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Jag har genomfört en kvalitativ enkätstudie i syfte att studera hur fritidspedagoger beskriver 

sitt uppdrag samt hur yrkesrollen har formats och förändrats. En förfrågan gick ut i två 

intressegrupper med koppling till fritidshem på det sociala nätverket Facebook, där jag 

efterlyste deltagare till studien. Totalt deltog åtta pedagoger i studien, sex kvinnor och två 

män. 

Pedagogerna i studien beskriver sitt uppdrag utifrån ett barnperspektiv. Barnen är med och 

skapar och utvecklar verksamheten, som helt enligt styrdokumenten ska utgå från barnens 

behov och intresse. 

Vidare nämnde pedagogerna att det finns skillnader mellan fritidspedagoger och lärare. Trots 

det menar de att både lärare och fritidspedagoger är kunskapsförmedlare, men av olika 

kompetenser. Fritidspedagogerna uppger att de gärna arbetar med barnens sociala utveckling 

och verkar för att skapa goda relationer i verksamheten. Värdegrundsarbetet står också i 

fokus. Några pedagoger nämner dock att de har ansvar för delar av undervisningen i skolan, 

det kan vara i ex. idrott eller bild. 

De flesta pedagogerna i studien upplever en försämring av arbetssituationen med stora 

barngrupper och bristfälliga lokaler, vilket försvårar planeringen av verksamheten. 

Pedagogerna visar även på att det finns ett varierat stöd hos skolledningen vad gäller 

fritidshemmet, fritidspedagogen och dess yrkesroll. 
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1. Inledning 
Jag har valt att studera fritidspedagogens yrkesroll och uppdrag. Min uppfattning är att 

fritidspedagogens yrkesroll är och står inför en stor förändring. Jag upplever att många som 

jobbar på fritids har olika uppfattningar om yrkesrollen, något som kan upplevas som en 

identitetskris. Legitimationsfrågan har slagit igenom för landets lärare men i denna reform står 

fritidspedagogerna utanför vilket jag menar ytterligare försvagar och skapar osäkerhet kring 

yrkesrollen. Det blir därför viktigt att samtala om och definiera uppdraget och jag vill att 

denna studie ska bidra till att aktualisera behovet av att få till en stark och tydlig yrkesroll för 

fritidspedagoger.  

 

1.1 Motiv 

Dagens fritidspedagoger har svårt att benämna sig som yrkesgrupp beroende på att uppdraget 

kan upplevas som svårtolkat. Enligt skolverket (2007) är det viktigt ”att personalen utformar 

verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt” 

(Skolverket 2007, s.22). Stefan Helte skriver i en artikel publicerad i Lärarnas tidning på 

internet (2013-05-20) att lärare med inriktning mot fritidshem sedan 2011 ska ”läsa in 

praktisk-estetiska skolämnen, så att de får behörighet att undervisa i skolan och kan få 

lärarlegitimation” (Stefan Helte 2013). En förändring som fortsätter att splittra yrkesgruppen 

då vissa fritidspedagoger kommer fokusera på att utforma en bra fritidsverksamhet medan 

andra förmodligen kommer lägga fokus på uppdraget som lärare i ett praktisk-estetiskt ämne. 

Redan idag noterar Skolinspektionen ”att den pedagogiskt utbildade personalen ofta lägger 

alltför mycket kraft i arbetet på förmiddagen under den obligatoriska skoldelen och släpper de 

pedagogiska ambitionerna på eftermiddagen i fritidshemmet” (i Falkner & Ludvigsson 2012, 

s.20). 

Det råder olika uppfattningar om fritidspedagogens uppdrag inte bara pedagoger emellan utan 

även rektorer har svårt att definiera fritidshemmets uppdrag. Falkner och Ludvigsson (2012) 

förklarar att ”även rektorerna behöver bli mer förtrogna med fritidshemmets uppdrag för att 

kunna leda verksamheten mot utveckling” (s.20). Fritidspedagogens kompetens nyttjas inte på 

ett optimalt sätt och det är en organisatorisk fråga. Det handlar mycket om att se lärandet som 

en del av hela dagen och inte lägga allt fokus under skoldagen. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att studera och analysera hur fritidspedagogens yrkesroll beskrivs av 

fritidspedagoger samt hur yrkesrollen har förändrats. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur beskriver fritidspedagoger sitt uppdrag? 

Hur har yrkesrollen formats och förändrats över tid? 

 

1.4 Disposition 

Arbetet är uppdelat i tre delar; en teoretisk del, en empirisk del och ett diskussionsavsnitt.  

I den teoretiska delen lyfter jag fram tidigare forskning som berör fritidspedagogens yrkesroll. 

Dessutom beskriver jag fritidspedagogens uppdrag utifrån de styrdokument som finns för 

verksamheten. Avslutningsvis skildrar jag fritidshemmets framväxt ur ett historiskt perspektiv 

samt hur utbildningen har förändrats. 

Den empiriska delen syftar till att beskriva den undersökningsmetod som jag har valt, vilket 

har varit ostrukturerade kvalitativa enkäter. Förutom att redogöra för den valda metoden 

redovisar jag undersökningens resultat. 

I det avslutande diskussionsavsnittet reflekterar jag utifrån de teoretiska och empiriska delarna 

när jag diskuterar rapportens resultat och den valda undersökningsmetoden.  
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2. Bakgrund 
I följande kapitel redogör jag för vilken tidigare forskning som finns inom området samt hur 

lagar och förordningar formar fritidspedagogens uppdrag. Jag beskriver även fritidshemmets 

utveckling ur ett historiskt perspektiv samt hur utbildningen av fritidspedagoger har 

förändrats. Jag ger även en kort inblick i hur fritidsverksamheten ser ut i våra nordiska 

grannländer. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Skolverket (2011) beskriver att forskningsintresset runt fritidshemmet främst ”legat vid 

fritidshemmets organisatoriska förändringar och integrationen fritidshem och skola samt 

fritidspedagogernas yrkesroll” (s. 86).   

Andersson (2013) har studerat fritidspedagogens yrkesroll och hon beskriver att 

fritidspedagoger under senare år har kommit att kallas för fritidslärare, hjälplärare, lärare med 

inriktning mot fritidshem och grundlärare i fritidshem. Denna uppsjö av begrepp försvårar 

tanken på att skapa en tydlig identitet för landets fritidspedagoger. Andersson (2013) har 

genom sin forskning identifierat fyra olika yrkesidentiteter bland fritidspedagoger. Dessa 

benämner hon som backuplärare, lärare i social kompetens, skolkompletterande 

fritidspedagoger och traditionella fritidspedagoger. 

Backuplärare: Denna kategori består av fritidspedagoger som har ämneskompetens och 

undervisar i skolämnen som idrott, bild, musik osv. Skolämnet ligger i fokus och mycket av 

planeringstiden används för detta. Arbetet på fritidshemmet blir underordnat. Det finns även 

”backuplärare” som inte har undervisningsansvar men som arbetar mycket med skolämnen. 

Dessa är i regel styrda av klasslärare. 

Lärare i social kompetens: Fritidspedagogerna i denna kategori har större handlingsutrymme 

och kan styra sitt arbete under den obligatoriska skoldagen. Dock samverkar de utifrån 

lärarnas behov av att undervisa i mindre grupper. Fritidshemspedagogiken är tongivande och 

ses som värdefull i skolan. 

Skolkompletterande fritidspedagog: Dessa pedagoger jobbar för att komplettera skolan 

genom att omsätta skolämneskunskaper i fritidshemsverksamheten. Det kan tillexempel 

handla om att omsätta vardaglig matematik när man bakar med barnen. Goda förutsättningar 

för lärande skapas genom att trygghet och omsorg genomsyrar verksamheten. 

Traditionell fritidspedagog: Den traditionella fritidspedagogen betonar värdegrundsarbetet. 

Arbetet i fritidshemmet utgör centrala delar av uppdraget och arbetet grundas främst på 

fritidshemspedagogik. Utgångspunkten i arbetet är barnen och deras initiativ, önskemål och 

erfarenheter. 
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Figur 1. Fyra kategorier av yrkesidentiteter för fritidspedagoger. Källa: Andersson 2013, (s.167). 

 

Hansen (1999) drar utifrån sin forskning slutsatsen att fritidspedagogyrket är ett relativt okänt 

yrke för de flesta av lärarna i hennes studie. 

”Sammanblandningen med fritidsledaryrket är mycket vanlig, till fritidspedagogernas stora 

förtret. Likaså är det inte ovanligt att lärarna inte vet hur lång en fritidspedagogutbildning är 

eller på vilken nivå den ligger – ett par uttrycker att de  att fritidspedagogutbildningen är en 

gymnasieutbildning” (Hansen 1999, s.194). 

Avhandlingen från Hansen är något åldrad men den ger en indikation på problemet som 

fritidspedagogerna har haft, nämligen att befästa en yrkesidentitet. 

Lärarna i Hansen (1999) beskriver framförallt två kompetensområden som de anser att 

fritidspedagogerna besitter. Det ena är deras kunskaper och färdigheter inom det praktiskt-

estetiska området, det andra är deras kunskaper om barn och barns utveckling. Vidare finner 

Hansen (1999) tre olika uppfattningar av hur lärarna generellt sätt uppfattar 

fritidspedagogernas yrkeskompetens i förhållande till sin egen kompetens. Hon beskriver att 

en uppfattning anses vara att fritidspedagogers kompetens är annorlunda än lärares, den andra 

uppfattningen är att ”fritidspedagogers kompetens är ungefär samma som lärarnas, förutom att 

lärare dessutom har kunskaper om inlärning och inlärningsmetodik” (ibid., s. 197) den tredje 

och sista uppfattningen är att ”fritidspedagogers kompetens är ungefär samma som lärarnas, 

men båda grupperna har vissa egna specialkunskaper” (ibid., s. 198). 

När fritidspedagogerna i Hansen (1999) berättar om sin egen syn på yrket urskiljer hon andra 

områden. 

”Liksom hos lärarna urskiljer jag tre huvudområden i fritidspedagogernas beskrivning av sin 

kompetens och sina uppgifter: Omsorg, hjälp och stöd i vardagen, Stöd för barns utveckling, 

främst på det sociala området och Stöd för barns lärande” (Hansen 1999, s. 204). 
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Hippinen (2002) har också studerat fritidspedagogens yrkesroll. I hennes intervjustudie 

framkom bland annat att fritidspedagogernas yrkesroll innebar att se till barnens sociala 

utveckling, skapa trygghet samt stärka gruppen och individen. 

Hippinen (2002) studerade även yrkesrollens förändring från mitten av 80-talet. Pedagogerna 

som varit verksamma under den tiden berättar att de förr kunde göra större utflykter med 

exempelvis övernattningar. Nu, i början av 2000-talet, arbetade de för att skapa en lugn och 

trivsam miljö för barnen. Pedagogerna i studien vittnar även om en ökad arbetsbelastning med 

större barngrupper och färre personal samt att de tar större ansvar för arbetet i skolan. Vilket 

Hippinen (2002) menar gör att fritidspedagogsyrket alltmer närmar sig läraryrket. 

Skolverket (2011) menar att fritidspedagoger har särskild kompetens i att skapa trygghet och 

god självkänsla hos barnen samt att de stödjer barnen i relationsarbetet. 

”De har därmed goda möjligheter att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och 

exkluderingsprocesser i barngruppen, under förutsättning att de får rimliga villkor att fullt ut 

använda sitt yrkeskunnande” (ibid., s. 17). 

Men Skolverket (2011) menar att de stora barngrupperna på fritidshemmen leder till att det 

arbetet blir näst intill omöjligt då det bidrar till att dagens fritidspedagoger saknar tid till 

planering, uppföljning och utvärdering. 

 

2.2 Lagar och förordningar 

Enligt Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem (2007) kan fritidshemspersonalen  

”med sin kompetens tillföra ytterligare perspektiv. 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” (s.22). 

Personalen i fritidshem kan och ska jobba mycket med värdegrundsfrågor och barnens sociala 

utveckling. Men mycket av arbetet under skolsamverkan handlar om att komplettera skolan i 

syfte att hjälpa barnen att nå kunskapsmålen. De sociala målen är dessvärre inte lika 

prioriterade och framförallt inte definierade i våra styrdokument. 

Vidare ska fritidshemmet fostra barnen till att bli självständiga och ansvarstagande. 

Skolverket (2007) tydliggör även att fritidshemmet är en viktig arena där barnen fostras i 

demokratiskt tänkande. ”Fritidshemmet är en viktig pedagogisk arena för barn att lära sig 

respektera olikheter och olika åsikter och inse nödvändigheter av kompromisser” (Skolverket 

2007, s.23). Den demokratiska fostran sker bland annat genom leken där barnen utvecklar 

förståelse för olikheter och tvingas kompromissa osv. Utöver det ska fritidshemmet vara en 

demokratisk arena där barnen får vara med att påverka verksamhetens innehåll eftersom 

fritidshemmet ska vara en ”pedagogisk verksamhet som utgår från barnens behov och 

intressen” (Skolverket 2007, s.20). 
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Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska fritidshemmet komplettera ”utbildningen i 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda 

utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i” (2 § i kap. 14). På vilket sätt fritidshemmet 

ska komplettera skolan anges inte specifikt, vilket öppnar upp för tolkningar på respektive 

skola och fritidshem. Det är alltså upp till personalen i de båda verksamheterna att samverka. 

Samverkan sker främst på skolans villkor, vilket jag tidigare med hjälp av Anderssons 

definitioner belyst. Även Maria Hjalmarsson, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid 

Karlstads universitet menar att fritidspedagoger upplever och tolkar skollagens formulering 

om att fritidshemmet ska komplettera skolan som att fritidspedagogerna ska assistera klass-

lärarna som ett slags hjälplärare (i Stefan Helte 2013). 

Vidare anges det i skollagen (SFS 2010:800) att ”fritidshemmet ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen 

ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov” (2 § i kap. 14).  

Skollagen betonar alltså även att verksamheten ska erbjuda barnen en meningsfull fritid och 

rekreation samt att den ska utgå från barnens behov. Något som främst iscensätts under 

eftermiddagarna på fritids. Det är dock viktigt att personalen i verksamheten ges 

förutsättningar för att fortsätta jobba med barns lärande även efter skoldagens slut, samtidigt 

som den ska upplevas som meningsfull och rolig för barnen. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) är ett omfattande 

styrdokument som omfattar tre delar. Del I belyser skolans värdegrund och uppdrag, del II 

övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och del III kursplaner med kompletterande 

kunskapskrav. Del I omfattar såväl skolan, förskoleklassen och fritidshemmet medan 

”läroplanens andra del gäller i tillämpliga delar för förskoleklassen och fritidshemmet” 

(Lgr11, s. 3). I Lgr11 betonas samarbetet mellan skolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

som ska syfta till att berika och stödja elevernas utveckling och lärande. 

Fritidshemmets verksamhetsområde kan tyckas vara ganska omfattande. Dessutom är 

verksamheten frivillig och långt ifrån så detaljstyrd som skolan (med tydliga mål och 

kunskapskrav). Det kan bidra till att fritidspedagogerna har så olika syn på sin yrkesroll. 

 

2.3 Fritidshemmet ur historiskt perspektiv 

Ur ett historiskt perspektiv har tre synsätt legat till grund för hur fritidshemmet har utvecklats. 

Vid förra sekelskiftet låg arbetstanken bakom verksamheten i de då så kallade arbetsstugorna, 

den tanken kom sedan att ersättas av rekreationstanken för att sedan ersättas av en pedagogisk 

tanke (Falkner & Ludvigsson 2012). Nedan ges en något mer djupgående beskrivning i 

fritidshemmets utveckling och framväxt. 
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2.3.1 Arbetsstuga 

De första arbetsstugorna som växte fram under 1800-talets slut blev den första offentligt 

styrda omsorgen av barn. Bakgrunden till dess framväxt var att Sverige fortfarande var ett 

fattigt samhälle där majoriteten bodde på landsbygden. I och med industrialiseringen i slutet 

av 1800-talet kom en stor del av befolkningen att flytta in till städerna och kvinnorna började 

arbeta utanför hushållen vilket innebar att många barn riskerade att lämnas ensamma utan 

tillsyn (Johansson 2011). ”Behovet av omsorg och social kontroll är således i hög 

utsträckning kopplat till kvinnors förändrade ställning på arbetsmarknaden” (ibid., s.81). 

Arbetsstugorna kan även ses som en del av den sociala fattigvården. Det var nämligen endast 

barn från de samhällsgrupper som hade det sämst ställt som fanns i arbetsstugorna. Barn till 

fattiga arbetare ”ansågs vara en riskgrupp för att utveckla småkriminalitet, gängbildning och 

andra oönskade beteenden” (ibid., s.81). Barnen i arbetsstugorna fick mat vilket underlättade 

familjens försörjning. Verksamheten finansierades oftast av kyrkliga församlingar eller 

privata donationer. Verksamheten präglades bland annat av hantverksarbete och barnen skulle 

fostras i flit, självdisciplin etc. Under 1900-talets början förändrades förutsättningarna för 

arbetsstugorna i och med att välståndet i samhället generellt ökade och familjer med många 

barn minskade (ibid.).  

”Då socialdemokratin vann den politiska makten i början av 1930-talet ändrades också den 

offentliga inställningen till den typ av inrättningar som arbetsstugan representerade. Den 

ideella fattigvårdstämpeln skulle tas bort och det offentliga samhällets ansvar skulle öka för 

att ta ansvar för samhällsmedborgarnas välfärd” (Johansson 2011, s. 83).  

I och med detta bytte arbetsstugorna namn till eftermiddagshem. 

 

2.3.2 Eftermiddagshem 

Under 1940-talets slut fick utbildning ökad status och kom att omfatta allt fler i samhället. Det 

ställde nya krav på barnomsorgen och eftermiddagshemmen blev en del av denna. Innehållet 

kom att ändras från hantverk och arbete till läxläsning och rekreation. Omsorgen av barnet 

betonades mer under eftermiddagshemmen än de tidigare arbetsstugorna där tillsyn var 

dominerande (Johansson 2011).  

I slutet av 1940-talet tillsattes även en statlig kommitté som i en rapport belyste situationen 

och innehållet i daghem och förskolor, vilket även inkluderade eftermiddagshemmen. I denna 

rapport föreslogs att eftermiddagshemmen skulle förläggas i anslutning till skolorna. 

Verksamheten skulle bidra till att skapa ett gott samarbete med skolan eftersom det var 

skolbarn som gick till eftermiddagshemmet. Eftermiddagshemmen föreslog även att byta 

namn till fritidshem. Trots det tog det lång tid innan planerna skulle förverkligas (Johansson 

2011).  
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2.3.3 Fritidshem 

Utvecklingen av fritidsverksamheten gick trögt under 1950 och 1960-talet. Det var inte förrän 

i mitten på 1960-talet som utvecklingen tog fart i och med startandet av 

fritidspedagogsutbildningen (mer under rubriken förändringar i utbildningen). En annan 

bidragande orsak till utbyggnaden av fritidsverksamheten var att grundskolan reformerades i 

slutet av 1960-talet (Johansson 2011).  

”År 1974 skisserade Barnstugeutredningen i en rapport en ny form för fritidshem 

sammankopplat med skola (SOU 1974:42). Det skulle vara en hjälp för skolan att länka sig till 

närsamhället” (Johansson 2011, s.86). 

Det ansågs vid den här tiden viktigt att skolan öppnade sig mot samhället eftersom kritiker 

menade att skolan var en otidsenlig ”betonginstitution”. Det visade sig att det inte var helt 

enkelt att få skola och fritidshem att samverka då de representerade två olika pedagogiska 

kulturer (Johansson 2011). 

”Skolans kultur var undervisningsorienterad med stark inramning, tidsstyrning etc., medan 

fritidshemmets kultur var omsorgs- och tillsynsorienterad med en mjuk inramning och en 

större betoning på fria aktiviteter och barns fria val” (Johansson 2011, s. 86). 

Försöken att föra samman skola och fritidshem under 1970-talet blev ingen större succé. En 

bidragande orsak anses vara att skola och fritidshem lydde under olika huvudmän. Skolan 

tillhörde Utbildningsdepartementet medan fritidshemmet tillhörde Socialdepartementet. Hur 

samverkan mellan skola och fritidshem skulle kunna förstärkas utreddes vid ett flertal 

tillfällen (Johansson 2011). 

I början av 1990-talet försämrades statens finanser samtidigt som utbyggnaden av fritidshem 

fortsatte. Utbyggnaden skedde främst genom att platser i fritidshem skapades genom en 

integration med skolan. Ett avgörande steg i att etablera fritidshemmet i utbildningssektorn 

var genom att 1996 föra över tillsynsansvaret från Socialstyrelsen till Skolverket. 1998 

överflyttades även huvudmannaskapet från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet. I samband med detta reviderades även läroplanen för de 

obligatoriska skolformerna (LPO94) så att dessa även kom att omfatta fritidshemmet 

(Johansson 2011). Även nästkommande, den idag aktuella läroplanen Lgr11, omfattar 

fritidshemmet. 

 

2.4 Konsekvenser med fritidshemmets integration med skolan 

Torstenson-Ed & Johansson (2000) beskriver att sedan slutet av 1990-talet har nästan alla 

fritidshem i Sverige integrerats lokalmässigt med skolan. Integreringen mellan skola och 

fritidshem har, enligt Torstenson-Ed & Johansson (2000), varit missgynnande för 

fritidshemmet eftersom skolans kultur blivit dominerande. Dessutom har den ekonomiska 

satsningen per barn minskat.  

Calander (2001) beskriver vidare att fritidspedagoger upplever en frustration över ”de dubbla 

krav som ställs på fritidspedagogerna i den integrerade verksamheten” (s.3). Jag tolkar det 
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som att fritidspedagogerna känner en frustration över att de i större utsträckning förväntas 

delta i skolverksamheten trots att huvuduppdraget ligger i att utforma en 

fritidshemsverksamhet på eftermiddagen. Jämför med Anderssons (2013) definitioner av 

backuplärare och lärare i social kompetens. Även Torstenson-Ed & Johansson (2000) 

förklarar att fritidshemmets integration med skolan bidragit till att fritidspedagoger blivit 

hjälplärare åt lärarna som därmed fått ökade resurser under skoltid medan fritidspedagogerna 

inte fått motsvarande hjälp och resurser under eftermiddagarna. 

 

2.5 Förändringar i utbildningen 

Den första utbildningen av fritidspedagoger inleddes på prov som en del av yrkesskolan
1
 i 

mitten av 1960-talet. I samband med gymnasiereformen 1970/71, utvecklades 

fritidspedagogsutbildningen till en tvåårig eftergymnasial utbildning inom gymnasieskolan. 

Kort därefter, 1975-1977, utvecklades fritidspedagogsutbildningen till en högskoleutbildning i 

och med högskolereformen (Hippinen 2002, Andersson 2013). Fritidspedagogsutbildningen 

har förlängts med jämna mellanrum efter högskolereformen (Hippinen 2002). I och med 2001 

års lärarutbildningsreform (Prop. 1999/2000:135) kom ytterligare förändringar. Reformen 

innebar att en lärarexamen upprättas som ska omfatta alla lärarkategorier vilket även 

innefattar förskollärare och fritidspedagoger. Utbildningen kom att omfatta tre och ett halvt 

år. Därmed läste fritidspedagoger, eller lärare med inriktning mot fritidshem som de kom att 

kallas, lika länge som lärare mot tidiga skolår. Även mycket av innehållet i utbildningen blev 

identiskt. Den senaste lärarutbildningsreformen genomfördes 2011. Istället för en lärarexamen 

infördes fyra typer av lärarexamina. En av dessa var grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Den nya reformen medförde att utbildningen för grundlärare mot fritidshem 

förkortades med en termin och den kom istället att omfatta tre år, vilket är den näst kortaste 

lärarutbildningen efter yrkeslärarutbildningen (Andersson 2013).  

Calander (2001) menar att fritidshemmets integrering med skolan bidragit till en förändrad 

syn på utbildandet av fritidspedagoger.  

I och med att grundskolan nu omfattar fritidshemmet måste alltså den nya lärarutbildningen 

också fortsättningsvis utbilda lärare som inte endast har inriktning mot undervisning i 

förskola, förskoleklass eller skola, utan också lärare som inriktar sig mot undervisning (?) i 

fritidshem och annan fritidsverksamhet för barn i åldrarna sex till tolv år. Dessa lärare skall å 

ena sidan inte vara fritidspedagoger i traditionell mening, men bör å den andra bygga sin 

lärarkompetens på en fritidshemspedagogisk grund (Calander 2001, s. 4). 

 

                                                 
1
 ”Yrkesskola, tidigare skolform för yrkesutbildning med kommun, landsting, staten eller enskild 

som huvudman”. (Nationalencyklopedin, 2013-12-05) 
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2.6 Fritidshem i Norden 

I såväl Norge som Danmark finns fritidshemsverksamhet (skolefritidsordning) som har stora 

likheter med de svenska fritidshemmen. Precis som i Sverige ligger fritidshemmen ofta i 

anslutning till eller i skolan i båda länderna. Danmark har i likhet med Sverige en 

högskoleutbildning för arbete i fritidshem. Motsvarande utbildning saknas i Norge, istället ges 

förskollärare möjlighet till fortbildning genom högskolan (Torstenson-Ed & Johansson 2000). 

Finland har inte fritidshem i den omfattning som finns i Sverige, Norge och Danmark. Istället 

erbjuds skolbarnen en klubbverksamhet, främst i de större kommunerna. Det är främst 

kyrkliga samfund, föreningsliv eller kommunen som står för verksamheten. 

Klubbverksamheten är en mer öppen form av omsorg och till skillnad mot fritidshemmen 

finns inga inskrivna barn. Det finns heller inte någon formell utbildning för arbete i 

fritidsklubb (Torstenson-Ed & Johansson 2000). 

1996 genomfördes en kartläggning av fritidshemsverksamheter i Europa. Den visade att 

Danmark och Sverige var de länder som nått längst vad gäller att erbjuda en organiserad 

barnomsorg för skolbarn med ett pedagogiskt innehåll (Andersson 2013). 

Verksamheten i Norge och Danmark påminner mycket om verksamheten i Sverige vilket gör 

att yrkesrollen säkerligen påminner om den svenska. Dock kan jag konstatera att det endast är 

Danmark och Sverige som har en högskoleutbildning för arbete i fritidshem. 

 

2.7 Relationen mellan teori och empiri 

Patel och Davidson (2011) beskriver relationen mellan teori och empiri och tar upp tre 

begrepp och arbetssätt som forskaren kan använda sig av för att relatera teori och empiri. 

Dessa tre är deduktion, induktion och abduktion. 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren utgår från allmänna principer och befintliga 

teorier för att sedan dra slutsatser om enskilda företeelser. En befintlig teori ligger till grund 

för vilken information som ska samlas in och hur informationen ska tolkas. Slutligen ska 

forskaren relatera det egna resultatet från empirin till den redan befintliga teorin (Patel & 

Davidson 2011). ”Med ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten i forskningen kunna 

stärkas just genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori” (ibid., s.23). Forskningen blir 

på så vis mindre subjektiv, det vill säga påverkad av forskarens egna uppfattningar. 

Nackdelen med ett deduktivt arbetssätt kan vara att forskaren går miste om nya upptäckter 

eftersom forskningen styrs av redan befintliga teorier (ibid.). 

Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren inte utgår från någon befintlig teori. Istället börjar 

forskaren studera forskningsobjektet och utifrån den insamlade informationen, empirin, 

formuleras en teori. Nackdelen med ett induktivt arbetssätt är att teorin begränsas till det 

empiriska underlaget som kan vara typiskt för en speciell situation, tidpunkt eller grupp av 

människor (Patel & Davidson 2011). 
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En forskare som arbetar med abduktion arbetar med en kombination av deduktion och 

induktion. Forskaren formulerar, utifrån ett enskilt fall, en hypotetisk förklaring (preliminär 

teori). Detta första steg kännetecknas av ett induktivt arbetssätt där forskaren inte utgår från 

någon tidigare teori. Forskaren går sedan vidare till att arbeta deduktivt då den preliminära 

teorin prövas på nya fall. Den preliminära teorin kan då utvidgas och slutligen bli mer 

generell (Patel & Davidson 2011). 

Jag har i mina studier valt att arbeta utifrån ett deduktivt förhållningssätt, vilket innebär att jag 

kommer utgå från befintliga teorier och forskning. På så vis stärks även objektiviteten i 

resultatet.   

Jag kommer utgå från Anderssons forskning och framförallt de fyra olika yrkesidentiteter hon 

upptäckt bland fritidspedagoger. De olika yrkesidentiteterna var backuplärare, lärare i social 

kompetens, skolkompletterande fritidspedagoger och traditionella fritidspedagoger 

(Andersson 2013). Anledningen till att jag valt detta som teoretisk utgångspunkt är att hennes 

forskning är väldigt aktuell samt att den intresserar mig då jag har en uppfattning om att jag 

själv mött olika pedagoger i verksamheten. 
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3. Metod 
Jag har använt mig av kvalitativa enkäter som metod för insamling av data. Kvalitativt 

inriktad forskning syftar till att tolka och förstå människors upplevelser medan kvantitativ 

forskning främst riktar sig mot att mäta något statistiskt (Patel & Davidson 2011). Min studie 

är inte avsedd att mäta något statistiskt utan jag vill istället få in beskrivningar från 

verksamma pedagoger om hur de upplever uppdraget och yrkesrollen. I det avseendet passar 

en kvalitativ undersökningsmetod bäst. 

Kvalitativ forskning utgörs främst genom kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson 2011). Jag 

har istället för intervjuer valt att utforma enkäter detta för att kunna få in respons från 

pedagoger oberoende av min egen geografiska placering. Min önskan är även att pedagogerna 

i den här studien ska vara helt anonyma för mig, och vice versa. Därför valde jag enkät som 

metod i den här undersökningen. 

 

3.1 Innehåll och utformning 

Enkäterna kommer vara standardiserade, vilket innebär att jag kommer ställa likalydande 

frågor till alla i undersökningen (Patel & Davidson 2011). Enkäten kommer delvis vara 

strukturerad men mestadels ostrukturerad. Patel och Davidson (2011) beskriver skillnaderna 

mellan strukturerad och ostrukturerad intervju enligt följande, vilket jag har omsatt till arbetet 

med enkäterna. 

”En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara 

inom och vi kan förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. I en ostrukturerad intervju 

lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom” (Patel & Davidson 

2011, s.76).  

Den ostrukturerade undersökningsmetoden passar alltså bättre eftersom medverkande 

pedagoger har möjlighet att beskriva och ge sin tolkning av uppdraget utifrån egna ord och 

erfarenheter.  

Trost (2012) beskriver olika perspektiv på enkäter i form av kvalitativa eller kvantitativa 

enkäter. Kvantitativa enkäter utförs ofta i olika rangordningsskalor där respondenten ska 

rangordna eller ta ställning till olika frågor utifrån olika skalor. Jag har dock valt att använda 

mig av kvalitativa enkäter där jag undviker att samla in data med den sortens jämförelser i 

skalor där resultatet mäts i diagram. ”Det som går att räkna eller mäta anses av många vara 

bättre och enklare att förstå och därför mera tillförlitligt och mindre spekulativt” (Trost 2010, 

s. 26). Trots det väljer jag alltså att utföra kvalitativa enkäter som kommer bestå av öppna 

frågor där respondenten kan svara i hela meningar och där jag sedan tolkar deras svar. Det är 

omöjligt att använda kvantitativa enkäter och samtidigt leva upp till studiens syfte och besvara 

frågeställningen. 

”Att genomföra en enkät är en process som vanligen tar lång tid från idé till färdiga rapporter” 

(Trost 2012, s.12). Det tar tid att dels skapa en enkät men även att bearbeta och analysera 
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resultatet. Patel och Davidson (2011) tydliggör även att enkäter och intervjuer ofta har ”en 

tendens att innehålla för många frågor som gör det tröttsamt för personerna som ska besvara 

dem” (s. 86). Därför utformade jag en komprimerad enkät med inte allt för många frågor men 

som ändå kan ge det reslutat jag behöver. 

 

3.2 Urval och genomförande 

Jag har använt mig av ett obundet slumpmässigt urval. Obundet slumpmässigt urval är enligt 

Trost (2012) det vi vanligtvis tänker på när vi pratar om slumpmässigt urval, inget annat än 

slumpen avgör. Jag har valt att via sociala medier gå ut med information om studien. Via 

olika intressegrupper på Facebook har jag uppmanat fritidspedagoger att delta i 

undersökningen. Förfrågan gick ut i grupperna fritidspedagogik.se och i fritidspedagoger 

kräver lärarlegitimation. Anledningen till att dessa grupper valdes ut var på grund av det stora 

medlemsantalet samt deras tydliga inriktning mot fritidspedagoger och fritidspedagogik. Vid 

tiden för undersökningen låg medlemsantalet på 1500 på fritidspedagogik.se och 2900 på 

fritidspedagoger kräver lärarlegitimation. Inbjudan i sin helhet återfinns bland bilagorna. 

Ejlertsson (2005) och Trost (2012) anser att påminnelser bör skickas ut om för få svar 

inkommit. Påminnelser skickades ut i Facebook-grupperna med jämna mellanrum för att fler 

skulle få ta del av informationen. En påminnelse skickades även ut till de som via mail redan 

visat intresse för studien, men som ännu inte lämnat något svar. Trost (2012) tydliggör att det 

är viktigt att påminnelser är just påminnelser och att dessa inte ska uppfattas som 

påtryckningar. Något som jag hade i åtanke när jag formulerade och skickade ut påminnelsen. 

Påminnelsen i sin helhet återfinns bland bilagorna. 

Antalet respondenter i den här studien är totalt åtta stycken, två män och sex kvinnor. Det 

finns en geografisk spridning på deltagarna vilket jag anser vara positivt. 
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3.3 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) menar att ”det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i 

fyra allmänna huvudkrav” (s.6). Dessa huvudkrav benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet kan beskrivas som ett krav på att ge deltagarna information om 

undersökningens syfte och vem som står bakom undersökningen. Deltagarna bör även 

informeras om att deras deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet (2002). Deltagarna 

informerades om undersökningens syfte dels i den förfrågan som skickades ut via Facebook, 

men även genom ett försättsblad till enkätfrågorna. I försättsbladet presenterade jag mig själv 

kortfattat genom att berätta om min utbildning och vilket universitet jag läser vid. Deltagarna 

fick därmed information om undersökningens syfte och vem som står bakom undersökningen.  

Samtyckeskravet innebär kortfattat att deltagarna i en undersökning har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Det innebär att deltagarna har rätt att avgöra hur och när de vill delta 

samt i vilken omfattning. ”Vid forskning då deltagarna är aktiva är denna regel tämligen 

oproblematisk” (Vetenskapsrådet 2002, s.10). Enkäter bygger på ett aktivt deltagande från de 

som medverkar. Deltagarna i min undersökning hade läst min förfrågan i de olika grupperna 

på Facebook, därefter valde de om de ville delta eller inte. Enkäten skickades endast till de 

som visat intresse. Eftersom enkäten distribuerades via mail hade deltagarna möjlighet att 

själv avgöra när de ville svara på den. De fick även bestämma i vilken omfattning de ville 

delta eftersom enkäterna bestod av öppna frågor. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras på ett sätt som gör de 

oåtkomliga för utomstående. Åtgärder måste även vidtas för att försvåra identifieringen av 

enskilda individer (Vetenskapsrådet 2002). Enkäterna skrevs ut allteftersom de kom in. Varje 

enkät markerades med ett fiktivt namn för att försvåra identifieringen och för att göra 

deltagarna mer anonyma för mig som forskare. Enkäterna förvarades på ett sådant sätt att 

ingen annan kunde ta del av informationen. 

Nyttjandekravet klargör att insamlade uppgifter inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller för andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). I 

försättsbladet beskrev jag på vilket sätt jag kommer använda mig av deras svar. Tillexempel 

att jag kommer referera till deras svar, men även att jag kan komma att citera dessa. Att deras 

svar inte kommer användas eller utlånas i andra syften var inget som jag specificerade. 
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3.4 Analys och bearbetning 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ analysmetod för att tolka och analysera det 

insamlade materialet. Patel och Davidson (2011) hävdar att en kvalitativ bearbetning lämpar 

sig bäst när man ska analysera textmaterial. Kvalitativa undersökningar kan vara tids- och 

arbetskrävande eftersom det insamlade textmaterialet ofta är omfattande. Därför menar Patel 

och Davidson (2011) att det är praktiskt att göra löpande analyser under arbetets gång. De 

löpande analyserna är något som skiljer kvalitativa undersökningar från kvantitativa, där man 

vanligtvis väntar med bearbetningen tills allt material är insamlat. 

Inför bearbetningen av materialet skrevs enkäterna ut och märktes upp med fiktiva namn, 

vilket bidrog till att öka deltagarnas anonymitet. Namnmärkningen gjordes även för att 

underlätta bearbetningen då jag i resultatet skulle komma att citera några svar. Med hjälp av 

de fiktiva namnen skulle jag på ett tydligt sätt kunna berätta vilken pedagog som utryckt vad.  

Jag bearbetade materialet löpande under arbetets gång allteftersom materialet kommit in, i 

enighet med Patel och Davidsons rekommendationer. Först läste jag igenom hela enkäten 

innan jag började föra anteckningar. Den andra gången jag läste igenom materialet fördes 

anteckningar och vissa meningar markerades ut. Allteftersom enkäterna kom in gjordes även 

jämförelser mellan svaren där jag försökte hitta gemensamheter men även olikheter. När alla 

enkäter kommit in började jag min slutbearbetning. Frågorna gicks då igenom var för sig och 

enkäterna grupperades utifrån de svar som lämnats in, på så vis fick jag en överblick över 

materialet och hur pedagogerna hade svarat.  Även genom denna process fördes anteckningar 

som sedan blev värdefulla inför sammanställningen av resultatet. Patel och Davidson (2011) 

tydliggör att det är viktigt att läsa igenom hela det insamlade textmaterialet inför 

slutbearbetningen. 

Jag har bearbetat varje enkät för sig men även analyserat enkäterna som helhet. Jag har varit 

noga med att se till att alla pedagogers svar på något sätt återspeglas i resultatet. 

Slutprodukten av en kvalitativ undersökning utgörs ofta av en text med citat och egna 

kommentarer. Det är viktigt att det finns en balans mellan citat och egna kommentarer. ”Om 

citaten är för många och den kommenterande texten knapp blir texten ofta tråkig och mycket 

av analysen överlåts åt läsaren” (Patel & Davidson 2011, s.121). 
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4. Resultat 
Resultatdelen syftar till att besvara frågan hur fritidspedagogerna beskriver sitt uppdrag. Vissa 

pedagoger ges mer utrymme än andra i resultatets olika delar. Det kan dels bero på att 

pedagogerna har svarat olika mycket men det kan även vara så att svaren bedöms passa in 

bättre någon annanstans i resultatet.  

Resultatet presenteras utifrån följande kategorier. 

 barnperspektivet genomsyrar verksamheten 

 fritidspedagoger är inte lärare 

 fritidspedagogens dubbla roller 

 försämrad arbetssituation 

 varierat stöd hos skolledningen 

 

De flesta pedagoger i studien beskriver sitt uppdrag utifrån ett barnperspektiv. Det är barnen 

som står i fokus för utformandet av verksamheten, något som även anges i styrdokumenten 

för verksamheten. Jag valde därför kategorisera dessa svar under rubriken Barnperspektivet 

genomsyrar verksamheten. Vidare tydliggör fritidspedagogerna i studien att deras uppdrag 

skiljer sig från lärarnas uppdrag. Fritidspedagogerna upplever att de inte är lika målstyrda som 

lärarna samt att de inte har samma krav på bedömning. Fritidspedagoger är inte lärare blev 

därför min andra kategori. Dagens fritidspedagoger arbetar ofta under den obligatoriska 

skoldagen samt under fritidshemsverksamheten på eftermiddagarna. De deltagande 

pedagogerna uttrycker att de på olika sätt deltar i skolans undervisning. Vissa pedagoger 

ansvar för egna lektioner, medan andra arbetar som elevassistenter eller möjliggör 

halvklasstimmar. Oavsett hur pedagogerna arbetar under skoldagen upplever jag 

Fritidspedagogens dubbla roller, att de dels ska arbeta under den obligatoriska skoldagen 

samt utforma meningsfull eftermiddagsverksamhet. Pedagogerna i studien menar att den 

största förändringen i yrket är de ökade gruppstorlekarna på fritidshemmet. Det beskrivs som 

en utmaning att möta dessa nya krav och några talar om en Försämrad arbetssituation, vilket 

även blev en kategori i redovisningen av resultatet. Slutligen kunde jag genom bearbetningen 

avläsa att fritidspedagogerna har ett Varierat stöd hos skolledningen, några upplevde att yrket 

värderades högt medan andra bekräftade motsatsen. 
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4.1 Presentation av respondenter 

Innan redovisningen av resultatet följer här en kortfattad presentation av pedagogerna. 

 

Erika: Utbildad fritidspedagog sedan 2002, har arbetat på fritidshem i 12 år. 

Susanne: Utbildad fritidspedagog sedan 1996 som varit verksam i 17½ år. Arbetar inom 

grundsärskolan och dess fritidsverksamhet. 

Eva: Utbildad fritidspedagog sedan 1998, verksam i 14 år på fritidshem. 

Marie: Utbildad fritidspedagog sedan 1985, har arbetat på fritidshem i 28 år. 

Tobias: Utbildad fritidspedagog sedan 2012, verksam 1½ år samt 4-5 år som vikarie inom 

skolan. 

Karin: Utbildad barnskötare samt studerar till fritidspedagog, färdig januari 2014. Hon har 

jobbat på fritidshem i 20 år. 

Johan: Utbildad fritidspedagog sedan 1999 och verksam 8 år i verksamhet där arbete i 

fritidshem ingått. Arbetar inom grundsärskolan. 

Jessica: Utbildad fritidspedagog sedan 1997, har arbetat på fritidshem i 15 år. 

 

4.2 Barnperspektivet genomsyrar verksamheten 

Många pedagoger i studien beskriver sitt uppdrag utifrån ett barnperspektiv. Det är barnen 

som är i fokus när pedagogerna berättar om sitt uppdrag. Eva berättar att ”personalen är till 

för barnen” och menar vidare att barnen ska känna sig trygga och känna att de kan lita på de 

vuxna. Jag tolkar det som att personalen skapar trygghet genom att bland annat verka för att 

skapa goda relationer mellan sig själva och barnen. Barnen ska känna att de kan vända sig till 

de vuxna när de behöver det. Trygghet nämns av flera pedagoger, bland annat Tobias som 

berättar att ”vi jobbar mycket för att barnen ska bli självständiga och hitta sig själv i gruppen” 

vilket, enligt mig, också bidrar till att skapa en trygghet. När barnen känner delaktighet och 

tillhörighet i gruppen och/eller i mindre konstellationer skapas trygghet.  ”Det ska vara roligt, 

spännande och tryggt att komma till fritids!” fortsätter Tobias.  

Flertalet pedagoger förklarade att barnen ska erbjudas en varierad och stimulerande 

verksamhet. ”På fritids ska man både kunna vila och göra pyssel, leka lekar, måla och rita” 

menar Eva. Det är viktigt, som Eva nämner, att barnen inte behöver delta i olika aktiviteter 

utan de ska erbjudas tillfällen för vila och avkoppling också. 

Tobias nämner att ”barnen ska möta en varierad verksamhet på fritids. De ska få testa på 

många olika saker”. Precis som Eva nämner Tobias att verksamheten ska vara variationsrik. 

Anledningen till att pedagogerna nämner att verksamheten ska vara variationsrik beror på att 

verksamheten utformas tillsammans med barnen. Verksamheten ska utgå från barnens behov 
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och intresse, vilket gör att verksamhetens innehåll förändras från dag till dag men även från år 

till år. Jag uppfattar det som att fritidspedagoger i mindre utsträckning arbetar utifrån gamla 

vanor utan istället är de väldigt lyhörda och planerar verksamheten tillsammans med den 

aktuella barngruppen. 

Erika är enig med både Tobias och Eva då hon anser att barnen ska erbjudas en meningsfull 

eftermiddag med aktiviteter både ute och inne. Att använda sig av både ute- och innemiljön 

anser jag har blivit viktigt för fritidshemmen eftersom miljön inne inte alltid, enligt mig men 

även fritidspedagogerna i studien, är lämplig för att bedriva fritidsverksamhet. 

Johan framhåller att det informella lärandet ska stå i fokus för fritidsverksamheten. Det 

informella lärandet styrs utifrån individen själv och är ofta kopplat till vardagliga aktiviteter. 

Vilket alltså omfattar det lärande som sker på fritidshemmet och den syn som pedagogerna 

har på lärandet, dvs. att lärandet utgår från barnen och inte från någon fast struktur. 

Begrepp som meningsfull fritid och varierad och stimulerande verksamhet omnämns i 

Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem (2007).  Att pedagogerna i den här studien 

använder sig av dessa begrepp tyder, enligt mig, på att de är insatta i uppdraget och 

styrdokumenten. 

Marie sammanfattar, enligt mig, mycket av det som gick att urskilja från många svar när hon 

berättar följande. 

”Jag vill att barnen ska bli erbjudna en varierad verksamhet, där alla barn blir sedda och får 

uppmärksamhet från oss vuxna. Barnen ska vara trygga, få prova på olika saker och lekar, få 

vara nyfikna. Och förstås... Ha roligt!” (Marie). 

 

4.3 Fritidspedagoger är inte lärare 

Pedagogerna i studien uttrycker att det finns vissa skillnader mellan fritidspedagoger och 

lärare. Några pedagoger förklarar olikheten genom att lärare och fritidspedagoger förmedlar 

olika kunskaper till barnen.  

 ”Vi är båda kunskapsförmedlare men en lärare är mer fastlåst till läroplanen och hur många 

timmar svenska, matte osv som ska vara i veckan. En fritidspedagog är mer fri att lägga ut 

kunskapsförmedlandet och behöver inte räkna timmar på samma sätt” (Susanne). 

Min tolkning är att fritidspedagoger har en tro på det informella lärandet, vilket Johan nämnde 

tidigare. Kunskapen växer fram i den vardagliga, mindre strukturerade verksamheten. Med 

mindre struktur menar jag att verksamheten inte delas in i olika ämnesområden, på samma sätt 

som de görs i skolan. Istället flyter ämnena ihop och skapar en helhet, vilket innebär att ena 

stunden kan barnen utveckla matematiska förmågor för att senare eller parallellt utveckla 

förmågor i svenska, motorik, bild osv. 

Marie följer med i Susannes resonemang och menar att lärarna är mer styrda mot kursplaner 

och mål. På fritids ”har vi inte samma krav som lärarna om måluppfyllelse”, vilket hon menar 
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bland annat beror på att verksamheten är frivillig. Precis som Marie nämner har inte 

fritidspedagogerna samma krav som lärare vad gäller måluppfyllelse. Däremot är 

fritidspedagoger, som Susanne nämnde, kunskapsförmedlare och bidrar till barnens 

utveckling. Men det är inte fritidspedagogerna som värderar deras kunskapar och sätter de i 

relation till kursplaner och mål. Även Erika nämner att lärare har större ansvar för 

undervisning, måluppfyllelse och dokumentation. 

Fritidspedagoger arbetar i större utsträckning med barns sociala utveckling vilket flertalet 

pedagoger nämner. På fritids har vi ”möjlighet till ’social fostran’, som är minst lika viktig 

som allt annat barnen ska lära sig i skolan” menar Marie. Karin anser att fritidspedagoger ger 

barnen ”möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, självkänsla och identitet” vilket bland 

annat sker genom samspel med andra barn och vuxna. Också Eva framhåller att 

fritidspedagoger främst jobbar med barnens sociala utveckling. Det märks tydligt att 

fritidspedagogerna arbetar med självkänsla och identitet, områden som är oerhört viktiga för 

barnens fortsatta lärande och utveckling även utanför fritidshemmet. I och med att 

fritidspedagogerna dessutom arbetar under den obligatoriska skoldagen ges alla barn 

möjlighet att utveckla dessa områden, även om man inte går på fritids. En förutsättning är 

förstås att fritidspedagogerna ges möjlighet att jobba med just dessa områden och inte med 

skolämnen. 

I den sociala fostran verkar även konflikthantering vara en viktig kompetens att förmedla till 

barnen vilket Marie, Tobias och Jessica ger uttryck för. Marie menar att ”vi måste vara 

duktiga på att hantera konflikter, och samtidigt lära barnen att själva försöka lösa konflikter”. 

Jag uppfattar att fritidspedagoger ofta är med och medlar i konflikter och det kanske har sin 

naturliga förklaring i att fritidspedagoger ofta finns där konflikter uppstår, dvs. utanför 

klassrummet, exempelvis ute på rasten. Men precis som Marie nämner är fritidspedagoger 

viktiga förebilder i att visa hur konflikter eller osämja kan lösas så att barnen i framtiden 

själva kan reda ut dessa, kanske till och med förebygga att de uppstår. 

Jessica betonar vikten av att se barnen hela dagen och se det sociala samspelet barnen 

emellan. ”Vi fritidspedagoger ser barnen hela dagen, får en mer helhetssyn, ser det sociala 

samspelet vilket också är viktigt” nämner hon.  Även Karin pratar i termer om att jobba för 

hela barnet hela dagen. Att fritidspedagogerna berättar att de får en helhetssyn på barnet antar 

jag har sin förklaring i att de ofta ser barnen i olika miljöer, exempelvis i klassrummet, på 

raster, på fritids osv. till skillnad från lärare som oftast ser barnet bara i klassrummet. 

Fritidspedagoger har oftast en närmare personlig kontakt med barnen, vilket Tobias vittnar 

om. 

Tobias menar vidare att både lärare och fritidspedagoger arbetar utifrån mål men att 

metoderna för att nå målet skiljer sig mellan en lärare och en fritidspedagog. 

Fritidspedagogerna är mer öppna för ett ”entreprenöriellt lärande där barnen får tänka kreativt, 

med öppna frågor och där deras nyfikenhet driver verksamheten framåt. Men skolan är på väg 

dit också!” hävdar Tobias. Jag tolkar det som att det finns en skillnad mellan hur lärare och 

fritidspedagoger ser på lärande, vilket i så fall stärker det faktum att lärare och 

fritidspedagoger måste samverka utifrån sina kompetenser och sin syn på lärande. Som Johan 
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tidigare nämnde så arbetar fritidspedagoger oftast utifrån informella lärandesituationer, till 

skillnad mot lärare som oftast arbetar utifrån formella lärandesituationer. För att samverkan 

ska bli optimal så måste fritidspedagogerna tillåtas att vara just fritidspedagog och inte gå in i 

en lärarroll. Det är just olikheten i sätten att lära ut, eller synen på lärande, som kan berika 

barns lärande och utveckling. 

 

4.4 Fritidspedagogens dubbla roller 

Enligt Lgr11 ska skola och fritidshem samverka för att stödja barnens utveckling och lärande. 

Det finns en viss spridning i pedagogernas svar över hur de arbetar eller samverkar under 

skoltid. Några uppger att de ansvarar för och planerar egna lektioner, andra finns till i 

klassrummet för att underlätta lärarens arbete. Några beskrev även att de arbetade som 

elevassistent och gav stöd till elev i behov av särskilt stöd. 

Av de som beskriver att de ansvarar och planerar egna lektioner nämns främst praktisk-

estetiska ämnen som bild och idrott. Men även andra ämnen som svenska och SO och NO 

nämns. Tobias nämner att han är legitimerad idrottslärare vilket innebär att han ansvarar för 

undervisningen i idrott i vissa årskurser. Han har även lektioner i svenska och SO. Tobias 

arbetade även under skoldagen med enskilda elever i behov av särskilt stöd, vilket även Marie 

uppgav att hon gjorde. Det kunde vara elever med ADHD eller med läs- och skrivsvårigheter 

som behövde extra stöd i undervisningen. Att fritidspedagoger även används som 

”elevassistenter” beror, enligt mig, på deras förmåga att hantera dessa elever. Även här kan 

synen på lärande komma in då fritidspedagogen kan fungera som ett komplement till den 

undervisning som läraren bedriver.  

Eva beskriver att hon jobbar med halvklasstimmar under skoltid. Tillsammans med barnen har 

hon skapat ett årshjul, de har även skapat ett träd som ska följa årstidernas utveckling med 

koppling till den undervisning i NO som bedrivs i klassrummet.  Erika hade under skoltid 

undervisning i bild med en årskurs fyra. Hon hade dessutom undervisning i media med 

årskurs 5-9. Övrig tid arbetade hon i klass tillsammans med lärare samt ansvarade för skolans 

hemsida. Det tyder på att fritidspedagoger ofta arbetar antingen i klassrummet tillsammans 

med läraren eller med halvklasser. Oavsett om undervisningen bedrivs i hel- eller halvklass 

verkar samspelet mellan lärare och fritidspedagog vara viktigt.  

Susanne beskriver att hon inte arbetar med traditionell skolsamverkan eftersom en stor del av 

hennes tjänst omfattas av arbete i grundsärskolan. Johan däremot som även han till viss del är 

verksam i grundsärskolan ser goda möjligheter till samverkan men önskar dock ”att 

fritidspedagogiken gavs en centralare roll under skoltid”. Johan önskade även att 

samverkansuppdraget var tydligare och att samverkan inte sker helt på bekostnad av 

fritidspedagogen utan istället är mer ömsesidigt. Även Susanne påpekade att samverkan just 

nu endast sker åt ett håll, mot skolan. 

”Det finns ingen samverkan mot fritids från skolans håll. För att komma dit behövs 

attitydförändringar uppifrån, rektorer och skolledning samt politiker både på riks- och 

lokalnivå” (Susanne). 
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Fritidspedagogerna uppger att de samverkar mot skolan men att ingen samverkan mot 

fritidshemmet sker från skolans håll. Trots det tolkar jag det som att fritidspedagogerna 

önskar mer samverkan från skolan mot fritidshemmet och dess behov samt att 

fritidspedagogiken gavs en centralare roll även under skoltid. Det kan betyda att 

fritidspedagogerna upplever att skolämnena står i fokus när det gäller samverkan och att det 

ges litet utrymme till att arbeta med barnens sociala färdigheter eller med praktisk-estetiska 

ämnen, som fritidspedagogerna anser utgör delar av deras kompetens.  

Marie förklarar att det fortfarande finns ”mycket okunskap från lärare om vad vi gör på 

fritids”, vilket kanske är en bidragande orsak till att det brister i synen på samverkan. Där 

anser jag att fritidspedagogerna måste bli bättre på att förklara vad deras kompetenser är och 

hur deras uppdrag ser ut. Det är annars lätt att skolans kultur tar över. 

Karin beskriver att hon deltar i förskoleklassernas utedagar två dagar i veckan, hon finns även 

med förskoleklasserna i omklädningsrummet före och efter idrotten. Hon deltar under 

temaveckor och temadagar och berättar att ibland fortsätter temat även på fritids och då är 

lärarna med på fritids. Jag uppfattar Karins beskrivning som att lärarna ibland samverkar mot 

fritidshemmet, exempelvis när det är temaveckor. Dock verkar samverkan mot fritids inte 

vara något som är vanligt förekommande vilket jag varit inne på tidigare. 

Jag frågade även pedagogerna vad de skulle vilja förändra med skolsamverkan. Karin och Eva 

nämnde att de ville jobba mer med värdegrund. Det fanns även ett intresse från deras sida att 

jobba mer med praktisk-estetiska lärprocesser som komplement till den undervisning som 

sker i klassrummet. Tobias uttryckte att han ville ha mindre ansvar för undervisningen i 

skolan, med undantag för idrott. Istället har han ambitioner om att utveckla rastverksamheten 

som han ser som en del i samverkan mellan skola och fritidshem. Jag tolkar det som att 

fritidspedagogerna i större utsträckning vill arbeta med det som anses ligga inom deras 

kompetensområde, dvs. värdegrund, praktisk-estetiska lärprocesser, barns sociala utveckling 

osv. Min uppfattning är att pedagogerna istället arbetar mycket med skolämnen. 

 

4.5 Försämrad arbetssituation  

En klar majoritet av de tillfrågade nämner att barngruppernas storlek har ökat genom åren. 

Vissa är mer kritiska än andra till den utvecklingen och tycker att arbetssituationen förändrats 

till det sämre. Andra ser det som en utmaning och att det ställer nya krav på såväl pedagoger 

som skolledning.  

”Fler barn och färre vuxna. Vilket jag kan känna är positivt då det ställer högre krav på 

personalen och på skolledningen” (Eva). 

Eva menar vidare att skolledningen måste ge personalen i verksamheten förutsättningar att 

lyckas möta de nya kraven med större barngrupper. Det kan tillexempel handla om att ge 

utbildning, tid för planering, samtal och reflektion inom arbetslaget samt möta fritidshemmets 

behov av ändamålsenliga lokaler. Susanne beskriver behovet och avsaknaden av just detta. 

Hon beskriver att arbetssituationen förändrats ”till det sämre med stora barngrupper och 
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bristfälliga lokaler, mindre tid för planering”. Jag uppfattar det som att barngrupperna på 

fritidshemmet har ökat men att lokalerna inte har anpassats till verksamheten och dess behov.  

Jag upplever att det råder brist på utrymme i fritidshemmets lokaler, vilket innebär att många 

barn blir förvisade till att tillbringa sin fritid i klassrummet. Förutom bristen på utrymme 

upplever jag, och tolkar pedagogernas svar, som att lokalerna på många fritidshem har brister 

i utformandet, vilket innebär att lokalerna inte är anpassade för att barnen ska få uppleva att 

fritidshemmet är deras fritid och inte skola.  

Tobias beskriver att arbetssituationen inte förändrats märkvärt men även han nämner att 

barnantalet växer stadigt vilket ”ställer oss inför nya utmaningar dels för 

gruppsammanhållningen men också gällande miljön”. Jessica berättar att barngrupperna har 

blivit större och att barnen är kvar längre om dagarna vilket ställer högre krav på personalen. 

De flesta pedagogerna i studien menar att de allt större barngrupperna bidragit till att det ställs 

högre krav på personalen. Det är samtidigt viktigt att barnens säkerhet inte äventyras i och 

med de stora barngrupperna. Kraven på personalen måste fortfarande vara rimliga. 

Ytterligare en pedagog, Karin, beskriver den förändrade arbetssituationen så här. 

”Större barngrupper och färre pedagoger är det som förändrats mest. Sen beror det mycket på 

var man jobbar, med vilken ledning och vilka kollegor” (Karin). 

Vidare nämner Karin att kraven blivit större på att fritidspedagogerna ska dokumentera 

verksamheten genom att skriva pedagogiska planeringar och utvärderingar. Erika styrker detta 

och menar att olika arbetsplatser har olika syn på fritidspedagogens roll och fritidshemmets 

betydelse. Som både Karin och Erika belyser är det viktigt att skolledningen inser vikten av 

att ha en fungerande fritidsverksamhet. Skolledningen måste bli insatt i fritidsverksamheten 

och veta vilka krav som ställs på verksamheten allt för att kunna stötta och bidra med resurser 

så att även fritidsverksamheten når upp till sina mål oavsett barngruppernas storlek. 

Marie, som jobbat på fritidshem sedan 1985, berättar att de kunde ”erbjuda en helt annan 

verksamhet då, med många fler utflykter, fler besök på badhus mm.  Vi hade också mer 

pengar per barn till verksamheten”. Åter igen en beskrivning på hur arbetssituationen har 

förändrats till det sämre. Barnen erbjuds inte samma möjligheter idag som för tjugo år sedan. 

Johan, som är verksam inom grundsärskolan, lyfter fram en annan sida och vittnar om en hög 

personaltäthet samt ”enormt bra och stora lokaler. God tillgång på tekniska och pedagogiska 

hjälpmedel”. Han menar dock att utvecklingen på många av grundskolans fritidshem gjort det 

otänkbart för honom att söka anställning där. 
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4.6 Varierat stöd hos skolledningen  

När jag läser de inkomna svaren inser jag att det ser väldigt olika ut hur väl skolledningen 

värderar fritidspedagogerna, vilket Marie även uttrycker. ”Det har verkligen varit skillnad på 

olika rektorer. Men även där börjar förståelsen för vårt arbete att öka”. Jag anser att det är 

viktigt att de verksamma pedagogerna tydliggör verksamheten och uppdraget för 

skolledningen. Erika uttrycker att yrket värderas ”mycket lågt hos nuvarande arbetsgivare” 

men att yrket har värderats högre hos tidigare arbetsgivare. Vilket återigen är ett exempel på 

att det kan se väldigt olika ut. 

Eva upplever att yrket värderas högt av skolledningen. Av de pedagoger som upplever att 

yrket värderas högt av nämns vissa gemensamma nämnare. Tobias uttrycker att han erbjuds 

”fortbildningar, nätverksträffar och dylikt som motiverar och främjar kvaliteten på 

fritidshemmet!” Jessica uttrycker att även hon får den kompetensutveckling som hon anses 

behöva samt att de får tid till planeringsdagar. Att erbjudas fortbildning och tid för planering 

verkar vara en bidragande faktor till hur fritidspedagogerna anser att deras yrke värderas. På 

något sätt visar det på att det finns ett intresse hos skolledningen att utveckla verksamheten. 

Att skolledningen visar intresse för verksamheten och utvecklandet av den samma belyser 

även nedanstående pedagog. 

”På min skola värderas fritids bra i stort, de vill att vi ska utvecklas och ’ta plats’. De visar 

positivt intresse, är på drivande [sic!] i att fritids ska utvecklas, men ger oss också frihet” 

(Karin). 

Jag tolkar Karins svar som att det finns ambitioner och krav på att fritidshemmet ska 

utvecklas, men samtidigt tydliggörs det att det är pedagogerna i verksamheten som har 

möjlighet att leda utvecklingen. Men det måste finnas ett stöd och ambitioner från 

skolledningen att genomföra utvecklingsarbetet, vilket det verkar finnas i just det här fallet. 

Johan visar på att det finns en skillnad mellan person och profession och menar att ”yrket 

värderas väldigt lågt, jag som person värderas högt”. Den här ingången är väldigt intressant 

att reflektera över, att det faktiskt finns en skillnad mellan att värdera person och profession. 

Jag tror trots allt att många pedagoger har haft den ingången när de avgett sina svar. Att det 

just är en värdering av professionen och inte personen. För jag tror, och hoppas, att alla 

personligen känner sig viktiga och uppskattade av skolledningen, även om yrket och 

möjligheten till utveckling av densamma är lågt prioriterat. 

Susanne utrycker att yrket värderas lågt och gör jämförelser till skolan. Hon menar att skolan 

går i första hand och att det först och främst är den som ska fungera. Fritidsverksamheten 

kommer i andra hand och anses inte vara lika viktigt. Det kan ha att göra med att skolans 

verksamhet lättare kan utvärderas genom meritvärden och dylikt. Det är alltså lättare att mäta 

kvalitet i skolan och därmed blir det kanske lättare att genomföra och motivera till satsningar 

om man upplever att kvaliteten är låg. Frågan är hur mäts kvalitet i fritidshem?  
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4.7 Sammanfattning av empirin 

För att sammanfatta empirin kan jag nämna att pedagogerna i studien ofta berättar om 

verksamheten utifrån ett barnperspektiv. Barnen står i fokus och är medskapare i 

verksamheten, vilket är helt i enlighet med de styrdokument som finns för verksamheten där 

det tydlig framgår bland annat att verksamheten ska utgå från barnens behov och intressen 

(Skolverket 2007). 

Pedagogerna nämner att lärare och fritidspedagoger är kunskapsförmedlare men av olika 

kompetenser. Själva framhåller fritidspedagogerna att de gärna arbetar med barnens sociala 

utveckling och verkar för att skapa goda relationer i verksamheten. Värdegrundsarbetet är 

något som några upplever att de vill jobba mer med. Praktiskt-estetiska ämnesområden som 

bild, idrott och musik lyfts fram som ämnesområden som fritidspedagogerna också kan bidra 

med i samverkan med skolan. Trots det nämner några pedagoger att de ansvar för delar av 

undervisningen i skolan. 

De flesta pedagogerna i studien nämner en försämrad arbetssituation med stora barngrupper 

på eftermiddagarna. De stora barngrupperna försvårar planeringen av verksamheten. Utöver 

de stora barngrupperna nämns bristfälliga lokaler. Det kan vara lokaler som inte är anpassade 

för fritidsverksamhet och med brist på utrymme. 

Det finns ett varierat stöd från skolledningen vad gäller fritidshemmet, fritidspedagogen och 

dess yrkesroll. Några pedagoger nämner att man erbjuds fortbildning, ordentlig planeringstid, 

nätverksträffar mm. Medan andra pedagoger upplever en avsaknad av just detta.  
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5. Diskussion 
Följande avsnitt innehåller en metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen reflekterar 

jag över den valda metoden samt undersökningens reliabilitet och validitet. I 

resultatdiskussionen kopplar jag ihop empirin med teorin och diskuterar utifrån detta.  

Avslutningsvis finns ett avsnitt med tips på fortsatt forskning inom området. 

 

5.1 Metoddiskussion 

I studien användes en kvalitativ undersökningsmetod i form av enkäter. Enkäterna skickades 

ut till slumpmässigt utvalda fritidspedagoger via sociala medier. Att använda mig av sociala 

medier ser jag som något positivt då det gav mig möjlighet att komma i kontakt med 

fritidspedagoger runt om i landet. Totalt deltog åtta fritidspedagoger i studien. 

Det stärker resultatet att svaren kommer in från flera olika håll och inte enbart från 

fritidspedagoger i ett eller två arbetslag. Dessutom var deltagarna okända för mig, vilket jag 

ser som något positivt. Hade studien genomförts bland fritidspedagoger som varit kända för 

mig skulle resultatet kunna påverkats genom att deltagarna lämnat in svar som de tror att jag 

velat få in. 

 

5.1.2 Trovärdighet: Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2011) menar att begreppen validitet och reliabilitet har olika betydelse 

beroende på om det är en kvantitativ eller en kvalitativ studie. Trost (2012) anser å andra 

sidan att begreppen reliabilitet och validitet är kopplade till kvantitativa studier och att man i 

kvalitativa studier istället bör använda begreppet trovärdighet.  

Reliabilitet handlar om en mätnings tillförlitlighet. En mätning ska ge samma resultat även 

om den görs vid en annan tidpunkt och av andra forskare (Trost 2012; Kvale & Brinkmann 

2009). Kvalitativa studier är svåra att mäta på ett tillförlitligt sätt mot varandra eftersom 

forskaren tolkar och analyserar insamlat material. Patel och Davidson (2011) menar även att 

begreppen validitet och reliabilitet är ”så sammanflätade att kvalitativa forskare sällan 

använder begreppet reliabilitet” (s. 106). Jag har själv svårt att se att min studie skulle vara 

helt tillförlitlig på det sättet att en annan forskare skulle få fram samma resultat, då stor del av 

resultatet utgörs av mina egna tolkningar. Jag förstår därför resonemanget med att reliabilitet 

sällan används i kvalitativ forskning. Kvale och Brinkmann (2009) belyser det faktum att 

vissa kvalitativa forskare ignorerar eller avfärdar frågor om reliabilitet och validitet med 

argumentet att de står i vägen för kvalitativ forskning. 

En undersökning kan få god reliabilitet om frågorna konstrueras så att de är lätta att förstå, 

utan krångliga ord långa meningar osv. (Patel & Davidson 2011; Trost 2012). Jag har haft för 

avsikt att formulera enkla och korta frågor som ska vara lätta att förstå. 
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Validiteten i en kvalitativ studie är inte enbart relaterad till själva datainsamlingen. ”Istället 

genomsyrar strävan efter god validitet forskningsprocessens samtliga delar” (Patel & 

Davidson 2011, s. 106).  Det kan innebära att enkätfrågorna ska formuleras på ett förståeligt 

sätt och ett brett underlag ska samlas in för att tolkningen och analysen ska bli bra. Det ökar 

validiteten. Patel och Davidson (2011) tydliggör att varje kvalitativ forskningsprocess är unik 

och ”det går inte att fixera några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten” (s. 106).   

Jag anser att jag har fått svar på mina forskningsfrågor, framför allt i hur fritidspedagogerna 

beskriver sitt uppdrag. Hur yrkesrollen har formats och förändrats över tid har varit svårare att 

reda ut genom undersökningen eftersom det varit en spridning vad gäller pedagogernas 

arbetslivserfarenhet. Dock har andra studier och rapporter hjälpt till att beskriva 

förändringarna i yrket. 

Studien är gjord på åtta fritidspedagoger vilket kan begränsa trovärdigheten. Men jag har 

samtidigt jämfört mitt resultat med liknande studier och tidigare forskning och resultatet 

stämmer till viss del överens, vilket jag kommer visa på i resultatdiskussionen. Det ökar 

validiteten för arbetet. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuterar jag min egen studies resultat med tidigare forskning inom ämnet. För att 

göra avsnittet mer överskådligt har den delats in i samma rubriker som återfinns under 

resultatet.  

 

5.2.1 Barnperspektivet genomsyrar verksamheten 

Hippinen (2002) har i sin magisteruppsats bland annat studerat fritidspedagogerna yrkesroll. 

De intervjuade fritidspedagogerna i hennes studie gav vissa svar som var gemensamma med 

det som fritidspedagogerna i min studie svarat. 

Pedagogerna i Hippinen (2002) och min egen studie nämner trygghet som en del av 

uppdraget. Fritidspedagogerna ska jobba för att ge barnen trygghet och vara en bra 

vuxenförebild. Jag anser att trygghet bland annat kan skapas genom att vi som pedagoger 

upprättar förtroendefulla relationer till barnen. Andersson (2013) menar att 

relationskompetensen utgör en central roll i fritidspedagogens yrkesfunktion. 

”Fritidspedagogerna använder sig av sina kunskaper, sina sociala färdigheter och sin 

personlighet i samspelet med barn” (Andersson 2013, s.157). Att fritidspedagogerna i min 

studie utgick från ett barnperspektiv blev ganska tydligt. Hippinen (2002) menar att 

fritidspedagogens uppdrag ”karaktäriseras av ett arbete i arbetslag och ett arbete med 

barncentrering” (s. 7). 

Andra likheter som jag kan hitta med Hippinens studie är betoningen på den sociala 

inlärningen. Det är mycket som kan omfatta den sociala inlärningen. Exempelvis kan det 

handla om att stärka gruppen men även individen eller att finnas till och handleda i eller lösa 
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konflikter. Fritidspedagogiken betonar ett lärande av informell karaktär där barns 

”erfarenheter och kunnande uppstår, befästs och utprövas genom socialt samspel mellan barn i 

barngruppen och mellan vuxna och barn” (Johansson 2011, s. 21). Den sociala inlärningen 

som fritidspedagogerna nämnde utgår alltså även ifrån tron på att kunskap bildas ur ett socialt 

sammanhang. Några pedagoger i min studie nämnde konflikthantering som en del av sin 

kompetens. I Hansen (1999) anges konflikthantering som ett område som fritidspedagoger 

anses ha särskild kompetens i, i jämförelse med lärare.  

Att fritidspedagogerna i studien nämner just trygghet och den sociala inlärningen som viktiga 

delar i uppdraget tyder på att de är insatta i styrdokumenten för fritidshemmet. I Skolverket 

(2007) nämns att fritidspedagoger har en mer uttalad inriktning på barns sociala utveckling 

och att personalen därför blir ett ”värdefullt komplement i till exempel elevvårdsarbetet och i 

arbetet med att förebygga mobbning, trakasserier eller andra problem som kan uppstå inom 

barngrupper” (s.22). Skolverket (2007) betonar även att en förutsättning för att fritiden ska 

upplevas som meningsfull är att den är trygg, rolig och stimulerande. 

 

5.2.2 Fritidspedagogens dubbla roller 

Resultatet i min studie visade på att det finns en spridning i hur fritidspedagoger arbetar under 

skoltid. Några ansvarade för egna lektioner medan andra arbetade speciellt med barn i behov 

av stöd, några arbetade även med halvklasser. 

Även Andersson (2013) betonar att fritidspedagogerna i hennes studie deltar i skolsamverkan 

på olika sätt. Exempelvis kan fritidspedagogerna samverka i helklass som resurs eller med 

ansvar för mindre grupper vilket möjliggör halvklassundervisning för lärarna. En 

fritidspedagog hade även ansvar för skolans rastverksamhet, vilket en pedagog i min studie 

också hade ambition om att ha ansvar för. Att fritidspedagogerna söker sig till rasten och ser 

rasten som en möjlighet till samverkan är nog på grund av att utevistelse är en naturlig del av 

verksamheten på många fritidshem. Det kan även finnas en längtan från fritidspedagoger att 

lämna klassrummet och hitta nya sätt att samverka på. Fritidspedagogerna i min studie 

utryckte att man gärna arbetade mer med praktisk-estetiska lärprocesser för att komplettera 

den traditionella klassrumsundervisningen. 

En pedagog i min studie önskade att samverkansuppdraget var tydligare och att samverkan 

inte gjordes helt på bekostnad av fritidspedagogen. En annan pedagog beskriver brister i 

synen på samverkan då hon anser att det fortfarande finns en okunskap bland vissa lärare om 

vad fritidshemmet är och arbetar för. Även Hansen (1999) menar att fritidspedagogyrket i 

många avseenden är ett ”relativt okänt yrke för de flesta av lärarna” (s.193). 
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5.2.3 Fritidspedagoger är inte lärare 

Hansen (1999) har i sin studie låtit lärare beskriva fritidspedagogernas kompetens. Lärarna i 

studien lyfter två särskilda områden som rör fritidspedagogernas kompetens dels att de har 

kunskaper inom det praktisk-estetiska området men även att de har goda kunskaper om barn 

och barns utveckling. Fritidspedagogerna i min studie lyfte också fram de praktisk-estetiska 

ämnena när de berättade om samverkan med skolan. Anledningen till det menar jag är att 

fritidshemmet omfattas mycket av praktisk-estetiska aktiviteter som bild, dans, drama, rörelse 

mm. Att fritidspedagogerna sedan använder sig av dessa metoder och kunskaper även under 

skolsamverkan blir ganska naturligt. 

Pedagogerna i min studie lyfte även fram att lärare i större utsträckning styrs av krav på 

planering, måluppfyllelse osv. En fritidspedagog har större frihet att lägga ut 

kunskapsförmedlandet utifrån när det passar verksamheten, eftersom verksamheten ska utgå 

från och formas av barnen. Hansen (1999) förklarar att lärarna i hennes studie upplever en 

stor skillnad mellan yrkena när det gäller vilka krav som ställs. De upplever att 

fritidspedagoger arbetar under friare former medan de själva möter större krav 

utifrån/uppifrån (samhället och skolledning). 

Hansen (1999) förtydligar även hur fritidspedagogerna ser på sin kompetens. 

Fritidspedagogerna i hennes studie nämner att ge omvårdnad och stöd i barnens utveckling, 

främst den sociala utvecklingen, som kompetensområden. Kunskaper i praktisk-estetiska 

ämnen nämns knappt av pedagogerna som en del av kompetensen. Istället beskriver 

pedagogerna praktisk verksamhet i sin helhet som en motpol till det mer teoretiska 

skolarbetet. 

 

5.2.4 Försämrad arbetssituation 

Hippinen (2002) presenterar i sin studie att fritidspedagogerna ser förändringar i yrkesrollen 

främst genom stora barngrupper och lägre personaltäthet. Det har ökat arbetsbördan på de 

kvarvarande pedagogerna. Hon nämner vidare att pedagogerna uttryckt att det tidigare funnits 

mer tid för planering och förberedelse men även till utvärdering och reflektion.  Resultatet i 

hennes rapport stämmer överens med resultatet i den här studien. Pedagogerna som jag har 

varit i kontakt med nämner också att de stora barngrupperna påverkat arbetssituationen mest 

och att de önskar mer tid för planering och utvärdering.  

Hippinen (2002) menar även att fritidspedagogerna fått ett allt större ansvar för arbetet i 

skolan som gjort att yrket kommit att närma sig läraryrket, vilket är en effekt av 

fritidshemmets integrering med skolan. En fördel som fritidspedagogerna dock lyfter fram är 

att de nu har möjlighet att följa barnet hela dagen i och med att de även arbetar under 

skoldagen. Frågan är dock vilket som väger tyngst eftersom arbetsbelastningen anses ha ökat 

genom åren. Jag upplever definitivt att det finns arbetsplatser där fritidspedagoger tar ett 

väldigt stort ansvar under skoltiden, vilket visat sig i min studie. Att ha ett ansvar för 

undervisningen under skoltid anser jag kan bidra till att kvalitén på eftermiddagen blir 

eftersatt. Andersson (2013) beskriver att det finns fritidspedagoger som i hög grad upptas av 
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nya arbetsuppgifter under skoldagen och att fritidsverksamheten riskerar att komma i 

efterhand. Att fritidspedagogernas planeringstid till stor del går åt för att planera 

skolverksamhet lyfter hon fram som ett bekymmer. 

 

5.2.5 Varierat stöd hos skolledningen 

Andersson (2013) nämner att en rektor beskriver fritidspedagoger som allsidiga och flexibla 

och att de ”därför kan användas till mycket för att få skoldagen att fungera” (s.150). Jag tolkar 

detta som något negativt då jag upplever att det finns en brist i att fritidspedagoger jobbar 

utifrån sin egen kompetens och sitt intresse. Att fritidspedagoger kan jobba som ”alltiallo” 

känns inte helt okej och där kanske fritidspedagogerna måste bli bättre på att kommunicera 

med rektorer kring uppdraget. 

Fortsättningsvis förklarar Andersson (2013) att rektorer ser fritidspedagoger som en tillgång 

när det gäller elevvårdsarbetet. Fritidspedagogens roll i elevvårdsarbetet har jag varit inne på 

tidigare och är något som framhålls även i Skolverket (2007). 

Fritidspedagogerna i min studie framhåller att rektorer som värderar yrket högt har en 

förståelse för arbetet och bland annat erbjuder kompetensutveckling och nätverksträffar. Att 

pedagogerna ges möjlighet till tillräcklig planering är också en förutsättning för att 

verksamheten ska fungera bra. De pedagoger som ges ordentligt med tid för planering och 

utvärdering känner nog att arbetet värderas högt av skolledningen eftersom de ges möjligheter 

till att utforma en verksamhet av hög kvalitet. En pedagog som ansåg att yrket värderades lågt 

av skolledningen nämnde just att skolan gick i första hand och att det främst var den som 

skulle fungera. Fritidshemmet kom i andra hand, upplevde hon.  

 

5.2.6 Resultatets betydelse 

Genom studien har jag fått en större förståelse för fritidspedagogyrkets bredd. Jag har även 

fått en inblick i hur verksamma fritidspedagoger ser på sin tillvaro och sin yrkesroll. 

Resultatet kan bidra till att synliggöra hur yrket värderas av skolledning samt vikten av att 

beskriva den egna verksamheten och uppdraget för just skolledning men även lärare. Studien 

tydliggör även fritidspedagogernas dubbla roller som innefattar arbete under såväl skoltid som 

fritidstid samt att samverkan med skolan kan ske på många olika sätt.  
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5.2.7 Resultat utifrån Anderssons definitioner  

Jag har valt att återigen använda mig av nedanstående figur för att lättare kunna beskriva 

resultatet utifrån Anderssons yrkesidentiteter. 

 Skolinriktning  

 

Skolämnesbetoning 

Backupläraren Lärare i social 

kompetens 

 

Relationell och 

social betoning 
Skolkompletterande 

fritidspedagogen 

Traditionella 

fritidspedagogen 

 Fritidshemsinriktning  

Figur 2. Fyra kategorier av yrkesidentiteter för fritidspedagoger. Källa: Andersson (2013, s.167). 

 

Andersson (2013) beskriver att backuplärare och lärare i social kompetens prioriterar arbetet 

under den obligatoriska skoldagen, medan den skolkompletterande fritidspedagogen och den 

traditionella fritidspedagogen i större utsträckning prioriterar arbetet på fritidshemmet. 

Backupläraren och den skolkompletterande läraren lägger stor vikt vid 

skolämneskunskaperna och lärare i social kompetens och den traditionella fritidspedagogen 

arbetar mer med barnen sociala och relationella utveckling. 

Jag tycker mig ha sett alla dessa identiteter i min studie, på ett eller annat sätt. Jag tänker inte 

ge mig på att kategorisera pedagogerna utifrån dessa identiteter då jag anser att det vore 

stötande för de deltagande fritidspedagogerna. Det får istället vara upp till varje enskild 

pedagog att definiera vart man anser sig hamna, om man ens anser sig hamna inom någon av 

dessa kategorier. Syftet med studien är inte att placera pedagoger i något ”fack”, men jag 

anser att det kan vara av värde att belysa dessa definitioner av fritidspedagoger. Min 

uppfattning är att pedagogerna i studien kan pendla mellan de olika identiteterna, vilket även 

kanske känns igen av andra fritidspedagoger som läser denna rapport. 

Bara för att man som fritidspedagog undervisar i ett skolämne behöver inte det betyda att man 

automatiskt kategoriseras som en backuplärare. Dessa pedagoger kan likväl även prioritera 

eftermiddagarna på fritidshemmet och arbeta med värdegrundsfrågor och verka för att 

utveckla barnens sociala förmågor, vilket i så fall skulle göra att de hamnade i kategorin för 

traditionella fritidspedagoger. Andersson (2013) menar själv att gränserna mellan 

kategorierna är väldigt svaga och att det därför kan ske vissa förflyttningar mellan 

kategorierna. 

Oavsett i vilken eller vilka kategorier man som pedagog anser sig hamna i så anser jag att 

även skolledningen är delaktig i detta. Det är skolledningen som fördelar resurser och lägger 
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tjänstefördelningar osv. vilket påverkar vart den enskilde pedagogen hamnar utifrån dessa 

definitioner. Det är ett ytterligare exempel på att yrkesrollen inte är statisk, utan att 

pedagogerna kan hamna i olika yrkesroller beroende på hur skolledningen prioriterar och 

fördelar resurser. 

För mig har det dock varit intressant att använda mig av dessa definitioner av yrkesrollen när 

jag har läst och analyserat pedagogernas svar. Det är även intressant att själv reflektera över 

vilka yrkesroller jag har stött på men även vilken yrkesroll jag själv kommer inta. 

 

5.2.8 Framtidens fritidspedagoger 

Fritidspedagogyrket går en spännande framtid till mötes. Jag tror, dessvärre, att 

fritidspedagogerna kommer användas mer i undervisningssyfte under skoldagen och att de 

kommer ansvara för egna lektioner eller ämnen. Resultatet i min studie stärker den här 

uppfattningen eftersom några pedagoger nämnt hur de faktiskt ansvarar för särskilda ämnen i 

skolan. Det här innebär i så fall att fritidspedagogerna allt mer kommer närma sig lärarnas 

yrkesroll. Det skulle tyda på en utveckling bort från det som styrdokumenten betonar i 

dagsläget, nämligen att personalen på fritidshemmet ska komplettera skolan och dess innehåll, 

tillexempel genom att fokusera på lek och skapande (Skolverket 2007). 

Även Andersson (2013) har problematiserat den här utvecklingen och menar att 

grundutbildningen och fortbildning för fritidspedagoger tenderar att fokusera mer på 

formaliserade undervisnings- och lärandesituationer. Hon ställer sig också frågande till om 

den här utvecklingen bidrar till att fritidspedagoger alltmer kommer likna andra 

lärarkategorier vilket skulle innebära att de får svårare att hävda yrket som unikt och viktigt. 

Pedagogerna i min studie beskriver yrket idag som unikt och viktigt utifrån jämförelsen med 

övriga lärare, ett närmande mot läraryrket vore därför väldigt olyckligt. Pedagogerna utrycker 

även en viss frustration över yrkets dubbla roller där en del lägger ner mycket tid och kraft 

under den obligatoriska skoldagen vilket får effekter på kvalitén på eftermiddagarna.  

Calander (2001) uttrycker också en oro för att fritidshemmet kommer att utvecklas till en 

undervisningsarena och att fritidspedagogerna kommer rikta in sig mer på att undervisa. Den 

sociala fostran och inlärningen kommer få stryka på foten och de ekonomiska 

förutsättningarna ligger till grund för detta. 

Den sociala fostran och den medborgarfostran som i begynnelsen var en ideologisk grundbult 

i fritidspedagogernas yrkesroll och som yrkeskåren också strävade att gestalta i den konkreta 

verksamheten, kan med tanke på de ekonomiska nedskärningar som skett endast få en mycket 

undanskymd plats, för att uttrycka det milt, i dagens integrerade verksamheter (Calander 

2001, s.30). 

De ekonomiska förutsättningarna är sannolikt en bidragande orsak till att pedagogerna i min 

studie upplever att barngruppernas storlek har ökat genom åren. De allt större barngrupperna 

bidrar kanske till att vissa pedagoger lägger ner mycket tid under skoldagen eftersom de ser 

svårigheter i att planera och organisera eftermiddagsverksamheten med de stora 
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barngrupperna. Även skolledningen har en viktig roll i utformandet av verksamheten och 

fritidspedagogens uppdrag. Min studie visar att pedagogerna upplever att skolledningen 

värderar yrket olika. Vissa upplever att de får de resurser som behövs för att möta de nya 

utmaningarna som de allt större barngrupperna innebär, medan andra upplever motsatsen. 

Det är upp till både skolledning och verksamma fritidspedagoger att tillsammans arbeta för att 

utveckla verksamheten och kanske måste de tillsammans verka för att hävda yrkets betydelse 

för barns utveckling och lärande. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

I det här arbetet har jag valt att fokusera på att låta fritidspedagoger beskriva sitt uppdrag och 

sin yrkesroll. Yrkesrollen är i förändring och nya krav kommer att ställas på framtidens 

pedagoger, vilket märks genom att utbildningen reformerades under 2011. Det kommer 

innebära att de som läser till fritidspedagog (eg. lärare i fritidshem) även ska läsa in ett 

praktiskt-estetiskt skolämne. 

I en fortsatt forskning skulle man därför kunna studera hur de som går ut med den nya 

utbildningen ser på uppdraget och yrkesrollen samt hur deras arbetssituation kommer se ut. 

Prioriteras skolan eller fritidshemmet i deras arbete? 

En annan intressant inriktning skulle kunna vara att låta rektorer eller lärare ge sin bild av 

fritidspedagogsyrket. 

Ett annat område som jag stötte på under arbetes gång var kvalitén på verksamheten. Hur 

mäter man kvalitet i fritidshem? Vad är en bra fritidsverksamhet? Vilka faktorer spelar in för 

att ha en verksamhet med hög kvalitet? Även detta vore ett intressant ämne att fördjupa sig i. 
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fritidsverksamhet vid Luleå tekniska universitet. Jag är nu mitt uppe i skrivandet av mitt 

examensarbete som kommer att behandla fritidspedagogens uppdrag.  I examensarbetet 

kommer jag belysa utvecklingen för fritidshemmet och hur fritidspedagogens uppdrag har 

förändrats över tid.  

 

Information 

Frågorna i nedanstående enkät ställs av en öppen karaktär där du får stort utrymme att skriva 

om just dina upplevelser, tankar och åsikter. Dina svar kan komma att användas i form av 

citat eller referat i mitt examensarbete. Dock kommer jag värna om din anonymitet och fiktiva 

namn kommer upprättas i de fall som namnåtergivning kan vara aktuell. 

 

Kontakt 
Har du frågor angående studien, enkäten eller något annat är du välkommen att höra av dig till 

mig på alekar-0@student.ltu.se 

Åter igen ett stort TACK för din medverkan! 

 

Alexander Karlstorp, student 
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Bakgrund 

1. Jag har följande utbildning/ar 

Markera ditt alternativ genom att göra texten fet 

Barnskötare 

Förskollärare 

Fritidspedagog/lärare i fritidshem 

Grundskollärare 

Annat (ange vad):  

 

2. Ange examensår för din senaste utbildning 

SVAR: 

 

3. Hur många år har du tjänstgjort på fritidshem? 

SVAR: 

 

Arbetssituation 

4. Vilken är din tjänstgöringsgrad? 

Ange tjänstgöringsgrad i procent. 

SVAR: 

 

5. Hur stor del av din tjänstgöringsgrad utför du i fritidshemsverksamhet? 

Markera ditt alternativ genom att göra texten fet 

0-20% 21-50%  51-75%  76-100% 

 

6. Hur stor del av din tjänstgöringsgrad utför du i skola/förskoleklass? 

Markera ditt alternativ genom att göra texten fet 

0-20% 21-50%  51-75%  76-100% 
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7. Om du arbetar under skolsamverkan. Hur skulle du beskriva det arbetet? 

Ex. innehåll, tid för planering osv. 

SVAR: 

 

8. Finns det något i skolsamverkan som du skulle vilja förändra? Vad? 

SVAR: 

 

9. Vilka kompetenser upplever du som viktiga i arbetet på fritidshem? 

SVAR: 

 

10.  Vad anser du är skillnaden mellan en lärare och en fritidspedagog? 

SVAR: 

 

11.  Hur skulle du välja att beskriva ditt uppdrag för ex. föräldrar? 

SVAR: 

 

12.  Hur har arbetssituationen förändrats under din verksamma tid på 

fritidshem? 

SVAR: 

 

13.  Vad i din arbetssituation skulle du vilja förändra? 

Kan vara långsiktigt och kortsiktigt. 

SVAR: 

 

14.  Hur upplever du att ditt yrke värderas av skolledningen? 

SVAR: 
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Inbjudan till deltagande i studien. Publicerad i Facebook-grupperna, fritidspedagogik.se och 

fritidspedagoger kräver lärarlegitimation.  

Fritidspedagogens uppdrag: En yrkesroll i förändring. Så lyder arbetsnamnet på mitt 

examensarbete. Jag söker nu personal på fritidshem som kan tänka sig medverka i en 

enkätundersökning om uppdraget och yrkesrollen.  

Är du intresserad? Skicka då ett mail till alekar-0@student.ltu.se 

Sprid gärna detta vidare till kollegor. 

 

 

Påminnelse som skickades ut via mail till de som inte avlämnat något svar men som visat 

intresse för att delta i studien. 

Påminnelse! 

För en tid sedan anmälde du ditt intresse till att delta i en enkätundersökning rörande 

Fritidspedagogens uppdrag – en yrkesroll i förändring. 

Jag vill förtydliga att din medverkan är frivillig och kanske har du av någon anledning valt att 

inte delta. 

Om du trots allt fortfarande är intresserad av att delta i undersökningen önskar jag att få in ditt 

svar så snart som möjligt.  

Tack ! 

Jag önskar dig även en god jul och gott nytt år. 
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