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Abstrakt 

 
Syftet med studien är att ge en bild av status och professionalisering hos fritidspedagoger och 

lärare med inriktning mot fritidshems. Vi har utformat tre forskningsfrågor som vi valt att 

ställa till verksamma fritidspedagoger och lärare med inriktning mot fritidshem. Första frågan 

handlar om vilka uppfattningar fritidspedagoger har om hur de kan utveckla sin pedagogiska 

kompetens. Den andra frågan handlar om hur fritidspedagoger uppfattar den egna 

professionen och statusen i både samhället och skolan. Den tredje och sista frågan handlar om 

hur fritidspedagoger uppfattar utvecklingen från det fria fritidshemmet till samverkan med 

skolan. Vi tar i vår bakgrund upp viktiga begrepp och fritidspedagogens strävan att få en 

lärarlegitimation och hur fritidspedagogens yrkesroll förändrats med tiden. I studien har vi 

använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vi valde att intervjua tre fritidspedagoger och 

två lärare med inriktning mot fritidshem. I vårt resultat framkom det att respondenterna tyckte 

det var upp till både fritidspedagogerna själva och skolan att utveckla fritidspedagogens 

pedagogiska kompetens. Fritidspedagogerna ansåg även att statusen var för låg och att den 

kunde höjas genom lärarlegitimation. De ansåg även att det var bättre förr när fritidshemmet 

inte var en del i skolan.   

 

 

Nyckelord: Barn, fritidshem, professionalisering, samverkan, status 

 



 

 

Förord 

 
Vi vill tacka vår handledare Steffan Lind för alla tips och goda råd. Vi vill även ägna ett stort 

tack till alla hjälpsamma bibliotekarier på LTU:s bibliotek som hjälpt oss hitta bra 

forskningsmetodisk litteratur. Mest av allt vill vi tacka alla hjälpsamma fritidspedagoger som 

ställt upp på intervjuer och varit väldigt tålmodiga och gästvänliga. 
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Inledning  

 
Vi heter Frank Lundgren och Louise Öhman och vi är två studenter på Luleå Tekniska 

Universitet. Vi har olika inriktningar och kände inte varandra under vår utbildning utan 

träffades första gången när vi vikarierade på ett fritidshem i Luleå kommun. Frank ringde 

Louise en tid senare eftersom han hade hört att hon höll på att skriva sitt examensarbete. Han 

frågade henne om de kunde skriva tillsammans och det ville hon. Louise hade dock redan 

påbörjat sitt arbete, Frank fick därför göra en sen anmälan på kursen och hoppa på hennes 

påbörjade arbete. Detta fungerade väldigt bra eftersom arbetet handlade om pedagogik och 

detta hade de båda gemensamt.  

 

Våra förhoppningar med denna studie är att ge en bra bild av fritidspedagogens professions- 

strävanden i ett tidsperspektiv, från när fritidshemmet var en separat verksamhet från skolan 

till hur arbetet som i fritidshem ser ut idag. Vi hoppas att vi kan ha hjälp av detta inför vår 

kommande yrkesprofession och lära oss vad det innebär med samverkan mellan skola och 

fritidshem.  

 

Arbetsuppdelningen med uppsatsen löste vi genom att självständigt leta böcker och läsa dessa 

för att sedan träffas och skriva tillsammans på universitetet. Vi har gjort allt tillsammans i 

övrigt och turats om att skriva på datorn.   
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2. Syfte 

 
Vi vill beskriva hur fritidspedagoger uppfattar det egna yrket och hur det egna yrket kan 

stärkas och utvecklas. Vi vill även studera hur fritidspedagogen uppfattar sin egen profession 

och status. Vi vill ge en historisk bild av utvecklingen från den gamla skolan till hur skolan 

ser ut idag. 

 

2.1 Frågeställningar 

  

Vi utgår ifrån följande forskningsfrågor: 

 

● Vilka uppfattningar har verksamma fritidspedagoger om hur de kan utveckla sin 

pedagogiska kompetens? 

● Hur uppfattar fritidspedagoger den egna professionens status i samhället och inom skolan? 

● Hur uppfattar fritidspedagoger utvecklingen från det fria fritidshemmet till samverkan med 

skolan? 



 

3 

 

3. Bakgrund 

 

I följande kapitel tar vi upp tidigare forskning som vi anser vara av betydelse för vår studie. 

Vi beskriver fritidshemmets framväxt ur ett historiskt perspektiv och åskådliggör 

fritidspedagogers yrkesroll. Vi avslutar kapitlet med en genomgång av de styrdokument som 

gäller för fritidshemmet.  

 

3.1 Begreppsdefinitioner  

Den anglosaxiska betydelsen för ordet profession är yrke. Profession är ett begrepp som ofta 

används för att kategorisera eller beskriva olika yrken i samhället. (Colnerud & Granström, 

1995) 

 

Professionalisering  

Colnerud och Granström (1995) beskriver professionalisering som en strävan för att icke 

professionella yrken ska kunna få samma eller likvärdig status som de yrken som betraktas 

som professionella. 

 

Fritidshem 

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för inskrivna barn upp till 12 års ålder (Skolverket, 

2007). Enligt Torstenson-Ed och Johansson (2000) har fritidshemmet till uppgift att ta emot 

barn före och efter ordinarie skoltid samt under loven. Skolbarnomsorgen är frivillig och i 

huvudsak kopplad till föräldrarnas arbetstider vilket innebär att det inte innefattar alla elever. 

Fritidshemmet beskrivs i de allmänna råden som: 

 

en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med 12års ålder som vänder sig till 

barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av 

verksamheten. Barnen är inskrivna. Fritidshemmet kan bedrivas som en helt fristående 

verksamhet men är oftast i större eller mindre utsträckning integrerad med förskoleklassen 

och/eller den obligatoriska skolan. (Skolverket, 2007, s.7). 

 

3.2 Fritidshemmets framväxt ur historiskt perspektiv 

 

Arbetsstugan kan sägas vara fritidshemmets föregångare (Rohlin, 2001), och tillkom redan 

under 1800-talets slut. Hippinen (i Pihlgren, 2011) menar att det under den här tiden var stor 

fattigdom i Sverige och att det var Anna Hierta Retzius och Fridtjuv Berg som tog initiativet 

till arbetsstugan efter att de hade uppmärksammat att barnen från fattiga familjer inte var i 

skolan i den utsträckning de skulle på grund av att de skickades ut för att få ihop pengar till 

familjen genom arbete, snatteri och tiggeri. Avsikten med arbetsstugan var att förebygga 

fattigdom genom att fostra barnen till arbetare och även att få barnen att gå till skola. Det var 

ideellt arbetande kvinnor och hantverkare som ansvarade för arbetsstugorna. Efter skoldagens 

slut kom barnen till arbetsstugan för att äta ett mål mat. Det var arbetstanken som var 
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dominerande och barnen lärde sig att laga kläder och skor, tillverka tofflor, korgar, bastsaker 

och korgar. Arbetsstugorna låg under folkskoledirektionen och var kompletteringsanstalter till 

skolan.  

 

Hippinen (i Pihlgren, 2011) tar även upp att det startade ett uppror mot barnarbete under 

1930-talet och 1933 tog barnavårdsnämnden över ansvaret för arbetsstugan från 

folkskoledirektionen. Arbetsstugorna ersattes av eftermiddagshem vars främsta syfte var 

rekreation och fri sysselsättning, barnen skulle bland annat få tillgång till lek, fria aktiviteter 

och utevistelse. Det var föregångarna till förskollärarna (barnträdgårdsarbetare) som arbetade 

på eftermiddagshemmen. Under 1950- och 1960-talet växte det fram olika klubbverksamheter 

och de yngre barnen fick börja direkt efter avslutad skoldag medan de skolbarn som var äldre 

fick börja senare under dagen. Det fanns olika aktiviteter som barnen fick välja mellan, 

exempelvis spel, bild, slöjd och lekar. Det var förskollärare som arbetade med dessa 

verksamheter. Under 1960-talet kom själva begreppet fritidshem att användas och 

verksamheten riktade sig till skolbarn mellan 7 och 10 år. Målsättningen var bland annat att 

förhindra skolk och att utveckla en positiv inställning till skolarbetet. Fritidshemmet hade en 

hemliknande miljö där barnen fick möjlighet till avkoppling, måltider, sport, läxläsning, 

uteaktiviteter, utlopp för sin verksamhetslust och de stimulerades till husliga sysslor och fritt 

skapande. I och med läroplanen för grundskolan, (Lgr 69), (Skolverket, 1969) blev det 

skolans uppgift att organisera fritidsverksamheter både under skoldagen och i anslutning till 

densamma. De som arbetade på fritidshemmen ansvarade ofta för de fria aktiviteterna (FA) 

och samarbetet med skolan utökades. Under 1960-talet inrättades utbildningen för 

fritidspedagoger på grund av att det under den tiden skedde en utbyggnad av fritidshemmen. I 

Norrköping 1964 gavs den första fritidspedagogutbildningen och den byggde på 

förskollärarutbildning men med inriktning på skolbarnomsorg för barn 7-12 år.  

 

Enligt Klerfelt och Haglund (2011) så påbörjades en explosionsartad utbyggnad av 

barnomsorgen under 1970-talet. På grund av den ekonomiska högkonjunkturen så växte den 

offentliga sektorn och behovet av kvinnlig arbetskraft ökade vilket innebar att behovet av 

barnomsorgen blev större. Det fanns samtidigt en strävan efter jämlikhet mellan olika sociala 

grupper och mellan könen, vilket också uttrycktes i styrdokumenten. Fram till 1960-talet var 

den pedagogiska retoriken dominerad av pedagoger och filosofer men under fritidshemmets 

tidigare del var det psykologer och som tog överhanden i läroplaner. Man utgick från att 

barnet av naturen var aktivt och kompetent i sitt lärande.  

 

Enligt Klerfelt och Haglund (2011) tog de nya fritidspedagogerna på fritidshemmet tydligt 

avstånd från skolans regleringar och barnen sågs snarast som ett ursprungligt, naturligt barn 

som nådde sin utveckling genom lek och skapande och som arbetade tillsammans med sina 

kamrater. Idealbarnet kunde beskrivas som ett skolbefriat bybarn: Med den tidigare 

bygemenskapen som modell formades nu det yngre skolbarnet genom förslag om att utveckla 

levande närmiljöer, arbetsplatsbesök för barnen, närheten till vuxna inom yrkeslivet, 

verkstäder etc. Rohlin (2001) menar att visionerna byggde på en verklighet som få kände 

igen. 
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Klerfelt och Haglund (2011) talar om att det tidiga fritidshemmets pedagogik hade en 

biologisk grundidé som innefattade att barnets lärande och utveckling sker genom ett antal 

förutbestämda utvecklingssteg, som är lika för alla normalutvecklade barn och som följer 

varandra. Under samma tid stod skolans läroplan, Lgr 69, för en pedagogisk idé som grundade 

sig i behaviorismen och som skilde sig markant från fritidshemmets pedagogik. Om barnet, 

som även här sågs som en biologisk varelse, fick mat, husrum och vila så skedde mognad i 

enlighet med artens gener men miljön var en central fråga i själva lärandet. Om barnen fick 

rätt miljömässiga stimuli så kunde de betingas till ett riktigt beteende. Läroplanen för 

grundskolan (Lgr 69, Skolverket, 1969) ersattes 1980 av Läroplan för grundskola, (Lgr 80, 

Skolverket, 1980) som hade sin grund i Piagets pedagogiska idéer där barnen går igenom 

kognitiva utvecklingsfaser och skolan närmade sig därmed det traditionella synsätt på lärande 

som förskolan har. Fritidshemmets senare tidsperiod börjar 1990 och barnen ska uppleva att 

dagen aktiviteter är en helhet, med inriktning på lärande och utveckling. Skola och fritidshem 

förenas numera i en gemensam läroplan (Lgr-11, Skolverket, 2011)  där utmaningar ses som 

utvecklande och lärandet som sker är kontextuellt. Vad gäller den pedagogiska praktiken så 

lever de tidigare idéerna kvar och starka influenser från andra pedagogiska inriktningar 

förekommer. 

 

Hippinen (i Pihlgren, 2011) menar att integrering mellan skola och fritidshem infördes i 

budgetpropositionen 1991/1992. Integreringen skulle ske både personal- och lokalmässigt i 

syfte att få ihop lokaler och resurser till skolan för att spara pengar till kommunerna. Ur ett 

pedagogiskt perspektiv var syftet att utveckling och inlärning hos barnen skulle underlättas 

och tillgodose barnens behov av helhet, kontinuitet och trygghet. Lärare och fritidspedagoger 

skulle arbeta tillsammans i arbetslag och komplettera varandras kompetenser och yrkesroller 

för att främja barnens utveckling och lärande. 

 

Rohlin (2001) menar att lärare och fritidspedagoger ibland har svårt att få till ett väl 

fungerande samarbete på grund av historiska föreställningar om vad de olika 

yrkeskategorierna innebär och vad verksamheten är, fritidspedagoger och klasslärare har 

många gånger olika uppfattningar om begrepp som är styrande inom skolan vilket kan 

medföra att de har svårt att kommunicera utifrån sina egna föreställningar. 

 

Klerfelt (i Pihlgren, 2011) beskriver skillnader mellan de olika lärarkategorierna gällande 

lärande i fyra olika punkter: 

 

● Undervisning inom skolan fokuserar på individens prestationer, medan lärande utanför 

skolan ofta sker tillsammans. Varje individs prestationer bedöms utifrån kunskapsmålen i 

skolan, medan lärarna på fritidshemmet arbetar utifrån ett mer informellt lärande där barnen 

lär sig både individuellt och tillsammans med andra (s.35). 

 

● Skolan syftar till utvecklande av tankeverksamheten utan hjälpmedel, medan mentalt 

arbete utanför skolan vanligtvis stöds av kognitiva verktyg. I skolan sker ett abstrakt 

lärande medan lärande utanför skolan kan utgå från mer konkreta objekt (s.35). 
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● Lärande i skolan baseras på manipulation av symboler, medan mentalt arbete utanför 

skolan samspelar direkt med objekt och situationer. Eleverna i skolan arbetar med olika 

symboler i till exempel matematikböcker, medan lärandet av matematik på fritidshemmet 

sker i andra situationer som till exempel bakning (s.35). 

 

● Slutligen syftar undervisning inom skolan till att lära generella färdigheter och kunskaper, 

medan situationsberoende kompetenser dominerar livet utanför skolan. Lärandet på 

fritidshemmet domineras av ett så kallat vardagslärande (s.35). 

 

3.3 Sexåringarnas intåg i skolan 

 

Calander (1999) talar om att riksdagen 1991 beslutade att barn kunde börja skolan redan vid 6 

års ålder om föräldrarna hade detta önskemål. Detta ledde till att lärarna fick ett större behov 

av att samverka med förskollärarna och fritidspedagogerna, eftersom nya kunskaper måste 

tillföras och behovet av skolbarnomsorg kunde antas öka. Integreringen av verksamheterna 

var komplicerad och ledde till en ny skolreform (Proposition 1997/98:6), under senare delen 

av 90-talet och detta ledde till att 6-åringarna blev en del i förskoleklassen. 

 

Enligt Hippinen (i Pihlgren, 2011) är integreringen mellan fritidshem och skola en av de 

största förändringarna fritidshemmet varit med om i modern tid. Även 

fritidspedagogsutbildningen har ändrats över tid och största förändringen uppstod i och med 

lärarutbildningsreformen under 2000-talets början, begreppet fritidspedagog inom 

utbildningen ändrade då namn till lärare med inriktning mot fritidshem.  

 

Torstenson-Ed och Johansson (2000) ställer sig frågande till vilken roll som fritidshemmet 

ska ha i skapandet av den helhetssyn och effektivisering som finns i de offentliga målen. De 

liknar fritidshemmet som en bro över mellanrummet mellan hem och skola för barnen. 

Fritidshemmet finns för många barn som start och avslutning på dagen och för alla barn i 

integrerad verksamhet under vissa delar av skoldagen. Fritidshemmet hamnar i en 

mellanställning som organisatoriskt tar sig det uttrycket att det har många olika 

verksamhetsformer och olika grader av integrering i skolan.  

 

 

3.4 Utveckling av fritidshemmets uppdrag 

 

Rohlin (i Pihlgren, 2011) beskriver hur fritidshemmets uppdrag har växt fram över tid och att 

intresset för den fritidspedagogiska verksamheten har pendlat fram och tillbaka under olika 

tidsperioder beroende på konjunktur. År 1897 startades den första arbetsstugan, den kan anses 

vara en föregångare till dagens fritidshem och det vill säga att det finns en drygt hundraårig 

tradition där mer än hälften av fritidshemmen varit starkt involverade i skolan. Frågor som 
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alltid varit aktuella handlar om verksamhetens ekonomi, betydelsen av att det är en ”frivillig” 

verksamhet och förhållandet mellan social utveckling och kunskap. En viktig faktor har varit 

närheten till förskolan som tidvis påverkat utvecklingen på grund av att fritidshemmets 

verksamhet betraktats som en förlängning av förskolan istället för ett komplement till 

grundskolans lägre åldrar. Åtskillnaden har varit påverkande och viktig för 

fritidspedagogernas val av lekar och aktiviteter, exempelvis har yngre skolbarn erbjudits 

”plastpärlaktiviteter” för att träna finmotoriken men som utvecklingsmässigt är riktad till 

förskolebarn i syfte att träna pincettgreppet för att lära sig skriva. Det var först i mitten av 

1990-talet som den fritidspedagogiska verksamheten också diskuterades inom ramen för ett 

skolsammanhang. Vid den tiden skrevs fritidsverksamheten in i skollagen och även i Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-94) och 

överfördes till utbildningsområdet. Något senare kompletterades läroplanen med Allmänna 

råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem 2007, där fritidshemmets uppdrag anges: 

 

Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar 

skolan både tids- och innehållsmässigt. Erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och 

utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och förenar 

omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella 

utveckling (s.22). 

 

Rohlin (i Pihlgren, 2011) menar att fritidspedagogens uppdrag ska ses i relation till en 

skolkontext där fokus ligger på utveckling och lärande. Detta har sin grund i att det under 

1990-talets början till mitten av 1990-talet restes många kritiska frågor kring relationen 

utveckling och lärande samt kunskapsbegreppet i förhållande till den fritidspedagogiska 

verksamheten och att flera utvärderingar då gjordes med avseende på samarbetet mellan 

skolan och fritidshem.  

 

3.5 Yrkesprofessioner på fritidshemmet 

 

Benämningarna på de yrkesutövare med högskoleutbildning som jobbar på fritidshem är 

fritidspedagog och lärare med inriktning mot fritidshem (Pihlgren, 2011.) Skillnaderna mellan 

två benämningar är att fritidspedagoger tillhör de yrkesutövare som har den äldre utbildningen 

medan lärare med inriktning mot fritidshem är de som utbildat sig efter att den nya 

lärarutbildningen lanserades. 
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3.6 Vad har fritidspedagogen för yrkesroll? 

 
Enligt Hippinen (i Pihlgren, 2011) har fritidspedagogers yrkesroll har varit svårdefinierad 

genom åren och lärare med inriktning mot fritidshem har en bred yrkesroll som består av två 

delar, en i fritidshemmet och en i skolan Det som är gemensamt för alla inom yrkesrollen är 

det sociala samspelet i grupper och mellan individer som lärarna arbetar med. De använder sig 

själva som ett pedagogiskt redskap och organiserar miljön för barnens relations- och 

identitetsskapande i grupp och i sig själva. I en intervjustudie som Hippinen gjort ansåg 

fritidspedagoger att deras arbete bestod i att: 

 

 Socialisera barnen 

 Ge barnen trygghet 

 Arbeta med konfliktlösning 

 Förstärka positiva beteenden 

 Arbeta med barnens identitet 

 Ge möjlighet till meningsfull sysselsättning för barnen 

 Ha hand om barnens fritid 

 Hjälpa dem som behöver mer stöd 

 Skapa en trivsam miljö för barnen 

 Ha en annan roll än läraren under skoltiden 

 Vara en trygg och stabil vuxen kring barnen 

 Ta sig tid att samtala och lyssna på barnen (s.42). 

 

Uppgifterna som lärare med inriktning mot fritidshem har varierar under arbetsdagen som 

består av både en skol- och en fritidshemsdel, enligt Hippinen (i Pihlgren, 2011). Resultatet av 

detta är att många känner att de har en annan roll när de arbetar under skoldagen än vad de har 

under fritidshemsdelen av dagen. Lärarna kan ha olika förhållningssätt till barnen beroende på 

om det är under skoltid eller fritidstid eftersom skolan är en målstyrd verksamhet där eleverna 

ska uppnå vissa mål och lärare mot fritidshem ska komplettera skolans mål med utgångspunkt 

i sin egen yrkeskunskap medan fritidshemmet är frivilligt och lärarnas uppgift där är 

huvudsakligen att skapa en meningsfull fritid för barnen. Fritidspedagogens yrkesroll är 

mångfacetterad och har förändrats genom åren liksom strukturen för fritidshemmet. Idag har 

yrkesrollen och fritidshemmet ett starkt fäste i skolan och styrs av tre olika dokument 

(Skollagen, Läroplan för grundskolan, (Lgr 11) och Allmänna råd), det gör att fritidshemmet 

är en unik verksamhet om man utgår från ett styrningsperspektiv. I Allmänna råden, Kvalitet i 

fritidshem 2007, är uppdraget för fritids tydligt beskrivet till skillnad från skoldelen av dagen 

där uppdraget inte framgår lika tydligt och således kan den delen skilja sig åt i olika skolor. 

Det man ändå tydligt kan se är att lärare med inriktning mot fritidshem utgår från en 

helhetssyn på barnen under hela dagen.  

 

Enligt Hippinen (i Pihlgren, 2011) så visar tidigare forskning att yrkesrollen för lärare i 

fritidshem består av flera delar, exempelvis: 
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 Utvecklande av barns sociala samspel och identitet 

 Organisation av formella och informella miljöer för barnen 

 Arbeta med barns fritid genom bland annat lek, rörelse, estetiskt och praktiskt arbete 

 Vardagslärande (Hippinen i Pihlgren, 2011, s.47) 

 

3.7 Kunskap och kompetens hos fritidspedagoger 

 
Pihlgren (2011) beskriver det lärande som sker på fritidshemmet som kontextuellt och att 

fritidslärarens arbete innefattar tre områden som till vissa delar går in i varandra och som 

delvis kompletterar varandra. Första området är Fritidspedagogik som identitetsskapande 

vilket innebär att kunskapen och kompetensen som läraren besitter handlar om att genom 

aktiviteter, miljön och organisationen i barngruppen stödja varje barns individuella 

identitetsskapande, utveckling, samspel i grupp och värdegrundsarbete. Det andra området 

Fritidspedagogiken i skolans lärande handlar om kompetensen och kunskapen som läraren 

behöver för att stötta skolans lärandeprocesser inom både skola och fritidshem. Fokus ligger 

här på de praktisk estetiska lärandeprocesserna, laborativt, tematiskt och ämnesintegrerat 

arbete och barnaktiva arbetssätt. Lära i och om fritid är det tredje området och innefattar den 

kunskap och kompetens som läraren behöver för att kunna erbjuda barn en meningsfull 

upplevelse under den egna fritiden och även för att lägga grunden för barns goda vanor inför 

ett livslångt perspektiv på fritid. 

 

3.8 Från fritidspedagog till hjälplärare 

 

Calander (1999) menar att det finns vissa revirkänslor i skolans värld och dessa är knutna till 

yrkeskompetenser och fysiska lokaler. Pedagogerna i skolan tvingades släppa in andra 

yrkeskategorier i det egna reviret, vilket visade sig vara en arbetsam process. Samverkan 

mellan yrkesgrupperna sker på skolans villkor och förhållandet mellan lärare och 

fritidspedagoger präglas inte av jämlikhet. Under den gemensamma delen av skoldagen 

tenderar de aktiviteter som leds av fritidspedagoger att bli mer skolaktiga och 

fritidspedagogen får mer lärarbetonade inslag i sin roll. Fritidspedagogernas arbete i de 

integrerade verksamheterna blir mer skolaktiga än vad lärarnas blir fritidshemsaktiga. 

Fritidspedagogen blir en hjälplärare eller assistent istället för fritidspedagog enligt Calander 

(1999).  
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3.9 Professionalisering och status 

 
Calander (1999) menar att när fritidspedagogyrket formellt blev ett läraryrke kom 

fritidspedagogernas strävan efter yrkesidentitet, erkännande och status. Innan detta hade 

fritidspedagogen i jämförelse låg status och lön. Utbildningsinstitutionens omstrukturering 

och förändring inom utbildningarna, gör att fritidspedagogernas yrkesidentitet idag utvecklas 

mer genom yrkets närhet till skolan, och mindre i förhållande till barnens tillvaro på fritiden.  

 

Calander (1999) anser att denna kluvenhet visar sig i hur fritidspedagogerna själva betraktat 

sitt förhållande till både skolan och lärarna, och lever kvar i vår tids totalintegrerade skola där 

fritidshemmet följer de gällande måldokumenten, vilket talar om att fritidshemmet är ett 

komplement till skolan snarare än hemmen. Fritidspedagogens uppdrag handlar i huvudsak 

om att administrera och genomföra fritidsaktiviteter, samt arbeta med elevvårdande uppgifter. 

I början av 90-talet kompletterades bilden och nu ses fritidspedagogen mer som en länk 

mellan skolundervisningens teoretiska innehåll och dess praktiska tillämpning. 

Fritidspedagogens undervisningskompetens anses höra hemma i de så kallade praktiskt-

estetiska ämnena. 

 

Colnerud och Granström (1995) talar om att professionalisering är en process eller en strävan 

hos vissa yrken att nå professionell status. Eftersom grupper som har professionell status 

erhållit förmåner genom samhällets och medborgarnas förtroende har detta visat sig väldigt 

eftersträvansvärt. Till dessa förmåner kan vi räkna lön och arbetsvillkor, men hit hör även 

aktning och respekt. Uttalanden från grupper med professionell status ges oftast en större 

tilltro än uttalanden från andra grupper. Eftersom de klassiskt professionella yrkena haft sin 

utbildning förlagd till universitet har många grupper strävat att uppnå professionell status 

genom att få sin undervisning flyttad till universitetet. Detta har även statsmakterna arbetat 

mot för att höja kvalitén på vissa offentliga tjänster.  

 

Enligt Klerfelt och Haglund (2011) anses fritidshemmets verksamhet ha en låg status, 

speciellt i jämförelse med skolan. En nationell enkätundersökning har gjorts 2005 och har 

besvarats av sextio fritidspedagoger. En betydande andel av de fritidspedagoger som svarat på 

enkäten tror att den låga andelen män i skolan sänker yrkets status och håller ned nivån på 

lönerna. 

 

I Torstenson-Ed och Johansson (2000) framgår att lärarna upplevs ha högre status än 

fritidspedagogerna eftersom de anses vara mer individinriktade, strukturerade och 

kunskapsinriktade medan fritidspedagoger inriktar sig på grupp och den fria leken, principen 

teori ger högre status i relation till praktiska inslag ligger till grund för detta. 

Fritidspedagogens yrkesroll har upplevts självständig med likheter av både förskollärar- och 

föräldraroll med tonvikt på omsorg. I samarbete med lärarna har de markerat den egna sociala 

inriktningen men har haft svårt att avgränsa sig mot de andra yrkesgrupperna då de har haft 

svårt att definiera vad deras yrkesroll är. Fritidspedagogsrollen anses ofta luddig och det visar 
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sig även statusmässigt, att arbeta med äldre barn ger i princip högre status för alla grupper 

med undantag för fritidspedagoger enligt författarna. 

 

 

3.10 Lärarlegitimationen  

 
På frågan om varför fritidspedagoger inte har lärarlegitimation svarade lärarförbundet 

följande på sin hemsida: 

 

 

Varför kan jag inte få legitimation som fritidspedagog?  

 

Regeringen har beslutat att endast utfärda lärarlegitimationer i skolämnen och räknar inte 

fritidspedagogiken i sig som grund för legitimation. Lärarförbundet anser att detta är helt 

fel och har ända sen beslutet togs arbetat för att fritidspedagoger ska legitimeras i 

fritidspedagogik. En ljusning kom när riksdagen i samband med att övergångsreglerna 

klubbades även gav regeringen i uppdrag att utreda hur fler yrkeskategorier, bl a 

fritidspedagoger, ska kunna legitimeras (Lärarförbundet, 2010).  

 

När det kommer till fritidspedagogens professionssträvanden är lärarlegitimationen ett viktigt 

steg för högre löner och bättre status. På lärarförbundets hemsida talar de om dessa frågor och 

Det har nyligen genomfördes stora förändringar i legitimations- och behörighetsreglerna. En 

förändring är att fritidspedagoger åter får ansvara för undervisningen i fritidshem, samt att 

fritidspedagoger som har en äldre examen och som läst skolämnen ska kunna ansöka om 

legitimation i dessa. För att fritidspedagogen skall få möjlighet att söka lärarlegitimation 

måste denne ha sin examen slutförd innan 1 december, 2013. 

 

 

3.11 Lärande 

 
I Thorstenson-Ed och Johansson (2000) framkommer att fritidspedagoger och lärare har olika 

syn på lärande, fritidspedagogen anser att det är viktigt att skapa goda relationer och vara en 

förebild genom att leva som man lär medan lärarna betonar barnens intresse och motivation. 

Lärarna framställer fritidspedagogerna som experter på omsorg medan fritidspedagogerna ser 

lärarna som experter på att läsa, räkna och skriva. 

 

3.12 Styrdokument  

Fritidspedagoger/lärare med inriktning mot fritidshem som arbetar inom skolan lyder under 

Skollagen (SFS 2010:80) som är fastställd av Sveriges riksdag. Riktlinjerna i skollagen är att 

fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och andra särskilda utbildningsformer. I fritidshemmet ska 

elevernas lärande och utveckling stimuleras och utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 
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eleven och dess behov. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och 

rekreation, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (Skollagen, 2010, kap 14, 2 §, s. 

60). 

Skollagen tar även upp att det är av vikt att eleverna på fritidshemmet har en god miljö och 

lämplig storlek på elevgrupperna: 

 

Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att 

eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö (s.60). 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr-11, Skolverket, 2011) 

föreskriver att utbildningen inom skola och fritidshem ska vara likvärdig var i landet den än 

anordnas och att elevernas harmoniska utveckling ska främjas genom en varierad 

sammansättning av arbetsformer och innehåll. Enligt läroplanen kan elevernas utveckling och 

lärande berikas genom ett ömsesidigt möte mellan förskoleklassens, skolans och 

fritidshemmets pedagogiska synssätt. Genom att även samarbeta med förskolan och med de 

gymnasiala utbildningar som eleverna sedan fortsätter till så stödjs elevernas utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet utgår från de nationella mål och riktlinjer som 

gäller för respektive verksamhet. 

 

Läraren ska 

• utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, 

• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda  

 skolformer, och 

• i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2011, s.16). 

 

Som stöd till Lgr 11 har personalen som arbetar inom fritidshemmet Skolverkets allmänna 

råd, Kvalitet i fritidshem, allmänna råd och kommentarer (2007) som ger rekommendationer 

om hur lagar och föreskrifter kan tillämpas, hur man kan agera och syftar till att påverka 

utvecklingen i en viss riktning. Råden riktar sig inte bara till personalen på fritidshemmet utan 

även till kommunen, personal i skolan, andra verksamheter som samverkar med fritidshemmet 

och som stöd för vårdnadshavare som vill öka sitt inflytande. När kommuner gör 

bedömningar om fritidshemmens kvalitet så kan allmänna råden vara vägledande samt vid 

kvalitets redovisningar 

 

Det är viktigt att ledningen för fritidshemmet ser till att det finns system och rutiner för att 

följa upp och utvärdera hur fritidshemmet arbetar i relation till skollagen och läroplanen 

och ser till att personalen har system och rutiner för utvärdering av sitt arbete tillsammans 

med ledning och kollegor samt tillsammans med barn och föräldrar för att få en så bred och 

nyanserad bild av verksamheten som möjligt (Skolverket, 2007, s.16). 

 

Enligt Allmänna råden (2007) så bör kommunen anställa personal med pedagogisk 

högskoleutbildning som är relevant för den åldersgrupp och den verksamhet som avses och ge 

personalen kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. 

 

Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar 

skolan både tids och innehållsmässigt, erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och 

utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och förenar 
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omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella 

utveckling (Skolverket, 2007, s.22). 

 

I Allmänna råden (2007) anges att det är viktigt personalen på fritidshemmet skapar ett 

förtroendefullt och nära samarbete med barnens vårdnadshavare angående barnens 

individuella utveckling och lärande samt diskuterar om hur fritidshemmet kan bidra till att 

barnen trivs, lär och utvecklas där. Personalen ska ta hänsyn till vårdnadshavares möjlighet att 

påverka och delta i verksamheten och erbjuda dem olika forum för samverkan och inflytande. 

Som tidigare nämnts så ska personalen skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns 

lärande och utveckling genom samarbete med andra verksamheter som förskola, förskoleklass 

och skola och utgå från barnens intressen och behov för att skapa kontinuitet och underlätta 

övergångar mellan olika verksamhetsformer.  

 

4. Metod 

  
I detta kapitel beskriver vi den undersökningsmetod som legat till grund för vår kvalitativa 

intervju. Enligt Trost (2010) får man den bästa förståelsen kring respondenternas tankar 

genom ett personligt möte eftersom man tolkar inte bara vad respondenterna säger utan även 

hur dessa uppfattar frågor, följdfrågor och hur intervjun utvecklar sig. Vad är det som 

karaktäriserar den kvalitativa intervjuformen? Bogdan och Biklen (i Lind, 2000) talar om att 

det finns fem grunddrag som karaktäriserar metoden och dessa är: 

 

●Kvalitativa studier har den naturliga miljön som datakälla och forskaren som 

huvudinstrument. 

● Kvalitativa studier är deskriptiva. 

● Kvalitativa studier intresserar sig för processer mer än för utfall och produkter. 

● Begreppet innebörd (”meaning”) är av central betydelse. 

● Forskare som tillämpar kvalitativ metod tenderar att analysera sina data induktivt (s.23). 

 

Vi skall ta i beaktande inte bara vad respondenterna säger utan försöka bilda oss en 

helhetsbild av intervjun. 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Syftet med vår studie är att beskriva hur fritidspedagoger uppfattar det egna yrket och hur det 

egna yrket kan stärkas och utvecklas. Vi vill även studera hur fritidspedagogen uppfattar sin 

egen profession och status. Detta studerar vi genom att vi har valt att utgå ifrån det 

interaktionistiska perspektivet och det fenomenologiska förhållningssättet. I en kvalitativ 

intervju är samspelet mellan frågeställare och respondent en social situation, som kräver ett 

praktiskt förhållningssätt. Fenomenologins fokus är riktat mot att studera uppfattningar enligt 

Patel och Davidson (2003) och en kombination av dessa tror vi är det bästa vetenskapliga 

förhållningssättet.  
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4.1.1 Interaktionism 

 

Enligt Hwang och Nilsson (2003) är det interaktionistiska synsättet, även kallad symbolisk 

interaktionism, det bästa sättet att aktivt tolka budskap, relationer och situationer. Man letar 

efter innebörder och uppfattningar som är gemensamma och det är viktigt för att man således 

ställer rätt följdfrågor. 

 

4.1.2 Fenomenologi 

 

Bengtsson (1998) menar att fenomenologin är läran om det skenbara i motsats till läran om 

det sanna och verkliga. Fenomenologin är även ett konstruktivt försök att rehabilitera den 

sinnliga verkligheten på dess egna villkor, inte ett försök att övervinna den. Fenomenologins 

uppgift är att undersöka allt som kunde vara givet på detta sätt och beskriva världen som den 

uppfattas.  

 

Bengtsson (1998) menar att fenomenologin är en erfarenhetsfilosofi, den försöker göra 

naturliga erfarenheter rättvisa. Det gäller att varken ta vetenskapliga teorier eller sunda 

förnuftet för givna, det gäller i stället att göra full rättvisa åt de objekt som är föremål för 

undersökning. Det fenomenologiska förhållningssättet känner vi passar bäst därför att vi vill 

ta reda på vad respondenterna tycker och vilka erfarenheter dessa har.  

 

4.2 Kvalitativ intervju 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod och i följande 

kapitel kommer vi att redogöra, för hur vi gått tillväga vid insamling och bearbetning av 

materialet. Anledningen till att vi valt intervju som informationsinhämtande metod är att med 

en enkätundersökningsmetod kan vi inte ställa följdfrågor och få en djupare förståelse. 

Svenning (1999) anser att för bästa resultat i en kvalitativ intervju, bör man göra intervjun 

ansikte mot ansikte med så få respondenter som möjligt. 

 

Vi har använt en låg grad av strukturering när vi utformat frågorna och gett respondenterna 

möjlighet att svara på frågorna med egna ord. Vi har därför valt att bara ställa tre frågor men 

istället ge utrymme för den egna tolkningen.  

 

Holme och Solvang (1991) menar att syftet med kvalitativa intervjuer ska vara att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 

fenomen som studeras. Man vill kunna få så stort informationsinnehåll som möjligt genom att 

försäkra sig om största möjliga variationsbredd i urvalet.  
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Holme och Solvang (1991) hävdar att i den kvalitativa intervjun använder man inte 

standardiserade frågeformulär. Detta för att man normalt inte vill ha för stor styrning och 

under intervjusituationen dyker det ofta upp andra idéer som ersätter eller fördjupar de 

punkter man har i sin intervjumanual. Det finns många nackdelar med den kvalitativa 

intervjuformen, för det är väldigt lätt att föra över sina egna uppfattningar på den intervjuade. 

För att samtalet ska bli spontant och samtidigt kunna ge uttryck för respondentens åsikter och 

synpunkter, måste forskaren vara uppmärksam i intervjusituationen. Det är väldigt lätt att 

ställa ledande följdfrågor på svaren som ges och att tolka efter eget tycke. Det är väldigt 

viktigt att redan innan intervjun informera att deltagandet är frivilligt. Kvalitativa metoder kan 

användas med olika kombinationer av datainsamlingsmetoder som exempelvis observationer, 

intervjuer och filmer. 

 

Vid insamlingen av information menar Eneroth (1984) att det kan uppstå tre problem: att 

utnyttja metodens mångtydighet maximalt, och att utnyttja samspelet mellan metoden och 

användaren maximalt. Det tredje problemet är att garantera intersubjektivitet genom möjlighet 

till inlevelse i metodanvändning och resultat. Det är viktigt att på rätt sätt förstå och tolka den 

information som samlats in. 

 

4.3 Undersökningspersoner 

 

För att få en bra helhetsbild har vi valt att intervjua några få yrkesverksamma fritidspedagoger 

från olika fritidshem.  

 

Vi har båda arbetat som vikarier i skola och fritidshem. Vi har således lärt känna många 

yrkesverksamma fritidspedagoger. Vi kontaktade dem genom att skicka ett informativt mail, 

om ett valfritt deltagande i intervjustudien (se bilaga 1). Anledningen till att vi valt 

fritidspedagoger som vi känner sedan tidigare är att vi på ett lätt sätt kan få kontakt med dessa 

och att intervjuerna kommer att bli mer avslappnade och sanningsenliga. 

 

4.4 Etiska överväganden 

 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav inför en intervjustudie: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och för att på bästa sätt följa 

dessa etiska krav, hade vi utformat ett informationsbrev (se bilaga 1). Efter respondenterna 

besvarat vårt mail och frivilligt valt att delta i intervjun, har vi tillsammans kommit överens 

om tid och plats.  
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 4.5 Genomförande av intervjuer 

 
När vi bokat in tid och plats att träffas fick respondenterna läsa frågorna (se bilaga 2). 

Därefter fortsatte vi med intervjun, med en kort försäkran om att deltagandet var frivilligt och 

helt anonymt. Efter samtycke med respondenten genomfördes alla intervjuer med en 

ljudupptagare. Två av respondenterna hade redan innan intervjutillfället, begärt tillgång till 

intervjufrågorna i förväg, som vi erbjudit och fått dessa skickat till sina mailadresser.  

 
 

De etiska överväganden vi hade i åtanke innan vi genomförde intervjustudien, var att det först 

och främst är frivilligt, att informationen skulle hanteras på ett diskret sätt och bara användas i 

syfte av vår undersökning, att namn inte förekommer och att det är helt anonymt.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

 

Svenning (1999) menar att reliabiliteten är att resultaten skall vara tillförlitliga. Att om 

ingenting förändras i en population skall två undersökningar med samma syfte och metod ge 

samma resultat. Det är viktigt att ha med både den yttre och den inre validiteten i 

undersökningen. Med reliabiliteten menas att resultaten ska vara tillförlitliga och i vårt fall 

kommer resultaten troligen att vara det, för vi ska återge vad respondenterna säger genom 

direkta citat och sammanfattningar av liknande åsikter.  

 
Enligt Patel och Davidson (2003) gäller det att veta vad vi undersöker. Överstämmer det med 

vad vi säger vi ska undersöka eller vad vi faktiskt undersöker. För att få en trovärdig tolkning 

måste det finnas en teoretisk utgångspunkt och det kan vi koppla till validiteten.  

 

Patel och Davidson (2003) talar om att det finns alltid en stor sannolikhet att få ett stort 

”felvärde” eftersom det finns en mängd faktorer vi inte har någon kontroll över. När vi inte 

kan erhålla ett mått på reliabiliteten, får vi försöka försäkra oss om att undersökningen är 

tillförlitlig på andra sätt. Genom inspelning i form av ljud kan vi ”lagra” verkligheten och ta 

den i repris, så många gånger som behövs för att försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt. 

Vi kan även på detta sätt bedöma interbedömarreliabiliteten.   

 

Trost (2010) anser att det kan finnas nackdelar med att genomföra intervjuer tillsammans med 

någon annan, vilket kan innebära att respondenten känner sig i underläge som kan liknas vid 

ett förhör men eftersom vi redan innan intervjutillfällena lärt känna dessa personer genom vårt 

arbete såg vi inte något hinder. Svenning (1999) talar om att det är viktigt att intervjuaren inte 

avbryter, styr, eller visar ogillanden av svaren man får av respondenten. Detta kan leda till att 

man inte får sanningsenliga svar.  
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4.7 Analys, bearbetning av material 

 
Patel och Davidson (2003) talar om fördelarna med att bearbeta inspelad information. Man 

kan när som helst spela upp samma intervju igen och bearbeta informationen på bästa sätt. Ett 

första steg i vår bearbetning, är att tillsammans lyssna och skriva ner intervjuerna. Det är 

viktigt att tillsammans försöka finna mönster och svar och även sortera bort mindre viktiga 

data. Vi valde därför att samla ihop alla som svarade ”likadant” i en kategori och alla som 

svarade annorlunda i en egen kategori. Kvale och Brinkmann (2009) talar om vikten om 

meningskoncentrering vilket menar att man kortar ner de intervjuades formuleringar och 

använder sig av en gemensam avkodning av svaren. Samtalsmetoden är viktig vid kvalitativa 

undersökningar för att tillsammans bilda en korrekt uppfattning om innehållet. Vi använde vår 

bakgrundsfakta som diskussionsunderlag och försökte finna gemensamma nämnare i stoffet. 

Vi försökte se likheter och skillnader och dra slutsatser utifrån styrdokument och skolans satta 

mål och riktlinjer. Patel och Davidson (2003) talar även om att det finns utrymme för egna 

tillvägagångssätt i den kvalitativa undersökningen och att göra intervjuer kan skilja sig 

markant från intervjutillfälle till intervjutillfälle och detta tog vi i beaktning. 

 

Svenning (1999) kännetecknas den kvalitativa analysen av att man utifrån ett litet material 

försöker tränga djupt in i en problematik. Vi gick därför igenom ljudupptagningarna och 

senare den nerskrivna texten flera gånger för att vara säkra på att vi inte missat någonting. 
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5. Resultat 

 
Här kommer en presentation över resultatet och de resultat vi presenterar är 

meningskoncentrerade enligt Kvale och Brinkmann (2009). Vi har valt att strukturera upp 

resultatpresentationen på följande sätt. Vi har valt att strukturera resultatpresentationen utifrån 

studiens frågeställningar och fokuserat på de likheter och skillnader vi hittat i svaren. 

 

 

5.1 Presentation av respondenterna 

 

Vi börjar med att presentera hur många år respondenterna varit verksamma fritidspedagoger 

och/eller lärare mot fritidshem. Vi ställde den frågan för att få en uppfattning om 

yrkeserfarenhet och tidsperspektiv, eftersom den andra frågan gick ut på hur 

fritidspedagogens roll förändrats med tiden.  

 

Tre av respondenterna hade varit yrkesverksamma fritidspedagoger i över trettio år. Två av 

respondenterna var lärare med inriktning mot fritidshem och hade varit verksamma i cirka tre 

år efter fullbordat utbildning. Dessa respondenter arbetar på tre olika skolor i två olika 

kommuner. Vi har valt både fritidspedagoger och lärare med inriktning mot fritidshem för att 

jämföra om deras åsikter om yrkesrollen skiljer sig från varandra.  

 

5.2 Respondenternas uppfattning om hur fritidspedagogers roll 

utvecklades från att bara jobba med fritidsverksamhet till att som 

nu samverka med skolan. 

 

Alla respondenter som arbetat inom skolan sedan 1990-talet hade varit med om den stora 

”besparingsvågen” och skolans sammanslagning med fritidshemmet. Tre respondenter hade 

goda minnen om tiden före sammanslagningen. Respondenten som varit yrkesverksam i över 

trettio år svarade: 

 

Fritidspedagogens roll har förändrats en hel del under dessa år. 1985 påbörjade vi ett 

samarbete med skolan. Tidigare låg vi under socialförvaltningen och skulle vara ett 

komplement till hemmet. Eftersom skoldagen inte var samlad så var det alltid några som 

hade sovmorgon och då hade man tid att ägna sig åt de barn som var på fritids. Sedan var 

det lika efter lunch, då kom de barn som hade haft sovmorgon till fritids. Vi hade barn från 

flera klasser och eftersom barngrupperna var mindre; 15-18 barn så fick barnen mycket mer 

vuxentid då än idag.  

 

De andra två respondenterna som arbetat länge hade liknande åsikter. Alla tyckte att 

arbetsbördan förändrats till det negativa och att barngrupperna blivit större. Båda två talade 

om att vissa barn hade sovmorgon istället för fritidsverksamhet, eftersom fritidsverksamheten 
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inte hade blivit obligatorisk utan var ett komplement till hemmen. Båda två tyckte även att det 

systemet fungerade bättre.  

 

När fritids blev ett komplement till skolan, startades det som vi nu kallar samverkan mellan 

skola och fritidshem. Ansvaret flyttades från socialförvaltningen till skolförvaltningen med 

respektive politiska tillsatta nämnder. Anledningen till detta som vi uppfattade det var att 

”korsbefrukta” fritidspedagogernas yrkeskunnande med lärarnas yrkeskunnande.  

 

En av dessa respondenter tog även upp svårigheterna som fanns i början av 

sammanslagningen. Ett stort problem ansåg denne var att skolan inte ville ha något samarbete 

med fritidshemmet. Fritidspedagogerna var inne på samma linje, det var bättre med en 

fristående verksamhet som gav mer utrymme för fria aktiviteter. Detta ändrades med tiden 

och denne upplever nu att skolan ser fritidspedagogen mer som en hjälpande resurs i klassen 

än som en fritidspedagog. Denne var orolig över att fritidspedagogiken inte får sitt utrymme 

längre. Även en annan respondent var inne på samma spår, detta beskriver denne på följande 

sätt: 

 

Ibland känns det som om att man blir utnyttjad bara för att man är fritidspedagog och inte 

har några ”riktiga” lektioner. Jag har vid upprepade tillfällen tagit upp problemet på 

arbetslagsträffar och möten här på skolan och jag känner mig less på att bråka. Jag har alltid 

trott att det kommer att bli en förändring någon gång och att mitt arbete också kommer att 

få utrymme. Skolan är helt inne på vad lärarna tycker, för de är på samma lag och 

fritidspedagogiken tas inte på allvar. Jag vill göra egna lektioner i större utsträckning som 

bygger på lek. Jag tror det är vad barnen behöver för att många barn fungerar inte i skolan 

idag och faller efter. Kunde man bara göra lektionerna lite lekfullare och ämnesintegrerat 

med till exempel svenska, kunde barnen leka sig till bättre språkkunskaper eller åtminstone 

lära sig att det finns många vägar till ett lärande.  

 

 

Två respondenter hade liknande uppfattningar och detta är en sammanfattning av deras 

generella åsikter. Innan fritidspedagogerna kom in i skolan hade de mycket mer planeringstid 

och idag finns inte tid till omfattande planeringar, vilket leder till att man idag oftast bara gör 

en kort planering i huvudet och inte skriver ner den. Problemet med detta är att verksamheten 

blir ostrukturerad och påverkar verksamheten på ett negativt sätt.  

 

Innan fritidshemmet var en del av skolan var barngruppen mindre och det fanns fler 

pedagoger per antalet barn. Fritidshemmet gav en mer hemtrevlig känsla och påminde mer om 

dagens förskoleverksamhet. Barnen hade mindre tider att förhålla sig till än idag och detta 

medförde att man inte behövde avbryta aktiviteterna för en avsatt tid för mellanmål etc. 

Två av respondenterna kunde inte svara på frågan eftersom dessa inte hade arbetat som 

verksamma fritidspedagoger före sammanslagningen.  

 

En respondent såg även fritidspedagogens egen roll i frågan. Denne beskriver en problematik 

som vuxit fram med tiden och att fritidspedagogerna själva har accepterat rollen som 

hjälplärare eller skolans resurs. Ytterligare en respondent var inne på samma linje men 

formulerade sig på följande sätt: 
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Det är tråkigt att fritidspedagogens yrkesroll har förfallit i viss mån till att vara klassens 

hjälplärare och ofta bara existerar i bakgrunden. Det är viktigt att fritidspedagogerna själva 

arbetar med sitt uppdrag och i större grad kämpar för fritidspedagogikens plats i skolan. Jag 

hamnar ofta själv i konflikt med lärarna, men har lärt mig att det är på den vägen vi ofta lär 

oss kompromissa. Det är viktigt att fritidspedagogen talar med skolans rektor om det 

förekommer orättvisor. Jag vet att skolan inte skulle klara sig en dag utan 

fritidspedagogerna, vem håller egentligen i hela verksamheten?  

 

 

5.3 Respondenternas uppfattning av sin yrkesprofession 

”samverkan med skolan” 

 

Två respondenter tycker att fritidspedagogens roll har förändrats från att tidigare ligga under 

socialförvaltningen och var ett större komplement till hemmet än idag. När fritidshemmet blev 

ett komplement till skolan förändrades skolan på många sätt, bland annat att alla barnen 

började skolan samma tid. Tidigare hade många barn haft sovmorgon eller kortare dagar, detta 

hade stora fördelar anser respondenterna för att det fanns mer tid till fritidsverksamhet före 

och efter skoldagen i mindre grupper. Anledningen till att flytta skolan från 

socialförvaltningen till skolförvaltningen med respektive politiska tillsatta nämnder var att 

”korsbefrukta” fritidspedagogernas yrkeskunnande med lärarnas yrkeskunnande, det var i alla 

fall idén från början. Respondenterna upplever att lärarnas yrkeskunnande har fått större 

utrymme än fritidspedagogernas.  

 

När beslutet 1995 kom, att förskolan och fritidshemmet skulle in i skolan, upplevde 

respondenterna att det ledde till stora omställningar för fritidsverksamheten. Barngrupperna 

blev då större och fritidspedagogerna fick arbeta med yngre barn.  

 

En respondent har i sin nuvarande arbetsroll hälften av sin arbetstid förlagd som lärare i 

skolan och den andra delen på fritidshemmet. Det vill säga att denne under skoldagen arbetar 

som lärare i en lågstadieklass och arbetar i fritidshemmet vissa eftermiddagar i veckan och är 

då ansvarig för att driva den verksamheten. Respondenten känner att det kan vara 

energikrävande att arbeta i två olika verksamheter men vill ändå vara delaktig i båda 

verksamheterna.  

 

Respondenten kände tidigare i sin yrkesprofession att denne nyttjades som hjälplärare och inte 

var delaktig i planeringen av lektionerna, till skillnad från idag när denne planerar och 

genomför lektioner på egen hand och tillsammans med klassläraren. Det är stor skillnad på att 

jobba som hjälplärare och själv bedriva en pedagogiskt planerad verksamhet under skoldagen. 

 

En respondent tycker att barngrupperna har blivit för stora sen efter sammanslagningen. 6-

åringarnas fritidsverksamhet var på 90-talet förlagd i förskolans lokaler men vissa timmar i 

veckan kom fritidspedagoger till förskolan för att ha lektioner med dem, vilket innebar ett 
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väldigt springande fram och tillbaka mellan verksamheterna. Respondenten anser att idag är 

samverkan bättre mellan skolan och fritidshemmet och att de planerar mer tillsammans. 

Respondenten vill att barnen skall få andra ingångar till sitt lärande och har uppfattat detta 

som sitt uppdrag och anser att det är viktigt att fritidspedagogerna tar den rollen annars är 

risken att någon annan bestämmer vad de ska göra. 

 

En respondent har liknande åsikter som de övriga, att fritidspedagogens arbetsbörda har blivit 

större vilket begränsar denne att göra bra aktiviteter på ”fritidstid” och är helt övertygad om 

att lärare i skolan inte skulle klara av att genomföra lektionerna på samma sätt utan 

fritidspedagogerna. Dessutom är fritidspedagogen oftast enda länken till föräldrar åt 

klassläraren. Respondenten tycker inte att ”fritidstiden” värderas lika högt som skoltiden utan 

kommer i andra hand. Fritidspedagogens tid upptas av skoldagen vilket gör att denne inte har 

tid att planera aktiviteter på fritidshemmet i samma utsträckning.  

 

5.4 Respondenternas syn på fritidspedagogens status i samhället 

 
Alla fem respondenter tycker att fritidspedagogens status är för låg. Det kan tyckas vara en 

ledande fråga men det intressanta är att höra ”varför” och ”vad” respondenterna tycker om hur 

statusen kan höjas. Ett svar som fyra respondenter gav var att lönen måste höjas för att fler 

människor ska vilja utbilda sig till fritidspedagoger.  

 

Alla fem respondenter tycker att fritidspedagogen har för mycket ansvar inom skolan i 

förhållande till lönen. Två respondenter tyckte att lärarna på lågstadiet skulle ta större del i 

föräldrakontakten i början och slutet på dagen. En respondent sa följande: 

 

Jag tycker att fritidspedagogens status är för låg och detta påverkar yrkesrollen. Det ges inte 

utrymme i skolan för fritidspedagogiken för den anses bara vara en massa lek och ploj. 

Leken är väldigt viktig för att barnen ska lära sig interagera och förstå sociala mönster och 

sammanhang.   

 

Två av respondenterna anser att statusen inom fritidspedagogsyrket skulle kunna höjas om 

fler män valde att utbilda sig till lärare med inriktning mot fritidshem, de tror att lönerna 

skulle höjas om yrket var mer jämställt då många kvinnodominerade yrken har lägre löner.  

 

Det är tråkigt att så få män väljer att arbeta som fritidspedagoger. Det är viktigt för barnen 

att tidigt få manliga förebilder, det är väldigt viktigt för barnen att känna att skolan består 

av lika många män och kvinnor för jämställdhetsfrågan.  

 

 

Två av respondenterna tycker att det är viktigt att fritidspedagogerna blir bättre på att 

synliggöra sin verksamhet och vilket lärande som faktiskt sker på fritidshemmet för att höja 

statusen på yrket. En av respondenterna uttryckte sig på detta vis: 
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Vi måste bli bra på att visa att vi exempelvis tränar barnens olika förmågor, vi tränar 

barnens sociala kompetens, vi tränar barnen på samarbete.  Vi på fritidshemmet måste visa 

att vi samarbetar med skolan genom att vi på fritidshemmet spelar matematikspel på 

smartboarden eller lägger tre i rad på brädspelet. Ja kort och gott måste vi på fritids plocka 

upp Lgr 11 och visa föräldrar, lärare och politiker vad vi verkligen gör när vi ”bara” 

klipper, klistrar och leker och peka på att vi följer styrdokument när vi planerar, genomför 

och reflekterar över verksamheten. Därigenom kan vi höja vår status. 

 

En av respondenterna tycker att fritidspedagogens status är för låg i samhället och att 

rektorerna inte värderar fritidspedagogernas kompetens lika högt som förskollärare och 

grundskollärare. Förskollärarna har högre status trots att dessa arbetar med de yngre barnen 

och det borde vara tvärt om eftersom fritidspedagogerna är utbildade för äldre barn. 

Respondenten tycker även att om legitimering av lärare även innefattade fritidspedagogen så 

skulle statusen på yrket höjas markant i samhället.  

 

En av de intervjuade menar att det viktigaste momentet för att höja yrkets status är att 

fritidspedagogerna får legitimation, endera som lärare med inriktning mot fritidshem eller att 

yrkestiteln skulle vara legitimerad fritidspedagog.  

 

Idag kan fritidspedagoger få legitimation som lärare för att undervisa i vissa ämnen i de 

lägre årsklasserna, vilket inte i sig är en statushöjare för fritidspedagoger utan snarare 

tvärtom. Vi vill ha legitimation för det egna yrket och den egna pedagogiken som är minst 

lika viktigt som lärarnas!  

 

En av respondenterna tror att statusen och lönen för fritidspedagogerna är låg eftersom de ofta 

jobbar med outbildad personal och att det medför att lönerna inte trissas upp så mycket under 

löneförhandlingar. 

 

En pedagog av dessa fyra tyckte även att fritidspedagoger ska ha rätt till lika mycket 

kompetensutveckling som lärare har. 



 

23 

 

 

6. Diskussion 

 
I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat i två delar: Först i en metoddiskussion 

därefter i en resultatdiskussion. Vi kommer även att tala om studiens tillförlitlighet och 

användandet av ljudupptagare. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 
Svenning (2003) menar att ibland kan man uppleva stora problem med att mäta ett visst 

fenomen. Hur mäter man människors attityder, färdigheter och inställningar? Han talar även 

om att forskningsprocessen schematiskt kan betraktas som en kedja av tolkningar av 

verkligheten. Redan i det ögonblicket när forskaren träder in på forskningsarenan, har denne 

en mängd tolkningar av verkligheten med sig i bagaget. Det är väldigt svårt att objektivt 

granska innehållet i en intervju utan att påverka resultatet. Vi har försökt att på bästa 

forskningsmetodiska sätt förhålla oss till innehållet och genom att vi använt oss av den 

kvantitativa metoden får man enligt Svenning (2003) ett trovärdigt resultat om man inte 

använder mer än fem respondenter. Vi har således fokuserat på att ställa följdfrågor som 

enligt Svenning (2003) är det bästa sättet att få en bra bild av det man studerar. 

 

Vi valde att använda en ljudupptagare vid varje intervju och enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är det bra i kvalitativa intervjuer för att som vid analysarbetet ger en bra helhetsbild 

och även möjligheten att analysera tonfallet och hur respondenten reagerade på frågorna.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt vid kvalitativa intervjuer att inte fokusera så 

mycket på orden som respondenterna använder utan vad respondenterna menar. Det är viktigt 

att försöka förstå och skapa sig en helhetsbild. Det är därför väldigt viktigt att be 

respondenterna förklara sig och förtydliga sina åsikter. Detta gjorde vi och genom att använda 

ljudupptagare och samtalsanalys fick vi en bra förståelse av reliabiliteten i intervjuerna. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att man får en bättre reliabilitet i sin forskning om man 

utför intervjun tillsammans med någon. Vid intervjun ställer en person frågorna medan den 

andra personen observerar. Patel och Davidson (2003) beskriver det på följande sätt: 

 

Vid intervjuer kan vi ha ytterligare en person närvarande som registrerar intervjusvaren 

parallellt med intervjuaren. Överensstämmelsen mellan registreringarna av svar eller 

observationer utgör då ett mått på reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet. (s.101) 

 

Vi var väldigt konsekventa vid alla intervjutillfällena och bestämde redan innan vem av oss 

som skulle ställa frågorna och vem som skulle observera och sköta ljudupptagaren. 
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Patel och Davidson (2003) menar att validiteten i en undersökning kan kopplas till hur väl 

forskaren lyckats samla in relevanta data kopplat till studiens syfte. Vi anser att vi på många 

sätt uppnått dessa mål genom våra kvalitativa intervjuer och genom urvalet av relevant 

forskning till vår bakgrund. Vi har använt oss av det Interaktionistiska perspektivet och det 

fenomenologiska förhållningssättet och vi har på ett tydligt sätt tagit upp detta i vår 

samtalsanalys. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
I vårt resultat kunde vi finna en diskussion runt fritidspedagogernas arbete. Många av 

fritidspedagogerna var inne på samma linje, att deras arbete ofta kopplades till att vara en 

resurs i klassrummet eller en hjälplärare. Fritidspedagogerna hade inte en positiv inställning 

till detta och några respondenter talade om att det var upp till fritidspedagogerna själva att 

jobba på en förändring. Calander (1999) talar om att det är mer sannolikt att 

fritidspedagogerna anpassas till en etablerad undervisningspraxis än tvärtom. Respondenterna 

ansåg att de inte fick tillräckligt med utrymme att lektionsplanera och genomföra lektioner 

baserade på deras fritidspedagogiska kompetens, resultatet visade också att flera respondenter 

ansåg att deras yrkesuppgifter och arbetsbelastning var för påfrestande. Flera respondenter 

ansåg att skolan förlitade sig på att fritidspedagogerna skulle få verksamheten att fungera 

genom att ta på sig det största ansvaret. Med detta ansvar avsåg respondenterna kontakt 

mellan skola och hem, hålla ordning på eleverna, hålla ordning på skolgården och skolan, 

fungera som hjälplärare, fungera som extra stöd, fungera som vikarie när någon lärare var 

borta etc. Många respondenter talade även om fördelarna med detta ansvar. Calander (1999) 

talar om att fritidspedagogens närvaro är väldigt bra under skoldagen för att klasserna kan 

delas in i mindre undervisningsgrupper. Detta höll flera respondenter med om och ansåg att de 

själva då fick tillfälle att genomföra lektioner baserad på deras fritidspedagogiska kompetens.  

 

Calander (1999) talar även om att fritidspedagogerna har fått underordna sig lärarna i skolan 

och samarbetet ledde till utökade arbetsuppgifter. Flera av respondenterna ansåg att det var 

bättre innan sammanslagningen av skola och fritidshem. Respondenterna ansåg även att 

rektorerna ofta höll med lärarna och respondenterna kände sig orättvist behandlade i många 

frågor. Flera respondenter talade om den tydliga klyftan mellan yrkesgrupperna. Enligt 

Thorstenson-Ed och Johansson (2000) så har fritidspedagogerna haft svårt att definiera sin 

yrkesroll genom åren och som ett resultat av det så upplevs de ha lägre status än lärarna. Även 

Klerfelt och Haglund (2011) menar att verksamhet i fritidshemmet anses ha låg status i 

jämförelse med skolan. Några respondenter talade om att klyftan berodde på 

lärarlegitimationen och att fritidspedagogerna måste höja sin status genom att kämpa för att 

även fritidspedagogen skall få lärarlegitimation.  
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De flesta respondenter var inne på samma linje när det handlade om statusen. De ville att 

fritidspedagogens status i skolan och i samhället skulle höjas. Två respondenter tyckte att det 

är viktigt att fritidspedagogerna blir bättre på att synliggöra sin verksamhet och vilket lärande 

som faktiskt sker på fritidshemmet för att höja statusen på yrket. Den slutsats vi drar av vår 

studie är att fritidspedagogerna har en professionaliseringssträvan, en önskan om att yrket ska 

få samma professionella status som de andra lärarna har. Enligt Colnerud och Granström 

(1995) kan professionalisering leda till högre lön, bättre arbetsvillkor och mer aktning och 

respekt. En respondent ansåg att fritidspedagoger skall ha rätt till lika mycket 

kompetensutveckling som lärare har och att detta skulle kunna höja statusen. 

  

Enligt Lgr-11 så ska fritidshemmet bland annat komplettera utbildningen i skolan och utgå 

från en helhetssyn på eleverna och deras behov, innefattar det även fritidspedagoger under 

skoltid? Eller gäller det bara fritidshemsdelen? Majoriteten av respondenterna hade 

uppfattning att det var lärarna som i huvudsak planerade lektionerna och att 

fritidspedagogiken inte fick utrymme under samverkanstid, hur ska då fritidspedagogiken 

kunna komplettera skolan? Eller är det meningen att det komplementet endast ska ske på 

fritidshemmet efter ordinarie skoltid? Vi upplever att styrdokumenten kan vara 

osammanhängande och svåra att tolka ibland. Efter att vi ställt samman intervjuerna från vår 

studie så ställer vi oss tveksamma till om det alls är möjligt för fritidspedagogerna att leva upp 

till målen i styrdokumenten med de förutsättningar som finns idag med stora barngrupper, 

liten planeringstid och stora klyftor mellan yrkeskategorierna i arbetslagen. 

 

7. Slutord 

 
På många sätt känner vi att vi lärt oss mycket av denna studie. Vi har på flera olika plan 

kommit in på djupet av samverkan mellan skola och fritidshem och det har utvecklat vårt 

yrkeskunnande. Resultatet av studien visar att fritidspedagogerna inte har fått det utrymmet 

som de kanske skulle behöva i skolans värld. En återgång till det gamla fria fritidshemmet 

kanske skulle kunna leda till utvecklade former av fritidspedagogik. En fritidsverksamhet 

skild från skolan skulle kunna ha många fördelar eftersom fritidspedagogerna vi intervjuade 

talade om fördelarna med hur det var innan sammanslagningen.  

 

En viktig slutsats vi dragit av vår studie är att statusen inom yrkesgruppen fritidspedagoger 

eller lärare med inriktning mot fritidshem är alldeles för låg. Det är viktigt tror vi att 

människor ska vilja söka sig till dessa utbildningar i framtiden och för att det skall ske måste 

kanske vissa förändringar äga rum. Precis som respondenterna vi intervjuat så tror även vi att 

en legitimering av fritidspedagoger skulle höja statusen för yrket och att det då skulle vara 

legitimation som fritidspedagoger och inte som nu att fritidspedagoger kan få legitimation för 

att undervisa i vissa ämnen. I och med att fritidspedagogerna upplever att de halkat efter både 

förskollärare och grundskollärare både lönemässigt och ansvarsmässigt sedan de hamnade 

utanför legitimeringen så skulle en legitimering även för fritidspedagoger inte bara höja 
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statusen för yrket utan även ge fritidspedagogerna ett bevis på att deras yrkesutövande och 

deras kompetens är likvärdig övriga lärargruppers och klyftan mellan andra i arbetslaget 

skulle minska. 

 

7.1 Fortsatt forskning 

 
Vår studie gick ut på att beskriva hur fritidspedagoger uppfattar det egna yrket och hur det 

egna yrket kan stärkas och utvecklas. Vår studie gick även ut på att ta reda på hur 

fritidspedagoger uppfattar samverkan mellan skola och fritidshem. Det hade varit väldigt 

intressant med fortsatt forskning om fritidspedagogers professionssträvan ur ett samhälles 

perspektiv eller ett didaktiskt perspektiv. Vad tycker eleverna om samverkan mellan skola och 

fritidshem? Det hade även varit intressant att se hur lärarna ser på samverkan mellan skola 

fritidshem och om de upplever samma problem eller helt andra problem.
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Bilaga 1  

Informationsbrev 
 

Hej  XXXXX 

 

Vi är två studenter från LTU som håller på att skriva vårt examensarbete. Vi skriver med 

inriktning på fritidhemmet och undrar om ni skulle vilja delta i en intervjustudie. Deltagandet 

är självklart frivilligt och vi kommer inte på något sätt att använda oss av ditt namn. Dessutom 

kommer all information som du delger oss, att behandlas med diskretion och bara användas i 

denna aktuella studie.  

 

Vill du delta i vår intervjustudie så svara på detta mail, så kommer vi överens om tid och plats 

att träffas på. Vill ni innan intervjun ta del av frågorna, kan ni nå oss på våra mobiltelefoner 

eller på våra mailadresser: 

 

 

Frank Lundgren, Mobil XXX-XXXXXXX Mail XXXXXXXXXXXXX 

Louise Öhman, Mobil XXX-XXXXXXX Mail XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Frank och Louise 



 

 

 

 

Bilaga 2  

Intervjufrågor 
 

Fråga 1. Hur länge har du arbetat som fritidspedagog eller lärare med inriktning mot 

fritidshem? 

  

Fråga 2. Hur har fritidspedagogens roll utvecklats från att bara jobba med fritidsverksamhet 

till att som nu samverka med skolan? 

 

Fråga 3. Hur ser ni på er yrkesprofession? Hur ser ni på samverkan mellan fritidshemmet och 

skolan? 

 

Fråga 4. Vad tycker du om fritidspedagogens/lärare med inriktning mot fritidshems status i 

samhället och på skolan?  

 

 

 


