta eftersom de ger en 

bild av fritidslärarnas yrkesidentitet och yrkesroll och svarar på studiens syfte. Genom att använda en 

semistrukturerad forskningsintervju var det möjligt för de medverkande att känna en viss frihet att 

uttrycka sina tankar och erfarenheter, vilket gav denna studie en variation av svar, vilket i sin tur 

gjorde det lättare att besvara mina frågeställningar efter det att transkriptionerna var klara.  
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Resultat och analys  

Under denna rubrik kommer svaren på mina forskningsfrågor att redovisas utifrån svaren från 

intervjupersonerna i denna studie. Därefter analyseras svaren utifrån det valda teoretiska perspektivet 

identitet som social konstruktion och kollektiv ambition.  

Strukturering av svaren har gjorts utifrån likartade uttalanden eller återkommande teman bland de 

medverkande intervjupersonernas svar i studiens, som ovan beskrivits, efter att noga ha studerat 

transkriptionerna av intervjuerna. Detta för att skapa struktur och tydlighet i studiens resultatdel. 

Arbetsuppgifter  

Arbeta i klassrummet och på fritids  

De allra flesta av de intervjuade fritidslärarna beskrev att en ”vanlig” arbetsdag innebär att på första 

halvan av arbetsdagen vara inne i klassrummet tillhörande den klass man arbetar med. På 

eftermiddagen arbetar de intervjuade på fritids. Här kan man verkligen se hur integrationen av skolan 

och fritidshemmet har influerat arbetsuppgifterna samt att samverkan och samarbete mellan de olika 

lärarna existerar. Mia (barnskötare på Skola 3) beskriver att en vanlig arbetsdag kan se ut på följande 

sätt:  

Jag är inne i klass fram till och med klockan 12-13.50 och stöttar eleverna. Sen ska de till 

idrotten. Därefter är det rast. Jag rastvaktar och sen är jag inne i klassrummet igen – alternativt 

går till förskoleklassen. Sen är det dags för mellanmål och aktiviteter.  

Gustav (barnskötare på Skola 2) förklarar att man får vara beredd på att göra det mesta; allt ifrån att 

vara inne i klass till att ha hand om aktiviteter på eftermiddagen med barnen precis som Mia beskrev. 

Dock lade han till att det på eftermiddagen antingen är fri lek eller uppstyrd lek som till exempel 

konstskola, besöka en närliggande sporthall eller ha massage som aktivitet. Även Adam (utbildad 

förskollärare på Skola 2) har i princip desamma arbetsuppgifter som kollegan Gustav, trots olika 

utbildningar:  

Klassen slutar klockan 12.30 – då tar jag emot barnen. Vi delar klassen i två grupper; den ena 

börjar med att vara ute och den andra får vara inne fram till mellanmålet – sen byter grupperna 

med varandra. Olika dagar har vi olika aktiviteter. På måndagar har vi till exempel simskola. Sen 

har vi också en idrottshall som vi får låna här av byggnaden mittemot oss. Sen har vi utflykter 

ibland också. 

Att arbeta som fritidslärare innebär först och främst ett ansvar för barngrupp enligt ovanstående 

beskrivningar från intervjupersonerna, men också att se till att de får mellanmål och att det finns 

varierade aktiviteter utifrån elevernas egna intressen och kunskapsnivå.  

Kristina (utbildad förskollärare på Skola 1) hävdar att en vanlig arbetsdag kan vara fylld med varierade 

arbetsområden – eller uppgifter: 

Som fritidsansvarig har jag lite mer planeringstid; jag plockar in information… Utvärderar 

veckorna och tar vid och försöker utvecklas därifrån. Antingen är jag inne korta stunder i 
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klassen, eller så har jag egna lektioner. Eller planering på förmiddagen och på eftermiddagen 

renodlat fritids. 

Här går det att dra en koppling till Pihlgren (2013) som menar att det snarare är arbetsområden än 

arbetsuppgifter som beskrivs i styrdokumenten för fritidslärare, vilket gör att deras arbetsuppgifter kan 

variera beroende på vilken arbetsplats de jobbar på. Kristina verkar ha mer inflytande över sina 

arbetsuppgifter än de övriga intervjuade i studien, då de till större delen få anpassa sig efter 

klasslärarens lektioner.  

Eftersom fritidslärare har varierade arbetsuppgifter, enligt de intervjuades utsagor. De arbetar både i 

klassrummet på förmiddagen, för att hjälpa till, och på fritids på eftermiddagen vilket innebär ett 

ständigt anpassande efter skolans regler, normer eftersom fritidslärarna arbetar inom skolans sfär trots 

att fritidshemsverksamheten är en egen verksamhet. Genom att ständigt vara andra till lags – elever, 

föräldrar, skolledning och lärarkollegor blir fritidslärarna passiva individer enligt makroperspektivet 

(Kinnvall, 2003) då det innebär att en individ anpassar sig efter samhällets regler, något som kan 

liknas skolan i detta sammanhang.  

Utbildade fritidspedagogerna Krister (Skola 2) och Anna (Skola 3) hävdade att de också är inne i klass 

på morgonen antingen med klassläraren eller att de har halvklass och själva ansvarar för egen aktivitet 

med den ena halvan av klassen. Krister, utbildad fritidspedagog som länge jobbat på fritids, men som 

numera jobbar som ansvarig chef för fritidshemsverksamheten, beskriver att återkommande 

arbetsuppgifter under en arbetsdag är i barngrupp, ansvarsrutiner - som att möta upp en barngrupp, ta 

dem till mellanmålet, förhindra bråk och ”i princip se till att göra någonting roligt på eftermiddagen.”  

De allra flesta fritidslärare har rätt till planeringstid (antingen enskilt och/eller inom sitt arbetslag – 

egen observation från ”fältet”), vilket betyder att de, till viss del, kan styra innehållet i den verksamhet 

de arbetar inom (Kinnvall, 2003). Dessutom är fritidslärares främsta arbetsuppgifter att ansvara för 

barngrupp, enligt tidigare beskrivna utsagor, vilket innebär att fritidslärare kan ses som aktiva 

individer enligt mikroperspektivet (ibid.).   

Adams berättar att:  

”I den gruppen jag är – jag är arbetsledare i hela gruppen, så jag ansvarar för det praktiska och 

det pedagogiska och administrativa allt, först och främst i gruppen.” (arbetsgruppen och 

barngruppen egen anm.) 

Adam förklarar att de på hans arbetsplats är lika och har samma arbetsuppgifter. Att de alla är lika 

mycket värda oberoende av vilken utbildningsgrad man har.   

Andersson (2013) menar att fritidspedagogerna många gånger måste vara beredda på att vara flexibla i 

sitt yrke. Detta förekommer till exempel när det saknas personal i skolan eller på fritidshemmet. 

Andersson (2013) förklarar vidare: ”Samtidigt påpekar vissa den negativa aspekten av flexibilitet som 

innebär att man tänjer på sig in absurdum, förändrar sig och sitt arbete för att andra ska få möjligheter 

att utföra sitt arbete.” (Andersson, 2013, s. 87) 

Mia hävdar att som fritidslärare bör man vara beredd att hoppa in som det mesta:  

”Man ska kunna och vara det mesta; psykolog, sjuksköterska, snickare…”  

De intervjuande personerna som jag samtalat med uttrycker, precis som de som Andersson (2013) har 

intervjuat i sin studie, att de främsta arbetsuppgifterna är i barngrupp och att det är det som prioriteras. 

Dessutom hävdar de, liksom fritidspersonalen som Andersson (2013) har intervjuat i sin studie, att 

deras yrkesuppdrag är otydligt. Det är med andra ord inte helt tydligt vilka arbetsuppgifter 
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fritidspersonalen egentligen har (Andersson, 2013). Utöver detta förväntas fritidslärare vara flexibla i 

sin yrkesroll (Andersson, 2013) genom att bland annat pendla mellan de olika verksamheterna de 

arbetar i för att täcka de behov som behöver tillgodoses (Ackesjö, 2014).  

Genomgående svar från alla intervjupersoner är att fritidslärare har olika arbetsuppgifter. Ofta är de 

inne i klass och hjälper klassläraren, som ovan beskrivits, men också ansvarar de för fritidshemmets 

verksamhet. Fritidslärarna ser till att ta hand om och leda barngrupper. I vissa fall ansvarar de även för 

kollegor då de är arbetslagsledare eller annan typ av chef. Dock är de främsta arbetsuppgifterna att 

leda och planera aktiviteter för barnen på eftermiddagen och att se till att de får mellanmål.  

Alvesson (2009) menar att när det finns gemensamma mål, mot vilka en verksamhet eller organisation 

strävar kan ”gruppen” utvecklas och det finns en så kallad organisationsidentitet eller – kultur.  

”Den sociala fostran”  

De flesta av intervjupersonerna (fem av sex stycken) ansåg att det är den ”sociala fostran” som en stor 

och central del av fritidshemmets verksamhet. Att det är den sociala aspekten som fritidslärarna bäst 

kan komplettera skolan med och på så vis hjälpa barnen i deras individuella utvecklingar. Kristina 

förklarar att de på hennes arbetsplats jobbar på att försöka lära känna varje enskild individ och deras 

behov, hur man ska stödja dem på bästa sätt etcetera. 

”Jag jobbar ju med dramalek som jag har varje måndag med den här klassen. Samarbetsövningar 

etcetera. Även de små barnen ska man uttala varför vi gör det här. Det har jag blivit mycket 

bättre på de sista åren.” 

Den sociala fostran av eleverna kan betraktas som en kollektiv ambition då den strävar efter att uppnå 

ett gemensamt beteende från eleverna vilket anses som acceptabelt (Hammarén och Johansson, 2009).  

Som fritidslärare och vuxen är man en förebild och bör föregå med gott exempel, vilket i enlighet med 

Hammaréns och Johanssons (2009) teori, gör att man som fritidslärare upprätthåller en bild av vad 

som är rätt respektive fel och därmed förbereder barnen på samhällets förväntningar på den egna 

individen. Fritidsläraren handlar därmed inte bara för den egna personen, utan för ett kollektiv (ibid.).  

Mia menar att den sociala träningen mer befintlig på fritids än i skolan. Att barnen får prova på att 

testa sitt tålamod eller turtagande som vid exempelvis en fisketur kan vara exempel på hur 

fritidshemmet, enligt henne, kompletterar skolan och bidrar till att ge en meningsfull fritid och 

rekreation för eleverna. Att barnen får prova på att göra någonting som de tycker är roligt, men där de 

inte märker att de lär sig någonting på samma gång, är vidare exempel på hur fritidshemmet hjälper 

barnen att utvecklas.  

Gustav anser att fritids är en ”förlängning av skolan” och att det är viktigt för barnen att trivas 

samtidigt som fritids verksamhet inte är någon förvaring av barn.  

Styrdokument 

”Otydliga” och ”svävande”  

De flesta av de intervjuade personerna på fritidshemmen ansåg att styrdokumenten är bra, men att de 

är otydliga samt att fritidshemmet alltmer styrs mot skolans mål och läroplaner.   
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Mia menar att styrdokumenten är bra men svävande och får medhåll från både Gustav och Anna. 

Gustav tycker att styrdokumenten innebär sunt förnuft, men att de samtidigt som de är tillräckligt 

tydliga gällande fritidslärarens arbetsuppgifter – inte är det. Han förklarar att:  

”I och med att det inte är klart uttryckt vilka arbetsuppgifter som förväntas av fritidspersonalen 

finns utrymme för tolkningar.”  

Anna menar att det som fritidslärare innebär: ”mycket jobb utan paus och det bör vara en rimlig 

arbetsbelastning.” Hon fortsätter med att tillägga att det dock skulle vara en bra idé om det stod om 

exempelvis planeringstid och utvecklingssamtal i styrdokumenten.  

Kristina utgår ibland från egna kunskapsområden och intressen när det kommer till val av erbjudande 

av aktiviteter till barnen på fritids:   

”Jag ansvarar för hönsskötarutbildningen, jag jobbar med när det är odling, när går ut i skogen – 

lite sådana där…” 

Ingen utav de två förskollärarna jag intervjuade (Kristina och Adam) var speciellt insatta i rådande 

styrdokument och lagar gällande fritidshemmet, vilket gjorde att de inte kunde svara på frågan om 

styrdokumenten är tillräckligt tydliga rörande deras yrkesuppdrag. En intressant observation att dra då 

de båda har samma utbildning. 

Måluppfyllelse  

I Skollagen står det att fritidshemmet bland annat ska erbjuda barnen en ”meningsfull fritid och 

rekreation” samt även ”komplettera skolan” (Skollagen 2010:800, 14 kap. § 2), men det förklaras inte 

mer ingående vad som exakt menas med uttrycken. Därför valde jag att ställa denna fråga till 

intervjupersonerna på de olika fritidshemmen.  

Enligt Krister har styrdokumenten alltid har varit otydliga: 

Det bör och det… Man har ju försökt att göra det tydligare och mer kopplat till skolan. Det heter 

ju inte barn längre – det heter elev. Kopplar det så att det styrs mot skolan. Jag tycker det är fel. 

/…/ Se till att de har roligt och försök skapa en balans för dem under dagen eller veckan. Och 

lägg tonvikt på det sociala samspelet. Jag gillar inte att man ska sätta in det i läroplaner. Det är 

en annan del i skolans värld ändå /…/. 

Anna anser att fritids alltmer går åt kunskapshållet och menar att det är: 

Något vi ska bedriva. Att det finns en röd tråd och att man bestämmer tillsammans (fritidslärare 

och klasslärare egen anm.). Att det finns ett socialt mål och fördjupade kunskaper – till exempel 

tematiskt arbete. Den sociala förmågan är viktigare än något annat och utvecklas på fritids. Att 

stötta barnen är viktigt. 

Adam frågar sig själv varför fritids ska komplettera skolan. Han tycker att barnen ska ha kul och att 

fokus i sådana fall bör ligga på den sociala biten och barnens utveckling på det planet. Även dynamik 

än viktigt, enligt Adam, som också tycker att lärandet sker fortlöpande, antingen indirekt eller direkt. 
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Yrkesidentiteten och yrkets status i andras ögon  

”Barnvaktskänsla”  

Några av de medverkande i studien uttryckte att de trivs på jobbet - att det är ett lustfyllt yrke, men att 

alla inte förstår hur roligt det faktiskt är. Några av intervjupersonerna menar på att de ser barnet hela 

dagen och därmed mer än vad deras föräldrar gör. Trots den insats fritidsärarna gör inom yrket, känner 

flera att de bemöts av föräldrar ibland som om de vore barnvakter.   

Adam säger att det är fritidslärarna som ser barnen mer än föräldrarna och att deras jobb är jätteviktigt. 

Han tillägger att yrkesidentiteten kan vara både stark och svag, men att det beror på vem man frågar 

och att: 

”Föräldrarna – jag vet inte riktigt om de förstår eller ser hur viktiga vi är. Man kan få en 

barnvaktskänsla ibland.”  

Den egna identiteten och synen på det egna ”jaget” formas av omvärldens syn på en själv (Ackesjö, 

2014). Att som fritidslärare bli jämförd med en barnvakt eller inte få den respekt som man kanske 

förtjänar, kan påverka den egna självkänslan eller självförtroendet. Identitet grundar sig i hur 

omvärlden ser på oss, enligt Ackesjö (2014), vilket innebär att identitet är en social konstruktion 

(ibid.).  

Kristina tänker i lite samma banor som Adam. Hon menar att det är sorgligt att ingen förstår hur roligt 

det är att jobba på fritids. Att man som ansvarig vuxen på fritids kan utgå från egna kunskaper och 

intressen i möten med barn för att lära ut dessa.  

Gustav tycker att det är svårt att uttrycka sig generellt om yrkesrollen och – identiteten som 

fritidspersonal är stark eller svag, men förklarar att somliga människor inte tar fritidslärarens jobb på 

allvar. Att de ser yrket som ”ett ’lallarjob’”, som han uttrycker det. Med det menar Gustav att 

omgivningen ibland tror att fritidslärarna enbart leker eller slappar på jobbet inte därmed inte utför 

speciellt seriösa arbetsuppgifter mer än att kanske titta till barnen.  

Alvesson (2009) förklarar som tidigare nämnts att identitet bland annat är lika med att känna en 

tillhörighet till någonting vilket i sin tur är betydelsefullt att ha kännedom om för att veta hur man ska 

definiera sig själv. Eftersom föräldrar ibland verkar se fritidslärarens yrke som en enkel uppgift, kan 

det vara av vikt att fritidslärare gemensamt arbetar för att stärka den egna statusen och identiteten. 

Fritidslärarens yrke är minst lika mycket värt som alla andra yrken och ska inte ses med lätthet. Om 

man som Alvesson (2009), ger som förslag, identifierar sig som samma sak inom en verksamhet är det 

lättare att nå de mål man sätter upp inom verksamheten. Att skapa en starkare bild av fritidslärarens 

yrkesidentitet från omgivningens håll kräver jobb, men är värt att arbeta för och mot.  

Fritidslärarens status – i omgivningens ögon 

Kristina berättar att många som arbetar på fritids kan känna sig utnyttjade i den bemärkelsen att de 

känner sig tvungna att lyda klasslärarens uppmaningar som att hjälpa till i klassrummet, assistera 

läraren och så vidare. Kristina fortsätter och berättar att många av fritidshemmets personal tappar 

planeringstid och att det blir ett ”dilemma”.   

Någonting som var intressant att se efter analys av transkriptionerna, var att de intervjupersonerna 

svarade olika gällande rådande status av yrkestillhörighet av läraryrket – beroende på vilken utbildning 

de hade gått. Barnskötarna hade till synes en ”enkel” bild av statusskillnader, då de kunde beskriva hur 

de inte är högsta prioritet varken yrkesmässigt eller ekonomiskt. Förskollärarna hade däremot liksom 
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de utbildade fritidspedagogerna en mer ”komplex” syn på sin yrkesidentitet då de gav mer detaljerade 

beskrivningar och exempel på yrkets status och de skillnader som finns mellan dem själva och 

grundskollärare. Kanske berodde det på att de själva upplevt integreringen mellan skola och fritidshem 

och är mer insatta i rådande styrdokument rörande fritidshemmets verksamhet samt skollagen.  

De flesta av intervjupersonerna ansåg dock att det fanns ett gott samarbete med lärarkollegorna eller 

inom arbetslaget och att det fanns en ömsesidig respekt kollegorna emellan. Med andra ord, för att 

sammanfatta frågan om status mellan klass- och fritidslärare var den enligt fyra av sex 

intervjupersoner i studien, bra alternativt inte märkbar. Endast två av intervjupersonerna i studien 

förklarade i förbifarten att lärarna inte tar disken i personalrummet, utan istället överlåter den till 

fritidshemmets personal - någonting som kan ses som ett tecken eller beteende på outtalad hierarki 

eller en känsla av högre status från lärarnas håll.  

Både Ackesjö (2014) och Kinnvall (2003) hävdar att det är av stor vikt att ha kännedom om den egna 

identiteten samt hur den uppstår eftersom det bland annat innebär att man vet var man hör hemma 

någonstans samt eftersom det påverkar vår syn på samhället, omvärlden och hur den samt vi själva 

fungerar (Kinnvall, 2003). Identitet är en social konstruktion (Kinnvall, 2003) och skapas under en 

process där omgivningens syn på den egna identiteten påverkar utformandet av denna (ibid.).  

Fritids – inte alltid högsta prioritet  

Mia tror att det beror var någonstans man jobbar om fritidslärararens yrkesroll och – identitet är stark 

eller svag, men tillägger; ”Det är vi som får stryka på foten vid nedskärning.” Fritidspedagogerna 

Krister och Anna tycker att fritidslärarens yrkesroll är svag respektive kommer att bli starkare med 

tiden. Anna tillägger: 

”Det gäller dock att se till att det finns tillräckligt med personal och att de är kunniga också, 

vilket är skolledningens ansvar och grunden. Att se till att fritids inte urkalkas.” 

På Skola 2, där Krister jobbar, är statusen, enligt honom själv bra. Dock hävdar han följande;  

Fritidspedagogerna skulle behöva mer planeringstid, mer luft mellan, om man hjälper till i 

skolan. Mer tid till att satsa på eftermiddagen. Att göra de aktiviteter som den verksamheten har 

och det är en ekonomisk fråga. Föräldrarna vill att skolan ska vara bra. Därför lägger skolorna 

mer krut på skolan än vad de gör på fritids. 

Även Adam, som jobbar på samma skola, tycker att statusen på arbetsplatsen är hög. Detta sägs bland 

annat bero eller kanske snarare vara tack vare det goda samarbetet klass- och fritidsläraren emellan. 

Också Gustav på samma skola har åsikt att statusen på arbetsplatsen är bra. Han förklarar att en 

anledning kan vara att fritidshemmet fanns före skolverksamheten tillkom. 

En intressant kommentar som han delar med sig av är att fritidshemmets personal många gånger har 

möjlighet att hoppa in och hjälpa till i klassrummet, trots att det är svårt att göra tvärtom. Gustav 

menar att det kan vara svårt att få klasslärare att jobba extra och täcka där det eventuellt skulle 

behövas extrapersonal på fritidshem. ”Det är väl ingrott i samhället.”, menar han. Fortsättningsvis 

säger han:  

”Jag känner ingen skillnad mellan barnskötare och fritidspersonal. Däremot kan hända att det 

finns en skillnad mellan barnskötare och grundskollärare.”   

En intressant observation som gjordes efter analys av alla transkriptioner var att två av sex 

intervjupersoner berättade att det förekommer att föräldrar till barnen ringer och ber att få prata med 
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klassläraren för att fråga någonting. När fritidslärarna svarade i telefonen och talar om att klassläraren 

inte är närvarande för tillfället, visade det sig att det var en bagatell, det vill säga, en lätt fråga som de 

lika bra kunde svara på. Detta är ett bra exempel som indikerar att omgivningen inte alla gånger ser på 

skolans personal med lika ögon. De har inte samma status, med andra ord, då föräldrarna som påvisat, 

föredrar flerfallet gånger att tala med klassläraren istället fritidsläraren.  

På Skola 3 var det lite skillnad i svaren på frågan om hur statusen på arbetsplatsen var. Mia svarade 

”Funkar väldigt bra”, medan Anna sade ”Ganska bra.” Dock uppkom ord som bra samarbete, 

hjälpsamma och bryr oss om varandra från de båda med syfte på fritidshemmets personal och 

klasslärarna. 

Diskussion  

Detta avsnitt kommer att handla om studiens syfte i förhållande till tidigare forskning, vald teori och 

analys av resultaten från de halvstrukturerade forskningsintervjuerna.  

Studiens syfte var att försöka skapa en förståelse av vad som ingår i fritidslärares yrkesroll samt 

därutöver hur fritidslärarens yrkesidentitet ser ut och konstrueras.  

De frågeställningar som har använts var följande: ”Vilka arbetsuppgifter har fritidslärare under en 

arbetsdag?”, ”Är styrdokumenten rörande fritidslärarens yrkesuppdrag tillräckligt tydliga och vad 

betyder uttrycket att komplettera skolan?”, ”Hur ser bemötandet samt statusen av fritidslärare ut idag, 

d.v.s., hur ser synen på fritidslärarens yrkesidentitet ut generellt sätt?” och ”Skiljer sig yrkesidentiteten 

åt beroende på vilken utbildning de intervjuade personerna har?” 

Fritidslärare har en mängd olika typer av arbetsuppgifter och bör vara beredda på att vara flexibel i sin 

yrkesroll (Andersson, 2013) för att vara förmögen att tillgodose elevernas behov och de outtalade 

arbetsuppgifterna som ingår i jobbet som fritidslärare. Att arbeta som lärare på fritidshem kan ses både 

utifrån ett makro- och ett mikroperspektiv (Kinnvall, 2003). Beroende på vilket perspektiv man utgår 

från ses fritidslärare antingen som en passiv individ eller som en person med handlingsfrihet och som 

styr över sina egna val (ibid.). Fritidslärares yrkesidentitet bör betraktas som en social konstruktion 

(Kinnvall, 2003 respektive Ackesjö, 2014) i första hand, då den tar form mycket utifrån omgivningens 

syn på yrket. ”Barnvakt” och ”lallarjobb” har föräldrar som synonymer för fritidslärare, enligt de 

intervjuade, vilket har en risk att påverka arbetets status i samhället om det bli en kollektiv ambition 

(Hammarén & Johansson, 2009). Om en fritidslärare ser ner på sig själv, kan det, enligt Hammarén 

och Johansson (2009) i längden bidra till minskad status och respekt från omgivningen då man 

upprätthåller en bild och ett förhållningssätt för fler än en individ (ett kollektiv).   

Resultatdiskussion   

De flesta, som ovan redovisat, av intervjupersonerna – oavsett utbildning, beskriver att de i princip har 

samma typ av arbetsuppgifter. Det handlar generellt om att ansvara för en barngrupp, hjälpa dem på 

olika sätt, ta dem till mellanmålet och vara inne i klassrummet med den barngrupp man ansvarar för på 

morgonen. Det låter inte speciellt konstigt och är förståeligt då fritidshemmet på 1980-talet integrerade 

med skolan, vilket gör att fritidshemspersonalen många gånger får vara beredda att hoppa in och 
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hjälpa till där det behövs för att kunna arbeta full tid (egen observation). Det handlar främst om att se 

till barnets bästa och tillgodose dennes behov (Skolverket, 2011b), men också om att vara flexibel 

(Andersson, 2013). Johansson (2000b) och Holmberg (2011) är några som talar om den sociala 

fostran. De menar att fritidslärarens uppgift bland annat handlar om att vägleda barnen genom att lära 

dem om samhällets normer, värden och regler. Att barnen förstår vilka de sociala koderna är i det 

område som de bor i. Även Skolverket (2011a) skriver om att fritidsläraren ska se till individens behov 

samt ha en fortlöpande kontakt med barnens vårdnadshavare. Efter att ha pratat med alla 

intervjupersonerna framstår yrkesrollen som fritidslärare komplex; man ska vara allmänbildad och röra 

sig mellan olika platser och sammanhang under en hel arbetsdag. En barnskötare uttryckte att man ska 

vara det mesta och kunna det mesta som fritidslärare – däribland sjuksköterska och psykolog. Hon 

menar att fritidslärare ska kunna hjälpa till där och när det behövs. 

Majoriteten av de intervjuade anser att styrdokumenten inte är tillräckligt tydliga gällande 

fritidslärarens yrkesuppdrag och arbetsuppgifter eftersom det behandlas i en rad olika avhandlingar 

och böcker. Andersson (2013) och Skolverket (2011a) är några av dem som behandlar ”dilemmat” i 

sin avhandling respektive rapport.  De flesta av de medverkande i studien på fritidshemmen uttryckte 

en syn om att fritidshemmets verksamhet alltmer går åt kunskapshållet. Dock kom det på tal att det 

området som de känner är det viktigaste som de kan komplettera skolan med är den sociala fostran. De 

stödjer och hjälper barnen vid behov och rättar till beteenden som de upplever som oacceptabla.  

Vad ”meningsfull fritids och rekreation” samt ”komplettera skolan” egentligen betyder är det inte 

många som kunde förklara. Det rörde sig mer om egna tolkningar från fritidslärarna, vilka baseras på 

deras egna arbetserfarenheter. Det finns, med andra ord, plats för egna tolkningar av styrdokumenten 

eftersom de är så pass diffusa och oklara. Den sociala delen av elevernas individuella beteenden samt 

utveckling gavs som exempel på vad fritidshemmet kan komplettera skolan med.    

Liksom den sociala biten är fokus på fritids, enligt flera av de intervjuade fritidslärarna, att barnen ska 

få ha kul och möjlighet att testa på olika saker där de också ibland omedvetet får lära sig saker som 

turtagande och tålamod under en fisketur, vilket en av barnskötarna berättade. 

Vad rör fritidslärarens identitet och status var det varierade svar fick från de medverkande i studien. 

Majoriteten av de intervjuade fritidslärarna uttryckte att bemötandet var bra från både föräldrar och 

kollegor mestadels, men att synen på deras yrkesutövning inte alltid kändes lika mycket värd som 

kollegornas. Här går det att dra en parallell till Calandar (2000) och Richards m.fl. (2014). Detta 

eftersom de skriver om att fritidlärares yrke har en lägre status från omgivningen samt därutöver även 

lägre lön, vilket är möjligt kan påverka yrkets status.  

Två av de intervjuade personerna berättade om tillfällen då föräldrar har ringt och bett om att få tala 

med den ansvariga klassläraren för den klass deras barn går. När det sedan visade sig att klassläraren 

inte varit tillgänglig visade sig att fritidslärarna likväl kunde svara på frågan eller frågorna. Detta 

skulle kunna tolkas som att somliga föräldrar värderar grundskollärare och fritidslärare olika högt. Det 

verkar finnas en outtalad hierarki statusmässigt, vilket är något som bland andra Calander (2000) talar 

om i sin artikel. Han menar att olika fritidslärare och lågstadielärare inte har samma status. Vad det 

beror på är dock oklart. Kan hända bero det på att fritidslärares yrkesidentitet är en social konstruktion 

(Kinnvall, 2003 respektive Ackesjö, 2014) som ”domineras” av makroperspketivet (Kinnvall, 2003) 

vilket betyder att fritidslärare är i en position som innebär ett ständigt anpassande efter lärarkollegorna 

och skolans ordningsregler eftersom fritidshemsverksamheten på eftermiddagarna många gånger äger 

rum inom skolans lokaler (Calander, 2000).  
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Att skolledningen ser till att det finns kompetent och tillräckligt med fritidslärare ansågs som 

någonting nödvändigt av i alla fall en intervjuperson i studien. Detta för att fritidshemmet inte ”ska 

urkalkas”. Som jag tolkade det som betyder det att fritidshemmets verksamhet inte ska försvinna eller 

att statusen ska bli lägre. Mer planeringstid, tydligare ramverk för den egna yrkesrollen samt att 

föräldrarna bör förstå vilket bra jobb fritidshemmets personal många gånger gör, är alla exempel som 

togs upp under de sex stycken intervjuer jag utförde, på hur fritidslärarens identitet ser ut i dagsläget. 

En av de medverkande sade till och med att den är låg. 

Eftersom fritidshemmet integrerades med skolan under slutet av 1980-talet (Rohlin, 2012) 

prioriterades skolan före fritidshemmet innehållsmässigt. Detta gjorde att fritidslärarna fick ge vika för 

skolans mål och läroplaner samt att deras yrkesroll blev mer och mer underordnad klasslärarens. Detta 

i sin tur påverkade fritidslärarens status i andras ögon (Hansen, 2000). Andersson (2013) menar att 

fritidspedagogerna (dagens fritidslärare) många gånger måste vara beredda på att vara flexibla i sitt 

yrke. Detta sker exempelvis när det saknas personal i skola eller på fritidshemmet. Andersson (2013) 

förklarar vidare: ”Samtidigt påpekar vissa den negativa aspekten av flexibilitet som innebär att man 

tänjer på sig in absurdum, förändrar sig och sitt arbete för att andra ska få möjligheter att utföra sitt 

arbete.” (Andersson, 2013, s. 87) Hansen (2000) och Calander (2000) och Richards m.fl. (2014) 

beskriver den komplexitet som yrket som fritidslärare faktiskt innebär samt den låga statusen som 

yrket har allmänt sett. Lägre lön, anpassning till skolan och alla dess regler och lektioner, samarbete 

och blandade arbetslag (Calander, 2000 respektive Richards m.fl., 2014) påverkar fritidslärarnas 

yrkesidentitet - inte alltid på ett positivt sätt.   

Fritidslärare har en yrkesidentitet som innebär en hög grad av flexibilitet (Andersson, 2013). 

Fritidslärare liksom förskollärare pendlar mellan de olika verksamheterna de är arbetsamma inom 

Ackesjö (2014) samt får också agera som ”stand-in-personal” för att täcka upp när det är personalbrist 

på skolan (intervjuer & egna observationer). Att hoppa in som vikarie i klass är ingen ovanlighet. 

Fröman och Johansson (2011) gör en jämförelse mellan fritidslärare och plåster. Författarna menar att 

de tack vare, eller kanske snarare på grund av, den flexibla yrkesidentiteten, snällt får anpassa sig efter 

dagens agenda och hjälpa till var än det behövs. Enligt Fröman och Johansson (2011) har det mycket 

att göra med lärarnas syn på fritidslärarnas yrkesroll, vilken Fröman och Johansson (2011) bör 

uppdateras för ett jämnare synsätt gentemot varandra. 

Kinnvalls (2003) teori om makro- och mikroperspektivet i förhållande till identitet som en social 

konstruktion går att förstå när man talar om fritidslärare. Det finns ett samband dem emellan, men de 

påverkar inte varandra. I största allmänhet konstrueras fritidslärarnas yrkesidentiteter utifrån andras 

syn på det egna yrket (Kinnvall, 2003), men samtidigt finns det möjlighet att ändra denna bild för att 

förhoppningsvis öka yrkets status (Hammarén och Johansson, 2009). Genom att arbeta kollektivt som 

fritidslärare – både med andra fritidslärare och övriga lärarkollegor – upprätthåller man en bild av vad 

yrket innebär samt den syn man vill förmedla för ens omgivning (ibid.). Samtidigt som fritidslärare till 

viss del har möjlighet att tycka till och försöka påverka saker inom sitt arbete (mikroperspektivet), är 

det enligt de intervjuade fritidslärarna makroperspektivet (Kinnvall, 2003) och den sociala 

konstruktionen (ibid. respektive Ackesjö, 2014) som ligger till grund för skapandet av den egna 

yrkesidentiteten.  

Fritidslärare som social konstruktion  

Baserat på den data som har samlats in till denna studie; intervjuer och litteratur, framstår fritidslärares 

yrkesidentitet ur det socialkonstruktionistiska perspektivet idag som komplex och svag i omgivningens 
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ögon. Det kan ha att göra med att de hela tiden får anpassa sig efter skolans och lärarnas regler och 

normer, vilket gör fritidslärarna till passiva individer (Kinnvall, 2003).  

Fritidslärare och deras yrkesidentitet kan, om man leker med tanken, vara en självuppfyllande profetia 

(Nordstedts, 2004), det vill säga, de blir vad de tror att de är, genom att agerar utifrån andras mål, 

riktlinjer och normer och framförallt genom att tro på andras negativa åsikter på det egna 

yrkesuppdraget- och identiteten. På så sätt kan den negativa synen på yrket införlivas eller ”uppfyllas”. 

Det blir som en ond cirkel när ens egen identitet bygger på andras åsikter om den (Ackesjö, 2014 

respektive Kinnvall, 2003) och man själv dessutom tror på dem.  

Till synes verkar fritidslärarnas yrkesuppdrag, sammanfattningsvis, framförallt handla om att arbeta 

för att vara andra människor till lags – vuxna såväl som barn, trots att det inte klart står vilka 

arbetsuppgifter de har i styrdokumenten. Som social konstruktion är fritidslärarnas yrkesidentitet i 

korta drag komplex, flexibel och diffus, baserat på den information som samlats in till denna studie. 

Detta eftersom de ska vara allmänbildade, pendla mellan olika verksamheter samtidigt som 

styrdokumenten och synen på yrket är diffus respektive låg.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Som fritidslärare är det – liksom inom vilken annat yrke som helst – viktigt att veta vilka 

arbetsuppgifter man har eftersom det lätt annars kan bli svårt att utföra ett bra jobb och leva upp till de 

förväntningar som finns på en i sin yrkesroll om man själv inte är medveten om vilka arbetsuppgifter 

man har. Fritidslärare har med tiden fått alltmer otydlig yrkesidentitet och – roll i och med 

integreringen som skedde på slutet av 1980-talet mellan skolan och fritidshemsverksamheten (Rohlin, 

2012 respektive Hansen, 1999). Genom att studera styrdokumenten och granska vad som där sägs 

rörande fritidslärare och dessutom tala med vuxna som jobbar på fritidshem, kan en bild skapas av 

vilka arbetsuppgifter yrkesrollen faktiskt innebär.  

Att som vuxen ansvara för barn är inte alltid en lätt uppgift. Man måste vara förberedd på mycket, veta 

vilka barn som behöver extra stöd, vilka individuella behov var och en och varje elev har. Dessutom 

har fritidsläraren ett nära samarbete med skolan, dess läroplaner, regler, övriga vuxna och inte minst 

fortlöpande kontakt med barnens vårdnadshavare (Skolverket, 2011b). Med detta sagt, anser jag, att 

det är ytterst viktigt att veta den egna rollen i sammanhanget, alltså sin yrkesidentitet och vara 

medveten om vilka arbetsuppgifter man har. Vet man inte om dessa två kan arbetsbelastningen, enligt 

mig, riskeras att bli för stor i och med att den är så pass diffus som den är. 

Är man osäker på vad man ska göra inom yrket kanske man istället känner att man inte fyller ut sin 

roll, så att säga. Att ständigt vara flexibel och tillgänglig för bland andra grundskollärarna och deras 

planeringar kan påverka fritidslärarens egen status i omgivningens ögon. Det skapas en kollektiv 

identitet som lärarassistent, vilket sänker fritidslärarens yrkesidentitet och- status i allmänhet. 

Slutsatser 

Studiens syfte var att ta reda på hur fritidslärarens yrkesidentitet samt status ser ut och konstrueras, 

vilka arbetsuppgifter de har samt vidare styrdokumenten är tydliga nog gällande fritidslärarens 

yrkesuppdrag. Därutöver var studiens syfte att försöka ta reda på vad som menas med att ”komplettera 

skolan”. Sist men inte minst var en frågeställning, och en del av syftet, att se om fritidslärarnas svar 
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under de halvstrukturerade forskningsintervjuerna skiljde sig åt beroende på vilken utbildning de har i 

botten; barnskötare, förskollärare eller fritidspedagog (den gamla utbildningen).  

Utifrån lagar, styrdokument och direktiv framstår fritidshemmet lätt som en mycket viktig och central 

del av utbildningen för de barn som tar del av den valfria verksamheten. Dock ser verkligheten inte 

alltid ut som lagtexter framställer eller beskriver verksamheten. Fritidsläraren hamnar lätt i ett fack 

som assistenter till klassläraren, vid heltidstjänst. En orsak till detta dilemma kan ha att göra med 

sammanslagningen av skolan och fritidshemmet, som skedda på 1980-talet, och att det dessutom inte 

finns lika tydliga regler eller bestämmelser för fritidshemmets personal mer än allmänna 

ansvarområden och råd. Fritidslärare och andra vuxna på fritids får helt enkelt anpassa sig efter de 

allmänna bestämmelser som finns i Lgr11 som exempelvis: ”Alla som arbetar i skola ska…” eller 

”Läraren ska…”.  

Till skillnad från exempelvis grundskolelärare som har läroplaner att förhålla sig till, får fritidslärare 

helt enkelt i samråd med arbetslaget eller eftermiddagspersonalen bestämma vad de ska göra under 

fritids-tiden. 

Generellt kan sägas att svaren inte skiljer sig åt beroende på vilken typ av utbildning personen ifråga 

har – det handlar snarare om yrkeserfarenheter. Flera av de intervjuade fritidslärarna i denna studie 

känner att de att de ses som barnvakter av omgivningen och/eller annorlunda bemötta till skillnad från 

klasslärarna. Det finns med andra ord en slags outtalad statusskillnad lärarna emellan. Dock ansåg de 

intervjuade att de för det mesta var uppskattade och bra bemötta av såväl föräldrar som kollegor. 

De utbildade fritidspedagogerna verkade mer insatta i styrdokumenten tillhörande fritidshemmet och 

de hade en mer ”komplex” syn på det egna yrkesuppdraget. Att ta tillvara på den egna kompetensen 

samt att erbjuda eleverna olika aktiviteter som samtidigt är utmanande socialt/kognitivt. 

Fritidslärarens yrkesidentitet skapas bland annat genom en kollektiv syn från omgivningen och då 

fritidsläraren jämför sig själv med sin omgivning. Fritidslärares yrkesidentitet kan i denna studie 

skapas eller ses som en framväxt som en social konstruktion (Kinnvall, 2003 respektive Ackesjö, 

2014). Den egna synen på yrket är trots detta minst lika viktig som omgivningens – inte minst när det 

kommer till att ändra andras bild av yrket, vilken i vissa fall kan vara negativ eller ses som likgiltig. 

Ett kollektivt handlingssätt (Hammarén & Johannson, 2009) kan förtydliga vad fritidslärares 

yrkesuppdrag egentligen innebär och på så sätt stärka yrkets status (ibid. respektive Alvesson, 2009)  

De intervjuade fritidslärarna uttryckte att styrdokumenten är otydliga och svävande, men att de är bra 

och innebär sunt förnuft. Gällande arbetsuppgifter kan de variera en hel del beroende på var man är 

eller vem man frågar. Alltifrån att ansvara för och styra upp aktiviteter för barnen på fritidstid, till att 

vara i klass och stötta eleverna där. Fritidslärare förväntas ”outtalat” veta och kunna det mesta 

samtidigt som det finns en viss tolkningsfrihet av styrdokumenten, enligt de intervjuade, vilket gör att 

fritidslärarens yrkesidentitet minst sagt är komplex och dess arbetsuppgifter diffusa.  

Vidare forskning 

Som fortsättning på denna studie skulle man förslagsvis kunna undersöka varför det inte finns 

detaljbeskrivningar för fritidshemmets personal samt verksamhet. Frågeställningar: Är det möjligt att 

skapa en ”läroplan” för fritidshemmets verksamhet och personal? Om ja, hur?  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Informationsbrev  

 

     Stockholm 2015-04-15  

INFORMATIONS- OCH SAMTYCKESBREV  

Hej! 

Jag heter Selma Jelassi och är student vid Stockholms universitet som nu läser sista terminen och 

kursen på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, där vi studenter har fått i 

uppgift att undersöka en fråga eller ett ämne. Mitt självständiga arbete handlar om 

fritidspedagogens/fritidspersonalens arbetsuppgifter och yrkesroll. Syftet med arbetet är att försöka ta 

reda på hur verksamma fritidspedagoger/fritidspersonal ser på sin egen yrkesroll/identitet och i 

förhållande till sina kollegor, samt ledningens syn på fritidspersonalens yrkesroll.  

Syftet med studien är att skapa en bild av hur synen på fritidspedagoger samt fritidspersonal ser ut 

idag – om det t.ex. skiljer sig åt beroende på vem man frågar. Detta är intressant och viktigt att studera 

om, bl.a. eftersom det finns mer direktiv och råd än lagar för fritidshemmet – om man bortser från 

grundskolelärarnas kursplaner (Lgr11) som också fritidshem har i uppgift att förhålla sig till. I 

dagsläget finns ingen fast kursplan för fritidshemmets verksamhet, utan fritidshemmet ska enligt 

Skollagen (800:100, 14 kap. § 2) komplettera de skolformer som innesluts av skolplikt.  

Studien kommer att bygga på intervjuer med en person från ledningen och ca tre personer från 

fritidshemmets personal. Med detta brev ber jag om ert samtycke till medverkan i studien. Information 

rörande intervjuerna:  

• All medverkan är frivillig. 

• Det är helt ok att avbryta intervjun när som helst. 

• Varje intervju kommer att ta ca 20 min. 

• Intervjuerna spelas in digitalt och kommer att raderas när de har transkriberats.  

• Medverkan är helt och hållet anonym och namn liksom annan känslig information kommer att 

avkodas, d.v.s., byta namn i mitt arbete. Ingen kommer att kunna identifieras med respekt av individen 

och skolan.  

• Ingen obehörig kommer att kunna ta del av den insamlade informationen. 

Om det skulle vara så att ni på er skola är intresserade av att ta del av mitt slutresultat, får ni jättegärna 

det. Jag ber er i sådana fall att kontakta mig om en förfrågan om detta så hör jag av mig när det är klart 

och skickar över en kopia på arbetet.  

 

Tack på förhand! Med hopp om intresse och samarbete!  
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett  

 

 

Jag samtycker härmed till att delta i denna studie som handlar om 

fritidspedagogens/fritidspersonalens yrkesroll, yrkesidentitet samt arbetsuppgifter genom att ge 

min underskrift här nedan.  

 

 

____________________________  ____________________________ 

Datum och Plats   Underskrift, medverkande   
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Förtydligande underskrift 
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Bilaga 3 – Intervjuguide  

  

 

Intervjuguide ”Vilka arbetsuppgifter har egentligen fritidslärare?” 

 

(Förförståelse/definition: Fritidslärare = all typ av fritidspersonal + Styrdokumenten) 

 

 

ARBETSUPPGIFTER 

1. Vilka arbetsuppgifter har du som fritidslärare? 

2. Vilka arbetsuppgifter har dina kollegor på fritids? 

3. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

– Någonting som är extra svårt/lätt? 

 

 

STYRDOKUMENT  

4. Vad har du för tankar kring rådande styrdokument och lagar (t.ex. Lgr11 och Allmänna råd)? 

5. Tycker du att det är tillräckligt tydligt vad fritidsläraren har för arbetsuppgifter i lagar, läroplaner 

eller liknande?  

6. Hur tolkar du ”meningsfull fritid och rekreation” samt ”komplettera skolan” (Skollagen, 2010:800, 

14 kap. § 2)? 

7. Hur ser du allmänt på fritidslärares yrkesroll- och identitet? 

– Stark/svag o.s.v.? 

8. Hur känner du dig bemött i din yrkesroll; av personal resp. av föräldrar?  

 

 

OLIKA LÄRARE & STATUS  

9. Finns det någon synlig skillnad mellan olika typer av lärare – exempelvis mellan lågstadielärare och 

fritidslärare? 

10. Har du några konkreta exempel på där du eventuellt känt av/sett detta? Arbetslaget? 

 

11. Hur ser statusen av fritidslärarens yrke ut på er arbetsplats?  

12. Hur skulle man kunna gå till väga för att ändra på detta och vem är, enligt dig, huvudansvarig för 

denna förändringsprocess i sådana fall? 
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