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Förord 
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medverkan har varit till stor hjälp för denna studie. Vi vill även tacka vår 
handledare Lisbeth Lindström för din vägledning och ditt tålamod.  
 
Tack! 
 
Sofia & Karin, Luleå 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Abstrakt  
 
Syftet med vår undersökning var att studera hur fritidspedagoger, lärare, 
barn och föräldrar uppfattar fritidspedagogens yrkesroll. Utifrån vad som 
står i läroplaner, styrdokument samt nutida och historisk litteratur och 
forskning har vi undersökt uppfattningen om fritidspedagogens yrkesroll. 
Avsikten med denna studie var att synliggöra hur fritidspedagogens 
yrkesroll ser ut och förändrats, samt hur den påverkats av integreringen av 
fritidshemmet i skolans verksamhet.  För att få svar på vårt syfte och 
forskningsfrågor har vi använt oss av intervjustudier och en 
enkätundersökning. Respondenterna och informatörerna har bestått av 
personer från olika verksamheter i samma kommun. Resultatet visade att det 
är spridda uppfattningar hur fritidspedagogen betraktas och verkar som 
resurs och hjälplärare i skolans verksamhet. Resultatet visar även att 
fritidspedagoger utövar ämnen inom skolverksamheten som inte enligt 
styrdokument och läroplaner ligger i kompetensen. Anledningen till detta är 
att yrkesrollen har förändrats sedan integreringen av fritidshemmet i skolan. 
 
Nyckelord: Fritidspedagog, Yrkesroll, Kompetens, Verksamhet  
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1  Inledning  
_____________________________________________________________ 

När vi varit ute i olika verksamheter under vår utbildning till 
fritidspedagoger har vi sett att yrkesrollen som fritidspedagog i praktiken 
skiljer sig från hur yrkesrollen beskrivs i läroplaner och andra styrdokument. 
Till exempel skriver Skolverket (2007) att fritidspedagogerna med sin 
kompetens kan tillföra ytterligare perspektiv i skolans verksamhet. 
Fritidspedagoger har en mer uttalad inriktning mot barns sociala utveckling 
där omsorg om grupp och välbefinnande står i fokus. Fritidspedagogen är 
värdefull med elevervårdsarbete mot mobbning, trakasserier och andra 
problem som kan te sig i barngrupp. Våra erfarenheter innan vi började vår 
undersökning var att fritidspedagoger ofta ingår som en resurs i skolans 
verksamhet med arbetsuppgifter som lärarna inte hinner med. 
Fritidspedagoger har mer hand om praktiska aktiviteter istället för att arbeta 
med sin mer uttalade inriktning mot barns sociala utveckling. 

Fritidspedagogrollen är till synes väldigt komplex med många olika 
ansvarsområden och arbetsuppgifter. I de verksamheter vi under vår 
utbildning haft förmånen att få verka i har vi sett att fritidspedagoger arbetar 
med väldigt skilda arbetsuppgifter i skolans verksamhet. Det kan vara att 
arbeta med matematik, svenska, idrott, bild, musik och biologi. Detta ledde 
till att vi blev intresserade av att undersöka och definiera vilken 
yrkesidentitet fritidspedagoger upplever att de har idag och hur yrkesrollen 
ter sig. Samverkan kan se olika ut beroende på vem man frågar och var man 
tittar. Därför har vi valt att gemomföra intervjuer med barn, lärare, 
fritidspedagoger och rektor för att få olika perspektiv på fritidspedagogens 
uppgifter och arbetsområden i fritidshemmets och skolans verksamhet.  

Vi har stora förhoppningar om att vår studie kommer att bli betydelsefull för 
oss i framtiden. 

2 Syfte och forskningsfrågor 
_____________________________________________________________ 

2.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka och tydliggöra synen på 
fritidspedagogens yrkesroll.  
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Forskningsfrågor 
 

− Vilka arbetesuppgifter har fritidspedagogen i fritidshem och i skola? 
− Hur upplever ledning, fritidspedagoger, lärare, barn och föräldrar 

fritidspedagogens arbete? 
− Hur upplever ledning, fritidspedagoger, lärare, barn och föräldrar 

fritidsverksamheten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 3 

3 Tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter 
_____________________________________________________________ 

3.1 Fritidshemmet i utveckling 
I det här kapitlet berörs fritidshemmets verksamhet från att det kom till, tills 
hur det ser ut idag, eftersom vi anser det som relevant för 
fritidspedagogyrkets uppkomst.  

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och 
med tolv års ålder där barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas 
som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande grad 
integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan 
(Skolverket, 2007, s 10). 

Fritidshemverksamheten riktar sig till yngre skolbarn. Dess övergripande 
beteckning är skolbarnomsorg, vilket innefattar både familjedaghem och 
öppen verksamhet. Rohlin (2001) menar att huvudsyftet med fritidshem är 
att erbjuda barn stöd i utvecklingen genom olika former av aktiviteter under 
den del av dagen då de inte vistas i skolan eller då de har lov från skolan. Vi 
börjar med att ta upp fritidshemmets historia med stöd i tidigare forskning.  

3.1.1 Fritidshemmets historia 

Enligt Hansen (1999) grundades fritidshemmet på 1800-talet. De så kallade 
arbetsstugorna grundades av Anna Hierta - Retzius. I arbetsstugorna fick 
barnen utföra handarbete samt fick de hjälp med att göra läxor. 
Verksamheten stöddes finansiellt av privatpersoner eller olika 
välgörenhetsorganisationer. Dock infördes statsbidrag kring år 1940.  Enligt 
Hansen (1999) var Anna Hierta - Retzius kritisk mot dåtidens enligt henne 
för ensidiga betoning av det intellektuella arbetet och den alltför teoretiskt 
inriktade skolan. Hennes syften med arbetsstugorna var att introducera 
barnen i ett kommande yrke, att internalisera ett dygdigt och moraliskt 
levnadssätt samt öva handfärdighet och träna iakttagelseförmågan. Hon 
ansåg enligt Hansen (1999) att det var mycket viktigt att utveckla och 
understödja den teoretiska inlärningsförmågan i skolan och att arbetsstugan 
var ett mycket viktigt komplement till skolan. 

Parallellt med arbetsstugorna fanns eftermiddagshemmen enligt Hansen 
(1999). De kom att dominera som omsorgsform något decennium in på 
1900-talet och arbetsstugorna började då avvecklas. Vidare menar Hansen 
(1999) att arbetstanken byttes ut mot rekreationstanken vilket innebär att 
man ansåg barn har behov av fritidssysselsättningar och rekreation, det vill 
säga psykologisk och social utveckling. Hon tar upp att tillsynen över 
arbetsstugorna övergick i början av 1930-talet från Folkskoledirektionen till 
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Barnavårdsnämnden. I samband med detta bytte många arbetsstugor namn 
till eftermiddagshem.  

Calander (1999) berättar att på 1944-talet ändrade man arbetsstugan till 
eftermiddagshem. Eftermiddagshemmet skulle ge utrymme för avkoppling 
från skolarbetet genom lek och fria sysselsättningar och även servera barnen 
ett mål mat. Målgruppen för eftermiddagshemmen var de yrkessamma 
mödrarna. Vid början av 1960-talet ökade behovet av platser kraftigt men 
också behovet av morgonomsorg då skolans tider varierade. Då 
eftermiddagshemmen började med att ta emot barn före skolan ändrades 
eftermiddagshemmet till fritidshem.  

Calander (1999) berättar att det funnits tankar om ett närmare samarbete 
mellan skola och skolbarnomsorgen redan sen arbetsstugans tillkomst i 
slutet av 1800-talet. Fritidshemmet skapades vid 1960-talet i och med 
barnomsorgens expansion och då grundskolereformen började genomföras. 
Skolans inre arbete, även förkortat SIA, var enligt Calander (1999) en statlig 
utredning som genomfördes i Sveriges skolor på 1970-talet. Samverkan 
mellan fritidshem och skola i modern mening uppstod i och med att 
barnstuge- och SIA-utredarna lämnade sina slutbetänkanden. 
Barnstugeutredarna gav föreslag på en ny organisationsmodell för den 
framtida skolbarnomsorgen, det så kallade utvidgade fritidshemmet.  

Detta förslag innebar att fritidshemmet integrerades i skolan och att 
fritidshemmen på sikt skulle lokalintegreras i skolan. Fritidspedagogerna 
skulle vara dem som vävde samman barnens fritidsaktiviteter. Det var mer 
den pedagogiska formen snarare än deras innehåll som var föremål för 
utredarnas intresse. Vidare utvecklades skolbarnomsorgen till största del 
under 1970-talet där fritidshemavdelningar var integrerade i daghem. Det 
fanns också skolbarn som var inskrivna i så kallade syskongrupper där det 
fanns särskild personal som var anställd för verksamheten. Fritidshem som 
var lokalintegrerade i skolan var mycket ovanligt, skriver Calander (1999). 

En nära samverkan mellan barnomsorg och grundskola fick ett ganska litet 
genomslag trots SIA-reformen. Vissa enskilda pedagoger samarbetade och 
vissa kommuner hade startat integrerade barnomsorgs- och skolenheter men 
man kan inte påstå att någon särskilt omfattande samverkan hade påbörjats 
vid mitten av 80-talet. Åren före 1985 ökade antalet platser mycket kraftigt i 
skolbarnomsorgen. Samverkan mellan barnomsorg och skola försvårades av 
att många skolbarn var placerade i fristående fritidshem, olika former av 
daghem eller hos dagmammor. Dock minskade familjedaghemmen åren 
efter 1985 och fritidshemmet klev fram som den viktigaste 
samverkanspartnern för skolan och blev den dominerande 
organisationsformen enligt Calander (1999). 
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Calander (1999) tar upp att vid början av 1990-talet hade fritidshemmen 
kommit att bli resurs för grundskolan. Man ville minska lokal - och 
personalkostnader för att uppnå ekonomisk effektivitet och att integrera var 
ett attraktivt alternativ till de traditionella organisationsformerna. Den första 
juli 1996 blev Utbildningsdepartementet ansvarig för barnomsorgen istället 
för Socialdepartementet. Första januari 1998 blev även Statens Skolverk 
tillsammans med Utbildningsdepartementet ansvarig för barnomsorgen.  

Det fanns en strävan enligt Calander (1999) från statsmakterna från åren 
under barnstuge - och SIA-utredningarna fram till idag, att undanröja 
strukturella hinder för integrering av skola och barnomsorg i kommunerna. 
Calander (1999) menar att kommunaliseringen av skolan öppnade vägen för 
integrering. Han påstår dock att det kan förefalla som om det inte finns 
några strukturella hinder för integrering av barnomsorg och skola eftersom 
de motsättningar som fanns inom styrsystemen på samhällsnivå har 
undanröjts. Det finns en rimlighet i att de problem och svårigheter som 
uppstår främst skapas av aktörerna själva i mötet.  

Calander (1999) menar att på grund av integreringen av fritidshem och 
grundskola krävs det ett mer pedagogiska nära och en mer personlig 
samverkan mellan pedagogerna. Idag, säger han, är begreppet integrering 
synonymt med samarbete eller samverkan i arbetslag under ett och samma 
tak. Han uttrycker det som att tyngdpunkten i mötet har under åren 
förskjutits från materiella och organisatoriska områden till de pedagogiska.  

3.1.2 Fritidshemmet ur ett nutida perspektiv 

Enligt Calander (1999) ingår fritidshemmen som en del av skolans ansvar. 
Nu mer arbetar all personal tillsammans i skolans lokaler. Calander (1999) 
tar upp att den allmänna uppfattningen bland beslutsfattare, pedagogiska 
ledare och pedagoger tycks vara att samverkan är av godo för samtliga 
parter, även om den inte alltid är befriad från problem och hinder av olika 
slag. Lärarförbundet (2001) menar att både skolan och fritidshemmet är 
pedagogiska verksamheter. Skillnaden är att fritidshemmet är 
utvecklingsaspekten överordnad den specifika inlärningen och 
ämnesundervisningen är inte primär utan i så fall ett medel för utveckling. 

Den pedagogiska ledningen är en viktig faktor för fritidshemmets 
kvalitet. Det är därför av stor betydelse att ledningen har goda 
kunskaper om fritidshemmets mål och uppdrag. För att kunna ansvara 
för en pedagogisk utveckling är det dessutom viktigt att ledningen har 
inblick i och kunskap om det dagliga arbetet i fritidshemmet. Ett aktivt 
och nära ledarskap ger förutsättningar för att utveckla verksamheten 
mot de nationella målen (Skolverket, 2007, s, 14). 
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I de frågor som enligt Skolverket (2000) problematiserats i forskningen vad 
gäller fritidspedagogyrket och frågeställningar har yrket och yrkesrollen ofta 
stått i fokus. Fritidshemmet är en gammal beteckning, som officiellt började 
gälla på nytt från hösten 1998 då fritidshem, förskoleklass och skola fick en 
gemensam läroplan, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklass och fritidshemmet, LPO 94. Läroplanen innefattar 
fritidshemmet och integrerad barnomsorg. Fritidshemmet har tidigare 
betecknat en verksamhetsform som innebar att lokalerna var belägna i egna 
hus, lägenheter eller egna avdelningar i skol- eller förskoleverksamhet. 1995 
infördes begreppet integrerad skolbarnomsorg som innebar att 
fritidshemmet blev lokalintegrerat med skolan och då sett som ett 
komplement till denna. Vidare menar Skolverket (2000) att fritidshemmets 
syfte är att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. De 
ska ta emot barn under den tid av dagen då barnen inte är i skolan eller 
under lov. Fritidshemmet ska tillämpa LPO 94 men kan inte göra detta fullt 
ut eftersom det är en frivillig verksamhet (Skolverket, 2000). 

Skolverket (2000) menar att fritidshemmet kan verka som pedagogisk bro 
mellan teori och verklighet genom att fritidspedagogerna tillämpar praktiska 
aktiviteter. De ska erbjuda olika uttrycksmedel, balans mellan arbete och 
vila, fungera som en länk till samhällets övriga fritidsverksamheter och som 
en övergång mellan hem och samhälle. "Det är fritidspedagogernas och 
övrig fritidshemspersonals ansvar, att med stöd av läroplanen och de 
allmänna råden, utforma en lämplig helhet för fritidshemmets uppdrag i 
samverkan med förskoleklass och skolan" (Skolverket, 2000, s, 25). De 
grundläggande uppgifterna för fritidshemmet uttrycks som komplettering av 
hemmet och fritidspedagoger kan uppleva en osäkerhet kring uppdragets 
innehåll som tycks innebära en stödjande uppgift att kompensera brister i 
hem och skola, menar Hansen (1999).  

3.2 Fritidspedagogyrket i utveckling 

I det här kapitlet berörs fritidspedagogyrket i utveckling. Vi börjar med att 
beröra fritidspedagogyrkets historia, sedan hur fritidspedagogyrket ser ut för 
studiens tidpunkt nutida perspektiv, vidare belyser vi fritidspedagogens roll 
i skolan och avslutar med att beröra yrkesroll och yrkesidentitet. 

Yrket som fritidspedagog har sina rötter i början på 1900-talet då 
fritidsverksamheten fanns parallellt med de så kallade arbetsstugor och 
barnkrubbor som var dåtidens förskoleverksamhet (Torstenson-Ed & 
Johansson, 2000). Yrkesrollen för fritidspedagoger har förändrats mycket 
kraftigt i samband med integreringen av fritidshemmet i skolan (Torstenson-
Ed & Johansson, 2000). Några av förändringarna i och med integreringen 
blev besparingar, större barngrupper, förändrade arbetsuppgifter och 
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otydliga arbetsområden. Den nya fritidspedagogen tar mer form som lärare i 
skolan. Barnen läser och räknar under fritidspedagogens tillsyn och 
fritidspedagogen deltar allt mer i skolarbetet och mindre tid och kraft blir 
kvar till eftermiddagens fritidshemverksamhet (Rohlin, 2009)  

3.2.1 Fritidspedagogyrkets historia 

Enligt (Calander, 1999) tillkom fritidspedagogyrket på ungefär 1960-talet. 
Kring 1980-talet tillkom yrket som pedagogisk utbildning på högskolan i 
samband med högskolereformen år 1977 . Fritidspedagogutbildningen 
uppkom på initiativ av förskollärarkåren. Den började som en 
försöksutbildning i Norrköping år 1964. År 1966 flyttades utbildningen till 
yrkesskolan. Utbildningen fanns i flera former och präglades enligt 
(Calander, 1999) av stor heterogenitet. Fritidspedagogutbildningens status 
var oklar och otydlig.  

Sveriges Fritidspedagogers Förening (SFF) bildades 1966 och de tryckte på 
att fritidspedagogutbildningen var en lärarutbildning och inte en 
vårdutbildning. Även fast fritidspedagogutbildningen kom att bli en 
högskoleutbildning så fortsatte den att utformas med 
förskollärarutbildningen som grund. Fritidspedagogutbildningen har en kort 
historia vilket enligt Calander (1999) leder till att fritidspedagogerna har 
haft svårare att finna en egen yrkesidentitet än andra. Vid 1970-talet 
framträdde en bild av fritidspedagogen som en administratör för fritiden. 
Fritidspedagogen och fritidshemmet skulle erbjuda och utveckla innehållet i 
barns fritid och komplettera skolan.  

Fritidspedagogutbildningen blev en högskoleutbildning i och med 
högskolereformen 1977 och det gjordes samläsningsförsök mellan 
yrkesinriktningar i slutet av 1970-talet och i början av 1980- talet. Det som 
förenade lärare och fritidspedagogerna var att man arbetade med samma 
barn, men med skilda arbetsformer och olika lärandemål. Det ställdes 
ytterligare krav på fritidshemverksamhetens pedagogiska innehåll då 
fritidspedagogutbildningen kom att bli en högskoleutbildning. Vid början av 
1980-talet var fritidspedagogers yrkesidentitet en viktig fråga eftersom de 
oklara och otydliga målen för fritidshemverksamheten gjorde det svårare för 
fritidspedagogerna att utveckla en tydlig yrkesidentitet (Calander, 1999). 

Enligt Hansen (1999) har fritidshemmen sedan många decennier hört 
samman med förskolan. Fram tills i slutet av 1980-talet delade man ofta på 
institutioner och arbetsledning tillsammans med förskolan, innan 
fritidshemmen flyttade in i skolan. Det var ganska vanligt att 
fritidspedagoger och förskollärare arbetade tillsammans i så kallade 
syskongrupper med barn i förskoleåldern och skolåldern under 1970- och 
1980-talet. De två yrkesgrupperna har setts som utbytbara mot varandra. 
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Hansen (1999) tar upp att fritidspedagoger ofta anser att yrkesrollen är 
luddig och otydlig och okändheten kan ha att göra med yrkets ringa 
omfattning men korta historia som eget yrke. Det finns enligt Hansen (1999) 
olika skäl till varför det föreligger vaghet och luddighet angående arbetssätt 
och innehåll på fritidshemmet. Fritidshemmet är en ganska ny verksamhet 
och hon menar att det teoretiska perspektivet vad gäller barns utveckling är 
svagare och att de barn som fritidspedagogen har hand om redan finns i en 
annan väl etablerad pedagogisk verksamhet, det vill säga skolan.  

Calander (1999) tar upp att vid mitten av 1990-talet hade den 
komplementära uppgiften gentemot skolan förskjutits från innehållet i barn 
och ungdomars fritid, mot skolans undervisning i fritidshemverksamheten. 
Den omstrukturering inom utbildningssituationen och förändringarna inom 
utbildningarna gör att fritidspedagogernas yrkesidentitet idag utvecklas 
mindre i förhållande till barn och ungdomars tillvaro på fritiden och mer 
mot yrkets närhet till skolan. 1991 beslutade Riksdagen om flexibel skolstart 
vilket innebar att vid sex års ålder kunde barn börja skolan om föräldrarna 
önskade. På grund av detta blev behovet större för lärare att samverka med 
förskollärare och fritidspedagoger eftersom nya kunskaper måste tillföras 
skolan, dessutom kunde man anta att behovet av skolbarnomsorg kunde öka. 

Lärarförbundet (2001) skriver att då fritidshemmen överfördes från den 
socialpolitiska arenan till den utbildningspolitiska arenan gav det uttryck för 
en förändring som redan skett. Det är lätt att hitta beskrivningar över 
svårigheter när det handlar om integreringen av fritidshemverksamheten. 
Fritidspedagoger beskriver hur de upplever att deras kompetens har 
åsidosatts i integreringsarbetet. Enligt Lärarförbundet (2001) har 
fritidspedagoger en styrka i sin kompetens vad gäller barns sociala 
kontakter, när de ska lära sig samarbeta och träna motoriken. Det finns 
farhågor i och med integreringen, att fritidspedagogrollen ska försvinna och 
att de istället blir assistenter eller hjälplärare åt lärarna. Fritidspedagogers 
arbete handlar om att låta barnen leka, uppleva, undersöka, samspela, skapa, 
gestalta samt träna motorik och konflikthantering. Lärares arbete handlar 
om att lära barnen att dra slutsatser, öva, klassificera, strukturera och att inte 
tappa greppet. Lärande sker rent generellt i sammanhang där det finns 
tydliga krav på vad det är som ska läras in eller göras. I och med 
lärarutbildningsreformen år 2001 togs fritidspedagogprogrammet bort på 
Universiteten. Istället införde man ett lärarprogram med en lärarexamen där 
alla blir lärare men med inriktning i sin profil. Detta leder enligt 
Lärarförbundet (2001) till att fritidspedagogernas kompetens och traditioner 
får ett tydligare innehåll och de fritidspedagogiska traditionerna blir mer 
synliga och starkare.   
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3.2.2 Fritidspedagogen ur ett nutida perspektiv 

Calander (1999) tar upp att fritidspedagogerna är en osynlig yrkeskategori i 
forskningssammanhang. Fritidspedagogyrket ett ganska okänt yrke för 
många verksamma lärare i skolan. Hon menar att många inte vet hur lång 
utbildning det krävs eller på vilken nivå den ligger för fritidspedagoger. Det 
finns en uppfattning om att fritidspedagogers utbildning innehåller till stor 
del praktiska inslag som musik, bild, drama, natur, rörelse, lekar och så 
vidare. Enligt Hansen (1999) finns det en uppfattning bland lärare att 
fritidspedagogers arbetsområden rör skapande ämnen, praktiskt arbete med 
barn och att de har en särskild kompetens av att lösa konflikter mellan 
barnen. Det är vanligt att lärarna ofta betonar att barnens fria val av 
aktiviteter på fritidshemmet i motsats till vuxenstyrningen i skolan. 
Fritidspedagogerna beskriver enligt Hansen (1999) att de huvudsakligen ska 
ge omsorg och omvårdnad, erbjuda avkoppling och lugn, skapa trivsel, ge 
möjlighet till meningsfull sysselsättning, vara engagerad, ta sig tid, samtala, 
lyssna, se alla barnen samt vara lyhörd och uppmärksam. 
Fritidspedagogernas egna beskrivningar av sin kompetens visar att de helt 
saknar praktisk-estetiska ämnen. De beskriver sin kompetens som att kunna 
arbeta med barns sociala utveckling. Detta grundas på ingående kunskaper 
om barns utveckling och livsvillkor. De praktisk – estetiska aktiviteterna ses 
som redskap för att arbeta med barns sociala utveckling och ett medvetet 
valt förhållningssätt (Hansen, 1999). "En förutsättning för att ta tillvara 
olika professioners kunnande och erfarenheter är att personalen i fritidshem 
(...) ges möjlighet till såväl gemensam som verksamhetsbunden planering, 
uppföljning, utvärdering och reflektion för utveckling av verksamheterna" 
(Skolverket, 2007, s, 20) 

Vad gäller yrkesidentitet menar Hansen (1999) att den påverkas av en 
formellt reglerade del som uttrycks i lagar, föreskrifter och 
befattningsbeskrivningar och dels av en informell del som formas efter det 
sociala trycket, det vill säga interaktionen i och utanför den arbetsgrupp man 
tillhör. En kulturkrock kan ske mellan yrkesgrupper om interaktionen inte 
resulterar i en av båda förväntad gemensam handling. Om gesten inte tolkas 
och förstås på samma sätt av alla deltagande parter kan det leda till öppen 
fientlighet, missförstånd och bristande förståelse enligt Hansen (1999). 

Enligt Hansen (1999) skall verksamheten på fritidshemmet skall styras av 
barnens individuella och grupprelaterade behov. Vidare menar hon att 
pedagogerna ska styra verksamheten utifrån en bedömning av barnens 
behov.  

Personalen måste kunna planera och genomföra en pedagogisk 
verksamhet som är anpassad både till det enskilda barnet och gruppens 
behov samt kritiskt granska och vidareutveckla verksamheten. Till 
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kompetensen hör också att utveckla samspelet i gruppen och stärka 
barns identitet och självkänsla samt kunna samspela och kommunicera 
med varje barn i gruppen och dess föräldrar (Skolverket, 2007, s, 19). 

Verksamheten kan beskrivas med två huvudbegrepp: omsorgsuppgiften och 
den pedagogiska uppgiften. En fritidspedagog ska inspirera barnen, ge råd, 
hjälpa, initiera aktivitet, reflektera samt uppmuntra till aktivitet, reflektion 
och självbestämmande. Samverkan förutsätter arbetsgemenskap och 
samarbete för strävan mot gemensamma mål och värderingar (Hansen, 
1999). Enligt Skolverket (2000) har fritidspedagogerna en inställning att 
vara lyhörda för barnens intressen och en förmåga att låta barnen delta i 
planering, detta kan upplevas av lärarna som ostrukturerat eftersom de har 
en vana att planera själva och att se pedagogisk verksamhet som 
strukturerad och planerad. Fritidspedagoger och lärare arbetar med samma 
barn men utifrån olika utgångspunkter, i olika miljöer och under olika tider 
på dygnet. Det finns skillnader vad gäller normer, värderingar och 
arbetssätt. Det uppstod ett behov av krav på närmare samarbete i samband 
med integreringen av fritidshemmet i skolan och beslutet om samlad 
skoldag. Det existerar skilda kulturer och traditioner vilket leder till olika 
typer av samarbetsproblem eller hinder för samverkan (Hansen, 1999).  

Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att 
fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt, 
erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid 
som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och 
förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, 
intellektuella, sociala och emotionella utveckling (Skolverket, 2007, s, 
22). 

Hansen (1999) menar att teori väger mer än praktik och att lärarens uppgift 
anses vara mer intellektuell medan fritidspedagogens uppgift är praktisk, 
vilket leder till att fritidspedagogen får lägre status. Hon uttrycker att skolan 
i sin tur har lättare än fritidshemmet att hävda sitt egenvärde eftersom 
barnen får nödvändiga kunskaper och verksamheten förankrades tidigt i 
pedagogisk vetenskap. Ensamarbete kan karaktärisera läraridentiteten och 
ett samarbetsinriktat arbetssätt fritidspedagogen. Fritidspedagogernas arbete 
är till stor del beroende av hur skolan organiserar och genomför sin 
undervisning. Skolans verksamhet påverkar förutsättningarna för 
fritidspedagogernas arbete i hög grad.  

Ur ett nutida perspektiv ser man fritidspedagogens mest som en länk mellan 
skolundervisningens teoretiska innehåll och dess praktiska tillämpning. Man 
anser därmed att fritidspedagogens kompetens lämpar sig bäst i de så 
kallade praktiskt - estetiska ämnena. Samverkan har en djupare innebörd än 
samarbete menar Calander (1999). Samverkan betyder att det råder en 
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gemensam värdegrund och att arbetet som helhet är involverat, vilket kräver 
personliga och nära relationer mellan de samverkande aktörerna i 
arbetslagen. Samarbete kan innebära att man gemensamt arbetar för att lösa 
en uppgift men som inte kräver nära personliga relationer. Att det föreligger 
en frånvaro av konflikt behöver inte innebära att man börjat samverka 
mellan yrkesgrupperna menar Calander (1999). 

Fritidspedagoger har inte samma status som skolans lärare vilket Calander 
(1999) menar är ett okontroversiellt konstaterande. Samverkan i integrerade 
verksamheter tycks vara ensidig och att det är fritidspedagogerna som driver 
samverkan. Samverkan innebär en ensidig förstärkning av skolans resurser 
där fritidspedagoger blir hjälplärare i skolan. Lärarna vill ha jämställdhet när 
det gäller regelsystem och normer men inte när det gäller 
verksamhetsfunktioner, yrkesinnehåll samt ansvars och arbetsområden. 
Fritidspedagogerna underordnar sig lärare och accepterar i många fall 
lärarmodellen för interaktion (Calander, 1999). 

Samverkan mellan fritidshem och skola innebär att fritidspedagogerna 
bidrar med sina arbetsinsatser i skolan men att skolans lärare besöker 
fritidshemmet på eftermiddagen eller före skolan förekommer inte. Det 
råder enligt Calander (1999) ett ojämnt förhållande mellan skola och 
fritidshem och det underlättar inte integrering och samverkan. Han tar upp 
att förhållandet mellan fritidspedagoger och lärare inte är jämlikt eftersom 
samverkan främst sker på skolans villkor, men han betonar att 
fritidspedagogerna inte nödvändigtvis behöver uppleva samverkan negativt.  

Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, 
välbefinnande, omsorg och på gruppen och dess sociala liv kan 
personalen i fritidshemmet vara ett värdefullt komplement i till 
exempel elevvårdsarbetet och i arbetet med att förebygga mobbning, 
trakasserier eller andra problem som kan uppstå inom barngrupper 
(Skolverket, 2007, s 22).  

Skolpedagogiken dominerar över fritidshempedagogiken och på en 
systemnivå är det rätt uppenbart att fritidspedagoger och lärare inte har ett 
jämlikt förhållande. Det ojämna förhållandet syns rätt tydligt i till exempel 
lärarutbildningarna. Frågor om integrering och interprofesionell samverkan 
har ett mycket större utrymme i fritidspedagogutbildningen än i 
grundskollärarutbildningen. Denna ojämnlikhet menar Calander (1999) kan 
uttryckas i följande systemegenskaper bidrar till att strukturera de sociala 
och yrkesmässiga relationerna i arbetslagen. Han menar att 
fritidspedagogens arbete tycks värderas lägre ekonomiskt än lärarens, vilket 
han anser vara ett mått på den lägre samhälleiga statuts fritidspedagoger har 
inom utbildningssituationen. Fritidshemmets uppgift tidigare var att 
komplimentera hemmet men är nu ett komplement till skolan. Det tycks 



 

 

 12 

vara en självklarhet att det är fritidshemmet som ska komplettera skolan och 
inte tvärtom. Fritidshemmen hade ett eget styrdokument innan integreringen 
med skolan och nu har man istället ett gemensamt med skolan. Lärarens 
position dominerar och får uttryck i skolans verksamhet eftersom skolan är 
obligatorisk i och med skolplikten, medan fritidshemverksamheten är 
frivillig och en tjänst som föräldrar avgör om de vill köpa eller inte köpa. 
Lärarens främsta ansvar är barns kognitiva lärande genom skolarbetet och 
fritidspedagogens främsta ansvar är barns sociala utveckling och lärande, 
omsorg, tillsyn, fritid och lek. Vidare har lärarna full undervisningsrätt 
medan fritidspedagogernas är knuten till de praktisk - estetiska ämnena. 
Däremot har både lärare och fritidspedagoger samma undervisningsrätt 
inom fritidshemverksamheten enligt Calander (1999). 

Fritidspedagoger får agera buffert i skolan i en tid av resurser. Rent 
övergripande är det svårt att förstå hur fritidspedagoger skall kunna verka 
som katalysatorer för en pedagogisk förnyelseprocess i skolan menar 
Calander (1999). Han menar att det är inte nog med att de ska hantera en 
genomgripande förändring av den egna fritidshemverksamheten utan de 
skall dessutom bidra med stödinsatser i skolan.  

Enligt Calander (1999) är motivet för att integrera skola och fritidshem att 
fritidspedagogerna ska tillföra en pedagogisk kompetens som skolan inte 
har. Det finns inte någon anledning till att tro att fritidspedagogerna inte 
skulle ha något att tillföra skolan när undervisningen skall förändras. Den 
övergripande bilden är att det inte finns någon större anledning att tro att 
fritidspedagogernas kompetens skulle kunna tillvaratas i utvecklingen av 
skolan menar Calander (1999). Förutsatt att lärare sköter de mer kognitivt 
inriktade aspekterna av lärandet och fritidspedagogerna de mer sociala och 
praktiskt - pedagogiska kan fritidspedagogerna bli alibin för lärare att slippa 
förändra en traditionell lärarroll. De förändringar som redan skett vad gäller 
undervisningen i skolan har ökat behovet av hjälplärare i skolan. 
Fritidspedagogerna var inte bara en yrkesgrupp med lämplig kompetens och 
kunde utan större problem inlemmas i skolan i och med fritidshemmens 
integrering (Calander, 1999). 

3.2.3 Fritidspedagogen i skolan 

Då fritidshemmets verksamhet lokalintegrerades i skolan ledde det till 
många förändringar, menar Skolverket (2000). Bland annat blev lärare och 
fritidspedagoger tvungna att samarbeta på ett helt annat sätt än tidigare. De 
flesta fritidspedagoger började arbeta i skolan under dagtid eftersom det inte 
pågick någon fritidshemverksamhet under den tiden av dagen. Eftersom 
fritidshemmet ingick under skolans ramar och skulle komplettera skolan, 
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ville man enligt Skolverket (2000) nyttja de resurser man redan hade 
tillgängliga, fritidspedagogerna.  

Skolan beskrivs enligt Skolverket (2000) som en kultur där det är fastare 
struktur, längre tradition, obligatorium, läroplan, tidplan och har högre 
status i samhället. Skolan har fått ökade resurser på skoltid vilket leder till 
att fritidspedagoger blir en stödgrupp till lärarna. Fritidshemmet får dock 
inte motsvarande resurser tillbaka av skolan. Det ensidiga utbytet leder till 
att fritidspedagogen blir hjälplärare i samarbetet mellan fritidspedagoger 
och lärare. Fritidspedagogen blir understödjande och underställd i 
interaktion med lärare.  

Ansvarsområdena vad gäller barns utveckling är otydliga och 
fritidspedagogernas ställning är oklar eftersom de befinner sig i en position 
mellan skola och hem, menar Hansen (1999). Hon beskriver att 
fritidspedagogens främsta problem består av utökade och förändrade 
arbetsuppgifter i och med integreringen av fritidshemmet i skolan och på 
grund av att man började nyttja fritidspedagogerna som resurs i skolan. 
Fritidspedagogen fick en dubbel yrkesroll, i både skola och fritidshem. Det 
handlar för fritidspedagogen om en mental omställning mellan två olika 
verksamheter som har olika syften och förutsättningar både vad gäller 
förhållnings - och arbetssätt. Vad som utarbetats för en fritidshemkontext 
kan inte utan vidare bara överföras och användas i en skolkontext. Rent 
praktiskt innebär detta enligt Hansen (1999) att fritidspedagogens arbetsdag 
splittras upp och arbetsuppgifterna blir ytligare. Detta kan leda till att 
fritidspedagoger intar en så kallad fusklärarroll i skolans verksamhet, en 
schabloniserad lärarroll där fritidspedagogen kopierar lärarens yttre 
handlingsformer. Men detta utan att ha tillgång till komplexa och 
nyanserade motiv och tänkande för handlandet i undervisningssituationer. 
Enligt Skolverket (2000) beskriver fritidspedagogerna lärarna som experter 
på att läsa, räkna, skriva och lärarna ser fritidspedagogerna som experter på 
omsorg. Enligt Skolverket (2000) framkommer det en skillnad i synen på 
pedagogik, varav lärarna betraktar den som strukturerad med planerat 
innehåll under lärarens ledning. Fritidspedagogen talar mer om kunskap om 
barn så att man kan leda och följa upp ett innehåll bestämt av barnen.  

Lärarförbundet (2001) tar upp att när man till exempel arbetar temabaserat 
kan det uppstå många problem. En nackdel som man pekar på är att lärarens 
tid i klassen kan bli knapp vilket enligt Lärarförbundet (2001) kan medföra 
att lästräning, grundläggande matematik eller läxor inte hinns med, 
fritidspedagoger får då kliva in och ta det som inte läraren hunnit med. 
Fritidspedagogerna upplever att deras kompetens kommer till rätt när de får 
arbeta med barns lek och skapande samt socialt samspel mellan individer. 
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Det fritidspedagoger gör i skolan menar Lärarförbundet (2001) är bland 
annat praktiskt arbete i olika ämnen, skapande, etiska samtal, kamratsamtal, 
konfliktlösning, utevistelse och idrott.  

Skolverket (2000) anser att fritidspedagogens position mellan 
verksamheterna leder till att deras yrkesroll förändras mest. 
Fritidspedagoger är både lärare och fritidspedagog och får en dubbel 
yrkesroll vilket innebär att leda och kontrollera samt inskränka på barns 
frihet i styrda aktiviteter. Fritidspedagoger kan uppleva rollen som svår, 
menar Skolverket (2000), och särskilt att inför barnen växla mellan dessa 
två roller.   

Hansen (1999) menar inte att fritidspedagogen inte har en plats i skolan. 
Men det är nödvändigt att fritidspedagogens arbete utvecklar vissa specifika 
områden. Fritidspedagogens huvudsakliga kompetens är att arbeta med 
grupprelationer och med barns övergripande sociala och allmänna 
utveckling samt arbeta i praktiska och konkreta sammanhang med barns 
lärande. Hon anser att man kan förstärka de relationsinriktade delarna i 
fritidspedagogens kompetens, det vill säga att fritidspedagoger är lärare i 
social kompetens där huvuduppgifterna är grupprelationer och social 
utveckling.  (Hansen, 1999) 

3.3 Teoretiska utgångspunkter - Yrkesroll och yrkesidentitet 
Individen skapar ett personligt införlivande av yrkesrollen och konstruerar 
en identitet utifrån den och därav kan ett yrke beskrivas som en 
yrkesidentitet. Ett yrke kan vara ett sätt att definiera sig själv och därmed 
upplevs ett yrke inte bara som en yrkesroll eller yrkesidentitet utan även i 
relation till den personliga identiteten enligt Hilmersson (2008). Enligt 
Aurell (2001) utgör yrkestillhörighet i vårt samhälle en viktig del i 
definitionen av andra vilket visar sig i sociala möten genom att samtal ofta 
inleds med en fråga om vad någon arbetar med. Det har funnits ambitioner 
att göra personalyrket till en profession, samtidigt som det funnits eldsjälar 
som sett personalarbete som sin livsuppgift och drivit det med passionerad 
glöd menar Damm (1993). 
 
Den abstrakta och övergripande kategorin lärare kan delas in i mer konkreta 
kategorier; grundskolelärare, gymnasielärare och universitetslärare och vilka 
i sin tur kan konkretiseras i ännu mer specifika kategorier såsom 
matematiklärare, idrottslärare och språklärare enligt Hilmersson (2008). Om 
man ser till fritidspedagoger kan man inte dela in dem i mer specifika 
kategorier. Olika sociala identiteter och abstraktionsnivåer inom dem har 
olika relevans för identiteten beroende på vilken social kontext individen 
befinner sig i menar Haslam (2004). Vidare menar han att identifikation 
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med sociala kategorier bygger på upplevda likheter med andra inom samma 
sociala kategori, men även på upplevda olikheter med andra sociala 
kategorier.  
 
Identiteten skapas därmed lika mycket genom de kategorier vi identifierar 
oss med, det vill säga upplever oss tillhöra, som de vi distanserar oss ifrån, 
det vill säga inte upplever oss tillhöra, menar Hilmersson (2008). Inom 
symbolisk interaktionism ser man på identiteten som skapad genom social 
interaktion och som ett växelspel där två eller flera människor står i 
ömsesidigt förhållande till varandra, det vill säga de interagerar menar 
Angelöw & Jonsson (2000).  
 
Enligt Charon (1998) kan den symboliska interaktionismens syn på 
identitetsskapande förstås som en ständigt pågående förhandlingsprocess 
med omgivningen. Synen på identitetsskapande genom sociala möten 
grundar sig i en central tanke att människor handlar mot bakgrund av den 
mening de tillskrivit olika objekt och situationer, enligt Angelöw & Jonsson 
(2000). Enligt Charon (1998) uppstår denna mening genom mellanmänskligt 
samspel vilket innebär att betydelser och innebörder av situationer, objekt 
och sociala fenomen kan ses som sociala. Vidare menar Charon att 
identiteten skapas genom att individen presenterar sin identitet för 
omgivningen och därmed skapar en förhandlingssituation. 
 
Enligt Hilmersson (2008) utgörs rollen av de förväntningar och normer 
omgivningen förknippar med yrket, till exempel krav på vissa kompetenser 
som utbildning och arbetslivserfarenhet. Vidare menar Hilmersson att 
rollbeteendet utgörs av beteende i rollen, till exempel genom utövandet av 
rollspecifika arbetsuppgifter. En av de roller en individ spelar är yrkesrollen. 
En av de saker som ligger till grund för omgivningens bedömning av en 
yrkesroll är hur starkt de medvetna och verbala uttrycken som denne sänder 
ut stämmer överens med de omedvetna uttryck som förmedlas genom till 
exempel kroppsspråket. Hilmersson (2008) tar upp att ett sätt att skapa 
trovärdighet i yrkesrollen kan vara att bete sig i enighet med de 
förväntningar och normer som finns för yrkesrollen. 
 
Enligt Engdahl & Larsson (2006) kan en individ styra de intryck denne ger, 
i syfte att förvränga den bild som förmedlas. Detta beteende kallas 
intrycksstyrning och definieras som att en person anstränger sig för att med 
avsikt åstadkomma det slags intryck som denne tror kan framkalla en 
speciell reaktion hos de andra som är angeläget att uppnå. Vidare menar 
Aurell (2001) att begreppet yrkesidentitet kan definieras som hur en individ 
utifrån sitt yrke och sin yrkesroll konstruerar en identitet, en slags 
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uppfattning om vem man är i sitt yrke. Hilmersson (2008) tar upp att 
yrkesidentiteten handlar om ett personligt införlivande av yrkesrollen, 
genom skapandet av en personlig innebörd av den.  
 

Den sociala identitetsteorin ser på identiteten som bestående av både 
en personlig identitet och en social identitet. Den personliga 
identiteten kan förstås som hur en individ definierar sig själv utifrån 
sina personliga egenskaper och den sociala identiteten som hur 
individen definierar sig själv utifrån ett socialt sammanhang genom 
identifikation med olika sociala kategorier (Hilmersson, 2008, s, 10). 

 
En yrkesroll utgörs av omgivningens förväntningar på yrket medan en 
yrkesidentitet handlar om ett personligt införlivande av yrkesrollen enligt 
Hilmersson (2008). Avslutningsvis menar Hilmersson att arbetssituationer 
är sociala sammanhang och yrkesidentiteten kan ses som en social identitet 
där yrkesidentiteten skapas genom en förhandlingsprocess med 
omgivningen.  
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs reflektioner kring metodval och genomförande av 
undersökningen. Studien geomfördes inom Luleå Kommun hösten 2009. Vi 
har i vår studie genomfört intervjuer med barn, fritidspedagoger, lärare och 
rektor samt skickat ut enkäter till föräldrar. 

Studien har genomförts på tre olika skolor med hjälp av intervjustudier och 
en enkätundersökning. Under vår forskningsstudie var tanken att också 
arbeta med observationer. Vi har dock omedvetet iakttagit och observerat 
vissa skeenden av händelser under vår verksamhetsförlagda utbildning, där 
intresset för denna forskning uppdagades. Vi har valt att inte använda oss av 
denna metod på grund av tidsaspekten.  
_____________________________________________________________ 

4.1 Urval Intervju  
De skolor där undersökningen har genomförts är belägna inom Luleå 
Kommun. I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts, (se bilaga 1) 
med tre fritidspedagoger, en grundskolelärare, elever i en år två samt en 
rektor.  

Trost (1997) skriver att i samband med kvalitativa intervjuer är det inte 
intressant med ett statistiskt urval. Urvalet av informanter har skett inom en 
viss yrkeskategori. Detta skall enligt Trost (1997) leda till en viss variation 
men som inte är så avvikande att det inte lämpar sig för intervjustudien. 
Informanterna till studien är därmed medvetet och noggrant utvalda för att 
kunna ge ett så brett perspektiv som möjligt med relation till syftet med 
studien. Målet är att få en variation av informanter. 

4.2 Undersökningsmetod för intervjuer 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår undersökning 
eftersom detta kan ge oss information som är betydelsefull för vårt syfte i 
undersökningen. ”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en 
annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta 
erhålls när vi använder kvantitativa metoder” (Patel & Davidsson, 2003, 
s.118) 

Enligt Patel & Davidsson (2003) måste frågornas utseende utformas innan 
intervjun kan äga rum. Frågorna kan ha olika grader av standardisering och 
strukturering. Vid en intervju har frågorna har en låg grad av 
standardisering, vilket innebär att frågorna inte är förutsägbara. Den 
informationsgivande personen ser vid en hög grad av standardisering att 
frågorna ser likadana ut och ställs på exakt samma sätt i alla intervjuerna. 
Graden av dessa struktureringar innebär vilket utrymme informanten ska 
ges. Patel & Davidsson (2003) menar vidare att det finns en form av 
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standardisering som kallas semistandardisering som innebär att frågorna ger 
utrymme för djupare frågor samt följdfrågor.   

Patel & Davidsson (2003) talar om den hermeneutiska metoden som innebär 
att intervjuaren försöker sätta sig in i informantens perspektiv. Intervjuaren 
visar förståelse och engagemang och detta kan leda till nya infallsvinklar i 
undersökningen.  

Genom den hermeneutiske metoden sker tolkning genom förståelse vilket 
leder till en process som genomsyrar hela intervjun. Specifikt för denna 
metod är att det inte förekommer  någon form av tal eller siffror, menar 
Patel & Davidsson (2003). Skillnaden mellan en kvalitativ och en 
kvantitativ metod är just mätprecisionen, menar Svensson (1994). 

Kvale (2005) tar upp att kvalitativa intervjuer är ett sätt att bygga upp 
kunskaper i samspel med varandra. I detta samtal sker ett utbyte av kunskap, 
vilket ses som värdefullt för undersökningen. Kvale (2005) menar att det 
mänskliga samspelet vid en intervju kan hjälpa intervjuaren att nå syftet 
med undersökningen. Intervjuanalyser används för att organisera intervjun 
och dess efterarbete. Intervjuer kräver en del organisation, därför är det 
viktigt att skriva ner, analysera och utveckla intervjun till det yttersta.  

4.2.1Tillvägagångssätt intervju 

Genomförandet av intervjuerna skedde inom tre olika verksamheter i Luleå 
Kommun. De aktuella informanterna kontaktades innan intervjun och tid 
och plats bestämdes. Undersökningen genomfördes i olika arbetsrum och 
kontor i de aktuella verksamheterna. Intervjuerna genomfördes av samma 
person under hela undersökningen, eftersom vi ville skapa samma 
förutsättningar för informanterna. Den andra personen ansvarade för 
anteckningar och inspelning på bandspelare. Genom att använda 
bandspelare och föra anteckningar leder det till ett mer organiserat 
efterarbete, skriver Kvale (1997). 

Vi använde oss av en semistandardisering vid valet av frågor till 
intervjuerna eftersom dessa ger ett bättre förhållningssätt till dialogen 
mellan informanten och intervjuaren. I vår studie vill vi att de tillfrågade ska 
få utrymme att svara med egna ord.  Ejlertsson (2005) menar vid intervjun 
får man direktkontakt med den intervjuade personen. Han tar upp att man 
måste välja mellan en personlig intervju och en telefonintervju. Vi valde den 
personliga intervjun eftersom vi anser att den är mer viktig för vår 
undersökning. Syftet med detta är enligt Patel & Davidson (2003) att få en 
uppfattning och se olika egenskaper samt att få information från 
informanten. I en kvalitativ intervju är både intervjuaren och den intervjuade 
personen båda medskapare till resultatet. För att resultatet ska bli så 
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tillfredsställande som möjligt måste intervjuaren bygga upp ett meningsfullt 
och sammanhängande samtal med väl förberedda frågor menar Patel & 
Davidson (2003).  
 
Svenning (1999) menar att ett genomtänkt tillvägagångssätt genom 
personliga intervjuer innebär att man får en bättre och mer personlig bild av 
intervjupersonen. Detta ger förutsättningar till förmågan att få bra 
information i undersökningen. Intervjuaren ska helst utföra intervjun på 
egen hand, för att få så en så trovärdig kontakt som möjligt med 
informanten. De personliga intervjuerna utförts ofta på informantens 
arbetsplats vilket ger ett positivt intryck till den som blir intervjuad. Det är 
även lämpligt enligt Ejvegård (1996) att man har en bandspelare så att man 
sedan efter intervjun kan skriva ner och analysera resultatet. 

Vid en öppen intervju får informanterna enligt Svensson (1994) möjlighet 
att själv behandla, definiera, tolka och avgränsa frågorna utifrån den egna 
förståelsen. Svensson (1994) tar upp att en intervjuare behöver inta en 
medveten och insiktsfull intervjumetodik för att kunna nå bortom 
värderingar, åsikter och konstruerade svar hos informanten. Dock menar han 
att intervjuaren alltid måste granska sin egen roll i intervjun och tillägna sig 
kunskaper om de känsliga processerna.  
 
Svensson (1994) delar in analys och tolkningsarbetet av intervjuerna i fyra 
faser.  
 

1. Bekanta sig med insamlingen av data och skapa sig ett hel helts 
intryck 
2. Uppmärksamma likheter och skillnader 
3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 
4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 
                                                            (Svensson, 1994, s, 125). 

 
Svenning (1999) menar att under tillvägagångssättet kan man särskilja olika 
metoder och att göra intervjuer på. Man kan urskilja dessa genom att välja 
hur intervjuaren antecknar svaren, hur de ställer frågorna samt att underlätta 
intervjun så att frågorna belyses var för sig. Patel & Davidson (2003) menar 
att detta beror lite på informanten, om frågorna och dess metod fungerar. 
Om frågorna behövs tydliggöras för informanten kan detta göras vid 
intervjun. Svenning (1999) menar även att om frågorna är strikt formulerade 
på ett systematiskt sätt så kan det förekomma att de behöver tydliggöras. 
Alla informanter skall intervjuas efter samma frågeformulär och 
intervjuaren skall följa de frågor som finns i formuläret, men undantag kan 
göras för en djupare dialog med följdfrågor.  
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4.2.2 Genomförande intervjuer 

Intervjupersonerna 

• Lisa, 52 år, fritidspedagog* 

• Eva, arbetat i 29 år, fritidspedagog* 

• Moa, 55 år, fritidspedagog* 

• Lena, 48 år, lågstadielärare* 

• Berit Eriksson, Rektor vid Ängsskolan  

• Åtta barn, vid en lågstadieverksamhet 

* = Informanternas namn är fingerade. 

Intervjupersonerna bestod av en rektor, representant för ledning, tre 
verksamma fritidspedagoger, en lågstadielärare samt åtta barn från en 
lågstadieverksamhetet. Alla intervjuer genomfördes inom Luleå kommun. 
Vid intervjun försäkrade vi informanterna om dess anonymitet samt att 
intervjun behandlades som konfidentiella handlingar. Det har funnits viktiga 
aspekter för oss att ta hänsyn till vid genomförandet av intervjuer. För att få 
ett större perspektiv till ämnet och undersökningen har vi vid intervjuerna 
utvecklat frågorna genom att ställa följdfrågor. Vidare ville vi ge 
intervjupersonen ett positivt intryck av intervjun genom att föra en god 
dialog samt genom att ta hänsyn till den miljö som intervjun utspelade sig i.  

Vi ville ta hänsyn till att inga stressfaktorer förelåg vid det aktuella tillfället. 
Stressfaktorer kan annars leda till att den intervjuade blir obekväm och inte 
känner tillit till den som ställer intervjufrågorna. Något vi även ansåg viktigt 
att tänka på vid intervjuerna var att använda bandspelare. 

Detta eftersom det sedan skulle vara lätt att gå tillbaka och ordagrant kunna 
återge vad som sades vid intervjuerna.  

Intervjuerna genomfördes löpande under hösten 2009. Vi tog personlig 
kontakt med fritidspedagogen Moa, rektor Berit Eriksson samt 
lågstadieläraren Lena. Med fritidspedagogerna Karin och Eva togs en första 
kontakt på telefon. Samtliga informerades vid om syftet med studien och att 
deras uppgifter behandlas utifrån deras önskemål. Lågstadieläraren och alla 
fritidspedagoger valde att delta anonymt i studien och deras uppgifter 
behandlades därmed konfidentiellt. Vi använder därav fingerade namn. 
Rektor Berit Eriksson valde att framgå med sitt namn. Samtliga intervjuer 
genomfördes på de berördas arbetsplatser, i en för dem bekant och trygg 
miljö. Alla, utom rektor Berit Eriksson, fick ta del av intervjufrågorna först 
fem minuter innan intervjuerna startade. Berit Erikssson fick tillgång till 
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intervjufrågorna tre dagar innan intervjun skulle genomföras. Intervjuerna 
tog mellan 30-60 minuter. 

Som första kontakt inför intervjuerna med barnen kontaktades klassläraren. 
Vidare bestämdes att ett formulär skulle sändas till föräldrarna så de skulle 
ha möjlighet att välja om de ville ge samtycke eller ej till intervjustudien 
med barnen. Formulären delades ut i klassen och föräldrarna hade en vecka 
på sig att svara. Vi fick samtycke av samtliga föräldrar. Sedan bestämdes i 
samråd med klassläraren lämpliga dagar och tider för intervjuer med barnen. 
Vi informerade barnen i helklass om vårt syfte med studien och att det var 
frivilligt för barnen att delta. Vi förklarade innebörden av att barnens 
uppgifter behandlas konfidentiellt. Därefter fick barnen komma in en och en 
i ett rum beläget nära klassrummet. Rummet var välbekant och tryggt för 
barnen att vistas i. Intervjufrågrna var sju enkelt utformade frågor. Frågorna 
var öppna och vi ställde följdfrågor samt förklarade då barnen inte förstod. 
Var och en av intervjuerna tog cirka 15 minuter.  

4.3. Urval enkät 
Enkätundersökningen består av ett urval av informanter. Detta urval gjordes 
inom fritidshemverksamheten och grundskolan. Trost (2007) menar att det 
kan bli för avancerat att ta med för många personer i undersökningen. 
Därför gjorde vi ett genomtänkt urval och valde en grupp föräldrar till barn 
inom fritidshemverksameheten. Urvalet kan skilja sig mellan ett 

ickeslumpmässigt urval till ett slumpmässigturval menar Trost (2007). Valet 
av informanter skedde inom den aktuella verksamhet vi valt för vår 
undersökning.  

4.3.1. Enkäter som undersökningsmetod  

Ejlertsson (2005) menar att enkäter är en bra metod att använda sig av för 
att få svar på forskningsfrågorna. Enkäter består av ett formulär med frågor 
med olika svarsalternativ. Respondenterna fick ta hem enkäten och fundera 
över svarsalternativen. Enkäter är ett bra sätt att göra en undersökning på 
menar Ejlertsson (2005). I enkäter kan respondenterna välja att vara 
anonyma och handlingarna kan ske konfidentiellt, viket ses som en fördel 
för undersökningen och de involverade respondenterna. Enligt Ejlertsson 
(2005) blir respondenterna inte heller påverkade av varandra på samma sätt 
som vid en intervju. Han menar att på det sätt intervjuaren ställer öppna 
eller ledande frågorna på kan påverka undersökningen.   

Ejlertsson (2005) menar att en enkätundersökning kan bestå av en större 
grupp respondenter, utan att undersökningen kan påverkas av de som 
skickat ut enkäten. ”Medan intervjuaren lämpar sig bäst när experter skall 
utfrågas och då strikta fakta efterlyses, så passar enkäter bäst när vanligt 
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folk skall utfrågas och då det gäller att få fram attityder, smak och åsikter.( 
Ejvegård, 1996, s, 51). 

Enligt Ejlertsson (2005) är en viktig aspekt att forskningen kring det valda 
området sker utförligt. Han menar att frågorna och utformningen kring 
enkäten ska vara väl utformat för ett gott resultat.  

4.3.2 Tillvägagångssätt enkäter 

Till vår studie har vi även valt att använda oss av kvantitativa enkäter, (se 
bilaga 4). Vid undersökningen har en grupp respondenter (föräldrar) valts 
inom den aktuella verksamheten.Vi valde först vilket urval av respondenter 
som skulle lämpa sig bäst för vår undersökning. En grupp föräldrar i en 
årskurs två vid en lågstadieskola valdes ut. De fick sedan en 
enkätupplysning utdelat om vad undersökningen handlade om och hur länge 
enkätundersökningen skulle pågå.   

Respondenterna fick två veckor på sig att svara på enkäten. Förhoppningen 
med detta var att vi skulle få väl genomtänka och väl genomarbetade svar. 
Inför detta behövs ett tillvägagångssätt som tydligt visar syftet med 
undersökningen. Det är en viktig aspekt menar Patel och Davidsson (2003). 
Respondenterna ska känna trygghet och tillit till sin medverkan i 
undersökningen. I brevet (se bilaga 2) som skickades ut till respondenterna 
framgår det att handlingarna behandlas konfidentiellt.   

Vid undersökningen delades 20 enkäter ut till respondenterna inom den 
aktuella verksamheten. I det medföljande brevet framgår syftet med varför 
undersökningen sker och vilka som är ansvariga för utskicket.  

Innan vi skickade ut enkäten ville vi att den skulle vara välplanerad. 
Frågorna var genomtänkt formulerade efter noga överväganden. Vi valde att 
presentera frågorna som påståenden som föräldrarna skulle ta ställning till. 
Ejvegård (1999) skriver att enkäten inte får vara för omfattande och att det 
finns regler som ska följas vad formulering och struktur. Information som 
går att ta reda på i litteratur och annan forskning är inte relevant att ta med i 
en enkätundersökning menar Ejvegård (1999). Frågor som är ledande och ej 
relevanta ska inte förekomma i en enkätundersökning. Ejlertsson (2005) 
menar att det krävs en bra och genomtänkt planering för att kunna 
genomföra en enkätundersökning. Undersökningen skall vara bearbetad så 
att missförstånd inte ska uppstå så att respondenten känner sig obekväm. 

Litteratur med relevans för enkätundersökningen är nödvändig att ta del av. 
Svenning (1999) menar att utan teorier är det svårt att fånga verkligenheten 
genom enkäter och dess frågekonstruktioner. Ejvegård (1996) menar att för 
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att kunna ta reda på åsikter, uppfattningar och kunskaper hos en grupp 
individer bör man arbeta med forskning såsom intervjuer och enkäter.  

4.4 Bortfall  
Ejlertsson (2005) tar upp att i enkätundersökningar kan det förekomma 
bortfall. Det kan bero på grund av flera olika aspekter.  Den utvalda 
respondenten kanske inte har haft möjlighet eller intresse av att svara på 
undersökningen. Vi kallar det för externt bortfall. Vid vår undersökning 
delade vi ut totalt 20 enkäter varav elva kom tillbaka. Vi fick ett bortfall på 
45%. Ejvegård (1996) menar om bortfallet är större än 70% så är det ingen 
mening att statistiskt bearbeta undersökningen.  

4.5 Validitet och Reliabiliteten 
Vid en enkätfråga är validitet hur man ser på förmågan att mäta det 
undersökningen avser att mäta. Till exempel i frågan med hög validitet ska 
innehållet inte ha något eller små systematiska fel. Med reliabilitet menas 
huruvida upprepande mätningar ger samma resultat. Har frågan hög 
reliabilitet skall det slumpmässiga felet vara litet, skriver Ejlertsson (2005).  

Enligt Malterud (1998) ska alla datasamlingstekniker visa på en god 
uppfattning på vad som mäts och skall mätas inom undersökningen. 
Begreppen validitet och reliabilitet används för att beskriva hur bra vår 
datainsamling och vår undersökning har fungerat inom forskningen. En god 
validitet och reliabilitet är förutsättningen för tillförlitligheten till vår 
undersökning.  

Ejlertsson (2005) menar att i en enkätundersökning vill man alltid veta om 
undersökningen har gett de resultat man har förväntat sig. Forskaren får se 
över enkäten efter undersökningen om borfallet är högt. Risken är då att 
studien har lämnats ut till fel grupp respondenter eller att frågorna ställts på 
fel sätt.  

4.6 Etiska överväganden  
I forskningsstudien har vi tagit hänsyn till de medverkande respondenterna. 
Om respondenten inte ville gå ut med namn och vilken verksamhet de 
tillhör respekterades detta och handlingarna blir konfidentiella. Detta för att 
respondenterna om så önskar inte skall kunna identifieras vid vår 
undersökning. Allt material har behandlats konfidentiellt och det har inte 
funnits något tvång att medverka i denna undersökning. Vetenskapsrådet 
(2002) skriver om anonymitet att personuppgifter så som namn och 
persondata i enkäter eller inom intervjuer klipps bort och blir omöjliga att 
spåra, om personen så önskar. I vissa fall är identiteten inte ens intressant, 
utan dess svar i forskningsundersökningen menar Vetenskapsrådet (2002). 
Konfidentiellt är också en säkerhet för personen i fråga när det gäller sin 
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insyn i privatlivet skriver Vetenskapsrådet (2002). Intervjuaren bör alltså 
försäkra om eventuella kodnycklar, krypteringar av en del uppgifter som 
framkommer under intervjun. 
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5 Resultat  
I detta kapitel redovisar vi resultatet av det insamlade materialet från 
intervjustudien och enkätstudie. Vi redovisar enbart det som vi funnit 
relevant för studien men dock har vi inte förvanskat innebörden i det sagda. 
Kapitlet är uppdelat i tre delar där de två första delarna redovisar det 
insamlade materialet för intervjustudierna och presenteras i relation till 
forskningsfrågorna. Intervjuerna redovisas i löpande text med 
sammanfattande analyser till. Resultaten av enkätundersökningen redovisas 
i den tredje delen i form av stapeldiagram med kommentarer till.            
_____________________________________________________________ 
 
5.1 Fritidspedagogen i förändring 
 

Intervjupersonerna bestod av tre fritidspedagoger, en lågstadielärare, rektor 
Berit Eriksson och åtta barn ur år 2. Fritidspedagogernas och 
lågstadielärarens namn är fingerade.  
 

• Lisa, 52 år, fritidspedagog* 

• Eva, arbetat i 29 år, fritidspedagog* 

• Moa, 55 år, fritidspedagog* 

• Lena, 48 år, lågstadielärare* 

• Berit Eriksson, Rektor vid Ängsskolan  

• Åtta barn, vid en lågstadieverksamhet 

* = Informanternas namn är fingerade. 

 

Vår första forskningsfråga var om det för fritidspedagoger föreligger andra 
arbetsuppgifter i verkligheten än vad som beskrivs i läroplaner och 
styrdokument. Vi ville belysa synen på fritidspedagogen och fritidshemmet. 
Lena uttryckte att hon kände det väldigt svårt att säga vad de främsta 
arbetsuppgifterna var för fritidspedagoger. Hon anser att fritidspedagogens 
främsta uppgifter ligger i de praktisk-estetiska ämnena. Eva uttrycker sig 
dock om att en av de främsta arbetsuppgifterna är omsorg och 
fritidshemmets verksamhet före och efter skolan. Lisa menar att 
huvuduppgifterna är att ”skapa trygghet, trivsel, social utveckling och att 
stimulera barnens fritidsintressen”. Vidare menar Lisa att uppdraget är att 
tillhandahålla och erbjuda olika material så att barnen i den utsträckning det 
är möjligt fritt får prova på vad de känner för. Lisa menar att målet för 
fritidshemmet är att få barnen känna trygghet och erbjuda en verksamhet där 
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de får möjlighet att prova på olika aktiviteter. Yrket som sådant ansåg 
fritidspedagogerna inte som något framtidsyrke. Enligt Lisa har 
fritidspedagogen idag har blivit en "allt-i-allo" och upplever att det kommer 
att bli en stor förändring i framtiden där fritidspedagoger kommer att 
erbjudas andra arbeten. Fritidspedagogyrket kommer att försvinna, ansåg 
hon. Lisa ansåg även att en av huvuduppgifterna är att erbjuda en varierad 
verksamhet, men att detta inte uppfylls om det är för stora barngrupper på 
fritidshemmet. Vid intervjun med rektor Berit Eriksson vid ängsskolan i 
Luleå ställdes frågan om vad hon ansåg vara fritidspedagogens främsta 
arbetsuppgifter. Hon hade svårt att svara på frågan men menade sen att det 
var att ”vara med barnen, agera som vuxna förebilder och vara goda 
fostrare”. Berit Eriksson menar vidare att det finns olika värdefulla verktyg 
att arbeta med, att grunden hos alla pedagoger, oavsett om de är 
fritidspedagoger eller lärare, handlar om grundläggande arbetsuppgifterna 
som att fostra, vara tydlig, få barnen känna trygghet och leda barnen i rätt 
riktning. Fritidspedagogens arbetsuppgifter på fritidshemmet ansåg hon vara 
att ”ha en god föräldrakontakt, leda, inspirera, finnas till och att ha en social 
kompetens”. (Berit Eriksson).  

Ett barn, 9 år svarade såhär på frågan om vad man lär sig på fritidshemmet. 
”Det var en klurig fråga! Man ska vara snäll mot andra. Man ska tänka på 
hur man själv vill bli behandlad och så ska man behandla andra efter det”. 
Ett av de intervjuade barnen ansåg att man lär sig ganska mycket på 
fritidshemmet. Barn, 8 år berättade att de på ”fritidshemmet får göra sådant 
som de själv anser de vill lära sig mer om som till exempel såga och 
snickra”. Andra barn i åldern 8-9 år menade att man lär sig vara snäll, inte 
skrika, inte springa, inte slåss och inte svära.  

 
Lena uttrycker sig såhär på frågan om vad hon upplever som 
fritidspedagogens främsta uppgifter, "(...) jag tänker den främsta uppgiften, 
det är komplementet till skolan, likväl, det är ju som vuxen, vi är ju alla 
pedagoger. Vi har ju samma rättigheter, samma skyldigheter att vara en bra 
förebild för barn i alla lägen". Vidare menar Lena att fritidspedagogyrket ser 
helt annorlunda ut i dag än vad det gjorde när fritidshemmet från början 
upprättades och var fristående. Lena säger att hon beundrar att 
fritidspedagogerna orkar med den dubbla arbetssituationen. Hon upplever 
att fritidspedagogernas uppgift på fritidshemmet är att ge barnen en trygg 
eftermiddagsmiljö som är rolig och lustfylld. Denna miljö verkar som 
komplement till det tänkande och görande som har skett under skoldagen. 
Lena berättar att hon ibland känner det som om hon arbetar lika mycket på 
fritidshemmet som i skolan. Detta på grund av att fritidshemmet är beläget i 
skolans lokaler, men skillnaden är att hon inte har det yttersta ansvaret. Hon 
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menar att ansvar finns under olika former där hon inte behöver ta samma 
ansvar som under skoldagen. Dock säger hon att hon inte har någon 
arbetstid förlagd under fritidshemmets tider utan bara går in på 
fritidshemmet då till exempel fritidspedagogerna behöver planera 
verksamheten.  
 
Fritidspedagogerna anser att fritidshemmet måste synas mer, att 
fritidspedagogerna visar vad de kan, mycket mer än vad som görs idag. Moa 
tycker att det ska stå mer i tidningar om vad fritidspedagoger arbetar med 
och att man inte ska sitta och gnälla och inte göra någonting åt situationen. 
Hon anser också att det är alldeles för trångt för fritidshemmet och skolan 
att dela lokaler. Hon menar att man inte bara kan flytta klassrum och bänkar 
men att dem försöker göra det bästa av situationen.  
 

"Som vi har det nu, så har vi det alldeles för trångt. Men vi försöker 
göra det bästa av det, vi är mycket ute sen har vi ju gympa salen en 
gång i veckan. Nu är det ju snart bra för vi har ju världens tillfälle att 
bara knäppa på oss skidorna och åka ut i skogen. Så att på det sättet att 
vara ute är jätte bra eftersom inne är det lite trångt. Ibland önskar jag 
att vi hade fristående lokaler men ändå som är i anslutning till skolan" 
(Moa) 

 
Moa syftar på att trots att de har det väldigt trångt så försöker de anpassa 
fritidshemmet efter de möjligheter som finns i de aktuella lokalerna. Till 
exempel så menar hon att de har goda möjligheter till utevistelse. Däremot 
finns det en önskan hos henne att fritidshemmet skulle var beläget i egna 
fristående lokaler men som ändå verkade i anslutning till skolans 
verksamhet.  

5.2 Fritidspedagogen i skolan  
Vår andra forskningsfråga handlar om hur fritidspedagoger bidrar med sina 
arbetsinsatser i skolans verksamhet. Vi ville belysa synen på 
fritidspedagogen i skolans verksamhet. Lena berättade hur hon ser på 
fritidspedagogens arbetsområden i skolans verksamhet. Hon menade att det 
ser olika ut från person till person och att det varierar mellan arbetsplatser. 
Hon menar att fritidspedagogernas spetskompetens är de estetiska ämnena 
och förmågan att se på kunskap ur ett annat perspektiv än att bara se till de 
teoretiska kunskaperna hos barnen. 

Överhuvudtaget så är det ju fritidspedagogens specialkompetens för 
mig är ju riktat att vara mycket praktisk, mycket estetiska, för mig står 
fritidspedagogens yrke eller ämne för de estetiska ämnena. (...) Jag är 
ju så glad att spetskompetensen, som jag säger de här med det 
estetiska, att se på kunskap ur ett annat perspektiv än de teoretiska än 
det fördjupar kunskaper hos barnen. Och det är jag så otroligt glad 
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över, jag tycker att vi kompletterar varandra med våra 
spetskompetenser, (Lena). 

 

Lena uttrycker sig så att fritidspedagoger och lärare kompletterar varandra 
med sina spetskompetenser och att detta är något alla barn borde få ta del 
av. Moa visar en annan bild och nämner inte något om estetiska ämnen 
överhuvudtaget. Hon säger att det är den sociala utvecklingen som är en 
huvuduppgift då hon arbetar i skolan. Hon menar att hon varken är en resurs 
eller hjälplärare utan en vuxen som ser till barnen. Hon tar upp ett exempel: 

(...) när läraren står och har genomgång, så är vi fritidspedagoger 
duktiga på att se om alla barnen har fattat vad som händer och kan 
hjälpa dem som kommit efter utan att vara någon extra lärare utan 
istället se om barnet känner sig trygg och förstår, för det ser inte 
läraren alltid som står där framme. Utan det är därför viktigt att vara 
två vuxna, för den sociala biten och att alla ska känna sig duktiga även 
de som har det jobbigt och även att man är där och ser till att dem får 
positiv kritik, visa att man ser dem varje dag. (Moa). 

 
Eva arbetar hela tiden mot en särskild klass. Hon tar ut halva klassen och 
arbetar med dramaövningar eller bild. Hon anser själv att hon inte ska ha 
ämnen som matematik och svenska utan säger att det är lärarens jobb. Men 
eftersom arbetet på skolan är en process mot mål så kommer hon ändå in på 
matematik och svenska, menar hon. Lisa anser att arbetet i skolan skall 
präglas av de kompetenser vi besitter, att till exempel stötta barnen så att de 
når sina mål. Hon tar ett exempel att då barnen exempelvis ska skriva något 
och fritidspedagogen kan gå in och hjälpa barnen på ett annat praktiskt sätt 
och inte bara på en abstrakt nivå. 
 
Vad gäller samverkan mellan fritidspedagoger och lärare så menade Moa att 
den samverkan som hon anser sker är då de har gemensam 
arbetslagsplanering, och att de har ett gemensamt bord där de planerar. Eva 
berättade att hon arbetar i klassen på dagarna och följer upp det läraren gör. 
Om till exempel läraren går igenom läxor eller uppgifter med enskilda barn 
hjälper hon de andra.  

Och jag anser att jag inte ska ha det här renodlade ämnena som 
matematik, no och svenska som dom har på lågstadiet, utan det är 
lärarens jobb. Men det får de ju ändå med mig, oavsett vad vi har så 
ingår ju allt det där, det är ju en process med mål och sådär, jobba med 
olika material, så kommer vi ju ändå in i det där, med matematik och 
svenska. (...) Nu jobbar jag mycket i skolan, mycket med halvklass, 
tisdag och onsdag. Nu är jag inne i klassen resten av dagarna, då är jag 
med läraren och följer upp det hon gör. Det är som en resurslärare då, 
hon går igenom läsläxan eller uppgifter med enskilda barn, och då är 
jag i klassrummet, (Eva). 
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När man ser till hur fritidshem och skola samverkar menade Moa att de 
samverkar eftersom de använder samma lokaler. Hon menade också att 
samverkan innebär att de gör veckobreven tillsammans och att de i 
veckobreven skriver all information från fritidshemmet och att de använder 
samma material samt att de beställer mycket tillsammans.  

Lisa berättar att hon arbetar ca 40% på skolan och 60% på fritidshemmet, 
men sa sedan att hon tror att hon är mer på skolan egentligen. Moa berättar 
att hon älskar både skolans verksamhet och fritidshemmets verksamhet, men 
på olika sätt. I skolan arbetar hon med de barn som har det lite svårt. Hennes 
arbetsuppgifter i skolan är idrott, kompissamtal, rastverksamhet, drama och 
bild. Lisa säger att hon har idrott, praktisk matematik och bild samt att hon 
arbetar med barnen i mindre grupper utanför klassrummet.  
 
Vad gäller fritidspedagogers arbetsuppgifter i skolan så har inte 
fritidspedagoger ansvar för ämnesarbetet och för arbetet att nå målen i 
dessa, menar rektor Berit Eriksson. Hon tar upp att fritidspedagoger har sin 
kompetens i själva genomförandet, till exempel praktisk matematik, men 
påpekar att läraren har huvudansvaret. Hon menar att fritidspedagogerna har 
en pedagogisk roll i skolan men utan något huvudansvar. Enligt rektorn 
uppstår det tråkiga aspekter om inte fritidspedagogerna skulle verka som 
resurs i skolan. Dessa är bland annat att lärarna innan fritidspedagogers 
inträde i skolan fick klara sig själva i klassrummen då fritidshemmen var 
fristående. 
 

Det har ju varit en lång och mödosam väg att komma fram till det här 
att man är ett team med två olika kompetenser men när det då gäller 
ämneskunskaper så är det ju läraren som är huvudansvarig. (...) ibland 
kanske man som fritidspedagog är ute i skogen själv eller åker skidor 
med dem, och det är ju vad det handla om bedömningen ni gör 
tillsammans med läraren. (...) oftast så är det så att fritidspedagogen 
och läraren sitter och planerar tillsammans, för det är ju hela 
skoldagen som man samverkar. (...)Men då har vi såna här tråkiga 
aspekter i så fall, att om inte ni skulle vara en resurs i skolan, när jag 
var lågstadielärare så hade vi ju inga fritidspedagoger, utan då fick 
man ju klara sig själv i klassrummet. Då stod fritidshemmet fristående 
ut i våra hyreshus här och då var ju ni utan barn till halv ett, (Berit 
Eriksson, rektor vid Ängsskolan). 

 
De intervjuade barnen ansåg att en för dem känd fritidspedagog brukar 
hjälpa dem med arbetet i skolan, och då oftast under matematiklektionerna. 
Det finns en uppfattning bland barnen att fritidspedagogen inte är i skolan 
lika mycket som klassläraren utan som ett av barnen uttrycker det; "Hon 
brukar gå kors och tvärs i korridorerna, fram och tillbaka. Ibland, hon 
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kommer in och så går hon ut, och så går hon in och så går hon ut. Hon 
hjälper med matten och så,”(Barn 8 år). 

Ett barn menar att man kan gå till fritidspedagogen för att få hjälp, och 
sedan går man till klassläraren för att få rättat. En av de intervjuade barnen 
menade att fritidspedagogen arbetar tillsammans med dem ibland men inte 
alltid, och berättade att hon kan vara någon annanstans, men brukade alltid 
komma tillbaka. Ett barn uttryckte det som att fritidspedagogen inte är där 
lika ofta som klassläraren men att hon brukar hjälpa barnen. "Hon arbetar 
tillsammans med oss ibland. Men inte alltid, hon kan vara någon 
annanstans,”(Barn 9 år). 
 
Lena förklarade hur hon ser på samverkan mellan fritidshem och skola. Då 
det infördes samlad skoldag och fritidshemmet fick flytta in i skolans 
lokaler samt att det fick en ny arbetsgivare, tvingades fritidshemmet och 
skola till samverkan på ett helt annat sätt än hur det var innan. ”Tidigare 
fanns ingen samverkan när fritidshemmet låg som fristående verksamhet 
och verkade som komplement till hemmet. Det var helt enkelt två fristående 
verksamheter som arbetade vid sidan av varandra men inte med varandra” 
menar Lena. Hon påpekar att fritidshemmet idag har blivit mer tillgängligt 
för alla barn, även för de barn som inte har fritidsplats eftersom hon anser 
att all personals kunskap och kompetens nyttjas under den samlade 
skoldagen.   

5.3 Enkätresultat  
Enkätundersökningen redovisas i stapeldiagram med kommentarer till.  
Undersökningen genomfördes på en lågstadieskola och delades ut till 
föräldrar i en år 2. Vi delade ut tjugo enkäter och fick tillbaka elva. 
Bortfallet blev därmed 45%. Urvalsgruppen skulle ta ställning till nio 
påståenden och markera det alternativ de ansåg låg närmast sin åsikt. 
Enkäten avslutas med två öppna frågor. Påståendena med resultat redovisas 
i nio följande figurer. Numreringen till vänster i stapeln visar antal föräldrar.  
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Figur 1: Mitt barn trivs på fritidshemmet 
Figur 1 visar hur stor del av föräldrarna som anser hur bra deras barn trivs 
på fritidshemmet. Nio föräldrar ansåg att deras barn trivs väldigt bra på 
fritidshemmet, två att deras barn trivs ganska bra och allt tyder på enligt 
enkätresultatet att ingen förälder hade en uppfattning om att deras barn 
skulle misstrivas.   
 
Figur 2: Jag som förälder är nöjd med fritidshemmet 
Figur 2 visar hur nöjda föräldrarna är med fritidshemmet. Alla de elva 
föräldrar som svarade på enkäten tycktes anse att de är väldigt nöjda med 
fritidshemmet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Fritidshemmet kan bidra till barnets sociala utveckling 
Figur 3 visar hur föräldrar ställer sig till påståendet att fritidshemmet kan 
bidra till barns sociala utveckling. Nio av föräldrarna ansåg att det stämde 
väldigt bra att fritidshemmet kan bidra till barns sociala utveckling medan 
två ansåg att det stämde ganska bra. Det var ingen av föräldrarna som inte 
tyckte att fritidshemmet bidrar på något sätt till barns sociala utveckling.  
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Figur 4: Fritidshemmet bidrar med andra erfarenheter än skolan 
Figur 4 visar på hur föräldrar ställer sig till påståendet av fritidshemmet 
bidrar med andra erfarenheter än skolan. Åtta föräldrar ansåg att det 
stämmer väldigt bra att fritidshemmet bidrar med helt andra erfarenheter än 
skolan, och tre föräldrar att det stämmer ganska bra.  
 

 

Figur 5: En fritidspedagog arbetar bara på fritidshemmet 
Figur 5 visar på föräldrars uppfattning angående om en fritidspedagog bara 
arbetar på fritidshemmet. Fem föräldrar ansåg att det inte alls stämmer att en 
fritidspedagog bara arbetar på fritidshem. En ansåg att det stämmer till viss 
del och fem andra verkade ha en uppfattning om att det stämmer ganska bra 
att en fritidspedagog bara arbetar på fritidshem. Resultatet visar att 
uppfattningar bland föräldrarna var väldigt spridda på detta påstående. 
 
Figur 6: En klasslärare arbetar på fritidshemmet ibland 
Figur 6 visar hur föräldrar uppfattar om klasslärare arbetar på fritidshemmet 
eller inte. Det förekom väldigt skilda uppfattningar angående om en 
klasslärare arbetar på fritidshem eller ej. Tre föräldrar ansåg att det inte 
stämmer alls att en klasslärare arbetar på fritidshem, tre andra ansåg att det 
stämmer till viss del, två ansåg att det stämmer ganska bra och tre ansåg att 
det stämmer väldigt bra. Uppfattningarna bland föräldrarna var även på 
detta påstående väldigt spridda. 
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Figur 7: På fritidshemmet får barnen viktiga erfarenheter 
Figur 7 visar huruvida föräldrarna anser att barnen får viktiga erfarenheter 
på fritidshemmet eller ej. Åtta föräldrar ansåg att det stämmer väldigt bra att 
barnen får viktiga erfarenheter på fritidshemmet. Två ansåg att det stämmer 
ganska bra och en ansåg att det stämmer bara till viss del. En majoritet 
ansåg att fritidshemmet kan bidra till att barnen får viktiga erfarenheter, 
endast en av föräldrarna ansåg att det bara stämde till viss del. 
 
Figur 8: En fritidspedagog borde bara jobba på fritidshemmet 
Figur 8 visar hur föräldrar ställer sig till om en fritidspedagog bara borde 
jobba på fritidshem eller ej. Åtta föräldrar ansåg att det inte stämmer alls att 
en fritidspedagog bara borde arbeta på fritidshem. En ansåg att det stämmer 
till viss del och två att det stämmer ganska bra.  
 

 
Figur 9: En fritidspedagog har mycket att bidra med i skolan 
Figur 9 visar på hur föräldrar anser att en fritidspedagog har mycket att 
bidra med i skolan eller ej. Sju föräldrar ansåg att det stämmer väldigt bra, 
tre att det stämmer ganska bra och en förälder ansåg att det inte stämmer 
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alls. Överlag anser föräldrarna att en fritidspedagog har mycket att bidra 
med i skolans verksamhet, endast en ansåg det motsatta.  

I enkäten ställdes även två öppna frågor och resultaten är följande. Det fanns 
olika åsikter på frågan om vad barnen får göra och vad de lär sig på 
fritidshemmet. En del av föräldrarna hade en uppfattning om att barnen får 
skapa med händerna, det vill säga till exempel måla, snickra, läsa, skriva, 
rita, bygga och pyssla. En del andra ansåg att barnen får utveckla sin sociala 
kompetens, sina sociala sinnen och lyssna på andra, vänta på sin tur, vara 
social, visa hänsyn, vara med andra än de ordinarie kompisarna, 
kommunicera, fungera i grupp, stärka sin identitet och lära sig ta ansvar. En 
del av föräldrarna ansåg att barnen på fritidshemmet får göra mer utåtriktade 
aktivteter som att plocka bär, baka, bada, bowla, städa, cykla samt vara ute 
och leka med kompisar 
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6 Diskussion 
Syftet med vår studie är att undersöka och tydliggöra fritidspedagogens 
yrkesroll och vilka arbetsuppgifter som föreligger i fritidshemmets 
verksamhet kontra skolans verksamhet. Studien har genomförts genom 
utskick av enkäter till föräldrar samt intervjuer med barn, lärare och 
fritidspedagoger. I detta kapitel kommer vi att diskutera på studiens 
tillförlitlighet samt granska och problematisera de metoder vi valt. Med stöd 
i relevant litteratur kommer vi i resultatdiskussionen närmare analysera vårt 
resultat och intressanta aspekter med koppling till syfte och 
forskningsfrågor. 

_____________________________________________________________ 

6.1Undersökningens tillförlitlighet 
Malterud (1998) skriver att för alla datainsamlingstekniker vill man försöka 
få en god uppfattning om hur man mäter och vad man vill mäta. Vi 
använder oss därför av begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva 
hur bra vår datainsamling och vår undersökning har fungerat. God validitet 
och reliabilitet är en förutsättning för att vårt resultat skall kunna 
generaliseras till att gälla även andra fritidspedagoger än de som är 
undersökta. För att få svar på vårt syfte har vi valt att använda oss av 
intervjuer och enkäter. Under databearbetningen från intervjuer och enkäter 
har fokus legat på tillförlitligheten vilket följaktligen har gjort det lättare för 
oss att kunna tolka dem.  

Vid intervjuerna av barnen förelåg det tidvis vissa svårigheter. Det fanns 
tillfällen då barnen inte förstod frågornas innebörd vilket ledde till att vi fick 
förklara eller formulera om frågorna.  

Vid intervjuerna fick deltagarna själva välja om de ville medverka och hur 
de ville att deras information behandlades, konfidentiellt eller offentligt. Vi 
valde att inte låta intervjupersonerna ta del av intervjufrågorna innan av den 
anledningen att de inte skulle ha så mycket tid att fundera över dem. Detta 
hade annars kunnat medföra att de förberett sig innan genom att direkt 
återge aktuella och relevanta dokument.  

Inför intervjun med rektor Berit Eriksson skickade vi ut frågorna i förtid. 
Vår förhoppning var att vid intervjutillfället få så utvecklade och 
genomtänkta svar som möjligt. Intervjupersonen hade dock inte tagit del av 
frågorna innan intervjutillfället vilket vi upplevde påverkade resultatet. Då 
intervjupersonen ej var förberedd upplevde vi svaren som ostrukturerade 
och osammanhängande.  
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Vår förhoppning med att göra en enkätstudie var att få en helhetssyn över 
den aktuella fritidshemverksamheten. Vi menar att föräldrar är en stor del av 
verksamheten tillsammans med barnen och kunde vi ta hjälp av dem ansåg 
vi det som en fördel för studien. Detta gjorde att vi valde ut en specifik klass 
och dess föräldrar för att svara på vår enkät. Den fördel som vi såg med 
detta var att de hade möjlighet att ta hem enkäten och sedan vid tillfälle 
lämna den på skolan igen. Genom att de hade möjlighet att ta hem enkäterna 
var vår förhoppning att de skulle vara få hastiga svar utan istället mer 
genomtänkta och bearbetade svar. En nackdel med enkätstudien är att 
bortfallet blev relativt stort, 45 %, vilket vi upplever blev ganska mycket. 
Om tiden funnits så hade vi valt att dela ut dem till ännu en klass med 
föräldrar. Trots att bortfallet var 45 % anser vi att tillförlitligheten i studien 
är tillfredställande.  

Enkätstudien innehöll även två öppna frågor. Dessa frågor skulle ge svar på 
vad föräldrarna ansåg om barnens fria tid på fritidshemmet. Tio av elva 
föräldrar besvarade dessa två öppna frågor. De svar som lämnades upplevde 
vi som tillfredsställande eftersom de gav tydliga svar på det vi ville veta.  

6.2 Metoddiskussion 
Vid vår forskningsstudie har vi valt att använda oss av metoder som 
kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer. Valet av dessa metoder 
uppkom som ett bra alternativ till vårt syfte som innefattar 
fritidspedagogens yrkesroll genom styrdokument och annan litteratur. Kvale 
(2009) menar att vid en intervju bygger samtalet på att forma det mänskliga 
samspelet mellan forskaren och den intervjuade personen. Detta är något 
som vi har tagit i åtanke vid utformandet av intervjustudien. Vi har lagt 
fokus vid goda dialoger med informanterna vilket i sin tur lett till intressant 
och relevant information.  

Vid analysen och bearbetningen av intervjuerna har det varit en stor fördel 
då vi använt bandspelare. Processen underlättades eftersom det var möjligt 
att återgå om det funnits något vi missuppfattat.  

Vid intervjutillfällena hade vi väl genomarbetade och väl genomtänkta 
frågor i relation till vårt syfte och forskningsfrågor, detta gjorde att 
intervjuerna gick smidigt. Fördelen vid intervjutillfällena var att valet av 
informanter hade skett under vår verksamhetsförlagda utbildning hösten 
2009 och det underlättade intervjupersonerna var väl kända för oss. 
Fördelen med att använda intervjuer som metod anser vi vara att 
informationen kan bli mer personlig och omfattande än vad den är vid en 
enkätundersökning. Vi anser dock att det är en bra metod att använda och att 
syftet med studien besvarades väl. Vi har funnit att intervjuer kan vara 
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känsligt då en del intervjupersoner kan uppleva det som obekvämt att bli 
inspelade på band. Vid denna intervjustudie som metod har vi nu i efterhand 
insett kan vara svår att utföra, detta eftersom vi anser att en uppföljning av 
intervjupersonen hade behövt äga rum vid mer än ett tillfälle för att få ett 
mer utvecklat resultat. Detta eftersom vi upplevde att vi hade behövt mer tid 
på oss vid intervjutillfällena. Vi som intervjuare kan styra intervjupersonen i 
allt för hög grad och på det sättet påverka innehållet i den information som 
lämnas, vilket kan vara en nackdel. Vår oerfarenhet som intervjuare kan bli 
betydande för hur intervjun flyter på samt att det kan vara svårt att följa upp 
och komplettera med följfrågor.  

Vi har funnit både fördelar och nackdelar med att använda enkäter. En 
fördel är främst att informanternas anonymitet kan bevaras. Vidare ser vi det 
som mycket positivt att vi med hjälp av enkäter nå ett större urval och 
informanterna kan dessutom ta god tid på sig och begrunda de svar de 
lämnar innan. Vi har dessutom inget inflytande i de svar som lämnas 
eftersom vi inte närvarar vid besvarandet av enkäten. De nackdelar vi funnit 
är främst att den mängd frågor som kan ställas är mycket begränsad. 
Frågorna får dessutom inte vara för svåra och vi begrundande även aspekten 
att det inte går att ställa följdfrågor eller kompletterande frågor om 
eventuella oklarheter skulle uppstå. Den information som samlats in från vår 
enkätstudie ger heller ingen förståelse på ett djupare plan utan ger endast en 
ytlig bild av den företeelse vi vill undersöka. En enkätstudie ger en mer 
generell bild än vad en intervjustudie gör. På grund av dessa aspekter har vi 
i efterhand kunnat konstatera att enkätstudien och intervjustudien 
kompletterar varandra.  

6.3 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer vi att diskutera vårt resultat och intressanta 
aspekter närmare. Vi har tagit del av tidigare forskning, aktuell litteratur och 
läroplaner samt genomfört en enkätstudie och intervjustudier för att få ett så 
omfattande perspektiv som möjligt med relevans för vårt syfte och våra 
forskningsfrågor.  

Utbildningsdepartementet (1998) menar att fritidspedagogen skall bidra till 
barns sociala utveckling, omsorg för social utveckling i grupp samt skapa 
trygghet genom att förebygga mobbning - och trakasserier. Vår första 
forskningsfråga handlar om det föreligger andra arbetsuppgifter för 
fritidspedagogen än vad som beskrivs i läroplaner och styrdokument. Vår 
andra forskningsfråga berör hur fritidspedagogerna bidrar med sina 
arbetsinsatser i skolans verksamhet.  
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Under vår studie har vi kommit fram till att den dubbla yrkesrollen som 
råder för fritidspedagoger gör det mycket svårt att utveckla och bilda en 
egen yrkesidentitet och specifik yrkesroll. Detta på grund av det dubbla 
arbetet som fritidspedagoger numer gör i två helt skilda verksamheter. 
Uppkomsten till denna dubbla yrkesroll har vi sett startade i och med 
integreringen av fritidshemmet i skolans lokaler. Integreringen innebar inte 
endast att fritidshemmet tog plats i skolans lokaler. I och med att skolan 
hade brister behövdes hjälp och resurser. Fritidspedagogerna var en lämplig 
yrkeskategori, särskilt eftersom man såg att de inte hade några barn under 
den tiden barnen gick i skolan. Detta ledde till att fritidspedagogerna klev in 
i skolans värld som resurser och täckte upp där lärarna inte hann med. För 
att ta vara på den kompetens fritidspedagogerna besitter har många idag fått 
ta över egna ämnen. Dessa ämnen är dock svåra att kunna definiera eftersom 
det ser olika ut beroende på vilken fritidspedagog man ser till. Vidare har vi 
även funnit att fritidspedagogerna ofta inte har någon egentlig kompetens 
för det ämne de ansvarar för.  

Rent övergripande om man ser till enkätundersökningen så ser det ut som att 
föräldrarna är väldigt nöjda med det fritidshem som vår studie genomfördes 
på. Många föräldrar ansåg att fritidshemmet kan bidra till barns sociala 
utveckling och att fritidshemmet kan bidra med andra viktiga erfarenheter 
än skolan. Vår uppfattning är att det finns ett stort behov av fritidshem och 
fritidspedagoger. Fritidspedagogers kompetens är viktig och nödvändig i 
dagens samhälle, med sin mer uttalade inriktning mot barns sociala 
utveckling. Vi anser att fritidspedagogers kompetens bör tas tillvara och 
nyttjas på det sätt som yrket faktiskt innebär, att arbeta med barns sociala 
kompetenser. 

De intervjuade fritidspedagogerna anser själva att deras kompetens ligger i 
arbetsuppgifter som att skapa trygghet och trivsel, stimulera och uppmuntra 
barns intressen samt ta vara på barns fria tid genom att erbjuda olika 
möjligheter och aktiviteter. Om man ser till tidigare forskning och de 
resultat vi kommit fram till i studien, så arbetar en fritidspedagog inte enbart 
med barns sociala utveckling och grupprelationer, utan fungerar som en 
"allt-i-allo-lärare", för att kompensera de brister som råder i dagens skola.  

Den rektor som deltog i vår intervjustudie gav väldigt vaga svar på vad en 
fritidspedagogs främsta och yrkesspecifika arbetsuppgifter är. Hon gav 
exempel på att fritidspedagogerna skall vara med barnen, agera som vuxna 
förebilder och vara goda fostrare. Detta anser vi inte vara yrkesspecifikt för 
fritidspedagoger, utan mer ett generellt förhållningssätt som bör råda bland 
all pedagogisk personal inom skola och barnomsorg. Vidare ansåg hon att 
fritidspedagogens yrkesspecifika arbetsuppgifter på fritidshemmet handlar 
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om att upprätthålla en god föräldrakontakt, att leda, inspirera och finnas till. 
Detta ser vi heller inte som något specifikt för just fritidspedagogen, utan 
som något som bör råda bland alla pedagoger som arbetar med barn. En 
slutsats kan vara att fritidspedagogyrket är luddigt och oklart och svårt att 
definiera med några särskilda arbetsuppgifter och arbetsområden.   

Två av de intervjuade fritidspedagogerna ansvarade för idrotten i någon 
mån, men ingen av dem är utbildad idrottslärare. Båda dessa 
fritidspedagoger ansvarade även för ämnet matematik på något sätt, och inte 
för detta är de heller någon utbildad matematiklärare. Inte nog med att 
fritidspedagogen redan har dubbla yrkesroller i och med arbetet på 
fritidshemmet och i skolans verksamhet, utan dessutom så är arbetet i skolan 
odefinierbart och luddigt med många olika arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Om man ser till intervjun med rektorn vid en 
lågstadieskola så menade denne att fritidspedagogers kompetens ligger i att 
vara förebilder och ansvara för sådant inom skolan som dennes styrkor 
ligger i. Hon kunde inte peka på några särskilda arbetsområden eller 
arbetsuppgifter annat än att fritidspedagogerna gör det som de är bra på. 
Detta ställde vi då oss undrande till, vad fritidspedagoger egentligen är bra 
på. Om man då ser till vad som tas upp i de läroplaner och styrdokument, så 
står det till exempel Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1998) att 
fritidspedagogen skall bidra till barns sociala utveckling, omsorg för social 
utveckling i grupp samt skapa trygghet genom att aktivt arbeta mobbnings - 
och trakasseriförebyggande. Detta skulle vi alltså kunna tolka som att 
fritidspedagoger skulle kunna arbeta med livsskunskap, kamratfrågor, 
sociala träning i grupp och social utveckling. Detta är ingenting som varken 
rektorn eller någon av fritidspedagogerna nämner. Däremot påstod den 
intervjuade lågstadieläraren att fritidspedagogers spetskompetens ligger i de 
estetiska ämnena. Ingen av de intervjuade fritidspedagogerna nämnde något 
om estetiska ämnen och inte kan vi heller se någonstans i läroplaner eller 
styrdokument om att fritidspedagoger skall arbeta med de estetiska ämnena i 
skolan. Faktum är att ingenstans i varken läroplaner eller styrdokument 
nämns det vad fritidspedagogers främsta arbetsområden eller arbetsuppgifter 
är i skolans verksamhet. Detta ställer vi oss mycket kritiskt till. Inte nog 
med att fritidspedagoger bidrar som resurs i skolans verksamhet. Vi har 
även sett att eftersom fritidspedagogerna bidrar på alla tänkbara sätt i 
skolans verksamhet för att fylla de hål som finns, så läggs allt krut under 
dagtid vilket resulterar i att fritidshemmets verksamhet blir lidande och 
åsidosatt.  

Om man granskar högskoleutbildningarna kategoriseras alla under en och 
samma kategori, det vill säga lärare med olika inriktningar. Om man ser till 
den generella lärarens yrkesroll kan denna delas upp i flera olika 
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underkategorier, som till exempel idrottslärare, musiklärare, 
matematiklärare, svensklärare och så vidare. Vi kan då alltså utesluta dessa 
ämnen som något som skulle ligga i fritidspedagogens kompetens. Den 
inriktning som specificeras för just fritidspedagoger är lärare mot barn och 
ungdomars fritid. En fritidspedagog ska då enligt vår uppfattning arbeta med 
barn och ungdomars fritid, med sociala relationer och social utveckling. 
Detta är något som skulle kunna utvecklas som fritidspedagogers kompetens 
och arbetsområden, även i skolans verksamhet.  

Vår slutsats är att det är svårt att specificera några särskilda arbetsområden 
för fritidspedagoger i skolans verksamhet, eftersom det inte finns några. 
Fritidspedagogers kompetens ligger i fritidshemmets verksamhet, men som 
ofta blir åsidosatt och undanskuffat på grund av arbetet i skolan. Vi har 
kommit fram till att fritidspedagoger endast verkar som resurs och 
hjälplärare i skolans verksamhet på grund av bristande förhållanden i 
skolan. Med det sagt menar vi inte att fritidspedagoger inte har något att 
bidra med i skolans verksamhet. Dessa dubbla yrkesroller för 
fritidspedagoger är något som vi ser som väldigt komplext och vill 
definiera. I och med integreringen av fritidshemmet i skolans verksamhet 
har fritidspedagogens yrkesroll och yrkesidentitet fått en annan innebörd än 
tidigare. 

Haslam (2004) tar upp att alla lärare kan delas in i mer specifika kategorier, 
som till exempel musiklärare, idrottslärare och matematiklärare. 
Fritidspedagoger ingår inte i någon av dessa kategorier och vi ställer oss 
därav undrande till varför fritidspedagoger ansvarar över undervisning i till 
exempel musik, matematik och idrott. Samtidigt uttrycker sig rektor Berit 
Eriksson, Ängsskolan, (se bilaga 1) att fritidspedagoger utövar i skolan de 
som de är bra på, medan läraren har det huvudsakliga ansvaret. Om 
fritidspedagoger undervisar i olika ämnen i skolan utan någon egentlig 
kompetens och inte har något vidare huvudansvar, vad är då orsaken till 
detta? Vår slutsats kommer tillbaka till att det är bristande förhållanden i 
dagens skolverksamhet och fritidspedagogerna endast verkar i form av extra 
resurser och stödinsatser i form av hjälplärare i de situationer som den 
ordinarie läraren inte hinner med. Vi anser att en förändring behöver göras 
där fritidspedagogens yrkesroll förtydligas med tydligare 
arbetsbeskrivningar och ansvarsområden, främst vad gäller arbetet i skolans 
verksamhet.  
 
Hilmersson (2008) tar upp att ett yrke kan vara ett sätt att definiera sig själv. 
Därmed anser vi att det kan det vara så att fritidspedagoger inte bara 
upplever sig som en yrkesroll eller yrkesidentitet utan även i relation till sin 
personliga identitet. Begreppet yrkesidentitet menar vi kan definieras som 
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hur fritidspedagogerna utifrån sitt yrke och sin yrkesroll konstruerar en 
identitet, en slags uppfattning om vem de är i sitt yrke. Yrkesidentiteten 
handlar om ett personligt införlivande av yrkesrollen som fritidspedagog, 
genom skapandet av en personlig innebörd av den, menar Hilmersson 
(2008). Identifikation med den övergripande kategorin lärare bygger på 
upplevda likheter med andra inom samma sociala kategori, men även på 
upplevda olikheter med andra sociala kategorier enligt Haslam (2004). 
Identiteten som fritidspedagog skapas genom att fritidspedagogerna 
presenterar sin identitet för omgivningen och därmed skapar en 
förhandlingssituation påstår Charon (1998). Här ser vi att yrkesrollen som 
fritidspedagog utgörs av de förväntningar och normer omgivningen, det vill 
säga, lärare, ledning och föräldrar förknippar med yrket kan vara vissa 
kompetenser som utbildning och arbetslivserfarenhet. Både omgivningen 
och fritidspedagogerna blir då själva bidragande till skapandet av rollen som 
hjälplärare. Rollbeteendet utgörs av beteende i rollen, till exempel genom 
utövandet av rollspecifika arbetsuppgifter, det vill säga, de arbetsuppgifter 
fritidspedagoger tillåter sig ta på sig inom skolans verksamhet enligt 
Hilmersson (2008). 

6.4 Egna reflektioner   
Efter våra verksamhetsförlagda utbildningar inom vår utbildning till lärare 
med inriktning mot barn och ungdomars fritid, har intresset väckts att få mer 
kunskap om fritidspedagogens yrkesroll. Eftersom vi anser att yrkesrollen 
idag anses väldigt komplex, med många olika arbetsområden och 
arbetsuppgifter. Resultatet visar att fritidspedagogerna själva anser att deras 
uppgifter är att skapa trygghet, trivsel, socialutveckling, stimulera barnens 
intressen, att erbjuda olika fritidsaktiviteter samt tillhandahålla material för 
barns fria skapande. En av de intervjuade fritidspedagogerna kände att hon 
idag har blivit en "allt-i-allo" och upplever att det kommer att bli en stor 
förändring i framtiden där fritidspedagoger kommer att erbjudas andra 
arbeten och där yrket som sådant kommer försvinna. 

För att ge barnen en så bra verksamhet som möjligt genom integreringen av 
fritidshemmet i skolans lokaler förstår vi att fritidspedagogens 
arbetsuppgifter har förändrats. Det framkom i intervjuerna med barnen att 
de anser att fritidspedagogerna sitter mycket i fikarummet och dricker kaffe, 
springer runt, hit och dit och så vidare. Vi ställer oss undrande till om detta 
kan bero på att fritidspedagogerna ger så mycket av sig själva under 
skolverksamheten att de inte orkar lägga fokus på fritidsverksamheten på 
eftermiddagen.  

Vi har sett att samverkan inte är ömsesidig mellan fritidshem och skola. 
Fritidspedagoger bidrar med sin kompetens till skolans verksamhet, men 
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skolan bidrar i sin tur inte till fritidshemmets verksamhet. Ett ojämlikt 
förhållande råder, och alla aktörer inom både skola och fritidshem är 
bidragande till den dubbla yrkesroll som fritidspedagoger numer har idag. 
Vidare framgår det av resultatet att meningar är delade kring 
fritidspedagogers kompetens och egentliga arbetsuppgifter.   

Många nya frågor har dykt upp under studiens gång och vi ställer oss 
undrande till hur fritidspedagogens yrkesroll kommer att se ut i framtiden. 
Kommer fritidspedagoger fortsätta arbeta som resurser i skolans 
verksamhet, som en hjälpande resurs som fyller de hål inte skolan klarar av 
att fylla själva? Kommer fritidspedagoger att få egna ansvarsområden och 
arbetsuppgifter i skolans verksamhet? Kommer det någonsin att börja råda 
ett jämlikt förhållande mellan fritidspedagoger och lärare? 
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8. Bilagor    

    Bilaga 1 

 

Intervju med Lisa, fritidspedagog 52 år. 5/11-2009 

Lisa valde att delta anonymt i intervjun. Lisas namn är fingerat. 

Intervjuare: Vad anser du är fritidspedagogens främsta 
arbetsuppgifter? 

Lisa: Ja det är alltså då, på fritids så är det ju sa att jag ska se till att 
alla barn känner sig trygg och att de vill vara på fritids. Plus att barnen 
tycker att det är kul att vara på fritids.  

Intervjuare: Vilka arbetsuppgifter har en fritidspedagog på 
fritidshemmet? 

Lisa: Ja det är ju att vi har verktyg till alla olika aktiviteter barnen 
håller på med, och att hjälpa till att alla får göra vad de känner för, fritt 
nästan, de som de vill göra. Och sedan även se till att föräldrarna får 
en bra information om vad som händer och pratar om barnen, så att 
det fungerar inom den fria leken. Och att både barnen och föräldrar 
känner sig trygga med sitt fritidshem.  

Intervjuare: Hur ska ni göra så att de känna sig trygga? 

Lisa: ja, det är ju det att föräldrarna är trygga hos oss så att man 
liksom kan prata med dem och att man har den här kommunikationen 
mellan varandra samtidigt som att barnen känner sig trygga och även 
att de kan komma till oss och prata om de känner för det, och att de 
kan berätta för oss om det är något speciellt. 

Intervjuare: Vad anser du är fritidspedagogens arbetsuppgifter i 
skolans verksamhet? 

Lisa: Öhh… där är det ju den sociala biten som är jätte viktigt, och 
även drama och bild. Jag  är en sån pedagog som är i klassen, ingen 
resurs eller extra lärare utan en till vuxen som ser barnen. Jag kan ta 
ett exempel när läraren står och har genomgång, så är vi 
fritidspedagoger duktiga på att se om alla barnen har fattat vad som 
händer och kan hjälpa dem som kommit efter utan att vara någon extra 
lärare utan istället se om barnet känner sig trygg och förstår, för det 
ser inte läraren alltid som står där framme. Utan det är därför viktigt 
att vara två vuxna, för den sociala biten och att alla ska känna sig 
duktiga även de som har det jobbigt och även att man är där och ser 
till att dem får positiv kritik, visa att man ser dem varje dag.  



 

 

 

Bilaga 1 
Intervjuare: Hur samverkar fritidshem och skola? 

Lisa: Ja, vet du eftersom vi är i samma lokaler så samverkar vi ju 
genom att använda samma lokaler. Ehh…vi använder även om det 
händer snabba förändringar, eftersom lärarna har schemalagd 
arbetstid, så kommer de även in och jobbar på fritids om det behövs. 
Vi gör även veckobreven tillsammans och i veckobreven skriver vi 
även all fritidsinformation . Ehh..vad är det mer, jo vi använder vi ju 
samma material och vi beställer mycket tillsammans.  

Intervjuare: Hur samverkar fritidspedagoger och lärare?  

Lisa: Vi, nu pratar jag om mig och (namn på klasslärare) , vi jobbar ju 
så att vi planerar tillsammans. Vi går även kurser tillexempel en 
matematik kurs som vi nu går tillsammans. Vi sitter även vissa kvällar 
när det är något speciellt. Vi har utvecklingssamtal tillsammans till 
alla barnen, vi är alltid två stycken. Vi har öhh vad heter det nu, jo 
klassresor tillsammans som vi sparar och samlar pengar med barnen. 
Ja det finns mycket, vi pratar om allt vi har jobbat jätte länge 
tillsammans jag och (namn på klasslärare). Vi behöver bara titta på 
varandra så vet vi.  

Intervjuare: Hur är din arbetstid förlagd, fritidshem/skola? 

Lisa: Vi kollade nyss på hur det där var vi jobbade och eftersom 
skoldagen är mellan 8.15 till 13.15. Så det blir ungefär skola 55% och 
fritids 45%, lite mer skoltid alltså. Men som vi har gjort så går vi ifrån 
mellan 12.45 -13.15 innan nästa verksamhet börjar. Eftersom 13.15 
börjar fritidsverksamheten varje dag. Så vi har numera den tiden till 
för att vi på fritids ska kunna sitta och prata om vad vi ska göra på 
fritids och om det är något vi behöver förbereda i verksamheten, vi är 
ju som två olika verksamheter. 

Intervjuare: Är det alla fritidspedagoger som tar den tiden? 

Lisa: Jo det är det. Ibland kan man ju bara inte gå ifrån barn gruppen 
och det har hänt något speciellt, då kan man ju bara inte gå ifrån. Men 
annars så har vi bestämt det såhär inom vårt arbetslag. 

Intervjuare: Vilka är dina främsta arbetsuppgifter i skolans 
verksamhet? 

Lisa: Ja här kommer den biten, jag älskar ju båda verksamheterna och 
tycker om dem på olika sätt. I skolan det är ju här jag tycker om att 
jobba med dem som har det svårt, har alltid tyckt om det. Det händer 
alltid något kring dem. Sen på fritids så är det att de får jobba med det 
de vill tillexempel i vårt målar rum där de sågar och de bygger och 
håller på, som tomtenissarna på julafton, det är så roligt att se, jag  
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älskar verkligen mitt jobb. Sen finns det ju alltid något man skulle 
vilja ändra på, men så är det ju alltid ibland. 

Intervjuare: Men det är alltså dina främsta uppgifter inom 
verksamheten? 

Lisa: Ja jag har ju idrotten, den är en av mina uppgifter, och den ska ju 
planeras och det är det ena med det andra. Bilden har jag ju också. Sen 
har jag ju kompissamtalen och där kommer ju den sociala biten. Sen 
har jag ju även rastverksamheten, ehh vad mer….jo sen även drama 
och bild.  

Intervjuare: Vilka är dina främsta arbetsuppgifter på 
fritidshemmet?’ 

Lisa: Ja det är ju det här, ja att vara med i aktiviteter med barnen och 
planera verksamheten. Se till att det finns verktyg till allting som vi 
jobbar med och det är ju det här med de äldre barnen. Jag har alltid 
vilja ha ett fritidshem för de äldre barnen, eftersom att jag tycker dem 
är för gamla, men vi får se, jag tycker inte de som går i fyran, femman 
och sexan ska behöva vara i samma verksamhet som de barn som är 
yngre.  

Intervjuare: Varför då? 

Lisa: Därför att de har olika intressen, olika aktiviteter, de behöver 
mer än bara och sitta och rita och bygga med pärlor och leka med 
barbie dockor. Dom behöver mycket annat som den här 
övernattningen vi gjorde. Man kan åka och spela bowling, vara ute i 
skogen mer, åka iväg och fiska, göra sådana saker med dem. De små 
barnen orkar kanske inte gå dit, de behöver hjälp med kläderna och 
flera av dem orkar inte bära sin ryggsäck, så det är mycket sånt, dom 
ska ha andra aktiviteter.  

Intervjuare: Vad har du för framtida mål och visioner som 
fritidspedagog? 
 
Lisa: Ja det är att få igång verksamheten för de äldre barnen. Få igång 
mera det här med föreningar, vi har redan fått några stycken som 
engagerar sig. Dans är ju verkligen min grej, och det har vi inte heller 
kommit igång så mycket med än. Vad var nu frågan igen?  
 
Intervjuare: Vad har du för framtida mål och visioner som 
fritidspedagog? 
 
Lisa: Jo det är ju det här att jobba med äldre. Att det blir så att de vill 
vara på fritids, och egentligen skulle vi inte behöva kalla det fritids  
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utan det skulle kunna hete f-kids eller något sånt. Att tänk om att ha en 
liten fritidsgård på våra skola, som har öppet på kvällarna och vi 
skulle kunna använda oss av storskolan som lokal. Det är en av mina 
visioner att skolan ska användas som lokal, eftersom den står tom. 
Sedan använda klassrummen efterskolans slut. Flytta bänkar och ta 
fram pingisbord och biljardbord. Och vissa lärare sitter ensam i sina 
klassrum och planerar där barnen skulle kunna använda lokalerna 
istället, men där är vi inte ännu. Sen har jag också en grej som jag 
brukar tänka på, att tänk om den här skolan tillexempel som vi är 
kring 25-30 personer som är pedagoger, skulle kunna ha en dag som 
är kring 6 timmar. Använda detta till att barnen får göra det de är bra 
på, de som är duktiga i bild får ha det en halv dag och de som tycker 
om matematik har det, eller slöjd. Göra det som en dag som barnen får 
välja fritt de som de är intresserad av. Sen vill jag även att 
fritidshemmet måste fram mer, visa vad vi kan, mycket mycket mer än 
vad vi gör. Stå mer i tidningar om vad vi arbetar med, det tycker jag är 
lite lamt. Man sitter och gnäller och sen så gör man ingenting. 
 
Intervjuare: Hur ser du på att det här att fritidshemmet är i 
skolans lokaler? 

 
Lisa: Som vi har det nu, så har vi det alldeles för trångt. Klassrum och 
bänkar och så..man kan ju inte bara flytta undan dessa så att barnen 
leker skola istället i klassrummen. Men vi försöker göra det bästa av 
det, vi är mycket ute sen har vi ju gympa salen en gång i veckan. Nu 
är det ju snart bra för vi har ju världens tillfälle att bara knäppa på oss 
skidorna och åka ut i skogen. Sen skridskor, allting finns ju i närheten. 
Så att på det sättet att vara ute är jätte bra eftersom inne är det lite 
trångt. Ibland önskar jag att vi hade fristående lokaler men ändå som 
är i anslutning till skolan.Nu har jag säkert glömt en massa… 
 
Intervjuare: Är det något du känner du vill tillägga? 
 
Lisa: Nej inte som jag kommer på nu 
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________________________________________________________ 

Intervju med Eva, arbetat i 29 år  21/11-2009 

Eva valde att delta anonymt i intervjun. Evas namn är fingerat. 

________________________________________________________ 

Intervjuare: Vad anser du är fritidspedagogens främsta 
arbetsuppgifter? 
 
Eva: Ja den främsta uppgiften är ju fritidshemmet, barnen, före och 
efter skolan. Omsorgsbiten där. 
 
Intervjuare: Vilka arbetsuppgifter har en fritidspedagog på 
fritidshemmet? 
 
Eva: Allt! 
 
(skrattar) 

   
Det var lite svårt, arbetsuppgifter, ja på morgonen tar vi ju emot 
barnen som kommer halv sju, lagar frukost åt de tidigare barnen, sen 
har vi samling när dom slutar skolan och går igenom vilka som är här 
och när dom ska gå hem och sådär. Sen brukar vi ha högläsning en 
stund sen brukar det vara mellanmål. Och sedan efter det har vi 
aktiviteter. Tidsmässigt har det blivit den här terminen efter 
mellanmålet. Och nu den här terminen jobbar vi med de äldre barnen 
på den här avdelningen, där det är 2:or och uppåt. Så då kan vi göra 
lite andra aktiviteter än om vi hade haft de små barnen. Nu har vi 
alltså då en planerad verksamhet för barnen som vi sätter upp i hallen 
då, och det varierar då lite grann..för att ibland beror det på när barnen 
går hem, då kan vi ju inte dra iväg,  en del barn är bara till kl två, tre 
och en del är till klockan sex. Vi har detta år kunnat ha en mer 
utåtriktad verksamhet, än tidigare. Först när terminen startar så gör 
man ju så här att man när det har gått någon vecka samtalar med 
barnen, dom får själv säga vad dom vill göra på fritids och ha en som 
brainstorm, att man skriver ner, utifrån det hittar vi då en röd tråd och 
då kollar vi vad som går att genomföra, en del saker kanske är svårt 
och då får man titta på det. Men barnen får vara med och säga sitt. 
Vara med och bestämma.  
 
Intervjuare: Vad anser du är fritidspedagogens arbetsuppgifter i 
skolans verksamhet? 
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Eva: Ja jag jobbar ju, som hela tiden jobbat med halvklass mot den 
läraren jag jobbat med. Så jag lyfter ut halva klassen och har 
dramaövningar eller bild, det är som jag som har det. Jag har sån tur så 
jag har fått följa en klasslärare från ettan, tvåan och trean, så jag har 
haft samma barn, då kan man ju verkligen utveckla deras kunskaper.  
 
Intervjuare: Hur känner du för ditt arbete i skolan? 

 
 Eva: Ja nu tycker jag det är bra, för att jag gör det jag är bra på. Och 

jag anser att jag inte ska ha det här renodlade ämnena som matematik, 
no och svenska som dom har på lågstadiet, utan det är lärarens jobb. 
Men det får de ju ändå med mig, oavsett vad vi har så ingår ju allt det 
där, det är ju en process med mål och sådär, jobba med olika material, 
så kommer vi ju ändå in i det där, med matematik och svenska. 
 
Intervjuare: Du sa att du hade drama, har du någon särskild 
utbildning för drama eller? 
 

 Eva: Nej det har jag inte, men det ingick ju i min grundutbildning till 
fritidspedagog, men sen har jag ju läst litteraturer så då får man ju det 
på det sättet också. Och erfarenheten också gör ju att man, man känner 
ju som vad som är bra och göra, och vad som är mindre bra. Då jobbar 
man ju för att jobbar ihop gruppen mer, eller det här med Barn och 
Barn att det som kommer in, när man gör dramaövningar och 
kontaktövningar. Sen träna barnen till att agera, när man har drama. 

 
Intervjuare: Hur samverkar fritidshem och skola? 
 

 Eva: Vi jobbar alla fritidspedagoger mot en grupp barn på skoltid, och 
jag jobbar nu mot en tvåa, jag jobbade mot dem i ettan också, och vi 
jobbar ju kanske lite olika, beror ju lite på hur man planerar med 
klassläraren, och vad som behövs, hur stora grupperna är och sådär, 
om man måste ha pojke eller flickgrupp om man kan jobba bara med 
stor grupp, både läraren och jag eller att bara jag jobbar separat med 
en grupp, så nu gör jag både och. Nu jobbar jag ju mycket i skolan. Nu 
jobbar jag mycket i skolan, mycket med halvklass, tisdag och onsdag. 
Nu är jag inne i klassen resten av dagarna, då är jag med läraren och 
följer upp det hon gör. Det är som en resurslärare då, hon går igenom 
läsläxan eller uppgifter med enskilda barn, och då är jag i 
klassrummet.  

 
Intervjuare: Hur samverkar fritidspedagoger och lärare? 
  
Eva: Jag har ju haft sån tur att det har funkat jätte bra, det är kanske 
sällan där det inte fungerar 
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Intervjuare: Du går ju in i på skoltid, brukar den lärare du 
samverkar med någon gång arbeta på fritids? 

 
 Eva: Nej, inte schema lagt, hon ställer ju säkert upp om det blir något 

akut att min kollega måste iväg för att det har hänt något, då tror jag 
det absolut inte är något problem att hon kommer ner.  
 
Intervjuare: Hur är din arbetstid förlagd, fritidshem/skola? 

 
Eva: Ja jag är ju som hela förmiddagen i skolan tycker jag, men nu 
slutar barnen här halv två, och jag jobbar alla dagar till halv fem utom 
måndagar då stänger jag, och då har jag ju barnen från halv två till 
halv fem och det är tre timmar. Tre gånger 5 de ser man ju att största 
tiden går åt i skolsamverkan och rastverksamhet.  
 
Intervjuare: Vilka är dina främsta arbetsuppgifter i skolans 
verksamhet? 
 
Eva: Drama och bild.  
 
Intervjuare: Vad har du för framtida mål och visioner som 
fritidspedagog? 

 
 Eva: Ja jag är ju i den åldern, så det är ju om några år men ändå det 

här med visionen, men det är ju det här med att stärka barnen, möta 
barnen. Finnas till hands, inte det här att de måste göra saker, utan vi 
erbjuder aktiviteter och vill dom inte så behöver dom inte. För de är ju 
fritid alltså deras fria tid.  

      
Intervjuare: Hur är övergången för dig mellan skola och 
fritidshem? 
 

 Eva : Ja i fjol var det kanon bra, för då hade jag ingen verksamhet 
efter lunchen, då hade jag planeringstid. Men nu är jag inlagd även på 
skolverksamheten efter lunch, så jag haren liten stund där jag hämtar 
andan innan jag gå in på fritids.  
 
Intervjuare: Hur lång tid är det ungefär? 
 
Eva: Ja det beror på, en halvtimme, tjugominuter kanske.. 
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________________________________________________________ 

Intervju med Moa, fritidspedagog, 55 år  25/11-2009 

Moa valde att delta anonymt i intervjun. Moas namn är fingerat. 

________________________________________________________ 

(Moa läser igenom intervjufrågorna) 

(Moa går och letar efter allmänna råd i fritidshem)  

(Moa hittar inte det hon letar efter och kommer och sätter sig vid 

bordet igen) 

 

Intervjuare: Vad anser du är fritidspedagogens främsta 
arbetsuppgifter? 
 

 Moa: Ja det är ju att barnen ska känna sig trygga, trivas och så ja det 
är ju att utöva sin sociala utveckling, träna deras sociala utveckling, 
och sen att prova på deras fritidsintressen, i den utsträckning man kan.  

Intervjuare: Vilka arbetsuppgifter har en fritidspedagog på 
fritidshemmet? 

 Moa: Ja det är ju att jobba med de frågor som jag nämnde i frågan 
ovanför, att jobba mot de målen så att vi får trygga barn. Och ha en 
verksamhet som dom får prova på. 

Intervjuare: Vad anser du är fritidspedagogens arbetsuppgifter i 
skolans verksamhet? 

 Moa: Det är att jobba med såna saker som vi har i vår utbildning. Dom 
kompetenserna vi har, att stötta barnen så att de når sina mål.  

Intervjuare: Vilka kompetenser kan det vara? 

 Moa: Ja i så fall är det ju så på den praktiska sida, stötta dom på olika 
sätt. Ja om de nu ska skriva något, få prova på ett annat sätt, praktiskt 
och inte bara på en abstrakt nivå.  

Intervjuare: Hur samverkar fritidshem och skola? 

Moa: Ja, jag har hand om barnen genom att ta ut barnen, under skoltid 
tar ut barnen, jobbar med det  jag är bra på.  

Intervjuare: Du går alltså in i skolan under dagarna, brukar 
skolan någon gång komma in på fritidshemmet? 
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Moa: En gång i månaden då har fritidspedagogerna fritidsplanering. 
Annars deltar de inte 

Intervjuare: Hur samverkar fritidspedagoger och lärare? 

 Moa: Ja, vi har ju gemensam arbetslagsplanering så det blir ju ändå så 
att mycket var för sig, men vi har ett gemensamt bord.   

Intervjuare: Hur är din arbetstid förlagd, fritidshem/skola? 

 Moa: Ungefär som det ska vara, 40 – 60 %, alltså 40% på skolan och 
60% på fritidsverksamheten.  Fast jag är nog mer på skolan 
egentligen. 

Intervjuare: Vilka är dina främsta arbetsuppgifter i skolans 
verksamhet? 

 Moa: Ja jag har idrott, praktisk matte, bild och det är så i år har jag 
tvåorna, och hon jag jobbar med jobbar med ettorna, en dag i veckan 
då har vi valt att ta hand om tvåorna och då tar hon hand om ettorna. 
Vi jobbar mycket med vi tar ut barnen i små grupper. 

Intervjuare:  Vilka är dina främsta arbetsuppgifter på 
fritidshemmet? 

 Moa: Ja, eftersom vi har så många barn, så gör vi ju det som vi har 
tillgång till, vi har väl inte  direkt några speciella delar, utan vi gör så 
att alla hinner med alla barnen. Vart de är, när de kommer och går, det 
har blivit vår främsta uppgift.  

Intervjuare: Vad har du för framtida mål och visioner som 
fritidspedagog? 

 Moa: Ja yrket som sådant, det tycker jag nästan att det inte är något 
riktigt framtids yrke. Det är ju som på väg, fritidspedagogen är ju som 
alltiallo. Det kommer bli en stor förändring.  

Intervjuare: Hur kommer det se ut i framtiden tror du? 

 Moa: Det kommer erbjudas andra jobb, vi kommer behöva vidare 
utbilda oss, fritidspedagogsyrket kommer att försvinna.  

Intervjuare: Hur tror du att det kommer att bli med 
fritidshemmet då? 

 Moa: Då är man väl både och, man har som någon slags kompetens, 
vidare utbildning eller vidare utbildning inom det du har. Har du hand 
om de på fritids. Eller så blir det som ett eftermiddagshem.  
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Intervjuare: Att en lärare kommer ha samma kompetens? 

Moa: Egentligen har vi varsin 

Intervjuare: Vad är det som skiljer?  

 Moa: Jag tror att en fritidspedagog kan bygga på och bli lärare och 
den biten, men en lärare måste ha den kompetensen för att kunna blir 
fritidspedagog. Den sociala biten får dom prova på och samtidigt så 
hinner man inte, det är för stora grupper. Om inte fritidspedagogen 
skulle vara där så skulle det bli för mycket. 

Intervjuare: Vill du tillägga någonting utifrån det vi har frågat? 

 Moa: Ja, jag tycker det har blivit för tufft, en fritidspedagog ska ha ca 
20 barn per grupp, och det innebär ju att man har en grupp på 40 barn 
eftersom man är inte själv. Som det kommer bli här till hösten, så att 
då erbjuder man inte så varierad verksamhet.  

________________________________________________________ 

Intervju med Lena, lågstadielärare, 48 år  16/11-2009 

Lena valde att delta anonymt i intervjun. Lenas namn är fingerat. 

________________________________________________________ 

Intervjuare:  Vad anser du är fritidspedagogens främsta 
arbetsuppgifter? 

 Lena: Och gud det var ju jätte svårt, och säga vad de som är de 
främsta arbetsuppgifterna. Överhuvudtaget så är det ju 
fritidspedagogens specialkompetens för mig är ju riktat att vara 
mycket praktisk, mycket estetiska, för mig står fritidspedagogens yrke 
eller ämne för dom estetiska ämnena. Ehh..det är som jag tycker deras 
spetskompetens. Sen..ja det är nog så jag tänker den främsta 
uppgiften, det är komplementet till skolan, likväl, det är ju som vuxen, 
vi är ju alla pedagoger. Vi har ju samma rättigheter, samma 
skyldigheter att vara en bra förebild för barn i alla lägen.  

Intervjuare: Vilka arbetsuppgifter har en fritidspedagog på 
fritidshemmet? 

 Lena: Vilka jag uppfattar, jag vet ju att det ser annorlunda ut i dag än 
vad det gjorde när fritids inrättades, idag är det ju ett helt annat jobb. 
Jag beundrar dem, att man orkar till att börja med. Det dubbla  
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arbetssituationer- Å jag upplever ju att ge barnen en trygg 
eftermiddagsmiljö, trygg, rolig och lustfylld. Som vad ska jag säga, 
komplement till det tänkande och görande och sånt som har skett 
under skoldagen. Så tänker jag.  

Intervjuare: Vad anser du är fritidspedagogens arbetsuppgifter i 
skolans verksamhet? 

 Lena: Det har jag nog lite svårt att säga vad jag anser, utan det är nog 
snarare, eller jag vet ju att det är så att det är så olika från person och 
arbetsplats och så. Jag är ju så glad att spetskompetensen, som jag 
säger de här med det estetiska, att se på kunskap ur ett annat 
perspektiv än de teoretiska än det fördjupar kunskaper hos barnen. 
Och det är jag så otroligt glad över, jag tycker att vi kompletterar 
varandra med våra spetskompetenser. Det tycker jag ju att alla barn 
borde få.  

Intervjuare: Hur samverkar fritidshem och skola? 

Lena: Ja eftersom vi har en samlad skoldag, där fritids fick kliva in 
under ett annat tak, fick en ny arbetsgivare så, tvingades fritids och 
skola till samverkan på ett helt annat sätt än vad samverkan var före 
det. Då var det ingen samverkan mellan fritids och skola, när fritids 
låg under en annan verksamhet. Då var det komplement, eller det var 
två fristående verksamheter som jobbade vid sidan om varandra. Idag 
så är det väl så att fritids har blivit mer tillgängligt för alla barn, även 
för dem som inte har fritids. För att vi utnyttjar alla kunskaper vi har 
under den samlade skoldagen. Och sen är det ju upp till de personer 
och ledningar som faktiskt som styr och ställer över verksamheten.  

Intervjuare: Hur samverkar fritidspedagoger och lärare?  

 Lena: Nu kan jag bara prata utifrån vi samverkar. Och det är ju väldigt 
intimt. Vi planerar och genomför våra arbetsområden..ehh.. 
tillsammans, vi planerar med våra olika ögon och våra olika 
kompetenser. Jag lär mig mycket att se saker och ting, se kunskaper 
utifrån ett annat perspektiv och göra andra saker, men framförallt så 
lär vi oss av varandra.  Och det berikar, själva processen vi går 
igenom berikar vårat jobb det vi sen gör med barnen. Sen är det ju så 
att vissa saker kanske man känner att inte behärskar, då har man all 
rätt att säga, jag behöver inte kunna allt, jag  har kollegor som kan mer 
än jag, då lär jag mig, och backar och vise versa. 

Intervjuare: Hur är din arbetstid förlagd, fritidshem/skola? 

 Lena: Du menar om jag har arbetstid inom fritids, det har jag inte. Jag 
har ingen arbetstid förlag under fritidstid. Däremot så är det ju så att vi  
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är ju här, är det så att det är kort om folk på fritids, eller blir det så att 
det måste ske en planering, det ger ju varandra tid. Så för oss så är ju 
fritids i våra arbetslokaler, ibland så tycker man ju att man jobbar lika 
mycket på fritids, men jag har inte ansvars biten, precis som 
fritidspedagogerna inte har yttesta ansvaret för skolverksamheten, där 
har vi ju ansvar under olika  former, jag behöver inte ta ansvar på 
eftermiddagen, på samma sätt som under skoldagen. Jo jag har ju 
förresten 6 timmar i månaden förlag på fritids, när fritidspedagogerna 
har planering.  

Intervjuare:  Är det något du känner att du vill tillägga? 

Lena: Inte som jag kommer på 

________________________________________________________ 

Intervju med Berit Eriksson, Rektor på Ängskolan, Luleå, 11/11-2009 

________________________________________________________ 

Intervjuare:  Vad anser du är fritidspedagogens främsta 
arbetsuppgifter? 

Berit: Jaa, vad dumt att jag inte jag hade fått frågorna nu före, eller jag 
har ju fått dem. Självklart att vara med barnen, goda fostrare, 
ehh..goda vuxenförebilder, ge möjligheter och inflytande till att 
barnen har en bra verksamhet, som utvecklar dem. Någonstans där, 
sen beror det ju på vilken nivå man ska gå ner på, för då har man ju 
olika verktygsom pedagoger, och det har ni ju sett. En del, jag tänker 
på (namn på fritidspedagog) här, hon är ju väldigt kreativ med det här 
med drama och friluftsliv och sådana där saker. Så att det finns ju 
alltid olika verktyg som är värdefulla men själva grunden hos alla 
pedagoger, om det är fritidspedagoger eller lärare, det handlar ju om 
värdegrund, fostran, tydlighet så att barnen känner sig trygga och blir 
ledda i rätt riktning.  

Intervjuare:  Vilka arbetsuppgifter har en fritidspedagog på 
fritidshemmet? 

Berit: Mm..jobbar man heldag, viket de flesta gör så är man ju då 
halva tiden ungefär i skolverksamhet och ingår med sin kompetens i 
skolverksamheten, så att det är ju då de arbetsuppgifterna. Ehh…och 
sen är det ju när det gäller fritids så förutom det vi pratar om i första 
frågan, att man planerar och lägger in så att man har en bra 
verksamhet. Vad var frågan nu igen? 

Intervjuare:  Vilka arbetsuppgifter har en fritidspedagog på 
fritidshemmet? 
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Berit: När man är i fritidsverksamheten, aha, okej ja just det, jaa som 
sagt det jag har sagt här med, i starten att leda och inspirera, finnas till, 
ge trygghet, det är ju det man är tillför. Och att man när det gäller 
fritidshem är otroligt viktigt att man har en god föräldrakontakt också. 
Att man har en social kompetens. 

Intervjuare: Vad anser du är fritidspedagogens arbetsuppgifter i 
skolans verksamhet? 

Berit: Mm…där ingår de ju på lite olika sätt naturligtvis men i en 
pedagogisk roll även där. Men oftast så tar ju inte fritidspedagogerna 
ansvar för en ämnes arbetena för att nå målen från årskurs 1-9. Men 
däremot i själva genomförandet, har man praktiskt matematik så är det 
ju kanon bra fröken har som sagt huvudansvaret, men dom har ju 
oftast planerat detta tillsammans, sen har fritidspedagogen som då har 
sin kompetens  det praktiska tillexempel har praktisk matematik. Så 
att..aha dom har en pedagogisk roll även där fast dom inte har 
huvudansvaret för det uppdraget.  

Intervjuare:  Kan du ge exempel på några konkreta 
arbetsuppgifter? Jag tänker såhär, lärarna undervisar ju i olika 
ämnena, men vilka specifika arbetsuppgifter har 
fritidspedagogerna? 

Berit: Ja det där var ju ett exempel, att vara, jobba med praktik 
matematik, eller med på SO:n, kopplat ihop med idrottsämnet, man är 
en resurs som kanske t.o.m målet har vi ju, tittar vi ju i våra 
kursplaner, men att man till och med kan gå in och säga, ja men då 
föreslår jag att vi jobbar med det här nu eller hälsa och frilufts, ja vad 
heter det nu, ja men över huvudtaget i dom praktiska ämnena, där är ju 
ni fritidspedagoger duktiga på att föreslå och jobba med era verktyg, 
fast efter de målsättningar som står i läroplanen. Och det är ju därför 
också vi har, i dom skriftlig omdömena med iup: har ni sett våran 
modell?  

Intervjuare: Nej inte eran modell. 

(Berit hämtar en tjock pärm ur en av hyllorna inne på kontoret) 

(Bläddrar och läser ur pärmen emellanåt) 

 
Berit: För att här står det ju att det är viktigt att om det ges möjlighet 
så sitter även fritidspedagogen med på utvecklingssamtalen. Och nu 
när vi har jobbat med dem skriftliga omdömena och iup:n så har ju 
fritidspedagogerna i stort sätt varit med mesta delen av tiden. Men det 
är ju som sagt  
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lärarna som har huvudansvaret. Men vi ska se, ni ska få se på våran 
modell här, vi känner oss lite stolta över den och än är vi inte framme i 
mål. Sen så har jag lagt, vi har ju en ledningsgrupp på den här skolan, 
och då har vi suttit och sagt vilka riktlinjer finns för det här 
arbetssättet för skriftliga omdömen, först och främst så har vi en rutin 
hur vi jobbar med underlaget, att först och främst känns den bra och 
fortsätta att jobba med. Jag ska visa er snart, Vissa av lärarna och 
fritidspedagogerna har bestämt sig för att skicka ut 
målbeskrivningarna, och jag ska strax förklara vad det är för något, 
inför utvecklingssamtalen tillexempel. Vi har också bestämt oss för att 
vi läser i block, än så länge, so – no teknik. Och övrigt ska vi redovisa 
ämnesvis. Så allt de här rör då, någonting som fritidspedagogen också 
fått vara med och tycka till om.  Sen kommer vi med 
attgenomförandet, att ambitionen är att både skola och 
fritidspedagoger finns representerade i dom lägre åldrarna vid 
tvecklingssamtalen. Och det är klart att har man då varit den som har 
varit genomförare alltså du som fritidspedagog har haft mycket ansvar 
för hälsofrågorna så ligger i de olika ämnena, ja då är det ju du som är 
den viktiga personen som ska tas med och bedöma det här 
tillsammans med läraren, men det är ju läraren som har huvudansvaret 
för att ge det. Sen har vi en syftesplan, syftet med den individuella 
utvecklingsplanen och vad är syftet för eleven, vad är syftet för 
föräldrarna och vad är syftet för föräldrarna. Men sen kommer den här 
modellen då, som ser ut på det här sättet. Men först före det så lämnar 
ju läraren en och fritidspedagogen vid utvecklingssamtalet så går man 
igenom de olika ämnena. Och så har vi dom här nivåerna, nu står det 
osäkert på de yngre åldrarna, men vi har varit lite tuffa och använt det 
som står i våra dokument, når ej målen, men vi tycker att det känns 
lite tufft att säga till lilla Calle att du  når inte, du klarar inte av skolan 
i det här ämnet. Utan det här är ju upp till varje skola att fundera hur 
man vill att det ska se ut, Sen kan man ju också sätta en vad är det vi 
bedömer då, och då kommer jag till det här med målformuleringar, 
och då kan det vara såhär, nu slog jag upp sida 4 och här finns det då 
för 4, 5 och 6:an.. då tittar man på kunskapsutvecklingen och målen 
för kursplanen, och vad är då målen beträffande läsning målen i 
kursplanen, då har vi brutit upp det i dom olika kursmål, mål för 5:an- 
9:an nu kommer det att förändrats för 3:an har ju börjat lite smått, vi 
hade ju nationella prov nu i 3:an i fjol och det kommer att bli 
nationella kursplanemål redan från trean sen får vi säkert betyg i 6:an.  
Så att det här är då målformuleringarna, och så här ser det ut då för 
varje ämne, Om man då tittar på Calle, kan vi hitta på, här jag läser 
text, och jag förstår det jag läser flytande och jag känner  
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igen olika typer av texter och hur ord böjs, jag läser på olika sätt 
beroende på syftet med läsningen. Tar man då det här påståendet och 
tittar här på det skriftliga omdömet som vi alla måste skriva.  

Intervjuare:  Det här ingår alltså i fritidspedagogernas 
arbetsuppgifter? 

Berit: Ja, fritidspedagogen har inte huvudansvar för det men har varit 
en medaktör hela tiden när vi har hållit på att jobba med det här. 
Därför att vi jobbar så tight från åk 1 till åk 3. Dom är ju som sagt 40-
50% i skolan. ÅÅ  därför har vi valt den här vägen i alla fall att ni är 
väldigt delaktiga ni ser ju hur (namn på fritidspedagog) och (namn på 

lågstadielärare) jobbar. Nämen det är viktigt, att det ser vi ju 
fritidspedagogen kom in i skolan på 1992 före det var dem ju 
fristående. Och det har ju varit en lång och mödosam väg att komma 
fram till det här att man är ett team med två olika kompetenser men 
när det då gäller ämneskunskaper så är det ju lärarens som är 
huvudansvarig. Men då jobbar man och sätter ett litet kryss här, jaha 
du är på väg att nå målet, eller du når målet ganska bra, du ligger här 
någonstans och sätter ett litet kryss, och sätter vi här ute, det här 
beskriver förmågorna vi  har lagt det på fyra meningar, har man få 
förmåga, eleven behöver särskild stöd för att utvecklas inom ämnet, 
behöver stöd att utveckla sin förmåga, eget ansvar etc.. Då sätter man 
en liten etta där eller en liten tre eller vad man nu har för någonting. 
Så att sen, finns det såna här för varje ämne, jag kan tänka mig att 
inom idrott och hälsa, här är, det här är för åk fyra, tittar man då på 
1:an, 2:an och 3:an så är det säkert så att fritidspedagogen har mycket 
att tycka till om där eftersom vi försöker fördela så, och ibland är  man 
både lärare och fritidspedagog, men ibland kanske man som 
fritidspedagog är ute i skogen själv eller åker skidor med dem, och det 
är ju vad det handla om bedömningen ni gör tillsammans med läraren. 
Så det här månar vi om att man känner helheten. Det blir ju mycket, 
frågeställningen var ju att vad gör fritidspedagogen gör i skolan?  

Intervjuare: Ja precis  

Berit: Ja  

Intervjuare: Hur samverkar fritidshem och skola? 

Berit: Det är väl i stort sett det jag har beskrivit här, om man ser då för 
att kunna få en gemensam planering så har vi ehh-… på det här sättet. 
VI har som en agenda som nu frågar du hur vi samverkar? 

Intervjuare: Ja precis 
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Berit: Förutom att vi har personalmöten, du satt ju med på ett sådant 
så är det ju alla p-dagarna, det är 7-8 per läsår. Och då inleder vi alltid 
med ett gemensam upptakt och i vissa delar så oftast så är det så att 
fritidspedagogen och läraren sitter och planerar tillsammans, för det är 
ju hela skoldagen som man samverkar. Ja hur alltså, jag tycker vi 
involverar dem i det mesta, här har vi ju, jag har tillexempel en 
ledningsgrupp, och i den ledningsgruppen så ingår det ju då en 
representant från fritids och förskolelärare och lärare och spec, för 
dom äldre och dom yngre, det här har vi beskrivit, jag vet inte om du 
läste vår kvalitetsredovisning ?  

Intervjuare:  Ja jag har tagit del av den 

Berit: Och där har vi en bild hur det ser ut. Och egentligen tycker jag, 
ni kan ju säkert hitta näring i den här om ni tänker vad var det hon sa, 
vad mycket hon pratar nu, hur ska vi får ihop den här bilden, så ta en 
text ur den här så ser ni ju.  

För så här ser vår organisation ut, att vi har en, mitt uppdrag står här, 
pedagogiskt ledarskap och chef och vad jag har för ansvar. Sen har vi 
en ledningsgrupp för all verksamhet för fritids och skola. Vi ska då 
vara pedagogisk inspiratör och det är vi som håller riktningen för vår 
IUP och vad vi ska ta upp osv. Här håller vi då ledarskap för hela 
skolan. Sen har vi då dom här som har lite olika uppdrag, någon har 
ekonomi, någon sköter om it:n, elev hälsan ingår, spec, lärarna, etc 
etc…SÅ det här gör ju att vi tillsammans kartlägger tack vare 
kvalitetsredovisningen, och sen bestämmer vi vad är det vi går vidare 
med och ser oss som en hel helt. Det finns ju ett särskilt kapitel här för 
fritids, sen sida, ska se vad den hette, ehh ….ni hade frågor på det 
också, men ändå, vad har vi om fritidsverksamheten…sida 19-20. Här 
är målen för fritidshemmet och förskoleklassen, vi kände att vi inte 
varit så ja vi flyttade in i augusti i förrfjol och vi hade inte tid, i år har 
vi ju få satt nya mål, tydliga för alla. Men och det har vi ju då tagit 
upp här i analysen, plus och minus vad vi tycker är bra. Och samma 
sak med förskoleklassen, för dom har ju också samarbete med 
fritidshem, det är ju inte bara skola.  Ingår ju på olika sätt, 
förskoleklassen. Det finns olika skolor som jag vet har 
förskoleklassens förskolelärare, jobbar bara till kvart över ett, sen har 
dem samplanering med lärarna. Men vi har så att förskolelärarna är 
först i förskoleklass och sedan resten av dagen i fritidshemmet på 
eftermiddagen, så det finns olika varianter.  

Intervjuare: Hur samverkar fritidspedagoger och lärare?  



 

 

 

Bilaga 1 

Berit: Ja jag tycker du ställer samma frågor 

Intervjuare: Ja det blir nog lite samma för eftersom du svarar så 
omfattande. Men jag ställer frågan i alla fall, utifall du vill 
förtydliga något.  

Berit: Nej jag känner att jag, ja jag vill visa en till bild åt er, eh, hur 
arbetslagen ser ut. 
 
(läser ur pärmen)  
 
Så att om man då ser på ravinen och du har ju varit på skäret och så 
har vi då stubben, som är förskoleklass, och här ser ni ju då här har vi 
rent organisatoriskt tre lärare och två fritidspedagoger, och det ser lite 
annorlunda ut, skulle du gå på ravinen så har inte dom samma 
grundstruktur som skäret har men dom har ju en, det är ju dom här 
som samverkar hela dagarna, i början 1992 var det väldiga 
diskussioner pedagogerna kände sig att dom var här på nåder på något 
vis, lärarna tycker väl att här kommer fritidspedagogerna och vill 
tränga sig in, ungefär, det var svårt att veta vad samarbete vad det var 
för något, sen har ju det vuxit, första 3-5 åren var nog tråkiga, jobba, 
konfliktfyllda, på alla skolor, 92 kom dom in, sen började vi då hitta 
former för hur man skulle kunna samarbeta. Jag vet tillexempel 
studiedagars som det hette på den tiden, då fanns ju liksom inte 
fritidspedagogerna med, i början. Utan då var det lärarna som hade 
studiedagar och fritids pågick som vanligt. Eller ta som dom här 
sommardagarna i juni och i augusti, samma sak där, fritids och 
förskolelärarna var med sina barn och lärarna planerade, ja hur skulle 
det då kunna bli samverkan när alla var på sina håll. Så jag tror 93-94  
så startade en arbetslagsutbildningen, som flera var med i, tre veckor 
lång, där man som fritidspedagog och lärare, var på utbildning, helt 
fantastiskt, där började man då förstå att man bara inte kunde plocka 
in fritidshemmen i skolan och tror att det händer något utan man måste 
jobba för att få samarbete.  
 
Intervjuare:  Hur är arbetstiden förlagd för fritidspedagogerna 
(skola/fritidshem)? 
 
Berit: Det var det jag nämnde förut att 50 – 50% eller om vi säger 70 – 
30% det är svårt att räkna ut för vi har ju loven och sådär, då är man ju 
heltid på fritids. Men om man er per veckan, så ligger man 
någonstanspå 50% av sina 40 timmar, ca 20 timmar är man, dom har 
ju också planeringstid på den här skoltidsbiten också. Men det är svårt 
att säga. Det är olika från skola till skola hur man räknar. Om vi tar ett  
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exempel (namn på fritidspedagog), då har vi planeringstid någonstans 
under skoltiden 5 timmar och 50 min. Men om hon sitter en timme, en 
och en halv timme eller två timmar eller egentligen har dom all sin  
planeringstid ungefär 6 timmar säger vi, den ligger under skoltid. Men 
vad hon gör då, hon kanske planerar både för fritids och 
förskolverksamhet, på den där planeringstiden som ligger inom 
skolans plan.  
 
Intervjuare: Vad har ni för framtida mål och visioner med 
fritidshemmen på er skola? 

Berit: Mm…det framtida det vi har är ju, då ska vi se här 
(bläddrar i pärmen)....för fritidshemmet, först och främst här har vi de 
mål vi har, under den här rubriken inflytande, skapande, lust i 
verksamheten, föräldrar samverkan, de är ju de framtida mål vi har 
och det allra nyaste nu är som vi har på gång det är 
klubbverksamheten. Jujutsu vi kommer starta skridskoskola efter jul. 
Ehh….dans så den representant som sitter i ledningsgruppen, hon och 
jag, kontaktar olika klubbar och verksamheter på olika sätt. Planerar in 
det, och då kommer det i perioder, då kommer det lite då och då. 
Sedan har vi ju satt första gången i historian på Skäret en gemensam 
målsättning för alla tre fritidshem. Ska ni ha något underlag får ni 
gärna kopiera från denna.  
  
Intervjuare: I er kvalitetsredovisning står det att ”Våra fritidshem 
erbjuder en lustfylld och väl genomtänkt verksamhet”. Vad är det 
som för era fritidshem på Ängskolan till en bra och genomtänkt 
verksamhet? 

Berit: Ja engagerade pedagoger är ju det första, men också 
välplanerade och genomförda. Det är väldigt mycket planerade tycker 
man ibland, men det är ett absolut måste. Om man har p-dagarna och 
man har möten, det är viktigt för att få den här fina verksamheten.  

Intervjuare: I kvalitetsredovisningen nämner ni att ett av målen 
är att ta tillvara på all personals olika kompetenser. Kan du ge 
exempel på detta? 

Berit: Ja jag kan ju ta som exempel eftersom du har varit på skäret så 
är ju (namn på fritidspedagog) duktig på idrottsämnet, ja då tror jag att 
hon kör all idrott i ettan, tvåan och trean. Ehh… (namn på 
fritidspedagog) är en teaterapa, fixar med dramaten där, då vill vi ju 
dra nytta utav det givetvis. Ravinens barn kommer och vill vara i 
dramaten. Eh…ja… 

Intervjuare: Bidrar lärarna något till fritidshemmet? 
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Berit: Ja det hoppas jag, nu har vi ju på ravinen en lärare som jobbar 
på fritids 20%, men dom samplanerar ju, men det är ju så att all 
verksamhet slutar ju inte kvart över ett, men däremot går dom ju in 
och täcker vid enstaka tillfällen lärarna, men det är ju inte så att dom 
bidrar med så mycket tid, för då har ju dom kör på i skolan hela dagen 
utan planeringstid, då måste ju dom få träffa, planera upp sitt. Dom 
måste ju titta uppåt på planeringssidan.  

Intervjuare: Det jag ser är ju att fritidspedagogen går väldigt 
mycket in i skolan. Det blir ju väldigt mycket.  

Berit: Det blir ju inte lika mycket, inte i tid räknat, men man har ju 
olika uppdrag. Närfritidspedagogen är i skolan så har den ju inte ett 
huvuduppdrag. All planeringstid man behöver ha ligger ju under 
skoltid, i vissa fall går ju läraren in, men i väldig underkant. Tiden är 
en faktor som spökar hela tiden. Men det är kulturen också. Men en 
stor bit i det hela ligger ju på vad ni har för avtal. Nu kan vi ju inte 
göra något åt det, lärarna har 35 timmar och ni har 40 timmar. Så att 
den dagen, vilket jag tror ligger långt långt borta så att man ligger på 
semester tjänst. Då är vi framme i något där man inte särskiljer er. 
Vart man är någonstans, då finnas man ju på jobbet. Så avtalet är 
absolut det värsta avtalet utifrån mitt tankesätt. Men då har vi såna här 
tråkiga aspekter i så fall, att om inte ni skulle vara en resurs i skolan, 
när jag var lågstadielärare så hade vi ju inga fritidspedagoger, utan då 
fick man ju klara sig själv i klassrummet. Då stod fritidshemmet 
fristående ut i våra hyreshus här och då var ju ni utan barn till halv ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Barnintervjuer   Bilaga 1 

112/11-2009 

Alla barnen deltog anonymt. Ett godkännandeformulär skickades ut 
till alla berörda föräldrar. Se(bilaga 4) 

________________________________________________________ 
  
Intervju med barn, 8 år 
________________________________________________________ 
 
Intervjuare:  Vad gör du på fritids? 
Barn: Jag brukar snickra och spela innebandy. Spela hockey. Vi 
brukar spela ute. 
 
Intervjuare: Jaha, vart då? 
Barn: Vi har en isbana där borta på fotbollsplanen. 
 
Intervjuare: Vad lär du dig på fritids? 
Barn: Ganska mycket. 
 
Intervjuare:  Som vadå? 
Barn: Såga, snickra. Sånt jag är dålig på. Åka skridskor och det, fast 
det kan jag ju redan, det är jag ganska bra på. 
 
Intervjuare: Finns det någonting mer du lär dig? 
  

(Tystnad) 

 

Intervjuare: Får man vara hur man vill på fritids? 
Barn: Man måste vara glad. Man får inte vara arg. Blir man arg så blir 
fröken arg. Då brukar jag gå och låsa in mig på toaletten. Jag började 
när jag var 6 år.  
 
Intervjuare: Vad lär ni er mer? 
Barn: Man får inte springa i korridoren för om någon öppnar dörren 
kan man göra illa sig. 
 
Intervjuare: Vad är bra med att vara på fritids? 
Barn: Att leka med kompisar. 
 
Intervjuare: Vad gör fröken på fritids? (namnger för barnet känd 

fritidspedagog) 

Barn: Dem brukar hjälpa dem som behöver hjälp. Jag tror att dem 
brukar göra nå mer. Jag har inte sett dem göra nå annat. 
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Intervjuare: Vad brukar fröken göra i skolan? 
Barn: Nu?  
 
Intervjuare: .. Jag tänkte mer på alla dagar? 
Barn: Hon brukar gå kors och tvärs i korridorerna, fram och tillbaka.  
 
Intervjuare: Brukar hon vara i klassen något? 
Barn: Ibland, hon kommer in och så går hon ut, och så går hon in och 
så går hon ut. 
 
Intervjuare: Vad gör hon när hon är här inne då? 
Barn: Då hjälper hon. 
 
Intervjuare: Vad brukar hon hjälpa med? 
Barn: Hon hjälper med matten och så.. 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till skolan? 
Barn: Bra 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till fritids? 
Barn: Ännu bättre! Jag längtar alltid till fritids för att det är kul där.  
 
Intervjuare: Vad är det som är så bra med fritids? 
Barn: För att man får snickra och allt.  
________________________________________________________ 
 
Intervju med barn, 9 år 
________________________________________________________ 
 
Intervjuare: Vad brukar du göra på fritids? 
Barn: Leka.  
 
Intervjuare: Brukar du bara leka? 
Barn: Mm. Jag leker ibland och läsa ibland. 
 
Intervjuare: Vad brukar du läsa? 
Barn: Böcker 
 
Intervjuare: Om du är ute, vad brukar du göra då? 
Barn: Leka. Leka krig kanske. 
 
Intervjuare:  Är det samma lek som ni brukar leka? 
Barn: Olika. Vi hittar på. Vi brukar leka kurragömma.  
 
Intervjuare:  Vad lär du dig på fritids? 
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Barn: Gå i jujutsu. Mm.  
 
Intervjuare: Lär ni er nåt mer om hur man är? 
Barn: Vara snäll. Inte skrika. Inte springa. Inte slåss. Inte svära. 
 
Intervjuare: Vad är bra med att vara på fritids? 
Barn: Leka med kompisar. 
 
Intervjuare: Vad brukar fröken göra på fritids? 
Barn: Dem pratar eller titta på dem barn som gör fel.  
 
Intervjuare: Vad brukar dem prata om? 
Barn: Att dem ska säga förlåt.  
 
Intervjuare: Du sa att dem brukar titta på barn som gör fel, vad 
har dem barnen gjort? 
Barn: Men dem ska säga förlåt…  
 
Intervjuare: Vad brukar fröken göra i skolan? 
Barn: Hon brukar prata. Hon brukar titta på vad man gör. Fröknarna är 
lika mycket i skolan. 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till skolan? 
Barn: Bra 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till fritids? 
Barn: Också bra 
 
Intervjuare: Hur känns det att vara på fritids? 
Barn: Bra 
 
Intervjuare: Känns det någon gång dåligt? 
Barn: När  (namn på en annan pojke) svär, han sa håll käft. Han sa 
håll käft åt fröken också.  
 
________________________________________________________ 
 
Intervju med barn, 9 år 
________________________________________________________ 
 
Intervjuare: Vad gör du på fritids? 
Barn: Leker. Spelar.  
 
Intervjuare: Är det nåt särskilt du brukar leka? 
Barn: Mm 
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(Tystnad) 
 
Intervjuare: Vad brukar du göra om du är ute? 
Barn: Ute? Leka, leka kurragömma och jaga 
 
Intervjuare: Vad lär du dig på fritids? 
 
(Tystnad) 
 
Barn: Inte slåss. 
 
Intervjuare: Vad brukar fröken göra på fritids? 
Barn: Vet inte.  
 
Intervjuare: Vad brukar fröken göra i skolan? 
  
(Tystnad) 
 
Barn: Hjälper till om man inte kan. 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till skolan? 
Barn: Bra 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till fritids? 
Barn: Bra 
 
Intervjuare: Hur känns det att vara på fritids? 
Barn: Bra 
 
________________________________________________________ 
 
Intervju med barn, 9 år 
________________________________________________________ 
 
Intervjuare:  Vad gör du på fritids? 
Barn: Det är lite olika. Jag brukar rita. Leka med barbie. Leka i 
utklädningsrummet. Vi hittar på olika varje dag, det är svårt att välja. 
 
Intervjuare: Om ni är ute då? 
Barn: Då är det olika lekar. Vi brukar hitta på egna. 
 
Intervjuare: Vad lär du dig på fritids? 
Barn: Det var en klurig fråga! Man ska vara snäll mot andra. Man ska 
tänka på hur man själv vill bli behandlad och så ska man behandla 
andra efter det. 
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Intervjuare:  Varför då? 
Barn: Därför att om jag gör en sak mot en annan så kanske han gör det 
mot mig och då måste jag tänka på hur jag gör mot han.. om jag inte 
vill bli behandlad så  
 
Intervjuare: Finns det något mer du lär dig? 
Barn: Jag tror inte det. 
 
Intervjuare: Vad är bra med att vara på fritids? 
Barn: Det är roligt.  
 
Intervjuare: Vad gör fröken på fritids? 
Barn: Sitter och dricka kaffe. Går och vandrar runt.  

 
Intervjuare: Men vad brukar fröknarna som jobbar på fritids 
göra? 
Barn: Går runt och hjälpa barnen. Dem ska hjälpa barnen. Dem går 
runt och hjälper om nån  behöver hjälp. 
 
Intervjuare: Vad gör fröken i skolan? 
 
Barn: Som hon gör nu? Hon brukar gå runt och hjälpa med arbetena. 
Dem går runt till olika barn och hon gör nästan samma som (namn på 

klassläraren). Sen kan man gå till henne och få hjälp och då  till 
(namn på klassläraren) för att få rättat. Man går en och en och ibland 
får vi stå i led och vänta på vår tur.  
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till skolan? 
Barn: Bra.  
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till fritids? 
Barn: Det känns bra. Att ingen retas. 
 
Intervjuare: Brukar någon göra det? 
Barn: Nej 
 
Intervjuare: Hur känns det att vara på fritids? 
Barn: Roligt. 
 
________________________________________________________ 
 
Intervju med barn, 9 år 
________________________________________________________ 
 
Intervjuare: Vad gör du på fritids? 
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Barn: Rita 
 
Intervjuare: Brukar du bara rita? 
Barn: Nej, och leka. Leka med (…) kompis. Vi leker olika saker med 
kompisar.Vi hittar på lekarna själva.  Leka kurragömma ute. Vi spelar 
king ibland. 
 
Intervjuare: Vad lär du dig på fritids? 
 
(Tystnad) 

 
Barn: Att… vara snäll. Inte springa inne.  
 
Intervjuare: Vad är bra med att vara på fritids? 
Barn: Att man får göra som man vill och vara med kompisar 
 
Intervjuare: Vad gör fröken på fritids? 
 
(Tystnad) 

 
Barn: Dem sitter nästan bara i personalrummet. Jag vet inte. Dem 
hjälper mig. 
 
Intervjuare: Vad gör fröken i skolan? 
 
(Tystnad) 

 
Barn: Pysslar… Hon är med ibland när vi har matte 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till skolan? 
Barn: Bra 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till fritids? 
Barn: Glad 
 
Intervjuare: Hur känns det att vara på fritids? 
Barn: Bra 
 
________________________________________________________ 
 
Intervju med barn, 8 år 
________________________________________________________ 
 
Intervjuare: Vad brukar du göra på fritids? 
Barn: Lite av varje 
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Intervjuare: Som vadå? 
Barn: Måla, vara i utklädningsrummet och kanske snickra lite.  
 
Intervjuare: Brukar ni göra något annat nån gång? 
Barn: Ja, vara ute. Då brukar vi leka lite lekar.  
 
Intervjuare: Vad lär du dig på fritids? 
Barn: Att vara snäll 
 
Intervjuare: Hur är man snäll? 
Barn: Man ska inte puttas och inte vara dum mot någon.  
 
Intervjuare: Vad är bra med att vara på fritids? 
Barn: Att leka och vara med kompisar ännu mer 
 
Intervjuare: Vad gör fröken på fritids? 
Barn: Dem brukar mest gå runt och kolla till oss. Sitta i fikarummet, 
där pratar dem mycket och fikar. 
 
Intervjuare: Vad gör fröken i skolan? 
Barn: Dem brukar hjälpa oss och se så vi har gjort rätt. Hon är inte här 
lika mycket. Vi får inte veta så mycket så jag vet inte. 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till skolan? 
Barn: Glad 

 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till fritids? 
Barn: Bra, vara med kompisar som man inte hinner vara med så 
mycket annars 
 
Intervjuare: Hur känns det att vara på fritids? 
Barn: Bra 
 
________________________________________________________ 
 
Intervju med barn, 9 år (har ej fritidsplats) 
________________________________________________________ 
 
Intervjuare: Vad gör man på fritids? 
Barn: Man brukar leka, äta mellis och sen åker man hem 
 
Intervjuare:  Vad lär man sig på fritids? 
Barn: Man lär sig faktiskt inte så mycket. Ibland lär man sig spela 
bingo men det kan de flesta. 
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Intervjuare: Vad är bra med att vara på fritids? 
Barn: Kanske att leka i omklädningsrummet, att vara ute eller få 
snickra. 
 
Intervjuare: Vad gör fröken på fritids? 
Barn: Det vet jag faktiskt inte 
 
Intervjuare: Vad gör fröken i skolan? 
Barn: Hon arbetar tillsammans med oss ibland. Men inte alltid, hon 
kan vara nån annanstans men hon kommer alltid tillbaka till oss. 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till skolan? 
Barn: Ganska glad 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommit till fritids? 
Barn: Ganska bra 
 
Intervjuare: Hade du velat vara på fritids? 
Barn: Nej 
 
Intervjuare: Vad bukar du göra efter skolan? 
Barn: Jag brukar vara på friåkning mellan 13:15-16:15 
 
________________________________________________________ 
 
Intervju med barn, 9 år 
________________________________________________________ 
 
Intervjuare: Vad gör du på fritids? 
Barn: Leker, ibland ritar jag.  
 
Intervjuare: Vad mer brukar du göra? 
Barn: Vara ute. 
 
Intervjuare: Vad gör du när du är ute? 
Barn: Gunga… 
 
Intervjuare: Vad lär du dig på fritids? 
Barn: Det var en svår fråga.. Man ska vara bra.  
 
Intervjuare: Hur är man när man är bra mot varandra? 
Barn: Man är snäll. Man lekar med varandra. 
 
Intervjuare: Vad är bra med att vara på fritids? 
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Barn: Att leka med sina vänner.. vi brukar leka i omklädningsrummet, 
vi brukar leka gymnastik 
 
Intervjuare: Vad gör fröken på fritids? 
Barn: Jag vet inte.. hjälper barnen 
 
Intervjuare: Vad gör fröken i skolan? (namnger för barnet känd 

fritidspedagog) 
Barn: Hon är inte här lika ofta som (namn på klassläraren) Hon 
hjälper till. 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till skolan? 
Barn: Bra 
 
Intervjuare: Hur känner du dig när du kommer till fritids? 
Barn: Bra 
 
Intervjuare: Hur känns det att vara på fritids? 
Barn: Bra 
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HEJ FÖRÄLDER! 
2009-11-02 

 

Vi gör en studie om fritidspedagogens yrkesroll på fritids 

och i skolan. Vi skulle bli jätteglada om Du kunde bidra 

med dina åsikter och svara på några korta enkätfrågor! 

Du kan svara direkt här och lämna din enkät i 

svarslådan, eller ta med den hem och svara och sedan 

lämna den här. (Enkäten oss tillhanda senast inom två 

veckor) 

Enkäten behandlas konfidentiellt! 

Tack på förhand! 

 

Vi heter Carin Strömberg och Sofia Lindkvist. Vi studerar vid 

Luleå Tekniska Universitet till lärare med inriktning mot barn och 

ungdomars fritid. Vi läser vår sista termin och detta ingår i vårt 

avslutande examensarbete. 
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Hej förälder! 
 
 

Vi gör en studie om fritidspedagogens yrkesroll på fritids 

och i skolan. Vi kommer under några veckor genomföra 

intervjuer och skicka ut enkäter här på skolan. 

Vi ska intervjua några av barnen i klass 2 och ber därför 

om ert godkännande för detta. Vänligen kryssa i ett av 

alternativen nedan och återlämna formuläret i skolan.  

Intervjuerna behandlas anonymt och konfidentiellt! 

Med vänlig hälsning, 

Sofia Lindkvist och Carin Strömberg 

Lärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet 

 

 

 

  

Jag samtycker    Jag samtycker 

inte 
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Enkätundersökning med fritids i fokus 
 

Hej! 
Ta ställning till följande påståenden och kryssa i det svarsalternativ  
som ligger närmast din åsikt. 
  

Mitt barn trivs på fritidshemmet ☐stämmer inte alls ☐stämmer till viss del ☐stämmer ganska bra ☐stämmer väldigt bra 

 
Jag som förälder är nöjd med fritidshemmet ☐stämmer inte alls ☐stämmer till viss del ☐stämmer ganska bra ☐stämmer väldigt bra 

  

Fritidshemmet kan bidra till barnets sociala utveckling ☐stämmer inte alls ☐stämmer till viss del ☐stämmer ganska bra ☐stämmer väldigt bra 

 

Fritidshemmet bidrar med andra erfarenheter än skolan ☐stämmer inte alls ☐stämmer till viss del ☐stämmer ganska bra ☐stämmer väldigt bra 

 

En fritidspedagog arbetar bara på fritidshem ☐stämmer inte alls ☐stämmer till viss del ☐stämmer ganska bra ☐stämmer väldigt bra 

 

En klasslärare arbetar på fritidshem ibland ☐stämmer inte alls ☐stämmer till viss del ☐stämmer ganska bra ☐stämmer väldigt bra 

 

På fritidshemmet får barnen viktiga erfarenheter ☐stämmer inte alls ☐stämmer till viss del ☐stämmer ganska bra ☐stämmer väldigt bra 

 

En fritidspedagog borde bara jobba på fritidshemmet ☐stämmer inte alls ☐stämmer till viss del ☐stämmer ganska bra ☐stämmer väldigt bra 

 

En fritidspedagog har mycket att bidra med i skolan ☐stämmer inte alls ☐stämmer till viss del ☐stämmer ganska bra ☐stämmer väldigt bra 
 
 

Vad lär sig barnen på fritidshemmet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Vad gör barnen på fritidshemmet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 

 


