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Abstrakt 

Syftet med studien är att synliggöra rektorers uppfattning om fritidspedagogens yrkesroll 

under skolverksamheten. För att nå kärnan av vårt syfte utformade vi tre frågeställningar. 

Frågeställningarna lyfter rektorernas uppfattningar kring; anledningar till fritidspedagogens 

arbete i skolverksamheten, fritidspedagogens kompletterande uppgift samt deras befintliga 

arbetsuppgifter i samverkan med skolan. I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer 

som metod. Studien är utförd med fem rektorer som alla är verksamma inom Luleå Kommun. 

I resultatet framkommer det att fritidspedagogens yrkesroll är svår att definiera då 

arbetsuppgifterna som rektorerna beskriver skiljer sig åt. Alla rektorer är dock eniga om att 

fritidspedagogen besitter kompetens som rör elevens sociala utveckling och kompletterar 

skolan genom att tillföra ett helhetsperspektiv.  

 

Nyckelord: Samverkan, fritidspedagog, yrkesroll, rektor, kompetens 



 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp och medverkat i vår studie. Utan er hjälp hade 

studien inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Lisbeth Lindström för alla snabba 

svar och goda råd. Slutligen vill vi tacka oss själva för ett väl utfört arbete och samarbete. 

 

Tack! 

 

Josefine Brännström och Lena Naarttijärvi 
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1. Inledning 

Under vår utbildning har vi upplevt att vårt kommande yrke som fritidspedagog saknar en 

tydlig yrkesidentitet. När vi varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen i olika skolor 

har vi fått möta skilda arbetsuppgifter, främst när det gäller samverkan med 

skolverksamheten. Det kan exempelvis vara att arbeta som resurs, lärare i specifika ämnen 

eller komplettera lärarens valda arbetsområde med hjälp av praktiska moment. 

Fritidspedagogens yrkesroll under skolverksamheten känns därför komplex och svår att få 

grepp om.  

 

Under vår utbildning har vi dessutom inte fått svar på vad fritidspedagogen har för mål att 

sträva mot i arbetet med skolan. Skolverket (2011a) menar på att det är många 

fritidspedagoger som saknar en medvetenhet kring vilka förväntningar och krav som ställs, 

och slukas därför ofta upp av lärarens planering och arbete. Detta innefattar att 

fritidspedagogens kompetens och uppdrag hamnar i skymundan. Genom detta har vi blivit 

intresserade av fritidspedagogens arbetsuppgifter under skoltiden. Vad är det egentligen som 

gäller? Skolverket (2011a) menar att rektorerna har en bristande kännedom om 

fritidspedagogens arbete och uppdrag, och att detta leder till en otydlig yrkesidentitet. Vi har 

därför valt att genomföra intervjuer med ett flertal rektorer för att få olika perspektiv på 

fritidspedagogens arbete i skolverksamheten. 

 

Våra förhoppningar med denna studie är att få en ökad medvetenhet om vilka förväntningar 

som kan tänkas ställas på oss i den kommande yrkesrollen. Vi upplever att studien är aktuell 

då detta diskuteras runt om i skolorna idag. Vi hoppas därför att arbetet ska komma till 

användning för oss men även till andra pedagoger och rektorer.  

 

Arbetet har vi till största del gjort gemensamt. Vi har båda varit lika delaktiga i utformningen 

och bearbetningen av studien. För att underlätta arbetet har vi valt att dela upp bakgrunden 

och metoddelen, men dessa delar har i slutändan bearbetats av oss båda. Detta innefattar både 

text och litteratur. Bakgrunden delades upp i följande; Josefine ansvarade för delarna 3.1 fram 

till 3.3 och Lena ansvarade för delarna 3.4 fram till 3.6. Metoddelen delades upp i följande; 

Lena ansvarade för 4.1 fram till 4.4. och Josefine ansvarade för delarna 4.5 fram till 4.8. De 

resterande delarna av arbetet har konstruerats och utformats gemensamt. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur rektorer uppfattar fritidspedagogens yrkesroll 

under skolverksamheten. 

2.1 Frågeställningar 

1. Av vilka anledningar arbetar fritidspedagogen i skolverksamheten? 

2. På vilket sätt kan fritidspedagogen med sin kompetens komplettera skolverksamheten? 

3. Vad har fritidspedagogen för arbetsuppgifter under skolverksamheten? 
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3. Bakgrund 

I följande kapitel belyser vi litteratur som vi anser vara relevant för vår studie. Vi redogör 

även för de styrdokument som gäller för fritidspedagogen och vilket ansvar rektorn har i 

koppling till detta. 

3.1 Fritidshemmets- och fritidspedagogyrkets framväxt 

För att kunna skapa sig en uppfattning kring fritidspedagogens yrkesroll och uppgifter i 

nuläget kommer vi nedan att redogöra den historiska utveckling som verksamheten och 

fritidspedagogen har genomgått. En historia och utveckling som format professionen till vad 

den är idag.   

 

Fritidshemmet grundar sig, enligt Rohlin (1996) i de arbetsstugor som startades i Stockholm i 

slutet av 1800-talet, där initiativtagaren sägs vara Anna Hierta-Retzius. Det var under denna 

tid som industrialiseringen i Sverige började ta fart, vilket Rohlin (1996) menar innefattade att 

många familjer flyttade från landsbygden in till staden i hopp om arbete. Hansen (1999) 

beskriver att denna förflyttning av arbetskraft utmynnade i nya problem för barnfamiljerna. 

Ett behov av tillsyn för barnen blev aktuellt.  

 

Rohlin (1996) samt Hansen (1999) menar att arbetsstugorna hade ett förebyggande och 

framtida syfte, där ett av målen var att förhindra kriminalitet och på så sätt motverka onödiga 

samhällskostnader i framtiden. Ett annat mål var att utveckla barnens kunskaper gällande det 

praktiska arbetet i hopp om att kunna bidra till familjens försörjning. Torstenson-Ed och 

Johansson (2000) menar dock på att Anna Hierta-Retzuis främst hade både sociala och 

pedagogiska syften med verksamheten där nyttiga och mer lustfyllda moment skulle 

inkluderas. Hierta-Retzius menade nämligen, enligt Rohlin (1996), att genom stimulans av 

barnens intresse kunde väcka arbetsglädje och på så sätt hjälpa dem att utvecklas till 

moraliska medborgare. Hansen (1999) menar fortsättningsvis att arbetsstugorna utvecklades 

till ett viktigt komplement till skolan. 

 

Rohlin (1996) antyder att det i arbetsstugorna tjänstgjorde outbildad så som utbildad personal. 

Det mest förekommande var att småskollärare samt folkskolelärare arbetade där för att fylla ut 

den magra lönen. På grund av verksamhetens hantverksinriktade pedagogik kunde även olika 

manliga hantverkare anställas, exempelvis skomakare eller snickare. Rohlin (1996) menar på 

att ekonomin i verksamheten försökte hållas nere då den vanligtvis finansierades av 

privatpersoner eller olika välgörenhetsorganisationer. Detta var dock inga större svårigheter 

då stora delar av personalen var oavlönad och arbetade frivilligt. 

 

Hansen (1999) menar att eftermiddagshemmen funnits parallellt med arbetsstugorna under 

1900-talets början, ofta i anslutning till barnkrubborna, tills det att arbetsstugorna avvecklades 

helt under 1940-talet. Calander (1999) samt Rohlin (1996) beskriver hur arbetsstugornas 

arbetsinriktande tanke ersattes mot läxläsning och rekreation. Något som Rohlin (1996) mer 

tydligt beskriver som en social och psykologisk utveckling hos barnen. 
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Eftermiddagshemmens målgrupp var enligt Calander (1999) barnen till arbetande mödrar. 

Barnen skulle där få möjlighet till lek, fria aktiviteter samt bli serverade ett mål mat om 

dagen. Tanken med verksamheten var att barnen på så sätt skulle få vila från skolarbetet. 

Författaren antyder att barnomsorgens och skolans utveckling här gick skilda vägar. 

 

Calander (1999) beskriver vidare hur eftermiddagshemmen i utformningen liknade mer 

daghemmen än skolverksamheten då den sågs som en fortsättning av daghemsverksamheten 

och var belägna i dess lokaler. Liksom i arbetsstugorna var personalen i denna verksamhet 

ofta förskollärare eller barnträdgårdslärarinnor som till sin utbildning läst extra kurser med 

fokus på skolbarnen. Calander (1999) menar dock fortsättningsvis att förskollärarna och 

barnträdgårdslärarinnorna senare behövdes alltmer i deras specifika verksamheter, då 

heldagsomsorgen växte sig allt större. Personal behövdes därför på eftermiddagshemmen och 

behovet av utbildad personal inriktad mot skolbarnens omsorg på fritiden blev aktuellt.  

Calander (1999) samt Hansen (1999) beskriver hur behovet av omsorg, efter år av minskat 

antal barn i verksamheten, återigen ökade under 1960-talet då skolbarnens samt föräldrarnas 

schematider skiftade. Morgonomsorg blev en del av den dagliga verksamheten, som nu 

ändrade namn till fritidshem.  

  

Calander (1999) beskriver att det på initiativ av förskollärarkåren 1964 påbörjades en 

försöksutbildning för fritidspedagoger i Norrköping. Till en början anlades den då ettåriga 

utbildningen till förskoleseminariet men flyttades sedan till yrkesskolan. Utbildningen sågs 

enligt Johansson (2011) som en vidareutbildning för förskollärare. Calander (1999) menar 

dessutom på att utbildningen ansågs vara en vårdutbildning, vilket Sveriges Fritidspedagogers 

Förening försökte protestera mot. De ansåg att professionen tillhörde utbildningssektorn och 

borde därför varit en del av lärarutbildningen. Protesterna och förslaget fick dock inget 

gensvar. Johansson (2011) menar dock att utbildningen senare utökade i omfattning till två år, 

då en fördjupning i allmänna fritidsfrågor ansågs vara av stor betydelse för dess kompetens. 

 

Hansen (1999) anser att det moderna fritidshemmet tog sin form på 1970-talet i samband med 

ett flertal utredningar, bland annat den så kallade Barnstugeutredningen (SOU1972:26, 

1972:27, 1974:42, 1975:67), som i sina handlingar och diskussioner närmade sig en 

integrering med skolverksamheten. I en av dessa utredningar som specifikt fokuserade på 

daghemsverksamheten, utmynnade i ett nytänkande; ett utvidgat fritidshem. Detta innefattade 

enligt Hansen (1999) mer specifikt att fritidsverksamheten och skolverksamheten delade 

lokaler och innefattade inskrivna så som icke inskrivna barn. Modellen slog inte igenom till 

någon större omfattning, men ligger enligt Hansen (1999) till grund för fritidshemmets och 

skolverksamhetens samverkan idag.  

 

Calander (1999) antyder att den rena fritidspedagogutbildningen kom till i och med 

högskolereformen 1975-1977. Då förlades utbildningen till lärarutbildningen. Detta menar 

Calander (1999) fortsättningsvis innebar att flera yrken inom skolans verksamhet samläste. 

Tillsammans skulle de utvidga sina perspektiv för de yrken som dagligen möttes, och på så 

sätt skapa en förståelse för varandra. Det fanns förhoppningar om att denna samläsning skulle 

utmynna till en positiv samverkansattityd.  
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Hansen (1999) beskriver ytterligare en utredning som präglat fritidshemmets utformning till 

vad den är idag, Skolans inre arbete, förkortat SIA. Författaren menar att även denna 

resulterade i att föra skolan och fritidshemmet närmare en samverkan. Den samlade skoldagen 

som innefattade tätare kontakter mellan de två verksamheterna uppmärksammades. 

Lärarförbundet (2005) menar dock på att samverkan inte utvecklades till fullo först på 1990-

talet, då samverkan även började ske på högre nivåer, organisatoriskt.  Åren mellan 1996 och 

1998 menar Hansen (1999) vara avgörande för det moderna fritidshemmet, då överlämnade 

socialstyrelsen ansvaret för verksamheten till skolverket. Detta medförde att en gemensam 

läroplan införskaffades som även innefattade fritidshemmet som en viktig del av skolan.   

 

Johansson (2011) menar att den specifika utbildningen för grundskollärare, då inkluderat 

fritidspedagoger och förskollärare under 1990-talet, utökades till tre år. Under 2000-talets 

början utökades utbildningen ytterligare med en termin. Med detta, menar Johansson (2011), 

att fritidspedagogerna utvecklat och stärkt sin akademiska status då 

fritidspedagogutbildningen grundades på en vetenskaplig bas.    

 

Larsson (2011) beskriver den nya lärarutbildningen som blev aktuell höstterminen 2011 och 

hur den kan komma att påverka fritidspedagogens framtida utsikter då den specifika 

utbildningen återigen förkortats till tre år. Författaren beskriver i motsats till den aktuella 

situationen att utbildningen i många avseenden önskas utökas till fyra år och på så sätt ligga 

på en avancerad nivå. Dagens blivande fritidspedagoger benämns som ”grundskollärare med 

inriktning mot arbete i fritidshem”, och innefattar behörighet för ämnesundervisning. Larsson 

(2011) menar att detta visar ”ett steg mot att fritidspedagogiken ska kunna knyta samman det 

lärande som sker under den timplanebundna tiden med det lärande som sker utanför den” (s. 

5). Den nya utbildningen ska ge studenterna och de blivande pedagogerna kunskap om hur en 

god samverkan mellan de olika yrkeskategorierna ska utformas. 

3.2 Samverkan med skolan 

Calander (1999) är en av de få forskare som i sin avhandling behandlar ämnet fritidshemmet 

och skolverksamheten i samverkan. Calander (1999) skriver följande angående 

fritidspedagoger och dess roll i skolan: ”(...)fritidspedagogerna (…) lever kvar i dagens 

totalintegrerade skola där fritidshemmet enligt de nu gällande måldokumenten är ett 

komplement till skolan och inte som tidigare till hemmet” (s. 27). De slutsatser han beskriver 

kring ämnet är att fritidshemmet, under sin korta levnadstid, gått från att ha tagit avstånd från 

att efterlikna skolans arbetssätt till att ses som en länk mellan skolans teoretiska arbete och 

den praktiska tillämpningen. Calander (1999) menar därför att den samverkan som ska prägla 

den gemensamma verksamheten sker på skolans villkor. Han understryker dock att denna 

ojämlikhet mellan de olika yrkesgrupperna, inte alltid upplevs som negativ.  

 

Torstenson-Ed och Johansson (2000) beskriver fritidshemmets och fritidspedagogens uppdrag 

i förhållande till skolan: 

 

Fritidshemmets syfte är förutom att komplettera skolan, att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i 
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deras utveckling. Fritidshemmet skall ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och 

under lov. Detta grundläggande syfte med verksamheten gäller skolbarnomsorgen som helhet. 

Skolbarnomsorgen är i motsats till skolan frivillig och huvudsakligen kopplad till föräldrars arbete eller 

studier, och gäller därför inte alla elever. (Torstensson-Ed & Johansson, 2000, s. 15) 

 

Ovanstående citat utgår från den läroplan som inte längre är i bruk, men visar på hur 

fritidspedagogens arbete, ur många synvinklar, beskrivs i förhållande till skolan trots att det är 

en egen verksamhet. Calander (1999) beskriver detta i relation till att fritidshemmet förr, till 

stor del tog avstånd från skolans arbetsformer och menar att detta skapar en förvirring i 

interaktionen med skolan. Mer tydligt menar Calander (1999) att fritidspedagogens yrkesroll 

mestadels karaktäriseras i relation till skolan än med fritidsverksamheten då fritidspedagogen 

allt oftare beskrivs som en undervisare.  

 

Torstenson-Ed och Johansson (2000) beskriver två faktorer som är av stor relevans i 

samverkan mellan verksamheterna och dess problematik; planering samt lokaler och dess 

material. Den förstnämnda faktorn är en stor del av pedagogens dagliga arbete och en viktig 

del för kvaliteten av verksamheten. Författarna menar att den gemensamma planeringstid som 

fritidspedagogen och läraren ska ha i en samverkan ger möjlighet till kommunikation och en 

förståelse gentemot varandra. Torstenson-Ed och Johansson (2000) beskriver fortsättningsvis 

hur de två professionerna tolkar och värderar situationer olika, och kan på så sätt skapa en tyst 

osämja som inte är gynnsam för en utveckling av den gemensamma verksamheten. Hur 

planeringstiden ser ut enligt läraren och fritidspedagoger skiljer sig mellan varandra då deras 

tidigare erfarenheter ser olika ut, menar Torstenson-Ed och Johansson (2000). Läraren är 

sedan tidigare van att planera ensam, och på så sätt kunna fokusera på enstaka elever och dess 

teoretiska inlärning. Fritidspedagogen däremot är van att arbeta i arbetslag och fokusera på 

gruppen och dess sociala utveckling.  

 

Sammanfattningsvis menar Torstenson- Ed och Johansson (2000) att den enskilda planeringen 

som utförs av fritidspedagogen inriktas mot samarbetet med skolan än planering av 

fritidshemsverksamheten. Författarna menar att fritidspedagogen hamnar i kläm, då enbart 

planering av fritidsverksamheten lämnar fritidspedagogens kompetenser utanför helheten.  

 

Torstenson- Ed och Johansson (2000) menar att den andra faktorn som har betydelse för 

samverkan är, som skrivet ovan, lokaler och material. Författarna beskriver hur de i många 

skolor delar lokaler och material mellan skola och fritidshem. På så sätt kan skolorna spara 

pengar, då inköp av material hålls nere samt behovet av städning av fler lokaler inte behöver 

utökas. Detta menar författarna också kan utmynna i förvirring då exempelvis klassrummet är 

utformat för undervisning men används också av fritidshemmet och tilltalar därför inte barnen 

på fritidshemmet på eftermiddagarna. Calander (1999) antyder dock att de lärare och 

fritidspedagoger som under dagarna delar lokaler har en mer positiv bild av samverkan. 

 

Calander (1999) understryker fritidspedagogens betydelse för barnen i skolan som viktig. 

Klassen kan på så sätt delas upp, och varje enskild elev få större uppmärksamhet från en 

vuxen. Han problematiserar dock detta då samverkan mellan fritidshem och skola inte sker 

från bådas håll. Calander (1999) menar att ”Allt tyder emellertid på att det är lärandet i skolan 
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som förstärks och lärandet på fritiden som lämnas därhän- fritidspedagogyrket har gått från att 

vara fritidens pedagog till att bli hjälplärare i skolan” (s. 207). Calander (1999) drar på grund 

av detta slutsatsen i sin avhandling att fritidshemmet och skolan borde gå från att vara sambo 

till att bli särbo med gemensam vårdnad om barnen. 

 

Calander (1999), Hansen (1999) samt Torstensson-Ed och Johansson (2000) beskriver 

relationen mellan lärare och fritidspedagoger som icke jämlik, men menar att det är 

verksamheternas skilda historik som sätter käppar i hjulen. Hansen (1999) antyder att skolan 

sedan länge har haft en högre status än fritidshemmet då den teoretiska utvecklingen hos 

eleverna värderas högre. Författaren menar på att fritidshemmets pågående förändring mot att 

mer uppfattas som undervisare kan ses som ett försök till att höja professionens status. 

Författaren menar fortsättningsvis att fritidspedagogens specifika kompetens i sociala 

konstellationer borde uppmärksammas och nyttjas även i skolan. 

3.3 Den sociokulturella teorin 

Johansson (2011) beskriver den sociokulturella teorin som en teoretisk riktning som haft ett 

stort inflytande på hur vi ser på barnets lärande och utveckling i fritidshemmet idag. Nedan 

belyser vi därför den sociokulturella teorin och dess syn på utveckling och lärande.  

 

Säljö (2000) skriver att lärande och utveckling är beroende av de sociala praktiker som 

människan deltar i. Samhället runt omkring, kulturen och det sammanhang människan 

befinner sig i påverkar dennes tankar, tankemönster och kunskapsutveckling. Säljö (2000) 

beskriver teorin som ett slags informellt lärande som sker i interaktionen med omvärlden. I 

sociala situationer används de erfarenheter som individen besitter sedan tidigare, möter andras 

erfarenheter och utvecklar på så sätt kunskaperna ytterligare. Vygotskij som anses vara 

pionjären för teorin, menade att utveckling är ett resultat av individens sociala samspel 

(Hwang & Nilsson, 2011).  

 

Säljö (2000) menar på att det lärande och utveckling som sker är en produkt av det samhälle 

och den kultur individen är en del av, vilket innefattar att fritidshemmet och skolan är en 

viktig del i detta förlopp. Säljö (2000) understryker att lärande inte bara sker inom givna 

ramar, utan sker ständigt i samspel med andra. Exempel på detta kan vara färdigheter som 

skapas i interaktionen med familjen och kamraterna på fritidsgården eller fritidshemmet. De 

kommunikativa processerna med andra individer menar Vygotskij skapar möjligheter för ett 

resonemang med sig själv och utvecklar på så sätt tänkandet (Hwang & Nilsson, 2011). 

Vygotskij menar fortsättningsvis på att utvecklingen av tänkandet visar på att den 

sociokulturella teorin innefattar en utveckling som sker inifrån och ut (Hwang & Nilsson, 

2011).  

 

För att kunna delta i sociala sammanhang används olika psykologiska verktyg, ett exempel på 

detta är språket (Säljö, 2000). Språket gör det möjligt att delta och påverka de kommunikativa 

processer som pågår. Wertsch (1991) menar i koppling till detta att den sociokulturella teorin 

är helt beroende av språket som verktyg i kommunikationen som sker mellan individer och 

inom den enskilda individen. Säljö (2000) menar att: 
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Genom språket har vi också en- i jämförelse med andra arter- unik förmåga att dela erfarenheter med 

varandra. Vårt lärande är således varken styrt av instinkter eller begränsat till vad vi själva funnit ut i 

vår personliga, fysiska kontakt med världen. Vi kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt 

information, kunskaper och färdigheter i samspel med våra medmänniskor. (Säljö, 2000, s. 34)  

 

Ovanstående citat visar att lärande och utveckling är en ständigt pågående process som sker 

under formella och informella former. Användandet av dessa olika verktyg för att utveckla ett 

lärande hos individen har Vygotskij valt att kalla mediering. Verktygen medierar oss att förstå 

omvärlden och på så sätt ge förutsättningar till utveckling (Hwang & Nilsson, 2011). 

3.4 Förankring i styrdokument 

Fritidshemspersonalen arbetar under Skollagen (SFS 2010:800) som Sveriges riksdag 

fastställt. I Skollagen står det att fritidshemmet ska komplettera utbildningen i grundskolan 

och utgå från en helhetssyn utifrån eleven och dess behov. Fritidshemmet ska även stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt främja för en social gemenskap. Utbildningen ska 

också erbjuda eleverna en meningsfull fritid och tid till rekreation. 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) som 

regeringen utfärdat står skolans uppdrag och mål beskrivna. Läroplanen innefattar tre delar 

där de två första innehåller skolans värdegrund och uppdrag samt de övergripande målen och 

riktlinjerna som gäller för utbildningen. Den tredje delen innehåller de kursplaner och 

kunskapsmål som gäller för respektive skolform. 

 

I den första delen av läroplanen som berör skolans värdegrund och uppdrag, gäller även för 

fritidshemmet (Skolverket, 2011b). I det nämnda kapitlet framhålls vikten av att utbildningen 

bör vila på en demokratisk grund där det ges trygghet och lust att lära. Kapitlet förespråkar 

även att det finns olika uttryck för kunskaper och att skolan måste ge utrymme för olika 

kunskapsformer som sedan balanseras upp till en helhet. Skolverket (2011b) menar 

fortsättningsvis att en varierad undervisning bidrar till en harmonisk utveckling och förmåga 

till eget skapande. Det poängteras att ett gott samarbete mellan förskoleklass, fritidshem och 

skola är av betydelse i elevernas utveckling och lärande med tanke på skillnaden i deras 

pedagogiska synsätt. För att skolan ska nå upp mot de nationella målen som beskrivs menar 

läroplanens begynnande del att verksamheten ständigt ska prövas och följas upp så att nya 

metoder kan utvecklas. Detta arbete bör ske mellan skolans personal, elever och det omgivna 

samhället (Skolverket, 2011b). 

 

I den andra delen av läroplanen där skolans övergripande mål och riktlinjer anges, gäller 

endast tillämpliga delar för fritidshemmet (Skolverket, 2011b). En riktlinje där fritidshemmet 

tydligt framställs är, som tidigare benämnts, samarbetet mellan förskoleklass, skola och 

fritidshem. Läroplanen förespråkar återigen betydelsen av att utbyta kunskaper och 

erfarenheter med syfte att stödja eleverna i utvecklingen, även sett ur ett långsiktigt 

perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive 

verksamhet (Skolverket, 2011b). 
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Fritidshemmet kan i sitt arbete även utgå ifrån Skolverket (2007) kompletterande skrift, 

Kvalitet i fritidshem, allmänna råd och kommentarer som ska ses som ett stöd för att utveckla 

verksamheten samt ett underlag för diskussioner. Den utgår inte från den nya och gällande 

läroplanen, men enligt Skolverket kan den fortfarande tillämpas tills de nya allmänna råden 

har beslutats. 

 

Enligt Skolverket (2007) ska fritidshemmet komplettera skolan, både tids- och 

innehållsmässigt. Skolverket menar att fritidshemspersonalen har en mer uttalad inriktning på 

barns välbefinnande och sociala utveckling. De anser att personalen är ett viktigt komplement 

i exempelvis skolans arbete mot mobbning, trakasserier eller andra problem som kan uppstå 

inom barngrupper. De framhåller även att fritidshemmet tillför ytterligare perspektiv eftersom 

tyngdpunkten i verksamheten är en annan, vilket ger eleverna olika kunskaper och 

erfarenheter som skapar en helhet i dess lärande. Även de barn som inte går på fritidshemmet 

får således kompletterande pedagogiska metoder och innehåll (Skolverket, 2007).  

 

Skolverket (2007) beskriver vidare att personalen på fritidshemmet ska ha kompetens för att 

bedriva en god pedagogisk verksamhet som är anpassad till det enskilda barnet och gruppens 

behov. De poängterar vikten av att kunna utveckla samspel i gruppen, stärka barns självkänsla 

och utveckla ett jämställdhetsarbete. Ett gott samspel mellan varje elev och dess föräldrar är 

därför nödvändig och förutsättningen för att nå upp till den verksamhet som eftersträvas är att 

personalen får tid till planering, utvärdering och uppföljning (Skolverket, 2007). Det 

samarbete som eftersträvas mellan förskoleklass, fritidshem och skola ska främja till en 

gemensam syn på elevernas utveckling och lärande, så att det inte uppstår klyftor mellan 

verksamheterna. Skolverket (2007) poängterar dock att de olika verksamheternas egenart inte 

ska suddas ut, vilket innebär att samarbetet ska ses som ett möte där olika kompetenser vävs 

samman till en gemensam pedagogisk grundsyn. 

3.5 Rektorns ansvar 

Rektorn är enligt Skollagen (SFS 2010:800) den som leder och samordnar det pedagogiska 

arbetet vid en skolenhet och ska särskilt verka för utveckling vid utbildningen. Enligt 

Skolverket (2011b) är det rektorn som har det övergripande ansvaret att utbildningen i sin 

helhet inriktas mot de nationella målen som finns skrivna. Skolinspektionen (2012) har i sin 

granskning om rektorers ledarskap noterat att många skolor saknar ett gemensamt fokus om 

var skolan står och är på väg, vilket skapar ett ostrukturerat arbete bland pedagogerna. 

”Rektorn behöver bli en drivande kraft och samordna och leda strukturer och processer mot 

ökad måluppfyllelse och skolutveckling (Skolinspektionen, 2012, s. 23)”. Skolverket (2011b) 

framhåller även vikten av att skolan utvecklas kvalitativt genom att verksamheten ständigt 

prövas och följs upp, vilket rektorn har ansvaret för. Det ligger även hos rektorn att personalen 

har och utvecklar sin kompetens för att kunna utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt. 

 

Skolverket (2011b) poängterar vikten av ett ömsesidigt möte mellan det pedagogiska 

synsätten i fritidshem, skola och förskoleklass kan berika elevernas utveckling och lärande. 

Det är rektorns ansvar att de nämnda yrkeskategorierna utformar detta samarbete för 
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elevernas mångsidiga lärande (Skolverket, 2011b). Rapporten som Skolinspektionen (2012) 

gjort visar dock att många pedagoger saknar rektorerna i planeringen, vilket bidrar till att 

många arbetslag tappar fokus.  

 

Skolverket (2007) poängterar att den pedagogiska ledningen har en stor betydelse över 

fritidshemmets verksamhet och dess kvalitet. Att ledningen har en inblick och goda kunskaper 

över hur fritidshemmets arbete ser ut är en viktig förutsättning för en utveckling av 

verksamheten (Skolverket, 2007). De poängterar även vikten av att ge personalen tid för att 

planera och utvärdera sitt arbete tillsammans med ledningen för att utvärderingen ska bli så 

nyanserad som möjligt. Rutiner och system för att följa upp och utvärdera fritidshemmets 

relation till skollagen och läroplanen ska också utformas (Skolverket, 2007). 

Skolinspektionens (2010) granskning i fritidshemmet visar dock att många rektorer har en 

bristande kännedom om just fritidshemmets verksamhet och uppdrag. ”I över hälften av de 

granskade fritidshemmen behöver rektorn bli mer förtrogen med fritidshemmets uppdrag och 

med den dagliga verksamheten för att kunna bidra till det pedagogiska utvecklingsarbete som 

behövs på många håll” (s. 7). I det skolor som Skolinspektionen (2010) noterat en 

välfungerande fritidsverksamhet har rektorn organiserat den benämnda verksamheten så den 

inte glöms bort. Ledningen har då medvetet lagt fritidshemspersonalens planering och 

uppgifter utifrån verksamhetens behov, vilket visar på god kännedom om uppdraget. 

3.6 Yrkesroll och yrkesidentitet 

Inom socialpsykologi särskiljs tillskrivna och förvärvade roller. Förvärvade roller väljer 

individen själv genom att utbilda sig eller söka ett visst jobb. Yrkesrollen har förvärvats 

medan rollen som man eller kvinna blivit tillskriven, alltså könsrollen (Angelöw & Jonsson, 

2000). En roll innefattar flera benämningar och när socialpsykologin använder sig av 

rollbegreppet är det viktigt att kunna särskilja den sociala rollen kontra skådespelarrollen. Ett 

yrke kan enligt Angelöw och Jonsson (2000) betraktas som en social roll där individen 

införlivar utifrån kommande förklaringar, teorier och begrepp vilket oftast sker omedvetet. De 

här kraven och förväntningarna tar individen till sig och internaliserar, vilket bidrar till de 

enskilda förväntningarna. En skådespelarroll ska däremot inte visa upp det privata, utan 

istället på ett övertygande sätt leva sig in i olika roller med nedskrivna repliker (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Engdahl och Larsson (2006) förklarar det som att rollövertagandet sker när 

handlingar och uttryckta drag tillämpas och igenkänns från olika uttryckta benämningar som 

exempelvis mamma eller lärare. Användningen av lärare gäller inte bara en viss konkret 

person, utan vidgas utifrån ett visst handlingssätt vilket innebär att olika personer kan inträda 

en och samma roll. 

 

Alla sociala roller följer ett visst beteendemönster, vilket har formats historiskt och kulturellt i 

ett socialt samspel (Angelöw & Jonsson, 2000). Yrkesrollen har specifika rollförväntningar 

eftersom det är styrt av formella regler och befattningsbeskrivningar, vilket Angelöw och 

Jonsson (2000) menar som något positivt eftersom individer som överensstämmer med 

rollförväntningar tenderar att värderas positivt. Däremot kan de sociala rollerna aldrig 

förklaras som färdiga eftersom deras utformning hela tiden sker i ett pågående samspel mellan 

individer, grupper och samhällsutveckling (Angelöw & Jonsson, 2000). 



11 

 

I sitt valda yrke kan olika förväntningar om vad som egentligen innefattar ens yrkesroll 

förekomma. Detta kallas intra-rollkonflikter, vilket kan leda till negativa konsekvenser för ens 

hälsa och välbefinnande (Angelöw & Jonsson, 2000). ”Anställda kan uppleva att krav och 

förväntningar kommer från olika håll och innehåller motstridiga budskap” (Angelöw & 

Jonsson, 2000, s. 33). Kernell (2002) menar att lärare ofta har svårt att hitta sin yrkesroll 

eftersom de möter så många grupper av elever som alla kräver en viss lärarroll. Författaren 

menar att lärare intar varierande lärarroller beroende på den rådande situationen.  

 

Begreppet yrkesidentitet handlar om sitt sätt att vara yrkesutövare och efterlikna det som finns 

och förnyas inom gruppen vilket skapas av relationer och interaktioner i yrkesvardagen 

(Börnfors, 1996). En yrkesidentitet förstärks ytterligare i relationer till andra yrkesgrupper 

genom de gränser som sätts, vilket medför att den egna identiteten definieras och markeras 

mot de andra (Börnfors, 1996). Individen skapar sin yrkesidentitet genom att göra en 

personlig innebörd av den valda yrkesrollen, det vill säga en slags uppfattning om vem 

individen är i sitt yrke (Aurell, 2001). Yrkesidentiteten kan förklaras som en social identitet 

eftersom arbetssituationer sker i sociala sammanhang där agerandet i yrkesrollen skapar en 

yrkesidentitet med omgivningen, en så kallad förhandlingsprocess (Aurell, 2001).  
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4. Metod 

I följande kapitel beskriver vi den metod som legat till grund för vår intervjustudie samt hur vi 

gått tillväga vid insamlingen och bearbetningen av materialet. 

4.1 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod i vår undersökning för att få 

svar på våra frågeställningar. Patel och Davidson (2003) menar att syftet med kvalitativa 

intervjuer är att upptäcka företeelser, tolka och förstå den intervjuades livsvärld och 

uppfattning om något fenomen. Det innebär att det inte går att avgöra vilka svar som är sanna 

och därför krävs det att intervjuaren och intervjupersonen bygger upp ett meningsfullt 

resonemang kring det studerande fenomenet (Patel & Davidson, 2003). Det krävs både 

kreativitet och ett öga för detaljer för att förstå samhörigheten vid utförandet av kvalitativa 

intervjuer då den stödjer sig på ord och inte matematik (Svenning, 1999). 

 

Inom forskningen är det vanligt att utforma egna tillämpningar då en kvalitativ metod inte 

kräver några direkta rutiner att följa. Kvalitativa metoder kan tillämpas med olika 

kombinationer av datainsamlingsmetoder som exempelvis intervjuer, observationer, 

dagböcker och filmer (Patel & Davidson, 2003). Svenning (1999) hävdar att det är sällsynt att 

använda sig av totalundersökningar, istället sker urvalsundersökningar där endast några 

stycken deltar i djupintervjuer. Fortsättningsvis menar Svenning (1999) att det framförallt tar 

väldigt lång tid att intervjua och analysera samtliga. Grundtanken med kvalitativa intervjuer är 

dessutom att exemplifiera, inte att generalisera.  

 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan frågornas utformning ske på antingen hög eller låg grad 

av standardisering och strukturering. Oftast sker en kvalitativ intervju med låg grad av 

strukturering, vilket innebär att den som blir intervjuad får svara med egna ord. Graden på 

standardisering brukar däremot variera, beroende på hur styrd forskaren vill vara över 

frågorna. Vid en hög grad av standardisering ställs frågorna i en bestämd ordning, vid en låg 

grad ställs frågorna som det passar (Patel & Davidson, 2003). Våra intervjuer innefattar låg 

grad av strukturering och hög grad av standardisering då informanterna får stort utrymme att 

svara med egna ord, men får svara på frågorna i en viss ordning.  

4.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att forskaren är medveten om vilket 

vetenskapligt förhållningssätt som råder i undersökningen. Vi har valt att utgå från ett 

fenomenologiskt förhållningssätt och hermeneutikens tolkningslära. 

4.2.1 Fenomenologi 

Bäck-Wiklund (2007) menar att utifrån det fenomenologiska förhållningssättet så fokuseras 

det på att nå fram och betrakta företeelser utifrån individens perspektiv. Fenomenologins 

grund är att beskriva världen som deltagarna uppfattar den, fri från våra egna bedömningar 

och föreställningar. Genom att vi gör oss av med alla antaganden kan vi på så sätt nå fram till 
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individens inställning och uppfattning (Bäck-Wiklund, 2007). Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att ”Fenomenologin har genom sin fokusering på innebörderna i 

undersökningspersonernas livsvärld i hög grad bidragit till att klargöra förståelseformen i en 

kvalitativ forskningsintervju” (s. 42). Vårt syfte med studien är att synliggöra hur rektorer 

uppfattar fritidspedagogens yrkesroll under skolverksamheten. Vi känner därför att ett 

fenomenologiskt förhållningssätt är relevant för oss då syftet är att komma åt individens 

livsvärld utifrån hans eller hennes perspektiv. 

4.2.2 Hermeneutik 

Enligt Hyldgaard (2008) visar sig inte vetenskapernas föremål direkt i det fenomenologiska 

förhållningssättet, vilket gör att hermeneutikens tolkningslära måste tillsättas. Genom 

hermeneutiken är syftet att förstå andra människor genom att tolka deras yttrande och uttryck. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att den hermeneutiska forskarens förförståelse, tankar och 

kunskap kring forskningsproblemet ses som en naturlig utgångspunkt för tolkningen. 

Förmågan till medkänsla blir därför en viktig del vid utförandet av en kvalitativ intervju för 

att nå en djupare förståelse av deltagarens livsvärld (Patel & Davidson, 2003). I själva 

tolkningsakten försöker forskaren pendla mellan del och helhet för att nå fram till den 

fullständiga förståelsen. Forskaren kan med en utskriven intervju börja med att först läsa 

igenom hela intervjun för att sedan fördjupa sig i de olika delarna. Ett annat alternativ är att 

ställa sig själv som subjekt i relation till forskningsobjektet för att sedan inta objektets 

synvinkel (Patel & Davidson, 2003). Svenning (1999) hävdar att när en hermeneutiker förstår 

själva ramen för fenomenet och det skett en samstämmighet mellan del och helhet kan 

tolkningen anses rimlig.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidson (2003) menar att begreppen validitet och reliabilitet omfattar kvaliteten i 

kvalitativa studiers hela forskningsprocess, i jämförelse med en kvantitativ studie där 

begreppen omfattar en gradering av den inhämtade informationens säkerhet. 

 

I en kvalitativ studie beskriver Patel och Davidson (2003) att validitet gäller hela 

undersökningens forskningsprocess. Ambitionen med en kvalitativ studie är att upptäcka 

företeelser, tolka, förstå och beskriva uppfattningar. Validiteten är därför inte enbart relaterat 

till den insamlade informationen utan hur forskaren eftersträvar god validitet i 

undersökningens samtliga delar (Patel & Davidson, 2003). Validiteten kopplas till hur 

forskaren lyckas skaffa det underlag som behövs för att göra en trovärdig tolkning och om det 

används en teoretisk utgångspunkt. Det är även av betydelse att resultatet byggs upp på ett sätt 

så läsaren själv kan bedöma tolkningens trovärdighet (Patel & Davidson, 2003). Vidare anser 

Svenning (1999) att studien innehåller en inre och en yttre validitet. Den inre validiteten 

handlar om hur planeringen och upplägget av studien, ifall det ställs rätt sorts frågor till rätt 

personer och ifall det används lämpliga mätinstrument. Den yttre validiteten handlar om 

studien i sin helhet och vilken teoretisk grund undersökningen vilar på (Svenning, 1999).  
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Svenning (1999) menar att reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet, vilket exempelvis 

kan innebära att om samma undersökning utförs två gånger i ett oförändrat samhälle bör det ge 

samma resultat vilket då visar på hög reliabilitet. Däremot hävdar Svenning (1999) att 

resonemanget för reliabilitet har svårt att omfattas i kvalitativa studier eftersom syftet då mer 

exemplifierar än generaliserar. Det behöver således inte innebära en låg reliabilitet i den 

kvalitativa studien. ”Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situationen som 

råder vid undersökningstillfället” (Patel & Davidson, 2003, s. 106). Patel och Davidson (2003) 

styrker detta ytterligare då de menar om forskaren intervjuer en person ett flertal gånger och 

ställer samma frågor kan forskaren få olika svar då informanterna kan ha ändrat uppfattning 

eller lärt sig något nytt. 

4.4 Urval av informanter 

Patel och Davidson (2003) menar att innan utförandet av en undersökning bör ha klargjort en 

rimlighetsbedömning över hur lång tid arbetet kommer ta. Svenning (1999) anser att en 

kvalitativ intervju är resurskrävande och bör därför endast välja ut ett mindre antal personer 

för att forskaren ska ha möjlighet att gå in på djupet i sin analys. Ett antal på fyra – fem 

intervjupersoner menar Svenning (1999) är en rimlig utgångspunkt för att kunna utföra de 

djupintervjuer som krävs. Undersökningens syfte är avgörande för vilka individer som ska 

medverka (Patel & Davidson, 2003). 

 

Eftersom vår studie behandlar rektorernas uppfattning om fritidspedagogens yrkesroll så har 

vi valt att göra ett urval bland rektorer. Med tanke på vår tidsmässiga och ekonomiska ramar 

gjorde vi valet att utföra intervjuer med verksamma rektorer inom samma kommun. Trost 

(2010) menar att det bör finnas en variation bland informanterna inom den valda 

urvalsgruppen och inte ett antal likartade. I vårt urval av rektorer har vi därför strävat efter en 

variation i deras ålder, kön och erfarenheter för att få ett så brett perspektiv som möjligt i 

förhållandet till vårt syfte. 

 

Utifrån det Patel och Davidson (2003), Svenning (1999) och Trost (2010) anser valde vi att 

intervjua fem verksamma rektorer för att få svar på våra frågeställningar. För att hitta dessa 

informanter undersökte vi vilka rektorer som fanns i vårt närområde för att sedan kontakta 

dem via mail. Det första mailet bestod av en förfrågan om de var intresserade av att delta i vår 

studie. Vi informerade även vilka vi var, vilket syfte vi hade med studien och under vilken 

tidsperiod intervjun i sådana fall skulle ske. När vi sedan mottagit deras medgivande fick de 

själv boka in en tid och plats när intervjun skulle äga rum. De fick därefter ett 

informationsbrev (se bilaga 2) för att få ytterligare information om hur intervjun skulle gå 

tillväga och dess etiska aspekter. 

 

De fem intervjuade rektorerna är alla stationerade inom Luleå kommun i Norrbottens län. Alla 

intervjuade har olika kön, ålder och utbildning. Även informanternas verksamma år skiljer 

dem åt, samt antalet skolor de ansvarar för.  
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4.5 Förberedelse av intervju 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar utformades nio intervjufrågor (se bilaga 

1). Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitativa intervjustudier ska utgå från öppna, ej 

ledande frågor, som till sin utformning och genomförande ska liknas vid ett samtal. Syftet 

med en kvalitativ intervju, enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att synliggöra den 

intervjuades livsvärld med en specifik fokusering. Detta måste tas hänsyn till vid 

utformningen av intervjufrågorna, i detta fall, rektorers uppfattning kring fritidspedagogens 

yrkesroll i skolan. Valet av informanter påverkade därför utformningen av våra intervjufrågor, 

då Trost (2010) menar att språket ska anpassas utifrån de informanter som ska delta.  

 

När vi utformat intervjufrågorna, och bokat in intervjuerna fick informanterna ta del av 

intervjufrågorna två dagar innan intervjun skulle genomföras. Vi ville ge informanterna en 

möjlighet att i lugn och ro kunna titta igenom frågorna och förbereda sig, och på så sätt skapa 

möjligheter till en god och innehållsrik intervju. Vi förberedde oss själva genom att 

genomföra en testintervju där våra förhoppningar var att upptäcka eventuella svagheter i 

frågorna eller dess utformning. Inga brister kunde hittas vid tillfället och frågorna fick kvarstå. 

Informanterna fick även ett informationsbrev som vi utformat innehållande etiska riktlinjer, se 

rubrik ”Etiska överväganden”. 

 

Innan utförandet av intervjun planerade vi hur intervjun skulle genomföras. Vi var osäkra om 

intervjuerna skulle delas upp mellan oss eller om vi skulle genomföra dem tillsammans. 

Utifrån Trost (2010) kan intervjuer ske med två intervjuare om dessa är samspelta, då 

författaren påpekar att intervjusituationen kan orsaka ett underläge för informanten. Trost 

(2010) skriver fortsättningsvis att vid intervjuer med representanter av exempelvis företag, i 

detta fall representanter av skolor, uppfattas det som artigt att intervjun genomförs av två 

intervjuare. Utifrån detta bestämde vi oss för att tillsammans genomföra alla fem intervjuer. 

Detta innefattade att vi innan intervjun kom överens om vem som under intervjun skulle ställa 

intervjufrågorna, och vem av oss som skulle föra anteckningar och ansvara för inspelningen 

av intervjun. Utformningen av ”intervjuare” och ”antecknare” såg likadan ut vid samtliga 

intervjuer, så att resultatet skulle bli så rättvist som möjligt. 

4.6 Genomförande av intervju 

Varje enskild intervju genomfördes på en plats och en tid som informanten önskat, efter givna 

riktlinjer från oss, exempelvis att intervjun skulle ske på en lugn och avskild plats. Detta på 

grund av att informanten skulle kunna välja en plats där denne kände sig trygg och bekväm 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Informanternas valmöjlighet av lokal innebar att intervjuerna 

ägde rum i olika lämpliga miljöer. 

 

Vid genomförandet av intervjun använde vi oss av en ljudupptagare, efter det att 

informanterna gett sitt samtycke. Detta var också något de blivit informerade kring i det 

informationsbrev som skickades vid det tillfälle när de valde att medverka i intervjun (se 

bilaga 2). De blev återigen informerade om sina rättigheter vid intervjutillfället. 
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Valet av att använda sig av ljudupptagare menar Kvale och Brinkmann (2009) är vanligt vid 

kvalitativa intervjuer, då det inspelade materialet är av stor hjälp vid analysen. Inspelningen 

menar Kvale och Brinkmann (2009) fortsättningsvis synliggör informanternas tonfall, ordval 

och exempelvis pauserna som kan ge intervjuerna en speciell innebörd. Det måste dock vara i 

vårt medvetande att ljudupptagningens teknik kan krångla och försvåra intervjun eller arbetet 

med analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). Trost (2010) menar fortsättningsvis att efterarbetet 

med en intervju som blivit inspelad kräver mycket tid. Som skrivet ovan så antecknade vi 

också under intervjuerna, vilket möjliggjorde att uppmärksamma kroppsspråk och annat som 

kan var av intresse, som ljudupptagaren inte kunde registrera (Trost, 2010). Anteckningarna 

var även en säkerhet ifall det inspelade materialet skulle gå förlorat.   

 

Efter de avslutade intervjuerna valde vi att transkribera samtliga, för att på så sätt kunna 

analysera resultatet så ingående som möjligt, trots Trost (2010) antydan att det är mycket tids- 

och energikrävande.   

4.7 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av studien, innefattande intervjuer och analyser av dessa, fanns vissa 

etiska överväganden i åtanke. Vetenskapsrådet (2002) menar att etiken vid studier ska vara vid 

forskarens medvetande, så att ett etiskt korrekt arbete kan redovisas. I studiens början 

konstruerade vi därför ett informationsbrev (se bilaga 2) som senare skickades till respektive 

informant innehållande en grundläggande individskyddslag, som konkretiserats i ytterligare 

fyra huvudkrav. Dessa fyra huvudkrav, utformade av Vetenskapsrådet (2002), är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Brevet utformades utifrån de fyra etiska huvudkraven, innehållande information kring studien 

och informantens deltagande i den. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det också viktigt att den 

som efter en förfrågan frivilligt tackat ja till att delta, ska informeras att denne under intervjun 

eller studiens gång kan avbryta sitt deltagande. Informanterna blev också informerade om att 

den uppfattning som denne bidrar med, endast kommer att behandlas i den aktuella studien 

och enbart hanteras av oss. Vi ville säkerställa för informanterna att materialet skulle 

behandlas korrekt och professionellt (Vetenskapsrådet, 2002). En eventuell identifiering från 

utomstående samt påfrestningar för individen utesluts på så vis. Vetenskapsrådet (2002) 

påvisar fortsättningsvis att informanten i förväg ska informeras om att intervjun kommer att 

spelas in och ges möjlighet att tacka nej till detta. Vi fick samtliga informanternas 

medgivande, och alla intervjuer spelades in. Vid genomförandet av intervjun informerades 

informanterna återigen, denna gången muntligt, angående Vetenskapsrådets (2002) etiska 

huvudkrav. 

 

Ovanstående etiska huvudkrav innefattade vissa åtaganden vid transkriberingen av 

intervjuerna. Informanternas namns avidentifierades och ersattes med bokstäver; rektor A, B, 

C, D och E. Anonymiteten skriver Olsson och Sörensen (2011) är en mycket viktig aspekt vid 

studier involverande människor. Författarna menar att informanterna på så sätt undviks att 

utsättas för fysiska eller psykiska påfrestningar. Olsson och Sörensen (2011) menar att detta 

visar på en respekt för informantens integritet och privatliv. Vid transkriberingen skrev vi 
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därför inte ut de citat som kunde avslöja informantens identitet.  

4.8 Bearbetning av insamlat material 

Ett första steg i analysen och bearbetningen av det insamlade materialet är enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) att skriva ut det insamlade, och i vårt fall, inspelade materialet. Författarna 

pekar på att transkribering av intervjumaterial är ett bra tillvägagångssätt för att närma sig en 

djupare analys. Vi valde, utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) påståenden, att transkribera 

samtliga intervjuer för att senare kunna överblicka materialet vilket underlättar bearbetningen. 

Patel och Davidson (2003) menar i koppling till detta att det utskrivna materialet hjälper 

forskaren att förstå och analysera helheter trots textmassans omfattning. Vi valde därför att 

läsa igenom materialet ett flertal gånger där vi antecknade och markerade det stoff som vi 

ansåg vara relevant i koppling till studiens syfte och frågeställningar. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver att det tillvägagångssätt vi valde att använda oss av i bearbetningen av det 

utskrivna materialet är vanligt, då det utesluter material och information som inte anses vara 

relevant.  

 

Patel och Davidson (2003) menar att hur forskaren sedan väljer att bearbeta det aktuella 

materialet varierar vid kvalitativa studier, och menar fortsättningsvis att det därför finns 

utrymme för egna tillvägagångsätt och lösningar. I koppling till studiens syfte försökte vi hitta 

mönster, teman och olika kategoriseringar, vilket Patel och Davidson (2003) pekar på är en 

vanlig förekommande metod. Utifrån de markeringar och anteckningar som gjorts vid 

genomläsningen av materialet kunde vi se teman som återkom i informanternas svar. De tre 

frågeställningar som studien vilar på var utgångspunkter som vi utgick ifrån när materialet 

bearbetades. Vi kan i koppling till detta se att vi till viss del har använt oss av 

meningskoncentrering då Kvale och Brinkmann (2009) menar att denna metod också 

innefattar en tematisering av informanternas intervjusvar. Författarna antyder fortsättningsvis 

att meningskoncentreringarna ständigt ska återkopplas och ställas i förhållande till studiens 

syfte. Vid meningskoncentrering menar Kvale och Brinkmann (2009) att meningarna 

förkortas och koncentreras så att endast ett väsentligt material blir synligt. Författarna varnar 

dock för att intervjuaren själv färgar informanternas svar, vilket utmynnar i att resultatet inte 

visar en korrekt verklighet och ett korrekt exempel. Detta var därför något som vi inte 

inkluderade vid bearbetningen, då vi ansåg att informanternas livsvärld och verklighet skulle 

redogöras sanningsenligt. Som vi nämnt tidigare utgick vi i bearbetningen från de 

frågeställningar som studien vilar på och som vidare kategoriserades i ytterligare teman som 

presenteras i resultatet nedan.    
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5. Resultat 

I följande kapitel kommer vi först att presentera de rektorer som deltagit i vår intervjustudie. 

Därefter kommer vi att redovisa resultatet av det insamlade materialet från våra intervjuer med 

rektorerna. Vi har valt att strukturera upp intervjusvaren utifrån studiens frågeställningar som vi 

i resultatet valt att omformulera för att tydligt redovisa rektorernas svar. Omformuleringarna har 

vi valt att presentera på följande sätt; Rektorernas argument att fritidspedagogerna arbetar i 

skolan, Fritidspedagogen som ett komplement till skolan och Fritidspedagogens befintliga 

arbetsuppgifter under skoltid.   

5.1 Presentation av rektorerna 

Intervjupersonerna bestod av fem verksamma rektorer. Som vi tidigare nämnt har vi valt att 

fingera rektorernas namn för att informanterna inte ska kunna identifieras och därför har vi valt 

att kalla informanterna för rektor A, B, C, D och E. 

 

Rektor A – 7 verksamma år som rektor 

 

Rektor B – 10 verksamma år som rektor 

 

Rektor C – 12 verksamma år som rektor 

 

Rektor D – 12 verksamma år som rektor 

 

Rektor E – 8 verksamma månader som rektor 

5.2 Rektorernas argument till att fritidspedagogerna arbetar i skolan 

Utifrån våra intervjuer fann vi tre genomgående argument till fritidspedagogens arbete i skolan 

som redovisas nedan. 

5.2.1 Fritidspedagogen som en extra person 

Fyra rektorer angav att en av anledningarna till att fritidspedagogen arbetar i skolan är att de 

utgör ett extra stöd under lektionerna. De menar att det handlar om en trygghetsfråga då 

eleverna känner pedagogerna från fritidshemmet.  

 

Dels så är det fysiskt en till person där inne, en vuxen som kan hjälpa till och så. En trygghet för att det är 

någon som de har förtroende för, som de kan lita på. Som kan hjälpa till med det pedagogiska, men 

framförallt med det sociala. Hjälpa, träna och det är ju mycket för de mindre barnen. Man ska vara tyst, 

man ska räcka upp handen, man ska sitta still, man ska respektera. Alltså det är ju jättemånga delar i det. 

Det är klart att ju fler vuxna som känner barnen där inne, ju bättre blir det ju för alla (Rektor E). 

 

Rektor D betonar även trygghetsfrågan med följande citat. 

 

Det innebär ju då att det viktigaste uppdraget fritidspedagogen har är att säkra tryggheten för barnen i 

skolan. Före skoltid, under skoltid och efter skoltid. Att säkra tryggheten innebär ju också att man måste 

jobba med de sociala frågorna väldigt mycket. Det är en huvuduppgift tycker jag för fritidspedagoger 

(Rektor D). 
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Rektor A och D beskriver vidare att fritidspedagogens närvaro i klassrummet kan gynna vissa 

elever då fritidspedagogen inte har det bedömande uppdraget till skillnad från läraren. Rektor A 

menar att det inte bara handlar om att fritidspedagogen utför aktiviteter, utan att deras blotta 

närvaro medför ett andrum som för eleverna uppfattas fri från bedömning. 

5.2.2 Fritidspedagogens kompetens och intresse 

En anledning till varför fritidspedagogen arbetar i skolan är utifrån deras kompetens- och 

intresseområde, vilket alla rektorer belyste. Rektor A menar att många fritidspedagoger har 

vidareutbildat sig utifrån sitt brinnande intresse och besitter därför mer kompetens än lärarna, 

även om de har poäng i det specifika ämnet. Rektor A anser därför att fritidspedagogen med sin 

kompetens och intresse bör nyttjas i skolan. Fortsättningsvis menar rektor A följande: 

 

Sen så jobbar fritidspedagogen även i skolan här, alltså i samverkan. För det ingår ju också i uppdraget. 

Och där bidrar man ju med den kompetensen. Plus det man som enskild fritidspedagog har som intresse- 

och kompetensområde. Och ofta, hos oss i alla fall, handlar det just om de här praktiska-estetiska (Rektor 

A). 

 

Även rektor C menar på att fritidspedagogens vidareutbildning blir en tillgång i 

skolverksamhetens ämnen.  

 

Många här i alla fall är ju både intresserade och har kompetens och det kanske då är genom 

vidareutbildning. När det gäller idrott, hemkunskap, bild och sådana saker. Så det nyttjar vi ju idag också 

(Rektor C). 

 

Även rektor B anser att ifall fritidspedagogen har kompetensen och förmågan att leda ett ämne, 

så ska det tas tillvara under skoltiden. Däremot såg både rektor A och rektor B en problematik 

kring detta eftersom fritidspedagogen planerar och genomför lektioner, men har inte behörighet 

att bedöma eleverna. Det ansvaret ligger hos läraren. 

 

Rektor C menar att fritidspedagogens olika kompetenser är en oerhörd resurs att ha i skolan 

eftersom deras kompetenser då berör alla elever, även de som inte är på fritidshemmet. 

5.2.3 Fritidspedagogens anställning 

Två av rektorerna anger att en av anledningarna till att fritidspedagogen arbetar i 

skolverksamheten är beroende på hur deras anställning ser ut. Rektor D säger att; 

 

Jag som rektor kan inte betala 100 procents lön till en fritidspedagog som har barnen på morgonen och sen 

på eftermiddagen och sen under rasttid. Det är ineffektivt. Här har vi alltså kunniga människor som kan 

barn, som känner barnen. Så de är med under lektionstid (Rektor D). 

 

Rektor C, i likhet med rektor D menar att fritidspedagoger som har en heltidstjänst har större 

möjlighet att samverka med skolan då det finns mer tid att fylla. 
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5.3 Fritidspedagogen som ett komplement till skolan 

Utifrån våra genomförda intervjuer har vi uppmärksammat två återkommande teman om hur 

fritidspedagogen med sin kompetens kan komplettera skolan som vi väljer att presentera nedan. 

Därefter kommer vi redogöra för den problematik som två rektorer upplever kring 

fritidspedagogens kompletterande arbetsuppgifter i skolverksamheten. 

5.3.1 Helhetsperspektivet på eleverna 

Samtliga rektorer anser att fritidspedagogen kompletterar skolan och läraren genom att de har en 

helhetssyn på barnen. De menar att fritidspedagogen har en annan kunskap om eleverna än vad 

läraren har, vilket rektor B uttrycker som ”berikande för undervisningen”. Rektor E förklarar det 

som att läraren måste snäva in sig mer på skolarbetet, medan fritidspedagogen besitter en mer 

generell syn på barnen. Detta tydliggörs i citatet nedan. 

 
Och så har läraren hela den här kunskapsmässiga och då har man bara halva perspektiv på något sätt. 

Klart att man ser lite både och men man måste ju träffas och det kan ju faktiskt vara så att 

fritidspedagogen ser saker hos barnen, har lagt märke till saker som är viktig information för läraren för 

att det ska fungera i lärandet och tvärtom (Rektor E). 

 

Rektor D förtydligar detta genom sin uppfattning om att fritidspedagogen har en kompetens som 

berör barnets liv som helhet. Två av rektorerna medger även att fritidspedagogen kompletterar 

skolan med sin kompetens på fritidshemmet.  

 
Men visst är det så att det är ett oerhört viktigt uppdrag att komplettera skolan. Men när gör man det då? 

Jo, men det gör man ju också på fritidstiden (Rektor C). 

 
Det finns ju kanske barn som vill jobba med skolarbete, och har man möjlighet så kan man hjälpa dem 

med det också. Det vet jag att de gör på många ställen. De har helt enkelt läxläsning (Rektor B). 

 

Fritidspedagogens föräldrakontakt medger samtliga rektorer är en viktig del i fritidspedagogens 

kompletterande uppdrag. Rektor E menar att; 

 
Då har ju fritidspedagogen ett mer helhetssyn på barnen, pedagogen måste mer snäva in på skolarbetet. 

Fritidspedagogen behöver ju ha mer den här helhetssynen på barnet. Större koppling till hemmet, till 

föräldrarna och så. De har ju läraren också, men du kommer liksom närmare på ett mer anspråkslöst sätt i 

fritidspedagogens kontakt (Rektor E). 

 

Rektorerna menar att fritidspedagogen träffar föräldrarna regelbundet och har på så sätt en 

kännedom om barnens hemförhållande, vilket rektor E antyder som stärkande för 

undervisningen. 

5.3.2 Elevernas sociala utveckling 

Samtliga rektorer anser att fritidspedagogen besitter kompetenser som rör elevernas sociala 

utveckling, vilket de uttrycker sig vara fritidspedagogens huvudkompetens. Följande citat kan 

ses som exempel på rektorernas uppfattning. 

 
Ja, man kan ju annars säga att fritidspedagogernas liksom särskilda kompetens i förhållande till vilka 
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kompetenser som finns i huset så handlar det ju om den sociala utvecklingen väldigt mycket (Rektor A). 

 

De är ju väldigt medvetna om, som jag ser det, gruppstrukturer. Hur grupper fungerar tillsammans. De kan 

läsa av barn och se att det där är inte vidare bra. De kan också gå in och stötta, stödja där det inte fungerar. 

Lite grann som att man jobbar som en kurator. Det måste nästan fritidspedagoger kunna göra, det måste ha 

den förmågan, kompetensen att göra det. Sociala samspelet måste vara deras huvudintresse, 

huvudkompetens (Rektor D). 

 

Rektor C menar att när fritidspedagogen genomgått utbildningen besitter denne kompetensen att 

arbeta med den sociala delen i hög utsträckning. Det arbete som innefattar den sociala delen 

enligt rektor C redovisas i citatet nedan. 

 
Här har vi gjort så att fritidspedagoger som jobbar med etik, om man så säger. Vi har kompissamtal och 

jobbar med, det som vi lite slarvigt kallar för livsviktigt (…) där eleverna får träna sig på lösa konflikter 

och sådana saker. Det är ju en oerhört stor bit i det hela. Och med tanke på demokratiuppdraget i 

läroplanen så har fritidspedagogerna en jätte, jätte stor roll att fylla i det sammanhanget (Rektor C). 

 

Rektor C beskriver vidare betydelsen av utbildning. Det arbete som fritidspedagogerna utför 

kräver en pedagogisk utbildning så att verksamheten inte bara innefattar barnpassning. 

5.3.3 Problematiken kring fritidspedagogen som hjälplärare 

Rektor A och rektor C beskriver en problematik där fritidspedagogerna själva och andra på 

skolan tidigare uppfattat fritidspedagogen som en hjälplärare eller assistent. Rektor C betonar 

dock vikten av att utgå ifrån fritidspedagogens faktiska kompetens. 

 
Ja, man bör samverka utifrån att fritidspedagogerna har en kompetens. Inte utifrån att de ska in som den 

där hjälpläraren, definitivt inte. Och idag tycker jag att man har respekt för fritidspedagogernas kompetens 

här på skolan som lärare (Rektor C). 

 

Rektor A och rektor C beskriver fortsättningsvis att fritidspedagogerna själva har uppfattat sig 

som hjälplärare och accepterat detta. Följande citat visar rektorernas uppfattning kring 

fenomenet.  
Och som fritidspedagog har man tyvärr inte alltid genom åren själv bidragit till att ha den status man har 

rätt att ha, man har ställt upp på att vara hjälpläraren. Den biten har vi ju jobbat jättemycket med här, och 

jag tycker personligen att det var så härligt när insikten kom hos flera att; ja just de, vad har vi själva gjort 

för att stå på oss som fritidspedagoger? När man har fått den insikten, då är det läge att börja arbeta sig 

upp. Så jag tycker att det är stor skillnad idag mot för tidigare (Rektor C). 

 

Det pågår ju ständigt samtal så att säga, och där tror jag det är jätteviktigt att man som fritidspedagog 

också själv driver. För jag har upplevt att, på en del skolor, har det varit väldigt mycket offermentalitet. 

”Vi är ingenting värda, blablabla”. Här har vi några, speciellt några fritidspedagoger som är otroligt 

drivande. Så att det förekommer överhuvudtaget inte. Det kan ju vara någon stund, naturligtvis, utan att 

man själv tycker att det här är en jätteviktig verksamhet. Då ser man ju själv till att omgivningen omkring 

förstår det. För det är en jätteviktig verksamhet, det är ingen tvekan om det. Utan att man istället liksom 

förminskar både sig själv och verksamheten. Då blir det därhän (Rektor A). 

 

Rektor A menar att offermentaliteten fortfarande förekommer på en del skolor, däremot 

understryker både rektor A och rektor C att skolorna inom deras rektorsområde har arbetat med 

att stärka fritidspedagogens roll, så att fokus blir på samverkan utifrån dess kompetens.  
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5.4 Fritidspedagogens befintliga arbetsuppgifter under skoltid 

Vid bearbetningen av intervjuerna fann vi tre återkommande områden kring fritidspedagogens 

arbetsuppgifter under skoltiden som vi redovisar nedan. Därefter redovisas den problematik som 

tre rektorer upplever angående läroplanens otydlighet om fritidspedagogen i skolan. 

5.4.1 Utifrån elevernas behov 

Samtliga rektorer menar på att elevernas behov utgör hur eller vad fritidspedagogen ska arbeta 

kring under samverkan med skolan. Arbetsuppgifterna skiljer sig därför mellan de olika 

skolorna. Följande citat visar exempel på fritidspedagogens arbetsuppgifter. 

 
Det kan ju vara ett temaarbete till exempel ett gemensamt temaarbete eller ett storyline-arbete och att det 

kanske kommer andra människor som från kulturskolan eller så. Där man delar upp barngruppen (Rektor 

A). 

 

Då har vi, från i år, har fritidspedagogerna också rastverksamhet under några tillfällen i veckan för de 

äldre barnen, sexorna har till exempel två dagar i veckan när dom har inomhusaktiviteter. Alltså de kan 

välja det, som då är ledda utav två fritidspedagoger (Rektor A). 

 

Sen har vi exempel på en pedagog som har jobbat mycket med friluftsliv och då har de har även under 

skoldagarna inriktat sig att hennes kunskaper tagits tillvara (Rektor B). 

 

Det man kan utföra under fritidstid och under skoltid i samverkan kan man i princip göra inne i 

klassrummet utifrån kursplanerna, som fritidspedagog, utföras praktiskt med eleverna. För att då befäster 

man ju ofta kunskaperna, det är ju där man har en stor roll att fylla i skolverksamheten som fritidspedagog 

(Rektor C). 

 

Fritidspedagogerna får ju ta över hela, det blir ju nästan som att de tar över mamma och pappa rollen för 

vissa barn och då är ju relationen de har jätteviktig (Rektor E). 

 

 

Rektor A beskriver vidare ett försök att arbeta med ett särskilt fritidsämne, men menar på att det 

inte alltid är det som behövs. Fritidspedagogen måste se vad som behövs i den aktuella 

elevgruppen och jobba utifrån det. 

5.4.2 Planeringstid 

Rektor A, B och C betonar vikten av att den enskilda planeringstiden för fritidspedagogen ska 

ske under skoltiden och inte under fritidsverksamheten. 

 
Alltså, nu är det ju så att på skoltiden så är det ju då fritidspedagogen har sin planeringstid. Man lägger 

den alltid på den tid eleverna har lektion eller läraren. Så att en del utav skoltiden måste man använda för 

planering, det tycker jag är viktigt. Det försökte vi göra så att det inte blev på fritidstiden man även 

planerade, för då behövs de ju i verksamheten (Rektor B). 

 

Rektor B betonar även att de fritidspedagoger som går in i vissa klasser och leder lektioner bör 

få ytterligare planeringstid och att även den sker under skolverksamheten. 

 

 

 



23 

Rektor C säger att både den enskilda planeringen och den som sker mellan fritidspedagogerna 

är av högre prioritet än samverkan med skolan. Detta beskriver rektor C på följande sätt nedan. 

 
Men det är jätteviktigt att komma ihåg att det viktigaste uppdraget är fritidstiden. Det är 

fritidsverksamheten som är prio ett, därefter kommer den gemensamma fritidspedagogsplaneringen som 

de har en dag i veckan. Sen kommer den enskilda planeringen då man sitter och gör sitt. Först på fjärde 

plats kommer samverkan med skolan (Rektor C). 

 

Rektor A och rektor C åskådliggör också den planering som lärare och fritidspedagoger har 

tillsammans gällande samverkan. En viktig del i den gemensamma planeringen menar rektor C 

är att utgå från de kompetenser fritidspedagoger besitter. Rektor A och rektor C menar även att 

fritidspedagogen är med i utformningen av skriftliga omdömen. 

5.4.3 Agera lärare eller vikarie 

Som vi tidigare nämnt så menar samtliga rektorer på att de fritidspedagoger som besitter 

kompetens att leda lektioner nyttjas under skoltiden. Rektor B ger exempel på hur 

fritidspedagogen fysiskt leder idrotten och rektor C ger ett liknande exempel på fritidspedagoger 

som leder bildlektioner. 

 

Rektor D beskriver en ytterligare arbetsuppgifter som kan förekomma för fritidspedagogen. 

Detta visas i citatet nedan. 

 
Jag har hemskt stor nytta av fritidspedagogen och de fritidspedagoger vi har här har varit här länge och 

kan skolan så väl och kan ge barnen en väldig trygghet och kan såklart uppdraget, jag behöver aldrig 

ifrågasätta eller vara orolig. Som ibland när man hamnar i ett läge och inte får någon vikarie, då löser de 

det. Man försöker lösa det med kvalitet och det går ju inte alla gånger. Men de löser problemet. Det är 

entreprenörer, de fixar de här (Rektor D). 

 

I likhet med rektor D menar rektor B att fritidspedagogen i undantagsfall får gå in som vikarie 

för läraren då det anses bättre att en känd person går in i klassen än att det kommer in en 

obekant, vilket utgör en trygghetsfråga.  

5.4.4 Läroplanens otydlighet 

Rektor D har utifrån den nya läroplanen uppmärksammat att fritidspedagogen inte benämns och 

kan därför uppleva en osäkerhet gällande samverkan med skolan. Dessutom framhåller rektor E 

i likhet med rektor D att fritidspedagogens arbetsuppgifter under skoltiden upplevs otydlig. 

 
Vad är egentligen fritidspedagogens roll? Det kan bli att man kan använda det till lite vad som helst. Det 

som kan bli en fara, som vi brukar diskutera, för fritidspedagogen, eftersom det är så otydligt, så kan man 

som tycka att de kan göra lite vad som helst. Så det kan ju finnas en fara att det blir en ”slasktjänst” och 

om det behövs någonting att göra så kan fritidspedagogen göra det, för lärarens roll är mycket tydligare 

medan fritidspedagogen är en extra person och då kan det bli lite svävande faktiskt (Rektor E). 

 

Rektor A beskriver i koppling till detta att de allmänna råden för fritidshemmet ses som en stor 

hjälp, trots att de inte utgår från den aktuella läroplanen. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer vi diskutera och analysera studiens resultat utifrån tidigare benämnd 

litteratur inom området. Vi kommer även behandla studiens tillförlitlighet samt den metod 

studien vilar på. 

6.1 Resultatdiskussion 

Skolverket (2011b) antyder att ett ömsesidigt samarbete mellan de olika yrkeskategorierna inom 

skolväsendet, så som fritidspedagoger, lärare och förskollärare är av stor vikt för elevernas 

utveckling. Ansvaret för att samarbetet sker mellan dessa pedagoger och verksamheter vilar hos 

den berörda rektorn. Skolverket (2011b) påvisar ytterligare att samarbetet mellan de olika 

yrkeskategorierna ska ses som ett möte där samtliga kompetenser nyttjas i fördel till elevernas 

mångsidiga lärande. I koppling till vår genomförda studie kan vi på ett generellt plan se hur 

samtliga rektorer visar ett engagemang för att ett samarbete ska upprätthållas med kvalitet. De 

aktuella rektorerna poängterar att samarbetet mellan fritidspedagogen och läraren utmynnar i att 

fler pedagoger vistas runt eleverna vilket främjar för ett helhetsperspektiv. Denna medvetenhet 

och engagemang från rektorernas sida var något som till viss del förvånade oss med tanke på 

våra tidigare erfarenheter. Vi trodde att vi skulle möta rektorer som saknade detta då även 

Skolinspektionens (2012) rapport gällande rektorernas ledarskap visade att ett gemensamt fokus 

om vad skolan ska arbeta mot från ledningens sida saknades. 

 

Den första frågeställningen som berörde rektorernas argument till fritidspedagogens arbete i 

skolan, visade resultatet att fritidspedagogens procentuella anställning är en orsak. En 

heltidsanställning menade några rektorer är en av anledningarna till att fritidspedagogen arbetar 

i skolan, för att helt enkelt fylla ut tjänsten. Vi anser att detta till viss del är en självklarhet för att 

på så sätt inte gå sysslolös och fritidspedagogens rätt till en heltidstjänst. Däremot känner vi en 

förtvivlan ifall samverkan med skolverksamheten endast beror på att underlätta organisationen. 

Resultatet visade dock att fritidspedagogen är en värdefull resurs i skolverksamheten för att på 

så sätt kunna möta alla elevers behov. Utifrån de behov som finns visade resultatet därför att 

arbetsuppgifterna för fritidspedagogerna skiljer sig åt. Ett behov som samtliga rektorer belyste 

som viktig var tryggheten för eleverna då exempelvis fritidspedagogens blotta närvaro uppfattas 

som positivt. Calander (1999) menar att en extra vuxen i klassrummet gynnar både eleverna och 

läraren i undervisningen då eleverna får ytterligare uppmärksamhet och bekräftelse från en 

vuxen. 

 

Vidare visade resultatet att det i vissa fall förekommer att fritidspedagogen agerar lärare. Ett 

flertal intervjuade rektorer uppfattade att fritidspedagogen besitter mer och högre kompetens än 

vissa utbildade lärare. De menar att detta beror på fritidspedagogens brinnande intresse för 

ämnet, vilket ofta innefattade idrott, bild eller äventyrspedagogik. Vi ser både för- och nackdelar 

i detta. Nackdelen är att fritidspedagogen inte besitter den egentliga utbildningen som krävs och 

vi frågar oss om en samverkan kan baseras på ett intresse? Vi ser dock en respekt från rektorerna 

gentemot fritidspedagogen och en vilja att ta tillvara på dess särskilda kompetens, vilket vi anser 

vara positivt. 
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Den andra frågeställningen som berörde fritidspedagogen som ett komplement till skolan kunde 

vi se att rektorerna uppfattade kompetensen kring elevens sociala utveckling som den främsta, 

då de betonade detta i ett flertal frågor. Att rektorerna förespråkade detta anser vi visar på en 

medvetenhet kring fritidspedagogens kompetens, då Skolverket (2011b) pekar på att 

fritidspedagogen har en uttalad kompetens som just innefattar elevens sociala utveckling. 

Skolverket (2011b) beskriver fortsättningsvis att detta också stärker den enskilda elevens 

välbefinnande. En av rektorerna menade att valet av fritidspedagog som yrke påvisar ett särskilt 

intresse inom gruppstrukturer och elevens sociala utveckling och att det dessutom är en stor del 

av den särskilda utbildningen. Vi menar i koppling till detta att den kompetens som 

fritidspedagoger besitter inom det nämnda området överförs i en positiv bemärkelse informellt 

till den enskilda eleven och elevgruppen, vilket visar på att fritidspedagogens kompetenser 

borde nyttjas mer i skolan. En av rektorerna betonade fritidspedagogen informella 

utvecklingsverktyg som en stor fördel för just elevens utveckling även om eleven inte är 

medveten om det själv. Vi kan i detta se en koppling till den sociokulturella teorin som betonar 

att utveckling sker i alla sociala sammanhang. Säljö (2000) menar att eleven inom den 

sociokulturella teorin är beroende av samhället och dess sociala strukturer, och att en utveckling 

och lärande kan ske både inom givna och inom mer fria ramar. Vi kan därför se att 

fritidspedagogen i samverkan med skolverksamheten kan bidra med just den kompetensen, då 

även flertalet rektorer inom denna studie också markerat detta. De pekade på att läraren ska, 

enligt aktuell läroplan (Skolverket, 2011b), ha en mer teoretisk och bedömande syn på eleven, 

medan fritidspedagogen ska fokusera på eleven i dess sociala sammanhang.  Resultatet av denna 

studie visade att fritidspedagogens fokus på det sociala sammanhanget skiljde sig åt. Arbetet 

med etiska frågor och demokrati uppgavs som exempel på fritidspedagogens sociala arbete med 

eleverna under skolverksamheten. Samtliga rektorer poängterade dock om att fritidspedagogen 

och läraren alltid bör utgå från eleven och elevgruppens särskilda behov för att främja 

utvecklingen. 

 

Fritidshemmet ska enligt Skolverket (2007) komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt, 

vilket utmynnar i att samverkan med skolverksamheten ses som en viktig del av 

fritidspedagogens uppdrag. Utifrån det resultat som framkommit av denna studie kunde vi se att 

fritidspedagogens helhetsperspektiv var av stor vikt vid samarbetet, vilket även Skollagen (SFS 

2010:800) framhåller som grundläggande inom skolväsendet. Rektorernas uppfattningar pekade 

mot att fritidspedagogen uppmärksammar sådant som läraren inte alltid har möjlighet att lägga 

märke till och anses därför vara värdefullt för eleven och dess utveckling. Fritidspedagogen 

träffar föräldrarna mer än lärarna och ser eleverna i fler varierande sammanhang såsom på raster, 

lektioner samt under fritidsverksamheten. Vi upplevde att svaren utifrån den andra 

frågeställningen till stor del handlade om helhetsperspektivet på eleven, vilket även innefattade 

elevens sociala sammanhang och kompetens. Flertalet rektorer menade fortsättningsvis att denna 

kompletterande uppgift även sker på fritidshemmet då en möjlighet till att arbeta praktiskt och 

hjälpa till med elevens läxor förekommer. Vi ser en glädje i rektorernas medvetenhet om att det 

kompletterande lärandet lika väl kan ske under fritidsverksamheten, vilket vi tror lätt glöms bort. 

  

Den tredje frågeställningen som berörde fritidspedagogens befintliga arbetsuppgifter visade 

bland annat att ett flertal rektorer beskrev fritidspedagogen som vikarie för frånvarande lärare. 

En av rektorerna litade på att fritidspedagogen fixar vikariesituationen eftersom att de anses vara 
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entreprenörer. Vi ställer oss kritiskt till detta då vi frågar oss om det kommer ingå i vårt dagliga 

arbete i framtiden och vad det har för koppling till vårt egentliga uppdrag? Vi frågar oss 

dessutom om fritidspedagogen kan begära samma hjälp av lärare vid frånvarande 

fritidspedagog? I resultatet  kunde vi även se hur flertalet rektorer menade att fritidspedagogens 

planeringstid bör ske under skolverksamheten för att inte äventyra kvaliteten för fritidshemmet. 

Vidare framkom det dock att fritidspedagogens planeringstid bör utökas ifall denne agerar lärare 

eller vikarie. Vi reflekterar däremot över hur fritidspedagogen ska hinna planera då denne agerar 

både lärare, vikarie och fritidspedagog. Våra erfarenheter säger dessutom att fritidspedagogen 

under samverkan fungerar som en hjälplärare eller resurs. 

 

I resultatet kunde vi se en diskussion kring att fritidspedagogens arbete ofta kopplas till just 

hjälplärare, vilket rektorerna betonade som något de ville undvika. Rektorerna såg 

fritidspedagogen som en fullvärdig person med kompetenser som bör nyttjas på ett värdigt sätt, 

vilket vi ser mycket positivt på. Rektorerna beskrev vidare hur fritidspedagogerna på de berörda 

skolorna med hjälp av ledningen eller eget initiativ kommit ur den gestaltningen. De menade 

däremot att det fortfarande kan förekomma på andra skolor. En orsak till detta, trodde ett flertal 

rektorer, berodde på att fritidspedagogen själv accepterat rollen som hjälplärare. Detta tror vi till 

viss del kan stämma då vi själva har upplevt att fritidspedagoger lätt får tilldelat arbetsuppgifter 

som de sedan inte ifrågasätter. Resultatet visade fortsättningsvis att fritidspedagogen får vara 

beredd på att stå upp för och argumentera för den kompetens och utbildning denne besitter. 

Detta ställer vi oss väldigt kritiska till då vi anser att det bör ses som en självklarhet att 

fritidspedagogen värdesätts lika mycket som resten av yrkeskategorierna inom 

skolverksamheten. Calander (1999) menar i likhet med detta att fritidspedagogens yrkesidentitet 

är kluven då de inte får en egen uppfattning angående vilka krav som egentligen får  ställas  på  

dem.  Angelöw och Jonsson (2000)  förklarar att en konflikt inom ens yrkesidentitet kan leda till 

ohälsa, vilket även rektorerna sett förekomma då fritidspedagogen intagit en offermentalitet.   

En otydlig läroplan som inte har någon inriktning mot fritidspedagogens arbetsuppgifter, tror 

rektorerna och även vi kan vara en bidragande faktor. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet och analysen av denna studie att fritidspedagogens 

samverkan med skolverksamheten grundar sig i fritidspedagogens procentuella anställning samt 

elevgruppens behov i koppling till tryggheten som det utmynnar i. Fritidspedagogens kompetens 

innefattar en helhetssyn på eleven, vilket samtliga rektorer menar vara den viktigaste delen i 

deras kompletterande uppdrag. Fritidspedagogen kan bidra med information kring eleven som 

läraren inte har lika stor möjlighet att uppmärksamma. Vilka arbetsuppgifter som 

fritidspedagogen tar sig an under skolverksamheten är olika beroende på den aktuella 

elevgruppen som står i fokus, samt avsaknaden av tydlighet för fritidspedagogen i läroplanen. Vi 

upplever, likt som Calander (1999) att fritidspedagogens yrkesroll är otydlig och varierande och 

att det på så sätt skapar en osäkerhet hos fritidspedagogen samt hos rektorn. Vi vill dock 

understryka att samtliga rektorer som deltagit i denna studie uppfattade fritidspedagogen inom 

skolverksamheten som viktig för elevens utveckling, lärande och välbefinnande. Vi ser positivt 

på denna medvetenhet hos rektorerna gällande fritidspedagogen och dess kompetens och ser det 

som ett kliv i rätt riktning. 
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6.2 Metoddiskussion 

Enligt Svenning (1999)  innebär reliabiliteten att reflektera över resultatets tillförlitlighet. 

Svenning (1999)  menar att reliabiliteten inte gäller i samma utsträckning för en kvalitativ 

undersökning till skillnad från en kvantitativ metod då syftet med en kvalitativ undersökning 

är att exemplifiera och inte generalisera. Däremot menar Svenning (1999) att reliabiliteten 

kan höjas då intervjuaren använder sig av klara begrepp och lämpliga följdfrågor.  I vår 

kvalitativa studie har vi försökt vara tydliga i utformningen av intervjufrågorna, samt ställa 

passande följdfrågor med syfte att uppnå ett djup i intervjun. Vi förberedde oss själva genom 

att utföra en testintervju då vi inte ansåg oss som vana intervjuare och för att upptäcka 

eventuella brister i frågorna och dess utformning. Vid tillfället kunde vi inte se några brister, 

men i efterhand upplevde vi att vissa intervjufrågor icke var relevanta för studiens syfte, men 

samtidigt intressant för vår kommande yrkesroll. Formuleringen på intervjufrågorna hade vi 

dessutom kunnat vara tydligare med när informanterna i vissa fall inte förstod innebörden av 

dem. Informanternas tolkning av frågorna skilde sig därför åt och i några fall fick  vi mer 

information angående verksamhetens arbete än rektorernas egen uppfattning. Däremot utgår 

denna studie ifrån den hermeneutiska tolkningsläran, vilket innebär att informanterna ska få 

möjlighet att tolka frågorna och svara utifrån deras livsvärld. Vi höjde således tillförlitligheten 

då vi valde att ställa lämpliga följdfrågor för att på så sätt uppnå studiens syfte. 
 

 

Enligt Svenning (1999) och Patel och Davidson (2003)  avgör den unika situationen det 

slutliga resultatet och dess tillförlitlighet. Vi valde därför att ge informanterna möjligheten att 

själva välja lokal där intervjun skulle ske, däremot med riktlinjer om att intervjun skulle 

utföras på en lugn och ostörd plats. Kvale och Brinkmann (2009) menar att då informanterna 

känner sig trygga och bekväma under intervjun ökar studiens tillförlitlighet. Valfriheten av 

lokalen bidrog oftast till att intervjun ägde rum på rektorernas arbetsrum, vilket innebar att 

utomstående kunde avbryta eller störa under den pågående intervjun. Hur det påverkade 

resultatets tillförlitlighet kan vi inte med säkerhet svara på, däremot återgick vi under intervjun 

till den pågående frågan vid ett störningsmoment för att inte frångå något. 
 

 

Vid genomförandet av intervjun var vi båda närvarande, detta menar Trots (2010) är en 

riskfaktor då informanten riskerar att hamna i underläge. Samtidigt menar Trots (2010) att när 

det gäller intervjuer med representanter av skolor kan det uppfattas som artigt att intervjun 

utförs av två intervjuare. För att undvika ett underläge så valde vi att en ansvarade för själva 

intervjun medan den andre hade en mer tillbakadragen roll och ansvarade för anteckningarna. 

Att vi båda var medverkande under intervjun och att det var samma person som utförde 

intervjun var en medveten handling eftersom vi eftersträvade ett rättvist resultat. Detta 

tillvägagångssätt känner vi oss tillfreds med eftersom vi kunde bearbeta och analysera resultatet 

på ett mer gemensamt plan till skillnad från om vi utfört intervjuerna enskilt. Vi ser även att 

detta bidrog till en högre reliabilitet för studiens resultat. 
 

 

Vid intervjun valde vi även att använda oss av en ljudupptagare efter det att vi fått
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informantens godkännande, vilket innefattade samtliga. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att en ljudupptagning av intervjun är till stor hjälp vid analysarbetet eftersom det synliggör 

informanternas tonfall och ordval. Vi valde även att transkribera samtliga intervjuer för att få 

en större överblick över informanternas svar, trots att Trost (2010) anser det vara 

tidskrävande. Den ljudinspelning och den transkribering som utfördes anser vi var till stor 

hjälp vid bearbetningen för det slutliga resultatet. Detta tillvägagångssätt bidrog även till att vi 

kunde återgå till samtalet för att förtydliga informanternas svar, så att våra egna tolkningar 

kunde uteslutas.  Även de anteckningar som gjordes under intervjun blev ett ytterligare 

förtydligande av deras svar. 
 

 

Patel och Davidson (2003) menar att validiteten i en undersökning kopplas till hur väl 

forskaren lyckats samla in relevant material kopplat till studiens syfte. Vi anser att studiens 

validitet har uppnåtts genom vårt val av metod då vi eftersträvade rektorernas uppfattning om 

fritidspedagogens arbete i skolan. För att uppnå syftet valde vi därför att utföra kvalitativa 

intervjuer då Svenning (1999) menar att med hjälp av denna metod kommer närmare 

informanternas livsvärld, vilket också kopplas samman med det fenomenologiska 

förhållningssättet som vi utgått ifrån. Vi kan därför inte se att andra undersökningsmetoder, 

såsom enkäter och observationer hade varit relevant för studien. 
 

 

Svenning (1999) menar att en kvalitativ intervjustudie inte kräver mer än fem informanter för 

att uppnå ett trovärdigt resultat, fler informanter hade endast upplevts som överflödigt. 

Utifrån Svennings (1999)  resonemang var valet av fem informanter en medveten handling 

från vår sida, vilket vi i efterhand känner oss nöjda med. Vi anser att resultatet inte hade 

påverkats anmärkningsvärt ifall vi valt att utföra fler intervjuer, det hade upplevts som 

tidskrävande. Vi är dock medvetna om att resultatet inte representerar rektorers uppfattning 

överlag, utan visar endast på några exempel. Svenning (1999) menar att just en kvalitativ 

intervjustudie syftar till exemplifiera och inte att generalisera. 
 

 

Det urval vi gjorde bland rektorer var en medveten handling då syftet med studien innefattar 

rektorernas uppfattning. De informanter som deltog var alla verksamma i en och samma 

kommun vilket också var ett medvetet val på grund av studiens tidsaspekt. Med tanke på att 

samtliga informanter är verksamma inom Luleå kommun, har vi därför inte valt att publicera 

transkriptionerna för att undvika ett igenkännande från utomstående. Vi anser dock att studien 

hade kunnat utföras i fler kommuner, men med tanke på våra tidsmässiga och ekonomiska 

ramar valde vi att hålla oss till samma område. Svenning (1999) menar att valet av 

informanter har en s tor betydelse för resultatet, vilket innebär att resultatet hade sett 

annorlunda ut ifall urvalet var en annan. Vi hade till exempel kunnat bredda studien genom att 

även intervjua fritidspedagoger för att sedan jämföra dess uppfattning med rektorernas. 
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7. Slutord 

Inför vår kommande yrkesroll som fritidspedagoger känner vi att denna studie har stärkt oss i 

arbetet om att finna den yrkesidentitet som många fritidspedagoger tycks sakna. Resultatet av 

studien visade att rektorerna försöker ta tillvara fritidspedagogens faktiska kompetens och ser 

den som värdefull i samverkan med skolverksamheten. Det framkom dock att 

fritidspedagogen själv förväntas stå upp för sin utbildning och arbetsuppgifter i samverkan 

med skolan vilket vi tror grundar sig i läroplanens otydlighet. Trots denna otydlighet visar 

studien att samtliga rektorer försöker finna vägar att fritidspedagogens kompetens nyttjas på 

ett värdigt sätt. 

 

En viktig slutsats vi dragit av vårt arbete är att fritidspedagogen besitter en oerhörd 

kompetens som behövs i skolverksamheten för elevernas mångsidiga lärande. Den dagen vi 

blir anställda som fritidspedagoger kommer vi stå upp för vår kompetens och tillsammans 

med rektorn försöka arbeta efter detta. Vi önskar att de berörda rektorernas anställda 

fritidspedagoger kunde ta del av rektorernas uppfattningar som denna studie visar, då vi ser 

att de skulle stärka dem i deras arbete. 

7.1 Fortsatt forskning 

Denna studie utgick ifrån rektorernas uppfattning kring fritidspedagogens arbete under 

skolverksamheten, det hade därför varit intressant att även belysa fritidspedagogernas egna 

uppfattning kring området och jämföra dessa mot varandra. Ett rikstäckande perspektiv hade 

också varit relevant för vår kommande yrkesroll. Vidare skulle det vara spännande att 

intervjua elever kring hur de upplever fritidspedagogen i relation till läraren och lärarnas 

kunskaper om fritidspedagogens kompetens. Det hade även varit av intresse att intervjua 

föräldrar om deras kunskaper kring fritidspedagogens arbete under både skol- och 

fritidsverksamheten.
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

1. Vad anser du är fritidspedagogens viktigaste arbete och uppdrag? 

 

 

2. Hur ser du på fritidspedagogens yrkesroll på fritidshemmet? 

 

 

3. Hur ser du på fritidspedagogens yrkesroll i skolan? 

 

 

4. Vad anser du är fritidspedagogens främsta arbetsuppgifter? 

 

 

5. Vilka kompetenser anser du att fritidspedagogen besitter? 

 

 

5.1 På vilket sätt nyttjas dessa kompetenser i skolan? 

 

 

6. Vad är fritidspedagogens arbetsuppgifter under skolverksamheten? 

 

 

6.1 Hur ser du på dessa arbetsuppgifter? 

 

 

7. Hur ser du på fritidspedagogens betydelse för eleverna under 

skolverksamheten? 

 

 

8. Hur anser du att lärare och fritidspedagoger bör samverka? 

 

 

9. Något som du vill kommentera eller tillägga? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Hej XXX 

 

På grund av forskningsetiska skäl kommer vi nedan att informera dig gällande 

den aktuella studien och din delaktighet i den. Vi vill att du ska veta att du när 

som helst kan avbryta ditt deltagande på grund av att detta sker frivilligt. Den 

studie som ska genomföras kommer att innefatta intervjuer med berörda 

informanter, vilket innebär att den information som du delar med dig av endast 

kommer att behandlas av oss och användas i den aktuella studien. Din identitet 

och namn kommer inte att skrivas ut för att minska risken för en eventuell 

identifiering av utomstående, och då vi anser att det inte är relevant i denna 

studie. 

 

I samband med detta brev har du tackat ja till att delta i studien vilket i sin tur 

innebär att du kommer att bli intervjuad av oss. Vi kommer därför, efter att ha 

kommit överens om tid, träffas på en avskild och lugn plats för att genomföra 

intervjun som förespås ta cirka 40-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på 

en bandspelare för att underlätta efterarbetet som tillkommer. Om du har 

invändningar kring detta får du självfallet säga nej. För att du ska känna dig så 

bekväm som möjligt under intervjun kommer du få tillgång till intervjufrågorna 

några dagar innan själva intervjun. Vi vill dock poängtera att följdfrågor kan 

tillkomma. På så sätt hoppas vi också att intervjun kommer att kännas som ett 

djupgående samtal. 

 

 

 

 

Om du har frågor kring intervjun eller frågor gällande studien hör gärna av dig 

till någon av oss på: 

 

Josefine Brännström:  XXX-XXXXXXX eller XXXXXX-X@student.ltu.se  

Lena Naarttijärvi: XXX-XXXXXXX eller XXXXXX-X@student.ltu.se 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Hälsningar  

Josefine och Lena 

mailto:josbrn-9@student.ltu.se

