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Inledning 

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, säger i ett reportage till TV4 den 10 april att 

Sveriges fritidshemsverksamhet aldrig har haft ett så stort antal elever som idag (”En krisartad 

situation på våra fritids”, 2018). Det har heller aldrig tidigare förekommit en så stark integration 

mellan den obligatoriska skolan och fritidshemmet (Andersson, 2013). Med ett större antal elever 

och större krav från såväl styrdokument som den obligatoriska skolan, är det inte svårt att förstå 

att det följer ett behov av större antal utbildade fritidshemslärare för att kunna fortsätta 

kvalitetssäkra fritidshemmens verksamhet. Tyvärr följer inte antalet fritidshemslärare samma trend 

som det ökade antalet elever. Således blir det av yttersta vikt att nyttja de kompetenser och resurser 

som fritidshemslärarna besitter på bästa sätt.  

Dagens situation har inspirerat oss till att göra en studie om hur väl fritidshemslärare används för 

den utbildningskompetens de besitter. Under våra tidigare erfarenheter från fritidshemmets 

verksamhet har vi observerat att fritidshemslärare spenderar mycket tid som resurs, elevassistent 

och vikarierande klasslärare. Hansen (1999) och Calander (1999) menar att det är skolans gamla 

traditioner om högre status som gör att fritidshemslärare kan hamna i rollen som resurs- eller 

hjälplärare. Vidare har vi observerat att fritidshemslärare sällan är delaktiga i hur klassläraren 

planerar undervisningen i den obligatoriska tiden av skolan och även att resurstiden planeras av 

klassläraren och inte fritidshemsläraren. Det leder till att fritidshemsutbildningens pedagogik inte 

tas i beaktande. Skolverkets fjärde kapitel angående läroplanen för skola, beskriver vad 

fritidshemslärares yrkesroll är inom fritidshemmet men fritidhemslärarens roll i den obligatoriska 

skolan är inte beskriven (Skolverket, 2011, rev. 2017). Då en stor del av fritidshemslärarens arbete 

utförs under den obligatoriska skolan, följer ett intresse av att undersöka yrkesrollen och samverkan 

mellan fritidshemslärare och klasslärare i klassrumsmiljö under den obligatoriska tiden av skolan. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt kommer fritidshemmet genom historien, yrkesrollen i samverkan samt problem 

vid samverkan beskrivas. Vidare redogörs för olika traditioner som fritidshemsläraren och 

klassläraren har under samspel i undervisning. 

 
Begrepp 

Nedan beskriva begrepp är sådana som förekommer genom hela studien. En beskrivning av deras 

betydelser underlättar förståelsen för begreppens skillnader likväl som för studiens helhet.  

Fritidshemslärare – Begreppet fritidshemslärare innefattar i studien ett samlingsbegrepp för samtliga 

utbildade fritidshemslärare och fritidspedagoger. Utbildade innan och efter 2011. 

Fritidspedagog – Begreppet fritidspedagog används när det har omnämnts i tidigare forskning och 

litteratur. 

Obligatoriska skolan – Begreppet obligatoriska skolan innefattar den skolpliktiga tiden av skolan.  

Klasslärare – Begreppet klasslärare innefattar en lärare som undervisar i ämne och ansvarar för en 

klass. 

Grundlärare – Begreppet grundlärare innefattar alla lärare som har en examen efter år 2001 till lärare 

mot någon inriktning.  

Fritidshemmet genom historien 

Hansen Orwehag (2013) beskriver att fritidshemmet och skolan genom historien, varit två skilda 

arenor men ändå har haft kopplingar mellan varandra. För att få en inblick i fritidshemmets historia, 

behöver tillbakablicken ske så långt som till 1900-talets arbetsstugor. Dit gick barnen efter 

folkskolan för att lära sig olika typer av hantverk och sociala regler, men även för att hålla barnen 

från att skapa problem i samhället (Andersson, 2013; Hansen Orwehag, 2013). Arbetsstugan var 

ett praktiskt komplement till folkskolan. Under 1930-talet ändrades arbetsstugorna till att bli så 

kallade eftermiddagshem, där det skiftade från att vara en arbetsplats för barnen där de lärde sig 

praktiska moment till att fungera mer som läxhjälp och tillsyn för barnen efter att skoldagen var 

över (Hansen Orwehag, 2013). 

Under 1960-talet började allt fler kvinnor arbeta vilket var anledningen till att det behövdes en 

omfattande utökning av eftermiddagshemmen både före och efter skoltid (Andersson, 2013; 
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Hansen Orwehag, 2013). Under denna period bytte eftermiddagshemmet namn till fritidshem och 

började att vara öppet både innan den obligatoriska skolan och under skolloven.  

Från slutet av 1980-talet synliggjordes skillnaderna mellan fritidshem och skola något, där skolan 

undervisar i ämneskunskaper och fritidshemmet undervisar i social kompetens. Det ansågs att 

skolans undervisning var viktigare, varpå skolan fick en högre status i samhället än fritidshemmet 

(Hansen Orwehag, 2013). Under denna period började skolan och fritidshemmet närma sig 

varandra. Dock skiljde det sig åt hur skolor i olika kommuner arbetade med fritidshemmen. Under 

1990-talet började skolorna och fritidshemmen samverka i högre grad och även använda samma 

lokaler med anledning av politiska beslut. Fritidshemslärarna började arbeta mer under den 

obligatoriska skoldagen och inte bara arbeta på fritidshemmet, för att ges möjlighet till 

heltidsanställning. Vidare blev ansvaret över fritidshemmet förändrat, från att ha tillhört 

Socialdepartementet till att tillhöra Utbildningsdepartement och styras utav Skollagen. När 

revideringen utav läroplan för det obligatoriska skolväsendet genomfördes 1994 innefattades även 

fritidshemmet där. Ytterligare en revidering gjordes av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet år 2016 då fritidshemmet fick ett eget kapitel (Hansen Orwehag, 2013). 

 
Utbildningen förr och nu 

Genom historien har utbildningen till fritidshemslärare sett tämligen olika ut, allt från att inte ha 

haft en akademisk status till att tillhöra grundlärarutbildningen. Det har skett tre större förändringar 

som har varit av betydelse för hur utbildningen och yrket är utformat idag.  

År 1977 slogs fritidspedagogutbildningen ihop med förskollärarutbildningen på högskolan och fick 

då en akademisk status. Utbildningen till fritidspedagog blev här jämförbar med andra akademiska 

högskoleutbildningar vilket innebar att kunskapsinnehållet skulle vila på vetenskaplig grund 

(Johansson, 2011). Enligt Calander (1999) var ett huvudmål med sammanslagningen av 

utbildningarna att en samverkan mellan studenterna skulle generera reflektioner om likheter och 

olikheter och därmed ge varandra kunskaper om de olika verksamheterna. År 2001 gjordes en 

reformering av lärarutbildningen. De tidigare åtta grundexamina bildade en gemensam utbildning. 

Den gemensamma beteckningen blev ”lärare”. Denna förändring medförde att utbildningen för 

inriktning mot fritidshem förlängdes och blev tre och ett halvt år lång. Ett av syftena till 

förändringen var att det skulle ge en mer flexibel yrkesroll där fritidspedagoger skulle kunna dela 

sin tjänstgöring mellan skolan och fritidshemmet. Dock var det redan ett känt fenomen att 

fritidspedagoger kombinerade arbete i skolan på förmiddagen och fritidshemmet på eftermiddagen. 
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I framtiden skulle beteckningen komma att vara lärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 

(Johansson, 2011). 

År 2011 förändrades utbildningen igen vilket innebar mer specificerade yrkesbenämningar så som 

förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Förändringen resulterade i att 

fritidshemslärare ingår i kategorin grundlärare. Det innebär att studenter examinerade efter 2014 

får yrkesbenämningen grundskollärare med inriktning mot fritidshem och har behörighet att 

undervisa i valbara praktiska och estetiska skolämnen (Pihlgren, 2013). 

Fritidshemsläraren genomgår idag en treårig högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng. 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem som riktar sig mot förskoleklass 

upp till årskurs sex. Utbildningen är akademisk professionsutbildning och riktar sig mot elevernas 

tid innan, under och efter den obligatoriska skoldagen. Fritidshemsutbildningen inriktar sig emot 

praktiska och estetiska läroprocesser, förståelse för sociala relationer samt konflikthantering. 

Utbildningen ska ge fritidshemslärare kunskaper om läroprocesser och grundläggande kunskaper 

om läs, skriv och matematiklära. Utifrån utbildningen lär sig fritidshemslärarana att undervisningar 

skall vara baserat på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund (Rohlin, 2017).  

Med en öppen kommunikation och strävan efter att se varandras styrkor och kompetenser, kan 

planering och undervisning genomföras gemensamt mellan yrkesgrupperna (Anthony & Morra, 

2016; Hansen Orwehag, 2013). Då ges en stor möjlighet till att eleverna får goda förutsättningar 

för att lyckas men även att de ska kunna samarbeta med varandra. Det är en utmaning att få ett 

sådant samarbete att fungera, men lyckas samarbetet genererar det en framgångsväg (Hansen 

Orwehag, 2013; Pálsdottir, 2012). 

 

Det finns dock skillnader mellan fritidshemslärares åsikter om samverkan och integration. Det 

finns de fritidshemslärare som ser vikten av att samordna fritidshem med skolan, likväl som det 

finns de som tycker motsatsen. De fritidspedagoger som hävdar motsatsen, anser att fokusen ska 

ligga på eftermiddagen när fritidsverksamheten är aktiv (SOU 2008:109). Dessa skillnader kring 

samverkan, kan antas bero på att lärare i den obligatoriska skolan kontra fritidshemslärare har olika 

traditioner kring hur handledning av undervisning ska ske när en annan pedagog finns närvarande 

i klassrummet.  
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Fritidshemsläraren har en tradition av att arbeta tillsammans med andra som är verksamma i 

undervisningen och låta undervisningen ske i växelvist deltagande. Traditionen avser att 

undervisningen ska ske med ömsesidigt stöd och gemenskap. Lärares tradition ser något 

annorlunda ut, då läraryrket i den obligatoriska skolan setts som ett ensamarbete. Ett utav 

grundmönstren visar sig i ”en i taget” undervisning, vilket innebär att den ansvariga läraren 

undervisar och en medundervisare (som ofta är en fritidshemslärare) fungerar som assistent när det 

behövs. Anledningen till denna form av undervisning är att läraren har sin expertis i 

ämnesdidaktiken, vilket tillsammans med lärarens egenplanering ger en god undervisning. Vid det 

praktiska genomförandet av undervisningen upplever läraren ofta att undervisningen underlättas 

om en extra person finns tillgänglig och hjälper till där det behövs (Hansen, 1999).  

En tydligare samverkan mellan skola och fritidshem har medfört att fritidshemslärare får en mer 

inriktad skolkulturell lärarfunktion eftersom stor del av fritidshemslärares arbete sker i den 

obligatoriska skolan (SOU 2008:109). Integration mellan skola och fritidshem har resulterat i att 

fritidshemslärares roll blivit diffus (Andersson, 2013; Pálsdottir, 2012), vilket är en uppfattning som 

funnits bland fritidshemslärare ända sedan integrationen påbörjades under 1980-talet (Andersson, 

2013). En bidragande orsak är att yrket förväntas inrymma så pass många olika delar (Andersson, 

2013; Wendel, 2018). På förmiddagarna förväntas fritidshemsläraren fungera som resurs i den 

obligatoriska skolan och förebygga konflikter på raster medans eftermiddagarna förväntas bestå av 

välplanerade och pedagogiska fritidsaktiviteter. Därtill åligger administrativt arbete, förbereda 

mellanmål och städning (Wendel, 2018). Det beskrivs av fritidspedagoger att yrket är svårdefinierat 

likväl den kompetens som krävs. Beskrivningen av yrket faller inom ramen för innehållet, snarare 

än vad som faktiskt är yrkets mening. En av orsakerna är att yrket landar i gränslandet mellan 

omsorg och lärandet i skolan (Hansen, 1999; Wendel, 2018). För att inte de två yrkesgrupperna 

fritidshemslärare och lärare ska smälta samman behöver det utvecklas tydligare identiteter. 

Samverkan är nödvändigt men att veta vad som är ens identitet är av större vikt (Hansen, 1999). 
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Precis som att klasslärare fokuserar på genomförandet av sina lektioner under den obligatoriska 

skolan, behöver fritidshemslärare fokusera på deras huvudsakliga uppdrag (Wendel, 2018). Även 

Danielsson (2008) beskriver att det är viktigt att fritidshemsläraren är medvetna om sin identitet i 

yrkesutövandet. Det är annars lätt att läraren tar överhanden och tilldelar arbetsuppgifter till 

fritidshemsläraren vilket således innebär att yrkesrollen inte behåller sin identitet. Fritidshemslärare 

kan anse att ett ökat krav på flexibilitet gör det svårare att behålla sin yrkesidentitet inom den 

obligatoriska skolan (Andersson, 2013; Pálsdottir, 2012). Skolverket (2014) uttrycker att samverkan 

ska ske mellan förskola, fritidshem och den obligatoriska skolan. Det leder dock i vissa fall till att 

fritidshemslärare upplever att de behöver ha en ökad flexibilitet för att kunna vara kittet som får 

allt att fungera (Andersson, 2013).  

Yrkesroll och samverkan 

Skolverket (2011, rev.2017) beskriver att fritidshemslärares undervisning ska utgå ifrån de 

övergripande mål och riktlinjer som finns i läroplanen, där omsorg och utveckling ska forma en 

helhet i lärandet. I läroplanen finns ett eget kapitel som beskriver vad som innefattas av 

fritidshemmets yrkesutövande, däribland att arbetet ska ske i samverkan med förskoleklass och 

skola för att stötta eleverna i deras fullständiga lärande. Genom lek, rörelse och praktiska arbetssätt 

ska fritidshemslärare undervisa elever i samarbete och kommunikation. Eleverna ska få stöttning i 

att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 2014; Skolverket, 

2011, rev.2017).  

Under intervjuer med fritidspedagoger som har gjorts av Jönsson och Rubinstein-Reich (1996), 

framkommer det att det förekommer dålig stämning mellan fritidspedagoger och klasslärare med 

anledning av att högskoleutbildningen inte fokuserar på samarbete mellan fritidspedagoger och 

klasslärare. Anthony och Morra (2016) menar att samverkan är av yttersta vikt för att uppnå största 

möjliga lärande och utveckla elevernas sociala kompetens. Anthony och Morra (2016) samt Hansen 

Orwehag (2013) beskriver att klasslärare och fritidshemslärare bör se skolan som ett gemensamt 

projekt där alla de olika kompetenserna som de olika yrkena tas tillvara, så som de kognitiva 

faktorerna i form av mål och kunskaper, de sociala aspekterna som relationer och tillit samt de 

motivationsrelaterade och emotionella faktorerna. Med en öppen kommunikation och strävan efter 

att se varandras styrkor och kompetenser, kan planering och undervisning genomföras gemensamt 

mellan yrkesgrupperna (Anthony & Morra, 2016; Hansen Orwehag, 2013). Då ges en stor möjlighet 

till att eleverna får goda förutsättningar för att lyckas men även att de ska kunna samarbeta med 

varandra. Det är en utmaning att få ett sådant samarbete att fungera, men lyckas samarbetet 

genererar det en framgångsväg (Hansen Orwehag, 2013; Pálsdottir, 2012). 
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Det finns dock skillnader mellan fritidshemslärares åsikter om samverkan och integration. Det 

finns de fritidshemslärare som ser vikten av att samordna fritidshem med skolan, likväl som det 

finns dem som tycker motsatsen. De fritidspedagoger som hävdar motsatsen, anser att fokusen ska 

ligga på eftermiddagen när fritidsverksamheten är aktiv (SOU 2008:109 u.d.). Dessa skillnader kring 

samverkan, kan antas bero på att lärare i den obligatoriska skolan kontra fritidshemslärare har olika 

traditioner kring hur handledning av undervisning ska ske när en annan pedagog finns närvarande 

i klassrummet. Fritidshemsläraren har en tradition av att arbeta tillsammans med andra som är 

verksamma i undervisningen och låta undervisningen ske i växelvist deltagande. Traditionen avser 

att undervisningen ska ske med ömsesidigt stöd och gemenskap. Lärares tradition ser något 

annorlunda ut, då läraryrket i den obligatoriska skolan setts som ett ensamarbete. Ett utav 

grundmönstren visar sig i ”en i taget” undervisning, vilket innebär att den ansvariga läraren 

undervisar och en medundervisare (som ofta är en fritidshemslärare) fungerar som assistent när det 

behövs. Anledningen till denna form av undervisning är att läraren har sin expertis i 

ämnesdidaktiken, vilket tillsammans med lärarens egenplanering ger en god undervisning.  

Vid det praktiska genomförandet av undervisningen upplever läraren ofta att undervisningen 

underlättas om en extra person finns tillgänglig och hjälper till där det behövs (Hansen, 1999).                                   

En tydligare samverkan mellan skola och fritidshem har medfört att fritidshemslärare får en mer 

inriktad skolkulturell lärarfunktion eftersom stor del av fritidshemslärares arbete sker i den 

obligatoriska skolan (SOU 2008:109 u.d.). Integration mellan skola och fritidshem har resulterat i 

att fritidshemslärares roll blivit diffus (Andersson, 2013; Pálsdottir, 2012), vilket är en uppfattning 

som funnits bland fritidshemslärare ända sedan integrationen påbörjades under 1980 talet 

(Andersson, 2013). En bidragande orsak är att yrket förväntas inrymma så pass många olika delar 

(Andersson, 2013; Wendel, 2018). På förmiddagarna förväntas fritidshemsläraren fungera som 

resurs i den obligatoriska skolan och förebygga konflikter på raster medans eftermiddagarna 

förväntas bestå av välplanerade och pedagogiska fritidsaktiviteter. Därtill åligger administrativt 

arbete, förbereda mellanmål och städning (Wendel, 2018). Det beskrivs av fritidspedagoger att yrket 

är svårdefinierat likväl den kompetens som krävs.  
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Beskrivningen av yrket faller inom ramen för innehållet, snarare än vad som faktiskt är yrkets 

mening. En av orsakerna är att yrket landar i gränslandet mellan omsorg och lärandet i skolan 

(Hansen, 1999; Wendel, 2018). För att inte de två yrkesgrupperna fritidshemslärare och lärare ska 

smälta samman behöver det utvecklas tydligare identiteter. Samverkan är nödvändigt men att veta 

vad som är ens identitet är av större vikt (Hansen, 1999). Precis som att klasslärare fokuserar på 

genomförandet av sina lektioner under den obligatoriska skolan, behöver fritidshemslärare 

fokusera på deras huvudsakliga uppdrag (Wendel, 2018). Även Danielsson (2008) beskriver att det 

är viktigt att fritidshemsläraren är medvetna om sin identitet i yrkesutövandet. Det är annars lätt 

att läraren tar överhanden och tilldelar arbetsuppgifter till fritidshemsläraren vilket således innebär 

att yrkesrollen inte behåller sin identitet. Fritidshemslärare kan anse att ett ökat krav på flexibilitet 

gör det svårare att behålla sin yrkesidentitet inom den obligatoriska skolan (Andersson, 2013; 

Pálsdottir, 2012). Skolverket (2014) uttrycker att samverkan ska ske mellan förskola, fritidshem och 

den obligatoriska skolan. Det leder dock i vissa fall till att fritidshemslärare upplever att de behöver 

ha en ökad flexibilitet för att kunna vara kittet som får allt att fungera (Andersson, 2013).  

Hierarkier och statusskillnader 

Statusen en fritidshemslärare har faller ofta utanför skolverksamhetens ramar då lärare som arbetar 

inom skolan prioriteras högre (Hansen, 1999). Ludvigsson (2012) beskriver att hierarkier och 

statusskillnader är tydliga inom skolväsendet, framförallt där lärare i de högre åldrarna står högst i 

kurs då de anses vara av mer betydelse. Det framgår att fritidshemslärare inte har samma status 

som andra lärare inom skolan (Anthony & Morra, 2016; Hansen, 1999). Därtill upplever 

fritidshemslärare att de har sämre arbetsvillkor än övriga lärare och önskar att dessa ska bli mer 

likvärdiga. Klasslärare upplever snarare att villkoren är rimliga utifrån arbetets krav och jämförs sig 

i större utsträckning med tjänstemäns arbetsvillkor (Hansen, 1999). 

Upplevda statusskillnader tenderar att visa sig genom att fritidshemsläraren lämnar 

tolkningsföreträde till klassläraren för hur undervisningen skall genomföras. Då kan klasslärare 

uppleva en maktkänsla eftersom fritidshemsläraren avstår från att hävda sin ståndpunkt. Det kan 

förklaras genom att fritidshemsläraren inte har lika stor vana att arbeta i den obligatoriska skolan 

där de kan möta andra lärandetraditioner (Hansen, 1999). Konflikter mellan de olika 

yrkesgrupperna tenderar ofta att förbli dolda konflikter som diskuteras i den egna yrkesgruppen, 

och inte tillsammans med den andra yrkesgruppen. Dessa former av konflikter förekommer i båda 

yrkesgrupperna men de mest tysta konflikterna förekommer hos fritidshemlärarna. Anledningen är 

att det finns en rädsla för att skada ett eventuellt samarbete (Hansen, 1999). 
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Traditionella system 

Haglund (2004) beskriver att klasslärare och fritidshemslärare som arbetar i ett gemensamt 

klassrum arbetar i tre olika samarbetssystem. Dessa är det socialt inriktade systemet, det 

ämnesinriktade- och arbetsdisciplinerade systemet samt det traditionsintegrerade systemet. Det 

socialt inriktade systemet visar sig genom tre kriterier. Det första kriteriet är att fritidshemslärarnas 

aktiviteter ska utgå ifrån deras egen planering och frångå skolans vanliga undervisning och 

lärandemål. Det andra kriteriet är att undervisningen ska vara baserad på att utveckla elevernas 

sociala färdigheter och trygghetskänslor. Det tredje kriteriet är att fritidslärarens pedagogiska 

verktyg ska finnas för att kunna arbeta med färdigheter så som lekar, utomhusmiljö och samarbete. 

De fritidshemslärare som arbetar inom det socialt inriktade systemet vill helst arbeta i 

fritidshemmets lokaler och tar avstånd från den obligatoriska skolans traditioner och metoder. Det 

förekommer att planering sker tillsammans med lärare, men syftet är inte att planera för 

gemensamma lektioner utan snarare att planera för enskilda elever och gruppens dynamik. 

Planering av aktiviteterna på skoltid sköter fritidshemslärarna helst på egen hand utan att 

klassläraren involveras, eftersom målen ser olika ut (Haglund, 2004). Det ämnesinriktade - och 

arbetsdisciplinerade systemet är ett samarbete där fritidshemsläraren underställer sig klassläraren och 

klassrummets traditioner. Fritidshemslärarens mål med undervisningen är att eleverna skall lära sig 

skriva, läsa och räkna i miljöer och strukturer som efterliknar klasslärarens metoder. 

Fritidshemsläraren har en stödjande roll i relation klassläraren och håller i de lektioner som 

klassläraren har planerat innehållet i. Klassläraren ses som huvudansvarig under skoltiden och 

fritidslärarens roll är att anpassa sig efter den (Haglund, 2004). Det traditionsintegrerade systemet är ett 

samarbete där fritidshemsläraren och klassläraren arbetar i arbetslag. De planerar ihop, använder 

gemensamma lokaler och arbetar för att ta vara på varandras olika utbildningar och erfarenheter 

för att förbättra undervisningen. Arbetslaget försöker integrera varandras undervisningar och 

utbildningar så att eleverna på bästa sätt lär sig sociala färdigheter i klassrummet och övar på 

skolämnen genom andra metoder och miljöer än i klassrummet (Haglund, 2004). 
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Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att undersöka de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för 

fritidshemslärares inom den obligatoriska tiden av skolan samt hur samverkan med klasslärare 

fungerar. Vi vill vidare undersöka om fritidslärarna generellt menar att de genom sin utbildning fått 

kompetens att undervisa inom den obligatoriska skoldagen och hur deras fritidspedagogiska 

kompetens tas tillvara. Utifrån ovanstående syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

• Vilka är de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna för fritidshemslärare inom den 

obligatoriska tiden av skolan? 

 

• Ger grundutbildningen till fritidshemlärare verktyg att undervisa inom den obligatoriska 

tiden av skoldagen? 

 

• Hur tas den fritidspedagogiska kompetensen tillvara inom den obligatoriska skolan? 
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Metod 

I följande avsnitt ges en beskrivning av forskningsansats, instrument för datainsamling, 

avgränsningar och urval genomförande av datainsamling samt databearbetning och analys som 

ligger till grund för studien. Även studiens etiska aspekter och trovärdighet beskrivs. 

Val av metod                                                                                                                    

Vi har valt att göra en kvantitativ studie där datainsamlingen sker genom enkäter. Från tidigare 

forskning inom området har vi upptäckt att kvalitativa metoder vanligtvis används. En kvalitativ 

undersökning används framförallt när syftet är att förklara och förstå något. För att skapa en studie 

med en annan utgångspunkt, föll valet på en kvantitativ forskningsstudie. En kvantitativ 

undersökning används framförallt när syftet är att ta reda på hur ofta, hur många eller hur vanligt 

en företeelse är (Trost, 2007) vilket studien har för avsikt att mäta.  Syftet och frågeställningarna är 

riktade mot att kunna mäta hur ofta, hur många eller hur vanligt studiens frågeställningar är bland 

fritidshemslärare vilket medför att metoden lämpligen bör vara kvantitativt inriktad. 

Instrument för datainsamling 

I en kvantitativ undersökning används vanligtvis enkäter som datainsamlingsmetod. 

Enkätundersökningar är användbart när målet är att få tillgång till människors egna uppfattningar, 

attityder och upplevelser (Bringsrud Fejkær, 2016). Enkäter är en tidseffektiv datainsamlingsmetod 

då frågorna redan är formulerade på förhand och kan delas ut i en större utsträckning. Förfarandet 

gör att fler forskningsdeltagare kan nås och en större mängs data kan samlas in än vad som hade 

hunnits med vid exempelvis intervjuer (Bryman, 2011; Trost, 2007). Den insamlade data kan 

bearbetas effektivt och med en anonymitet för den som svarar på enkäten, vilket även kan ge 

ärligare svar. De nackdelar som användandet av enkäter kan innebära är avsaknaden av att kunna 

ställa följdfrågor, förklara frågor vid missförstånd eller att kunna omformulera frågor så att den 

som läser frågorna förstår den faktiska innebörden. Det kan även finnas svårigheter i att formulera 

frågor som inte är ledande (Björndahl, 2005).  

 

För att kunna utforma en lämplig enkät, får andra enkäter inspirera till hur studiens enkät ska byggas 

upp. När enkätens utformning är bestämd, är det av stor vikt att enkätens frågor genomsyras av 

studiens syfte och ger svar på vad studien har för avsikt att undersöka (Bryman, 2011). Studiens 

enkät är utformad genom kryssfrågor, vilket innebär att forskningsdeltagarna får kryssa för det 

svarsalternativ som de upplever närmst överensstämmande med deras egen situation. Somliga 

frågor har även utrymme för fritext, där forskningsdeltagarna får beskriva eller utveckla de svar 



12 
 

som kryssats i, alternativ skriva ett eget svar. Detta moment läggs in eftersom att vissa frågor ska 

kunna fördjupas och användas som kommentarer i resultat och diskussion. Enkätens svar är slutna, 

vilket Bryman (2011) beskriver är när forskningsdeltagarna markerar en eller flera fasta 

svarsalternativ. Vidare beskriver Bryman (2011) att slutna frågor kan ge forskningsdeltagarna mer 

förståelse för frågan då svarsalternativet är förutbestämt vilket kan leda till att frågan tydliggörs. 

Enligt Björndahl (2005) underlättar slutna frågor sammanställningen av många enkäter.  

 

Enkäten är en så kallad webbsurvey vilket Bryman (2011) beskriver som en enkät online, där länken 

vanligtvis delges via e-post. Den främsta fördelen med att använda webbsurveys är att 

forskningsdeltagarnas svar lagras automatiskt i en databas vilket är fördelaktigt vid avkodning av 

den datamängd som samlats in via enkäterna (Bryman, 2011). Enkätens skapas via verktyget 

”Google forms”. Fördelarna med att skapa enkäten i Google forms är att enkäten kan skickas till 

en större mängd deltagare utan att enkäten fysiskt behöver delas ut men även att insamlad data kan 

sammanställas i ett samlat dokument. 

 

För att säkerställa att frågorna i enkäten förstås och tolkas på rätt sätt, används pilotenkäter för att 

synliggöra problem i frågor och formuleringar innan den skickas ut till målgruppen. Det 

tillvägagångssättet minskar riskerna med de nackdelar enkäter kan medföra (Björndahl, 2005) som 

finns beskriva i ett av ovanstående stycken. Bryman (2011) beskriver att en pilotgrupp är bra att 

använda sig av eftersom forskaren får möjlighet att avgöra hur lämplig enkäten är och hur 

forskningsdeltagarna förstår instruktionerna. Vidare beskrivs att en pilotenkät ger kännedom om 

enkätens frågor och ordningsföljd. Forskaren kan behöva förändra frågor eller ändra på dess 

positioner för att forskningsdeltagarna ska förstå enkäten på korrekt sätt. En pilotenkät kan även 

motverka bortfall i studien, då man kan identifiera olika problem som skulle kunna göra att 

forskningsdeltagarna inte väljer att svara på vissa frågor, på grund av oklara formuleringar eller 

otillräckliga instruktioner (Bryman, 2011). 

 

Avgränsningar och urval 

För att iaktta såväl studiens syfte som frågeställningar samt för att skapa intresse för studien, har 

samtliga personer som medverkar en grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem, alternativt 

en fritidspedagogexamen. Denna typ av urval kallas för ett målstyrt urval, vilket lämpar sig när 

forskare söker efter specifika yrkeskategorier som har specifika kompetenser och erfarenheter 

(Bryman, 2011). Det går även att hänvisa urvalet till ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) 

beskriver som en urvalsmetod där forskaren har någon form av relation med de forskningsdeltagare 
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som ingår i studien. Vid tillämpning av ett bekvämlighetsurval är det viktigt att känna till att 

forskningsresultatet inte kan användas för att generalisera, då urvalet utgår ifrån forskarens egna 

kontaktkrets (Bryman, 2011). Dock avser inte studien att generalisera forskningsresultatet, utan 

snarare att få inblick i hur arbetssituationen ser ut för forskningsdeltagarna under den obligatoriska 

delen av skolan. 

 

Enkäten skickas till fritidshemslärare inom vårt eget kontaktnät, som vi har stött på under 

utbildningens gång. Dock har vi inte ett tillräckligt stort kontaktnät för att nå ut till de hundra 

fritidshemslärare som minst behövs för vår studie. Således laddas även enkäten upp på ett online 

forum på Facebook för fritidshemslärare för att nå en större grupp och kunna fullfölja studien trots 

eventuella bortfall. Online forumet har ungefär 6500 medlemmar vilka är yrkesverksamma i olika 

delar av landet. Det kompletterar bekvämlighetsurvalet eftersom de fritidshemslärare som finns 

inom vårt kontaktnät är yrkesverksamma inom samma geografiska område.  

 

För att studien ska kunna genomföras och generera ett resultat, behöver hundra enkätsvar samlas 

in. Eftersom vi förutser ett visst bortfall, innebär det att enkäten tillgängliggörs för fler än hundra 

potentiella forskningsdeltagare för att säkerställa att minst hundra enkätsvar kan samlas in. Ett 

bortfall är när individer har identifierats i urvalet men som inte deltar i studien (Bryman, 2011). Då 

enkäten även skickas till vårt eget kontaktnät är chansen större att svarsfrekvensen blir hög. Genom 

att använda ett bekvämlighetsurval, menar Bryman (2011) att det är stor sannolikhet att 

svarsfrekvensen är hög på de enkäter som lämnas ut. Antalet enkäter som besvarades och skickades 

till oss var 180 stycken. 

 

Genomförande av datainsamling 

När enkäten var färdigställd, lämnades den ut till en pilotgrupp bestående av åtta studenter från 

grundskollärarprogrammet med inriktning mot fritidshem samt en högskolelärare på Jönköpings 

University. Det för att Bryman (2011) belyser att individer som skulle kunna ingå i det urval som 

utgör studiens huvudsyfte inte bör användas, dock är det fördelaktigt om pilotgruppen är jämförbar 

med studiens huvudsakliga urval. Pilotgruppen besvarade enkäten enskilt för att sedan lämna 

synpunkter som lyftes på ett handledningsmöte. Dessa togs i beaktande vid enkätens slutgiltiga 

utformning.  

 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) lämnades ut till de forskningsdeltagare som sedan tidigare 

bekräftat att de vill vara med i studien och laddades även upp i online forumet för fritidshemslärare. 
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Informationsbrevet delgav vi för att samtliga forskningsdeltagare skulle bli informerade om studien 

och dess syfte, få tillvägagångssättet beskrivet samt för att våra kontaktuppgifter skulle finnas 

tillgängliga vid frågor. När den slutgiltiga enkäten (se bilaga 2) var färdig, delgavs enkäten till de 

fritidshemslärare som vi har i vårt kontaktnät och publicerades sedan på online forumet för 

fritidshemslärare. När forskningsdeltagarna genomförde enkäten, använde de den länk som fanns 

bifogad via e-post eller på online forumet för att få åtkomst till enkäten. På online forumet var 

enkäten aktiv i ungefär tre dagar, från fredag eftermiddag till måndag kväll. Påminnelser om enkäten 

skickades ut i forumet tre gånger, i försök att få så många respondenter som möjligt (Bryman, 

2011).  

 

Databearbetning och analys 

För att analysera enkätsvaren används univariant analysmetod som är en metod där en variabel 

analyseras i taget. Systemet som används för att sammanfatta enkäterna är Statistical Package for 

the Social Science (senare benämnt SPSS) som är till för statistisk analys. Svarsalternativen i enkäten 

benämns som values i SPSS och varje value får en siffra som systemet kodar och kategoriserar. 

SPSS ger därefter information om antalet forskningsdeltagare som har svarat på respektive fråga. 

När SPSS har färdigställt koderna skapas ett stapeldiagram som används i en presentation över 

resultaten. I stapeldiagrammet beskrivas antalet forskningsdeltagare som har svarat på varje value 

och variabel (Bryman, 2011). 

 

I del ett av analysen bearbetas påståendena i enkäten, vilka utgår från den tidigare forskning som 

studien bygger på. Genom enkäten besvaras hur de fritidshemslärare som medverkat anser att 

påståendena stämmer överens med deras arbetssituation. Vi har ställt frågor där 

forskningsdeltagarna svarar på examensår och antal timmar som de arbetar i den obligatoriska 

skolan för att se hur olika variabler eventuellt samverkar. Möjligtvis kan vi se huruvida det finns 

skillnader eller likheter mellan olika variabler.  

 

Haglund (2008) beskriver tre traditioner där fritidshemslärare och klasslärare samverkar i den 

obligatoriska tiden av skolan. I del två av analysen utgör dessa tre traditioner vardera kategorier i 

studiens olika variabler. För att sedan få fram data och statistik över forskningsdeltagarnas svar, 

kodas variablerna av (Bryman, 2011).  Frågorna i enkäten är ställda utifrån hur fritidslärare och 

klassläraren samverkar. Forskningsdeltagarna kommer utifrån deras svar, kategoriseras in i något 

utav de tre traditionssystem efter hur de enligt enkäten samverkar ihop med klasslärare. Varje svar 
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i enkäten kommer att kategoriseras för att synliggöra det vanligaste traditionssystemet som 

forskningsdeltagarna arbetar efter. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Vi har utgått från Brymans (2011) och Vetenskapsrådet (2002) etiska principer som innehåller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskrav innebär 

att forskaren är skyldig att informera om syftet med kommande forskning. Samtyckeskrav innebär 

att den som deltar i forskningen rätt att själv besluta huruvida hen ska delta eller inte.  

Konfidentialitetskrav innebär att forskaren försäkrar att information och uppgifter gällande 

forskningen inte sprids till obehöriga. Nyttjandekrav innebär att resultatet endast får användas till 

forskningens ändamål. 

 

Inför att enkäten delgavs forskningsdeltagarna, skickades ett informationsbrev (bilaga 1) ut för att 

forskningsdeltagarna skulle kunna ta del av information som är relevant för undersökningen. 

Informationsbrevet beskriver vad syftet med undersökningen är och hur resultaten används för att 

uppfylla nyttjandekravet. Informationsbrevet finns även tillgängligt när enkäten genomförs, för att 

ge forskningsdeltagarna en ytterligare möjlighet att bestämma huruvida de vill delta eller inte. I 

enkäten finns det även en informationsruta för att forskningsdeltagarna ska få möjlighet att läsa 

syftet med enkäten under tiden de genomför den. För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi 

gett forskningsdeltagarna möjlighet att vara anonyma i den bemärkelsen att de endast behöver fylla 

i sitt examensår. För att avsluta enkäten måste medverkan godkännas och därigenom bekräftas 

samtyckeskravet. 

 
Studiens trovärdighet 

En studies trovärdighet bedöms genom faktorerna reliabilitet, validitet och generalisering (Bryman, 

2011). Reliabilitet innebär hur stabil mätningen är eller om den är påverkad av andra faktorer. Ett 

sätt att säkerställa hög reliabilitet i en studie, är att testet görs om på nytt med samma 

forskningsdeltagare och resultatet blir detsamma (Bryman, 2011; Trost, 2007). I studien behöver 

hänsyn tas till både tidsaspekt och relevans, vilket är anledningen till att enkäten inte skickas ut till 

forskningsdeltagarna igen. Dock belyser Holme och Solvang (1997) att det är svårt att inte göra 

några fel under insamling och bearbetning av data. Därmed bör fokus istället ligga på att upptäcka 

och reducera fel. Det har vi gjort genom att använda ord som är enkla att förstå, eftersom 

sannolikheten till att frågorna uppfattas på samma sätt ökar (Trots, 2007). Vidare har vi även haft 

stor nytta av de pilotundersökningar som har genomförts, där brister som språk, utformning av 
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frågor samt helhetsintrycket har granskats. Genom dessa åtgärder bedömer vi att reliabiliteten har 

stärkts i största möjliga mån. Validitet innebär en forsknings ”giltighet”, vilket innebär huruvida 

undersökningen mäter det den har för avsikt att mäta (Bryman, 2011; Thurén, 2007). Det kan enligt 

Trost (2007) göras genom att mätinstrumentet utformats med utgångspunkt i forskningens syfte 

och frågeställningar. Utöver att utforma vår enkät utifrån studiens syfte och frågeställningar, har 

pilotenkäten spelat en avgörande roll. Det eftersom pilotgruppens respons har påvisat hur de har 

uppfattat frågeställningarna vilket säkerställer att enkäten mäter rätt förhållanden och ger den data 

som eftersöks. Vidare garanteras validiteten genom att enkäten inleds med en beskrivning av 

studien för att forskningsdeltagarna ska få en övergripande bild av vad enkäten undersöker.  

Generalisering innebär att utifrån en del av en population, göra ett antagande för hela populationen 

utan att behöva undersöka hela populationen. Dock är en tillräckligt stor kvantitet av betydelse för 

att kunna generalisera utifrån undersökningens forskningsdeltagare (Bryman, 2011). Med enkäter 

som datainsamlingsmetod kan forskare nå ut till en stor kvantitet forskningsdeltagare för att 

försöka generalisera ett resultat (Bringsrud Fejkær, 2016). Eftersom att insamlad data inte innefattar 

ett tillräckligt stort antal fritidshemslärare, kan vi inte generalisera resultatet för hela yrkesgruppen 

utan endast över dem som medverkar i studien vilka är representativa för de fritidhemlärarna som 

ingår i urvalet och inte för alla fritidshemlärare. 
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Analys och resultat  
I följande avsnitt ges en beskrivning av resultatet, som ligger till grund för fortsättningen av studien. 

För att se procentuella figurer och tabeller av enkätens svar, se bilaga tre. 

 

Resultatet som presenteras har samlats in från forskningsdeltagare som har genomfört enkäten. 

Frågorna som forskningsdeltagarna har svarat på har inriktats mot huruvida deras utbildning är 

kopplad till verksamheten, yrkesrollens funktion i den obligatoriska tiden av skolan samt attityder 

till hur samverkan fungerar i verksamheten. Enkäten har två delar där del ett fokuserar på 

forskningsdeltagarnas attityd mot samverkan, yrkesroll och utbildning. Del två fokuserar på hur 

respondenterna upplever att de arbetar och hur de vill arbeta i verksamheten. Det presenteras med 

hjälp av Haglunds (2004) traditionella system för att kunna se vad som är vanligast att arbeta med 

och om det finns skillnader att identifiera. För att förenkla presentationen har resultaten delats upp 

i kategorier dessa heter samverkan, utbildning, yrkesroll och traditionella system. 

 
Resultat 

Forskningsdeltagarna kommer under resterande del av studien benämnas som respondenter. 

Enkäten har besvarats av 180 respondenter som är utbildade fritidshemslärare. Första frågan inleds 

med vilket år respondenterna tagit examen där alternativet var före eller efter år 2011. Majoriteten 

av respondenterna representeras utav fritidshemslärare som tog examen innan 2011 se Tabell 1.  

I figur 1 har respondenterna besvarat antalet timmar som de arbetar i den obligatoriska skolan under 

en arbetsvecka. Majoriteten arbetar viss del av veckan i den obligatoriska skolan och 10 procent 

arbetar 0 till 5 timmar av veckan. Vanligast är det att fritidshemslärarna arbetar mellan 10 och 20 

timmar av veckan. Det är en av respondenterna som arbetar 40 timmar i veckan i den obligatoriska 

skolan. 
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Samverkan 

Temat samverkan har två kategorier som respondenterna får svara på. Den ena kategorin påvisar 

respondenternas attityd till hur samverkan fungerar ihop med klasslärare. Den andra kategorin 

påvisar arbetslagets förmåga att nyttja varandras utbildningskompetenser. I figur 2, 3, 4, 5 och 6 

svarade respondenterna på tre påståenden gällande samverkan med klasslärare. De besvarar 

påståendena genom att välja från fem svarsalternativ; ”Bra”, ”Mestadels bra”, ”Mestadels dålig”, 

”Dålig” och ”Avstår svar”.  Majoriteten visar en positiv attityd till hur samverkan ser ut ihop med 

klassläraren. De vanligaste svaren bland respondenterna är att samverkan fungerar bra och 

mestadels bra. Det förekommer en allmänt positiv attityd till hur samverkan med klassläraren ser 

ut på deras arbetsplatser. 

I figur 5 som avser fråga 8 framgår respondenternas svar på om klasslärare lyssnar på 

fritidshemslärarens förslag och idéer om hur en lektion kan utföras. De besvarar påståendena 

genom att välja från fem svarsalternativ; ”instämmer helt”, ”instämmer till viss del”, ”instämmer 

något”, ”instämmer inte alls” och ”avstår svar”. Majoriteten upplever helt eller till viss del att 

klasslärarens lyssnar till fritidshemslärarens förslag och idéer. Det visar sig dock relativt vanligt att 

respondenterna endast instämmer något eller inte instämmer alls gällande påståendet.  

I figur 6 som avser fråga 9 framgår respondenternas svar på om arbetslaget tar tillvara på varandras 

styrkor och kompetenser. Majoriteten är positiva till påståendet och svarade instämmer helt eller 

till viss del. Dock finns det även här att det är relativt vanligt att respondenterna endast instämmer 

något eller instämmer inte alls.  

 

Utbildning 

Temat utbildning påvisar respondenternas svar om hur utbildningen ger dem möjligheter i 

verksamheten samt om de nyttjas efter den utbildningskompetens de besitter. I figur 7, 8 och 9 

svarade respondenterna på tre påståenden gällande utbildning. Påståendena besvaras genom att 

välja från fem svarsalternativ; ”instämmer helt”, ”instämmer till viss del”, ”instämmer något”, 

”instämmer inte alls” och ”avstår svar”. 



19 
 

I figur 7 som avser fråga 3 framgår respondenternas svar på om utbildningen ger dem metoder till 

hur de kan samarbeta med klassläraren. Svaren saknar en tydlig majoritet, då alternativen instämmer 

till viss del, instämmer något samt instämmer inte alls nästintill har lika många svar. Av dessa tre 

svarsalternativ är majoriteten störst bland dem som har en något negativ attityd till utbildningen.  

I figur 8 som avser fråga 4 framgår respondenternas svar på om utbildningen har bidragit med 

verktyg för att arbeta i klassrumsmiljö. Även kring detta påstående saknas en tydlig majoritet, då 

alternativen instämmer helt, instämmer delvis, instämmer något och instämmer inte alls nästintill 

har lika många svar. Majoriteten är dock störst vid instämmer delvis och ger en något mer positiv 

attityd till påståendet. 

I figur 9 som avser fråga 5 framgår respondenternas svar på om fritidshemlärarens utbildning tas 

tillvara när fritidshemsläraren och klassläraren planerar undervisning i klassrummet. Även kring det 

tredje påståendet om utbildning saknas en tydlig majoritet, då alternativen instämmer helt, 

instämmer delvis, instämmer något och instämmer inte alls nästintill har lika många svar. 

Majoriteten utav dessa påvisar dock en något mer negativ attityd till påståendet.  

Yrkesroll 

Temat yrkesroll påvisar respondenternas svar om yrkesrollen i sig samt yrkesrollen i den 

obligatoriska tiden av skolan. I figur 10, 11 och 12 svarade respondenterna på tre påståenden gällande 

samverkan med klasslärare. Påståendena besvaras genom att välja från fem svarsalternativ; 

”instämmer helt”, ”instämmer till viss del”, ”instämmer något”, ”instämmer inte alls” och ”avstår 

svar”. 

I figur 10 som avser fråga 6 framgår respondenternas svar på om de upplever sin roll i den 

obligatoriska skolan som tydlig. Majoriteten anser att de instämmer något vilket står för en något 

negativ uppfattning om yrkets tydlighet. Instämmer något står dock inte för en självklar majoritet, 

tätt därefter kommer instämma till viss del. Dock är det en relativt stor andel respondenter som 

inte instämmer alls. Resultatet är något delad men majoriteten påvisar en något negativ uppfattning 

till tydligheten i yrkesrollen. 

I figur 11 som avser fråga 7 framgår respondenternas svar på om fritidshemsläraren och klassläraren 

har samma syn på hur undervisning ska genomföras. Majoriteten svarade instämmer något och 

menar på att synen på hur undervisning kan genomföras är vanligen olika. Det är en tydlig minoritet 

som anser att påståendet stämmer helt.  



20 
 

I figur 12 som avser fråga 10 framgår respondenternas svar på om klassläraren inkluderar 

fritidshemsläraren i planeringen. Majoriteten instämmer inte alls med påståendet vilket påvisar att 

respondenterna har en negativ uppfattning gällande inkludering av fritidshemslärare i planeringen. 

En tydlig minoritet instämmer helt och anser att de blir inkluderade i planeringen. 

Traditionella system 

Temat traditionella system påvisar respondenternas svar om vilka traditionella system som 

tillämpas i den obligatoriska tiden av skolan vad gäller planeringen, genomförandet samt 

fritidshemslärarens funktioner. I figur 13, 14, 15, 16, 17 och 18 svarade respondenterna på 

påståenden gällande Haglunds (2004) tre traditionella system. Påståendena besvaras genom att välja 

ett svarsalternativ som sedan kopplas till ”socialt inriktade systemet”, ”ämnesinriktade- och 

arbetsdisciplinerade systemet”, ”traditionsintegrerade systemet” och ”avstår svar”. Till påståendena 

har respondenterna även möjlighet att lägga till egna kommentarer.  

I figur 13 som avser fråga 15 framgår respondenternas svar på om vilken som är den vanligaste 

planeringsmetoden för i den obligatoriska tiden av skolan. Majoriteten svarade det ämnes- och 

arbetsdisciplinerade systemet vilket innebär att klassläraren planerar lektionen utan att 

fritidshemsläraren är inblandad. Kommentarer till påståendet är bland annat; ”Har alltid planerat 

ihop tills nu. Då denna lärare inte är intresserad av samverkan utan vill ha mig som resurs i klassen”. 

Det som är minst vanligt är det socialt inriktade systemet vilket innebär att fritidshemsläraren 

planerar egna lektioner utan en klasslärare som baseras på kapitel 1, 2, och 4 i läroplanen. Ett antal 

av respondenterna som svarat det socialt inriktade systemet kommenterar; ”Jag planerar oftast 

ensam mina lektioner, men samråder även med klasslärare. Någon gång ibland är de med på mina 

lektioner” och ”Jag planerar utifrån kapitel 1,2 & 4 i lgr11.”. Det näst vanligaste sättet att planera 

är det traditionsintegrerade systemet där fritidshemsläraren och klassläraren planerar lektionen ihop 

baserat på ämneskunskapen. Kommentarer till påståendet är bland annat; ”Vi samplanerar en 

timme i veckan. Så planering sker både tillsammans och separat. Dock står läraren för den mesta 

planeringen”. 
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I figur 14 som avser fråga 16 framgår respondenternas svar på vilken funktion som 

fritidshemsläraren har under den obligatoriska tiden av skolan. Majoriteten svarade det ämnes- och 

arbetsdisciplinerade systemet där fritidshemsläraren arbetar som resurs i klassrummet där de 

stödjer klassläraren i undervisningen. Fritidshemsläraren är inte delaktig i undervisningen utan är 

där för att hålla ordning i klassrummet och stötta i det som klassläraren inte hinner. Kommentarer 

till påståendet är bland annat; ”Olika beror på vad klassen behöver och vad klassläraren vill” och 

”Kombination mellan stöd till enskild elev och som resurs med klass”. En minoritet svarade att det 

traditionsintegrerade systemet stämmer bäst in på deras situation. Då delar fritidshemsläraren och 

klassläraren upp eleverna i varsin grupp och genomför likadana lektioner som utgår från 

lärandemålen i ämnet och arbetar med värdegrunden från Skolverkets läroplan.  

I figur 15 som avser fråga 17 framgår respondenternas svar på hur fritidshemslärarna upplever att 

de bidrar under den obligatoriska tiden i skolan. Majoriteten upplever att de bidrar som en resursroll 

och stödjer klassläraren under lektionstid, vilket motsvarar det ämnes- och arbetsdisciplinerade 

systemet. Kommentarer till påståendet är bland annat; ” Du bidrar som en resursroll som stödjer 

läraren under dess lektion., Ämneskunskaper, relationer och värdegrund är integrerade och min 

roll justeras från vecka till vecka, dag till dag och minut till minut” och ”Bidrar mycket med sånt 

som klassläraren inte har tid med och ser som merarbete men som är enormt viktigt och ovärderligt 

gäller”. Den näst största andelen respondenter svarade det traditionsintegrerade systemet vilket 

innebär att de bidrar med praktiska moment som komplettering till teoretiska ämnen. En minoritet 

svarade det socialt inriktade systemet vilket innebär att de upplever att de bidrar med 

värdegrundsarbete som hjälper elevernas sociala förmågor under lektionstid. 

I figur 16 som avser fråga 18 framgår respondenternas svar på vilka lärandemiljöer som de helst 

använder när de undervisar i den obligatoriska tiden av skolan. Majoriteten av respondenterna 

svarade det socialt inriktade systemet vilket innebär att de vill arbeta i lärandemiljöer som sker i 

utomhusmiljö eller i fritidshemmets lokaler. Den nästa största gruppen respondenter svarade det 

traditionsintegrerade systemet vilket innebär att fritidshemsläraren helst vill arbeta i miljöer som är 

anpassat efter ämnets syfte. Kommentarer till påståendet är bland annat; ”Beror helt på vad jag ska 

göra”. Endast ett fåtal av respondenterna svarade det ämnes- och arbetsdisciplinerade systemet 

vilket innebär att vilja arbeta i klassrumsmiljö. Kommentarer till påståendet är bland annat; ”Har 

inget val – grupprum, så en klassrumsmiljö. Men det är inte det jag helst valt” och ”Grupprum för 

enskild elev och klassrum för klass. Oftast resurs för enskilda elever och klass samtidigt”. 
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I figur 17 som avser fråga 19 framgår respondenternas svar på vilka de vanligaste pedagogiska 

verktygen är som de använder i den obligatoriska tiden av skolan. En tydlig majoritet svarade det 

traditionsinriktade systemet vilket innebär att fritidshemsläraren vanligen använder sig av praktiska 

övningar som riktas mot ämnet som pedagogiska verktyg. Fördelningen av resterande svar är jämn 

mellan det socialt inriktade systemet och det arbets- och ämnesdisciplinerade systemet. Således 

verkar läromedel som böcker och skrivblock vara lika vanligt som att använda sociala övningar och 

lekar. Kommentarer till påståendet är bland annat; ”Det jag behöver” och ”Barnets lek. Inte 

nödvändigtvis övningar eller lekar”. 

I figur 18 som avser fråga 20 framgår respondenternas svar på hur fritidshemslärare upplever att de 

bör arbeta med ämnesdidaktik inom skolan och fritidshemmet. En tydlig majoritet svarade det 

traditionsintegrerade systemet. Det innebär att skolan och fritidshemmet skall arbeta mer för att 

anamma de olika lärandemålen och komplettera varandra i båda miljöerna men att fortfarande vara 

delade för att uppdraget ska bli detsamma. Kommentarer till påståendet är bland annat; ”Jag tror 

att båda behövs. Det finns mycket i kulturen som skiljer och jag tror att vi kan komplettera varandra 

bra. Det viktiga är att vi har en samsyn kring elev och sätter eleven i fokus. Relationer är A och O 

för att kunna komma någonstans i lärandet. Har eleven en god självkänsla, känner sig trygg och 

trivs i sitt sammanhang så har man också det optimala utgångsläget för att kunna erövra kunskap.” 

och ”Har arbetat där skola-fritids var ett arbetslag. Berikande men skolan tog all kraft, inget Ivar 

till fritids. Arbetar nu där fritids och skola samverkar, men fritids är eget arbetslag. Finns utrymme 

och man känner sig inte utnyttjad. Men samarbetet kring eleverna saknar jag.”. Endast ett fåtal av 

respondenterna svarade det socialt inriktade systemet och det arbets- och ämnesdisciplinerade 

systemet, vilka båda har relativt lika antal svar. Det socialt inriktade systemet innebär att skolan och 

fritidshemmet är två olika arbetsmiljöer och inte bör blandas ihop för att eleverna skall få den 

optimala fritiden och lärandet. Det arbets- och ämnesdisciplinerade systemet innebär att 

fritidshemmet skall anamma ämnesdidaktikens lärandemål i skolan mer. 
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Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras den metod som lagt grunden för studien och efterföljs sedan av en 

diskussion av studiens resultat som innebär en tolkning av enkäternas resultat i relation till tidigare 

forskning som studien är uppbyggd efter.  

 

Resultatdiskussion 

Efter dataanalysen från enkäten kunde vi utifrån respondenternas svar, avläsa att fråga 11 inte var 

relevant för studien. Således har fråga 11 plockats bort från studien och ges ingen plats i varken 

resultatet eller diskussion. Fråga 11 finns att ta del av i bilaga 2.  

 

Samverkan  

I figur 2, 3, 4, 5 och 6 framgår respondenternas svar på påståenden som inbegriper samverkan. 

Begreppet samverkan innefattar hur fritidshemslärares och klasslärares samarbete fungerar samt 

hur fritidshemlärare uppfattar sin och klasslärares förmåga att arbeta ihop. Hansen (1999) beskriver 

att konflikter kan uppstå när fritidshemslärares och klasslärares olika lärandetraditioner möts i en 

lärandemiljö som tillhör klassläraren och att samarbetet därmed kan bli lidande. Det beskrivs att 

majoriteten av fritidshemslärarna upplever att samarbetet mellan dem och klassläraren fungerar 

bra. Dock upplever de att deras egen förmåga till samarbete är bättre än klasslärarens. Resultatet 

baseras utifrån respondenternas synvinkel och är givetvis något subjektivt dock menar Hansen 

(1999) att det vanligtvis är fritidshemsläraren som har störst förmåga till samarbete i en lärandemiljö 

där klassläraren har en viss maktposition. Vidare beskriver Andersson (2013) att fritidshemslärare 

anstränger sig mer genom sin egen flexibilitet för att få en fungerande samverkan i klassrummet. 

Anledningen till det upplevda behovet av ökad flexibilitet menar Andersson (2013) grundar sig i 

att klassläraren har en större utbildningskompetens. Majoriteten av respondenterna anser att 

klasslärare överlag lyssnar på fritidshemslärarnas förslag och idéer för hur en lektion kan 

genomföras. I en jämförelse mellan de fritidshemslärare som tog examen före 2011 kontra efter 

2011 syns dock en markant skillnad på fritidshemslärarnas uppfattningar. Enligt figur 5b framgår att 

majoriteten av de som tog examen efter 2011 har en negativ inställning till huruvida deras förslag 

och idéer blir mottagna, till skillnad från de som tog examen innan 2011 som är tydligt positiva till 

hur deras idéer och förslag används. Vad anledningen till denna tydliga skillnad är går inte att utläsa 

från resultatet. Möjligtvis beror det på hur respondenternas utbildning har sett ut eller att 

respondenterna med en examen efter 2011 har mindre arbetslivserfarenheter från arbete i 

fritidshem med en akademisk examen. Med anledning av att utbildningen reformerades 2011 

(Pihlgren, 2013) kan det antas vara anledningen till skillnaden. Ändock den tydliga skillnaden i 
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relation till examensår, anser respondenterna att såväl klasslärare som fritidshemslärare tar tillvara 

på varandras styrkor och utbildningskompetenser. Det i kombination med en öppen 

kommunikation kan vara en framgångsväg till en bra samverkan (Hansen Orwehag, 2013; 

Pálsdottir, 2012). 

Figur 5b 

 

Utbildning  

Jönsson och Rubinstein-Reich (1996) beskriver att det kan förekomma dålig stämning mellan 

fritidspedagoger och klasslärare, vilket framkom under intervjuer med fritidspedagoger under 

början av 1990 talet. Det framgår att fritidshemslärare upplever en positiv känsla kring att 

samarbeta med klasslärare men att metoder från utbildningen inte är en bidragande orsak till att 

samarbetet fungerar. Dock framgår det att majoriteten upplever att utbildningen har gett dem 

verktyg för hur arbetet ska ske i klassrumsmiljö där både klasslärare och fritidshemslärare finns 

närvarande och samverkar. Det kan tolkas som att samarbetet fungerar bra tack vara utbildningen, 

även om respondenterna inte upplever att de har blivit utbildade i dessa specifika frågor. Rohlin 

(2017) menar att utbildningen ska ge kunskaper om att undervisningen ska baseras på beprövad 

erfarenhet och vetenskaplig grund. Har fritidshemsläraren fått verktyg för att undervisa i samverkan 

kan utbildningen vara en bidragande anledning till ett fungerande samarbete. Således kan 

samverkan antas ha blivit bättre sedan Jönsson och Rubinstein-Reich (1996) genomförde sina 

intervjuer på 1990-talet. 

 

Huruvida fritidshemslärarnas utbildning tas tillvara på vid planering av undervisning, framgår att 

respondenterna har en mycket varierad uppfattning där ingen tydlig majoritet finns. Däremot 

framkommer desto tydligare mönster om jämförelsen görs mellan examensår, där en markant 

skillnad förekommer gällande hur de olika grupperna upplever att utbildning tas tillvara. I figur 9b 
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framgår att de som har en positivare inställning till frågan är procentuellt högre i gruppen som tog 

examen innan 2011. Av dem som tog examen efter 2011 förekommer det en tydligare negativ 

inställning, vilket kan antas bero på den förändrade utbildningen och läroplanens förtydligande. 

2011 förändrades utbildningen från en specificerad yrkesutbildning till en akademisk 

grundskollärare, (grundskollärare med inriktning mot fritidshem) där man fick behörighet att 

undervisa i valbara praktiska eller estetiska skolämnen (Pihlgren, 2013). Förändringen medförde 

även att utbildningen ska ge grundläggande kunskaper och lärprocesser i läs-, skriv- och 

matematiklära (Rohlin, 2017). 

Figur 9b 

 

Yrkesroll  

Danielsson (2008) menar att det är viktigt att fritidshemslärare är medvetna om sin yrkesidentitet 

för att det annars kan vara lätt att fritidshemslärare enbart får arbetsuppgifter tilldelade sig. Det kan 

i sin tur medföra att yrkesrollen inte behåller sin identitet. Det framgår att det finns en negativ trend 

bland respondenterna angående yrkesrollens tydlighet i den obligatoriska skolan. Majoriteten anser 

att rollen inte alls är tydlig eller att flera delar av rollen inte är tydlig. Anthony och Morra (2016) 

och Hansen (1999) menar att den statusskillnad som förekommer mellan fritidshemslärare och 

lärare kan bidra till att fritidshemslärare ofta faller utanför ramarna då lärare prioriteras högre. Dessa 

skillnader kan bero på den tydliga hierarki som finns inom skolverksamheten (Ludvigsson, 2012). 

Skolverket (2011, rev.2017) beskriver att samverkan mellan förskola, fritidshem och skolan ska ske. 

Det kan vara ytterligare en orsak till att fritidshemlärare upplever att de är i behov av att ha en ökad 

flexibilitet, för att kunna vara kittet som får allt att fungera (Andersson, 2013). Det ökade kravet på 

att vara flexibel kan orsaka att det blir svårare att behålla sin yrkesidentitet. Dock är det tydligt att 

examensår står för en markant skillnad i hur yrkesrollen upplevs, vilket framgår av figur 10b nedan. 

Utifrån studiens resultat framgick att utbildningen på ett eller annat sätt har påverkat hur 
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fritidshemslärare ser på sin yrkesroll men även hur länge man har varit verksam i yrket. De mer 

nyexaminerade fritidshemslärarna upplever rollen som mer otydlig i den obligatoriska skolan. Det 

kan möjligtvis bero på att de har en annan syn på hur deras yrkesroll förväntas att se ut med 

anledning av vad utbildningen givit intryck av. Hur yrkesrollen förväntas se ut kontra hur den 

faktiskt ser ut i verkligheten, upplevs inte överensstämmande av de mer nyutexaminerade 

fritidshemslärarna eftersom det inte finns några egentliga riktlinjer för fritidshemsläraren i den 

obligatoriska skolan. Det kan således tolkas som att Skolverkets (2011, rev.2017) fjärde kapitel i 

läroplan inte blir använt på ett sådant tydligt sätt som det bör i praktiken.   

Figur 10b 

 

Det är en minoritet av fritidshemslärarna som anser att de och klassläraren har samma syn på hur 

undervisning ska genomföras, majoriteten anser istället att det finns både likheter och skillnader i 

hur man ser på frågan. Det kan tolkas som positivt när fritidshemslärare och lärare har olika 

utbildningar och således bör ha olika lärprocesser. Hansen (1999) beskriver att det är viktigt att 

utveckla tydliga identiteter för att de olika yrkena inte ska smälta samman. Det kan framförallt vara 

viktigt när samverkan mellan yrkesrollerna sker. Hansens (1999) resonemang stärks av resultatet 

där det framgår att majoriteten anser att klassläraren lyssnar på fritidshemslärarens förslag och idéer 

i undervisningen samt att styrkor och kompetenser tas tillvara på inom arbetslagen. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara fullständig samsyn kring hur undervisningen ska genomföras men genom 

att trots allt lyssna till varandra idéer och ta tillvara på varandras styrkor kan framgång nås (Hansen 

Orwehag, 2013; Pálsdottir, 2012). Anthony och Morra (2016) samt Hansen Orwehag (2013) belyser 

att skolans bör ses som ett gemensamt uppdrag för fritidshemslärare och lärare där olika 

kompetenser tas tillvara vilket tydliggör identiteterna i yrkesrollerna. Bland respondenterna framgår 

det att det finns splittringar kring samverkan och integration med den obligatoriska skolan. Det 

finns de fritidshemslärare som anser att det är viktigt med samordning men även det de som anser 
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att det ska vara två skilda arenor (SOU 2008:109). Andersson (2013) och Pálsdottir (2012) menar 

att fritidshemslärarens roll har blivit mer diffus sedan integrationen mellan fritidshemmet och 

skolan. Det är en uppfattning som har funnits ända sedan integrationen påbörjades under 1980-

talet. En av orsakerna till detta kan vara för att yrket innehåller många olika delar (Andersson, 2013; 

Wendel, 2018), vilket även framgår av resultatet och kan göra yrket svårdefinierat.  ”Jag kan bidra 

med det som behövs vilket kan va alla alternativen. Jag har en flytande roll som passar mig bra.” 

”Du bidrar som en resursroll som stödjer läraren under dess lektion., Ämneskunskaper, relationer 

och värdegrund är integrerade och min roll justeras från vecka till vecka, dag till dag och minut till 

minut.” ”Assistent åt elev.” 

 

Traditionella system 

I resultatet framgår vilket som är fritidshemslärares vanligaste arbetssätt under den obligatoriska 

tiden av skolan enligt de tre traditionssystemen som Haglund (2004) beskriver. Det vanligaste 

arbetssättet för fritidshemslärarna är det ämnesinriktade, - och arbetsdisciplinerade 

traditionssystemet. Där arbetar fritidshemsläraren ihop med klassläraren men klassläraren har 

ansvaret över lektionen och planeringen (Haglund, 2004). Det framgår att majoriteten inte är 

delaktiga i varken planering eller genomförandet av lektionerna. Det bekräftar att den vanligaste 

genomförandemetoden i klassrummet fortfarande är ”en mot en lärande” som innebär att 

klassläraren ansvarar för undervisningen med stöd av en annan lärare i bakgrunden (Hansen, 1999). 

Vidare bekräftar det att en fritidshemslärare vanligen arbetar med en klasslärare som har ansvaret 

för både planeringen och genomförandet, där fritidshemsläraren arbetar som resurs åt klassläraren 

vilken även bestämmer fritidshemslärarens roll i klassrummet. En anledning till att 

fritidshemsläraren underställer sig klassläraren är att skoltraditionen prioriterar klasslärarens ämnes 

expertis i klassrummet vilket gör att fritidshemsläraren enbart ska vara stödjande (Hansen, 1999). 

Det kan bero på att fritidshemslärarnas prioritet inte finns inom den obligatoriska skolan utan i 

fritidshemmet (Hansen, 1999). Det uttrycks i kommentarer från enkäten att det är upp till 

klassläraren om hen tycker att genomförande och planeringen ska ske ihop med fritidshemsläraren 

eller inte. Ett sådant resonemang medför att fritidshemslärarens kompetens inte tas tillvara när de 

inte inkluderas i planeringen eller genomför någon egen del av lektionen (Anthony & Morra, 2016). 

Dock går det att utläsa skillnader mellan de fritidshemslärare som arbetar ur ett ämnesinriktat, - 

och arbetsdisciplinerat traditionssystem kontra en traditions integrerat eller socialt traditionssystem. 

Fritidshemslärare från de senare två traditionssystemen beskriver att det finns ett samarbete mellan 

kollegiet och att de är delaktiga i genomförandet och planeringen utav lektionerna 
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Det är tydliga skillnader i hur fritidshemslärarna arbetar och hur de helst skulle vilja arbeta, både i 

vilka miljöer och metoder. Majoriteten beskriver att de helst arbetar med praktiska metoder och 

mot värdegrundsarbetet. De beskriver att de helst vill arbeta i utomhusmiljöer och på 

fritidshemmet, inte i det traditionella klassrummet. Vidare arbetar de gärna med ämneslärande i 

praktiska lärandemetoder istället för att arbete med läromedel som böcker och skrivblock. Det 

socialt inriktade traditionssystemet typ av lärandemiljö beskriver där fritidshemsläraren får arbeta 

med eleverna där fritidshemsläraren upplever att hens yrkesroll passar (Haglund, 2004). Dock 

beskrivs det av majoriteten att det traditionsintegrerade samarbetssystemet är viktigt för att få en 

helhetssyn över hela skolan. Det kan möjligtvis tolkas som att fritidshemslärarna ser sin professions 

arbetsmetoder som viktiga men att de vill se en samverkan med klassläraren. Det för att nyttja båda 

parters professioner för att uppnå den bästa lärandeformen. Det går i linje med läroplanens 

riktlinjer (Skolverket, 2011, rev.2017) samt Anthony och Morra (2016) och Hansen Orwehag 

(2013) som belyser samverkan i skolan som det optimala för lärandet. 

 

Slutsats 
Med hjälp av resultatet har avsikten varit att svara på hur yrkesrollen ter sig i verkligheten, hur 

utbildningen tas tillvara och de vanligaste arbetsuppgifterna de fritidshemslärare har som 

medverkat i studien. Det kan konstateras att fritidshemslärarna spenderar en större del av 

arbetsdagen i den obligatoriska tiden av skolan enligt statistiken över antalet timmar de arbetar där.  

  

De flesta fritidshemslärarna ser vikten av en tydlig koppling mellan fritidshemmet och den 

obligatoriska skolan för att få en helhet över dagen. Det visar på ett tydligt traditions integrerat 

system som går hand i hand med den samverkan mellan fritidshemslärare och klasslärare som 

majoriteten tycker fungerar bra. Det är positivt och kan vara ett tecken på att 

utbildningskompetensen och yrkesrollen är på väg att integreras i den obligatoriska tiden av skolan. 

Det som möjligtvis kan vara problematiskt är att de lärare som är relativt nyexaminerade är mer 

negativt inställda till hur yrkesrollen och samverkan ser ut. Majoriteten av fritidshemslärarna tycker 

att deras yrkesroll är otydlig. Det kan bero på att utbildningen och det nya kapitlet fyra i läroplanen 

har börjat förtydliga yrkesrollen men att det i verksamheterna inte är lika tydligt ännu. Det framgår 

att majoriteten fungerar som resurser för klasslärare och har många olika funktioner i den 

obligatoriska skolan. Innan förtydligandet i läroplanen var yrkesrollen otydlig, således kunde 

yrkesrollen vara mer flytande i verksamheterna. Med en tydligare yrkesroll och identitet kommer 

mer missnöje skapas från nyutexaminerade om de får en flytande yrkesroll. I forskning från år 1999 

(Calander, 1999; Hansen, 1999) beskrivs det att rollen är otydlig till viss del vilket fortfarande är 

överensstämmande. Dock har fler fritidshemslärare egna funktioner genom rast verksamhet, estetik 
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och praktisk undervisning som utbildningen givit, således verkar yrkesrollen gå mot en tydligare 

funktion i den obligatoriska tiden av skolan.  

 

Haglunds (2004) traditionssystem gav ett större perspektiv på tolkningen av enkätens resultat. 

Majoriteten av fritidshemslärarna arbetar i ett ämnes-, och arbetsdisciplinerat system i samverkan 

med klassläraren men arbetar helst i ett traditionsintegrerat system där deras utbildningskompetens 

nyttjas i samråd med klassläraren för att genomföra egna lektioner som kompletterar ämnesläran. 

Dock använder majoriteten helst lärandemiljöer i det socialt inriktade systemet där de vanliga 

klassrumstraditionerna lämnas för att arbeta utomhus eller på fritidshemmet där deras 

yrkeskompetens och utbildning passar bättre ihop med lärandemiljön. Det kan skapa konflikter när 

fritidshemslärarna arbetar på ett sätt men önskar arbeta på ett annat. En anledning till det kan vara 

den konflikt som sker i lärandemiljön med metoder som inte tillhör utbildningens eller 

fritidshemmets egna lärandetraditioner, vilka baseras på praktiskt utförande och lustfyllt lärande 

(Skolverket, 2011, rev.2017).  

 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att undersöka de vanligast förekommande uppgifterna för fritidshemslärares 

arbete samt huruvida deras kompetens tas tillvara, är vi nöjda med valet av en kvantitativ metod. 

Studien hade fått en tämligen annorlunda inriktning med en kvalitativ metod, där studiens 

frågeställningar inte hade gett samma resultat.  

 

I studiens startskede var avsikten att urvalet skulle bestå utav våra egna kontakter kompletterat utav 

fritidshemslärare på skolor i närområdet som vi skulle nå genom att kontakta skolornas rektorer. 

Vi märkte dock tidigt att vi skulle få svårt att samla in den mängd data genom att endast använda 

ovanstående kontaktmetoder. För att kompensera för vad vi trodde skulle vara ett låga intresset 

från rektorerna valde vi att istället använda oss av ett online forum för fritidshemlärare. Forumet 

blev en viktig kontaktyta för fortsättningen av studien, där var intresset högt och vi fick god respons 

från medlemmarna. Forumet som vi använde oss av finns på Facebook, Fritidspedagoger – världens 

bästa yrke och är en sluten grupp för fritidshemslärare med ett högt antal medlemmar. Det går inte 

att garantera att samtliga respondenterna från forumet är inom vår urvalsgrupp. Det har vi dock 

försökt styra genom att examensår måste fyllas i enkäten.  

 

Vi ser både positiva och negativa aspekter med att använda enkät som datainsamlingsmetod. Dels 

var det svårt att utforma enkäten helt utan ledande frågor eller frågor som inte kan misstolkas eller 
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blir otydliga. Även att vi vid flera tillfällen reducerat fel i enkäten kunde vi märka av att vissa frågor 

kunde misstolkas. Om det hade funnits mer tid, skulle vissa frågor kunnat omformuleras 

ytterligarare eller i viss mån plockats bort då enstaka frågor inte följer vårt syfte. Vi är dock positiva 

till att vissa frågor kompletterades med kommentarsfält. Det gjorde att svaren kunde fördjupas och 

ge utökande data till studien men även framhäva om svaren blivit misstolkade. Enkäten besvarades 

av 180 respondenter varav 100 enkätsvar var det antal som studien krävde. Kvalitén på svaren var 

dock skiftande. Möjligen är anledningen till det höga antalet medverkande att syftet är så pass 

aktuellt och berör många fritidshemslärare dagligen. Givetvis hade vi ett stort bortfall eftersom 

studien tillgängliggjordes för flera tusen möjliga respondenter och skickades ut vid åtta tillfällen. 

Det är svårt att beräkna bortfall och svarsfrekvens då vi använde oss av en webbsurvey länkad i ett 

forum samt delgav våra egna kontakter. 

 

I efterhand kan vi vara något kritiska till vår bristande kunskap i SPSS som vi valde som 

analysmetod. Det kunde ha tagit mindre tid om vi hade skapat oss bättre förutsättningar till att 

förstå SPSS som system innan vi utformade enkäten. Möjligtvis hade det gjort att analysen av data 

gått smidigare och att resultatet hade blivit tydligare från början. Tidsbristen gjorde att det inte var 

möjligt att lära sig mer om systemet i förväg. För att inte ha några tidigare erfarenheter eller 

kunskaper av varken enkäter eller analysering i SPSS, är vi nöjda med hur utgången av analysen har 

blivit. 

 

Det vore önskvärt att kunna generalisera studien över en större population än vad som är möjligt. 

Anledningen till att generalisering inte är möjlig beror på att vi hade för få respondenter samt att 

vi använde oss utav ett bekvämlighetsurval. Detta var vi medvetna om vid studiens början men 

hade studien haft en annan inriktning gällande urvalsmetod och kvantitet skulle studiens resultat 

möjligtvis kunna generaliseras. Studiens reliabilitet hade kunnat stärkas ytterligare om enkäten hade 

gjorts om på nytt av samma urvalsgrupp med samma resultat. Detta var dock inte möjligt med 

anledning av tidsaspekten.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

Studiens resultat visade sig vara intressant och ger fler möjliga ingångar till att forska vidare inom 

ämnet. En stor del av den forskning som använts är äldre forskning men eftersom utbildningen 

förändras kontinuerligt hade det varit bra om forskningen följde efter. Genom att mer djupgående 

undersöka skillnaderna utifrån utbildningens examensår kan svar uppnås huruvida skillnaderna är 
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större eller mindre än vad enkätens resultat visar och vidare ta reda på varför det är så. Vidare skulle 

en forskning om varför det inte finns en tydlig roll för fritidshemsläraren vara intressant. Resultatet 

kan anses vara ett tecken på att fritidshemslärares utbildningskompetens inte används i den grad 

som den borde. Rektorer och lärare kan se över hur de kan integrera fritidshemslärarens utbildning 

och lärande i skolan för att effektivisera den obligatoriska skolan. En tredje ingång till vidare 

forskning skulle vara att utföra studien i ett större perspektiv för att kunna jämföra 

fritidshemslärarens roll i olika kommuner. Det är när staten sätter ramverket genom styrdokument 

för hur skolverksamheten ska vara men respektive kommun möjligtvis har sina egna tillämpningar 

i viss mån beroende på politisk styrning. Således vore det intressant se om det finns skillnader i hur 

tydlig yrkesrollen är och vad man bidrar med beroende på kommunernas politiska styrning, 

ekonomiska förutsättningar, invånarantal och antal nyanlända elever. Vilka likheter eller skillnader 

finns för yrkesrollen om en jämförelse av dessa faktorer görs på den kommunala nivån? Kanske 

kan rollen tydliggöras och möjliggöra att rollen når sin fulla potential. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Informationsbrev 

 

Hejsan! 

 

Vi skulle vilja tacka dig för att du valt att medverka i vår kvantitativa forskningsstudie 
(examensarbete). För dig kommer det att innebära att du kommer att få svara på 21 frågor och 
avsätta en tid på 5-10 minuter. Vi som kommer att hålla i enkäterna / arbetet heter James Ellison 
och Marcus Strandberg. Vi tar examen som grundlärare med inriktning mot fritidshem på 
Högskolan för lärande och kommunikation i juni 2018. 

Vi är intresserade av att undersöka hur du som fritidshemslärare arbetar under den obligatoriska 
delen av skoldagen. Vår forskningsstudie kommer behandla frågor om hur fritidshemslärare 
används i den skolpliktiga verksamheten och hur samspelet ser ut mellan fritidshemsläraren och 
klassläraren. 

Enkäterna kommer i huvudsak bestå av kryssfrågor där ni får olika alternativ. De kommer även 
finnas utrymme på vissa frågor för egen text om ni vill fördjupa ert svar. Alla frågor är obligatoriska 
frågor vilket innebär att samtliga frågor behöver besvaras, du kan välja avstå att svara på frågan 
genom att kryssa "avstå svar" men vi är tacksamma om du svarar på allt. Skickar sedan enkäterna 
när ni känner er redo. 

Underenkäterna kommer vi inte att fråga efter några personuppgifter eller annan privat 
information, det ända vi behöver vet är vilket år du tog din examen. Dina svar från enkäten kommer 
att vara som grund för vår studie. 

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er: 

James Ellison: 072-3020322, elja1588@student.ju.se 

Marcus Strandberg: 073-5373720, stma1521@student.ju.se  

Vi ser fram emot att ta del av dina svar! 

Med vänliga hälsningar 

James Ellison & Marcus Strandberg 

 

 

mailto:elja1588@student.ju.se
mailto:stma1521@student.ju.se


 
 

Bilaga 2. Enkät 

Fritidshemslärare i den obligatoriska skoldagen. 

Hejsan! 

Vi heter James Ellison och Marcus Strandberg. Vi utbildar oss till grundlärare med inriktning mot 

fritidshem på Jönköping University.  

Vi är intresserade av att undersöka hur du som utbildad fritidshemslärare/fritidspedagog arbetar 

under den obligatoriska delen av skoldagen. Vår studie kommer behandla frågor om hur 

fritidshemslärare arbetar i den skolpliktiga verksamheten och hur samverkan ser ut mellan 

fritidshemsläraren och klassläraren. 

Vi vill tacka dig för att du medverkar i vår enkät. Enkäten tar 5-10 minuter att genomföra och 

innehåller 20 frågor. Under enkäten kommer vi inte att fråga efter några personuppgifter eller annan 

privat information, det enda vi behöver veta är vilket år du tog din examen. Dina svar från enkäten 

kommer att ligga till grund för vår studie. 

Enkäten kommer i huvudsak bestå av kryssfrågor där du får olika alternativ. Du kan välja avstå att 

svara på frågan genom att kryssa "avstå svar" men vi är tacksamma om du svarar på allt. Det 

kommer på vissa frågor finnas utrymme för egen text om du vill fördjupa ditt svar. Skicka sedan in 

enkäten när du känner dig klar. För att kunna avsluta enkäten behöver alla frågor vara besvarade. 

För frågor kan du mejla oss: elja1588@student.ju.se stma1521@student.ju.se 

 

1. Vilket år tog du examen?  Svara med siffror 

 

2. Hur många timmar under en vecka arbetar du i den obligatoriska tiden av skolan? 

- 0 - 5 timmar 

- 5 - 10 timmar 

- 10 - 20 timmar 

- 20 - 40 timmar 

- 40 timmar 

- Avstår svar

mailto:stma1521@student.ju.se


 
 

 

3. Din utbildning har gett dig metoder för hur klasslärare och fritidshemslärare kan 

samarbeta.  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. 

- Instämmer helt 

- Instämmer till viss del 

- Instämmer något 

- Instämmer inte alls 

- Avstår svar 

 

4. Din utbildning har gett dig pedagogiska verktyg för att arbeta i klassrumsmiljö. * 

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. 

- Instämmer helt 

- Instämmer delvis 

- Instämmer något 

- Instämmer inte alls 

- Avstår svar 

 

5. Din utbildning som fritidshemslärare tas tillvara på när du och klasslärare planerar 

undervisning i klassrummet.  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. 

- Instämmer helt 

- Instämmer delvis 

- Instämmer något 

- Instämmer inte alls 

- Avstår svar 

 

6. Din roll som fritidshemslärare är tydlig under den obligatoriska tiden av skolan.  

       I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning 

- Instämmer helt 

- Instämmer delvis 



 
 

- Instämmer något 

- Instämmer inte alls 

- Avstår svar 

 

 

7. Klasslärare och fritidshemslärare har samma syn på hur man ska genomföra en 

undervisning.  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. 

- Instämmer helt 

- Instämmer delvis 

- Instämmer något 

- Instämmer inte alls 

- Avstår svar 

 

8. Klasslärare lyssnar på dina förslag och idéer om hur en lektion kan utföras.  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. 

- Instämmer helt 

- Instämmer delvis 

- Instämmer något 

- Instämmer inte alls 

- Avstår svar 

 

9. Arbetslaget tar vara på varandras styrkor och kompetenser.  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning.  

- Instämmer helt 

- Instämmer delvis 

- Instämmer något 

- Instämmer inte alls 

- Avstår svar 



 
 

 

10. Klassläraren inkluderar dig som fritidshemslärare i planeringen.  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. 

- Instämmer helt 

- Instämmer delvis 

- Instämmer något 

- Instämmer inte alls 

- Avstår svar 

 

11. Klassläraren arbetar med läroplanens värdegrund under obligatoriska skoltiden.  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning.  

- Instämmer helt 

- Instämmer delvis 

- Instämmer något 

- Instämmer inte alls 

- Avstår svar 

 

 

 

 

 

 

12. Din förmåga att samarbeta med klassläraren är.  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. 

- Bra 

- Mestadels bra 

- Mestadels dålig 

- Dålig 

- Avstår svar 



 
 

 

13. Klasslärarens förmåga att samarbeta med dig är.  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. 

- Bra 

- Mestadels bra 

- Mestadels dålig 

- Dålig 

- Avstår svar 

 

14. Samarbetet när du arbetar i klassrummet ihop med klasslärare är. 

 I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din       

uppfattning. 

- Bra 

- Mestadels bra 

- Mestadels dålig 

- Dålig 

- Avstår svar 

 

15. Hur ser planeringstiden ut för den obligatoriska tiden av skolan som du medverkar 

i? I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. Längst ner i 

rutan har du en kommentarruta där du kan fördjupa ditt svar om du önskar. 

- Du planerar själv en separat del av lektion utifrån värdegrund i läroplanen? 

-  Klassläraren planerar själv lektionen utifrån lärandemålen i ämnet och du medverkar utan 

att vara delaktig i planeringen? 

-  Du och läraren planerar lektion ihop utifrån både ämnets lärandemål och skolans 

värdegrund 

-  Lektioner planeras ihop i arbetslagen 

-  Avstår svar   

- Övrigt:  



 
 

 

 

 

16. Vilken funktion har du som fritidshemslärare under den obligatoriska tiden av 

skolan? 

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. Längst ner i rutan 

har du en kommentarruta där du kan fördjupa ditt svar om du önskar. 

- Du arbetar som en resurs där du stödjer klassläraren i klassrummet och hjälper eleverna i 

sitt ämne. 

- Du och klassläraren delar upp eleverna i varsin grupp och genomför likadana lektioner som 

utgår från lärandemålen i ämnet och arbetar med värdegrunden från skolverkets läroplan. 

- Du och klassläraren delar upp eleverna i varsin grupp och du genomför en lektion 

som utgår från värdegrunden i skolverkets läroplan.   

- Avstår svar  

- Övrigt:  

 

17. Hur bidrar du som fritidshemslärare under den obligatoriska tiden i skola?  

I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. Längst ner i rutan 

har du en kommentarruta där du kan fördjupa ditt svar om du önskar. 

 

- Du bidrar med praktiska moment som komplettering till teoretiska ämnen. 

- Du bidrar som en resursroll som stödjer läraren under dess lektion. 

- Du bidrar med värdegrundsarbete som hjälper elevernas sociala förmågor under 

lektionstid.  

- Avstår svar   

- Övrigt:  

 

18. Vilka lärandemiljöer använder du helst när du som fritidshemslärare undervisar i 

under den obligatoriska skoldagen? I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som 

passar din uppfattning. Längst ner i rutan har du en kommentarruta där du kan fördjupa 

ditt svar om du önskar.  

- Klassrumsmiljö 

-  Utomhusmiljö 

-  Fritidshemmet 



 
 

-  Avstår svar   

- Övrigt: 

 

19. Vilka pedagogiska verktyg använder du oftast när du arbetar under den 

obligatoriska skoltiden? I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din 

uppfattning. Längst ner i rutan har du en kommentarruta där du kan fördjupa ditt svar 

om du önskar.  

- Läromedel som böcker, skriv och läs block 

-  Sociala övningar och lekar 

-  Praktiska övningar som riktas i ämnet 

-  Avstår svar  

- Övrigt: 

20. Tycker du att fritidshemsläraren bör arbeta med ämnesdidaktik inom skolan och 

fritidshemmet?  I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. 

Längst ner i rutan har du en kommentarruta där du kan fördjupa ditt svar om du önskar.  

- Ja, fritidshemmet skall anamma ämnesdidaktiken lärandemålen i skolan mer. 

-  Ja, skolan skall anamma fritidsidshemmens lärandemål i skolan mer. 

-  Ja, skolan och fritidshemmet skall arbeta mer för att anamma de olika lärandemålen 

och komplettera varandra i både miljöerna. Men fortfarande vara delade för att 

uppdragen ska bli detsamma. 

-  Nej, skolan och fritidshemmet är två olika arbetsmiljöer och bör inte blandas ihop för att 

eleverna skall få den optimala fritiden och lärande.   

- Avstår svar   

- Övrigt: 

 

 

21. Härmed samtycker jag till att resultatet i enkäten presenteras i studien.             

 

- Godkänner 



 
 

Bilaga 3. Tabeller och diagram 

 

Tabell 1 med figur 

Fråga 1: Vilket år tog du examen? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid <2011 108 60,0 60,0 60,0 

2011> 72 40,0 40,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Figur 1 med tabell 

Fråga 2: Hur många timmar under en vecka arbetar du i den obligatoriska tiden av skolan? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 0 - 5 timmar 19 10,6 10,6 10,6 

5 - 10 timmar 54 30,0 30,0 40,6 

10 - 20 timmar 77 42,8 42,8 83,3 

20 - 40 timmar 27 15,0 15,0 98,3 

40 timmar 1 ,6 ,6 98,9 

Avstår svar 2 1,1 1,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

 

Samverkan 

 

Figur 2 med tabell 

Fråga 13: Klasslärarens förmåga att samarbeta med dig är? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Bra 70 38,9 38,9 38,9 

Mestadels bra 73 40,6 40,6 79,4 

Mestadels dålig 20 11,1 11,1 90,6 

Dålig 11 6,1 6,1 96,7 

Avstår svar 6 3,3 3,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

 

Figur 3 med tabell 

 
Fråga 12: Din förmåga att samarbeta med klassläraren är? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Bra 98 54,4 54,4 54,4 

Mestadels bra 68 37,8 37,8 92,2 

Mestadels dålig 8 4,4 4,4 96,7 

Dålig 2 1,1 1,1 97,8 

Avstår svar 4 2,2 2,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

 

Figur 4 med tabell. 

Fråga 14: Samarbetet när du arbetar i klassrummet ihop med klasslärare är? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Bra 74 41,1 41,1 41,1 

Mestadels bra 79 43,9 43,9 85,0 

Mestadels dålig 11 6,1 6,1 91,1 

Dålig 6 3,3 3,3 94,4 

Avstår svar 10 5,6 5,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

 



 
 

Figur 5 med tabell. 

Fråga 8: Klasslärare lyssnar på dina förslag och idéer om hur en lektion kan utföras? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 60 33,3 33,3 33,3 

Instämmer till viss del 48 26,7 26,7 60,0 

Instämmer något 32 17,8 17,8 77,8 

Instämmer inte alls 32 17,8 17,8 95,6 

Avstår svar 8 4,4 4,4 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

Figur 6 med tabell. 

Fråga 9: Arbetslaget tar vara på varandras styrkor och kompetenser? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 62 34,4 34,4 34,4 

Instämmer till viss del 56 31,1 31,1 65,6 

Instämmer något 35 19,4 19,4 85,0 

Instämmer inte alls 27 15,0 15,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

 

Utbildning 

 

Figur 7 med tabell. 

Fråga 3: Din utbildning har gett dig metoder för hur klasslärare och fritidshemslärare kan samarbeta? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 24 13,3 13,3 13,3 

Instämmer till viss del 56 31,1 31,1 44,4 

Instämmer något 52 28,9 28,9 73,3 

Instämmer inte alls 47 26,1 26,1 99,4 

Avstår svar 1 ,6 ,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

 

Figur 8 med tabell. 

Fråga 4: Din utbildning har gett dig pedagogiska verktyg för att arbeta i klassrumsmiljö. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 40 22,2 22,2 22,2 

Instämmer till viss del 72 40,0 40,0 62,2 

Instämmer något 40 22,2 22,2 84,4 

Instämmer inte alls 28 15,6 15,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

 



 
 

Figur 9 med tabell. 

Fråga 5: Din utbildning som fritidshemslärare tas tillvara på när du och klasslärare planerar undervisningen i klassrummet. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 38 21,1 21,1 21,1 

Instämmer till viss del 48 26,7 26,7 47,8 

Instämmer något 45 25,0 25,0 72,8 

Instämmer inte alls 46 25,6 25,6 98,3 

Avstår svar 3 1,7 1,7 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Yrkesroll 
Figur 10 med tabell. 

Fråga 6: Din roll som fritidshemslärare är tydlig under den obligatoriska tiden av skolan. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 30 16,7 16,7 16,7 

Instämmer till viss del 48 26,7 26,7 43,3 

Instämmer något 42 23,3 23,3 66,7 

Instämmer inte alls 58 32,2 32,2 98,9 

Avstår svar 2 1,1 1,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figur 11 med tabell. 

Fråga 7: Klasslärare och fritidshemslärare har samma syn på hur man ska genomföra en undervisning. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 20 11,1 11,1 11,1 

Instämmer till viss del 51 28,3 28,3 39,4 

Instämmer något 58 32,2 32,2 71,7 

Instämmer inte alls 47 26,1 26,1 97,8 

Avstår svar 4 2,2 2,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

Figur 12 med tabell. 

Fråga 10: Klassläraren inkluderar dig som fritidshemslärare i planeringen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 27 15,0 15,0 15,0 

Instämmer till viss del 52 28,9 28,9 43,9 

Instämmer något 41 22,8 22,8 66,7 

Instämmer inte alls 58 32,2 32,2 98,9 

Avstår svar 2 1,1 1,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

 

Traditionella system 

Figur 13 med kommentarer och tabell. 

Fråga 15: Hur ser planeringstiden ut för den obligatoriska tiden av skolan som du medverkar i 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Socialt inriktade systemet 34 18,9 18,9 18,9 

Ämnesinriktade och 
arbetsdisciplinerade systemet 

79 43,9 43,9 62,8 

Traditionsintegrerade systemet 48 26,7 26,7 89,4 

Avstår svar 19 10,6 10,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 



 
 

Kommentarer:  

”Vi samplanerar en timme i veckan. Så planering sker både tillsammans och separat. Dock står 
läraren för den mesta planeringen.” 

”Planerar egna lektioner.” 

”Då jag har Livskunskap, Bild och Skogen under våra gupptimmar ansvarar jag för den planeringen. 
Då jag är med i helklass sitter jag ofta med speciella elever eller är med som stöd på annat sätt i 
klassrummet.” 

”Planerar med fp-kollega utomhuspedagogik.” 

”Viktigaste planeringen är utifrån skolans tema. Det är efter mål och vad barnens intresse har tillfört 
det vi jobbar med.” 

”Jag planerar oftast ensam mina lektioner, men samråder även med klasslärare. Någon gång ibland 
är de med på mina lektioner.” 

”Jag planerar minskolsamverkan själv/el tillsammans med fritidskollega.” 

”Jag har 4 lektionstimmar bild/vecka till dessa planerar jag själv. Övrig tid är jag bara med och 
stöttar den övriga verksamheten (åk 4–6).” 

”Jag planerar utifrån kapitel 1,2 & 4 i lgr11.” 

”Planerar själv och inte nödvändigtvis bara värdegrunden.” 

”Har alltid planerat ihop tills nu. Då denna lärare inte är intresserad av samverkan utan vill ha mig 
som resurs i klassen.” 

”Vi samplanerar en timme i veckan. Så planering sker både tillsammans och separat. Dock står 
läraren för den mesta planeringen.” 

”Arbetar just nu en mot en, då får jag en grovplanering som jag sedan anpassar efter 
förutsättningarna eleven har den dagen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figur 14 med kommentarer och tabell. 

Fråga 16: Vilken funktion har du som fritidshemslärare under den obligatoriska tiden av skolan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Socialt inriktade systemet 34 18,9 18,9 18,9 

Ämnesinriktade och 
arbetsdisciplinerade systemet 

96 53,3 53,3 72,2 

Traditionsintegrerade systemet 46 25,6 25,6 97,8 

Avstår svar 4 2,2 2,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

Kommentarer:  

”Avstår svar, Känns som om ni tror att alla bygger planeringen utifrån läroplan och värdegrund. 
Det är inte så på de ställen där jag jobbar. Vi planerar delvis efter målen och sedan är det väldigt 
fritt att tolka det man ska göra.” 

”Olika beror på vad klassen behöver och vad klassläraren vill.” 

”Vissa lektioner arbetar jag i klassen som resurs till alla elever, jag ansvarar för bildlektioner.” 

”Jag håller i egna lektioner i egna ämnen.” 

”Tar mycket av tiden, hand om ett barn.” 

”Jag arbetar i trelärarsystem så vi är ett arbetslag som tillsammans har ansvar för förskoleklass och 
fritids. Vi planerar allt tillsammans.” 

”Jag ansvarar för egna ämnen under skoldagen som jag är behörig i och har legitimation för.” 



 
 

”Ser olika ut ibland resurs på grupp ibland undervisar jag egen planering så eleverna får uppleva 
lärandeobjekt på olika sätt. Är ofta rast pedagog. ” 

”Vi kör antingen två lärarsystem med hela klassen där vi är likvärdiga i vår roll eller så undervisar 
jag i två ämnen utifrån min behörighet.” 

”Kombination mellan stöd till enskild elev och som resurs med klass.” 

”Vi delar klassen och jag undervisar utifrån kapitel 1,2 och 4 i lgr11.” 

”Eget ansvar för NO undervisning.” 

”Har specialpedagogiska uppgifter och plockar elever från klassrummet under lektionstid i samråd 
med läraren.” 

”Arbetar en mot en, vi arbetar inget i klassrummet utan i ett separat rum.” 

”Assistent åt en elev.” 

 

Figur 15 med kommentarer och tabell. 

Fråga 17: Hur bidrar du som fritidshemslärare under den obligatoriska tiden av skolan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Socialt inriktade systemet 33 18,3 18,3 18,3 

Ämnesinriktade och 
arbetsdisciplinerade systemet 

82 45,6 45,6 63,9 

Traditionsintegrerade systemet 61 33,9 33,9 97,8 

Avstår svar 4 2,2 2,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

Kommentarer:  

”Jag har mitt ämne som jag bidrar med både praktiskt och teoretiskt. Jag har förmånen att i det 
praktiska ämne som det är även på ett enkelt sätt kunna väva in värdegrundsarbete i detta.” 

”Jag kan bidra med det som behövs vilket kan va alla alternativen. Jag har en flytande roll som 
passar mig bra.” 

”Trelärarsystem. Vi jobbar mycket med skapande, värdegrund.” 

”Bidrar mycket med sånt som klassläraren inte har tid med och ser som merarbete men som är 
enormt viktigt och ovärderligt gäller.” 

”Du bidrar som en resursroll som stödjer läraren under dess lektion., Ämneskunskaper, relationer 
och värdegrund är integrerade och min roll justeras från vecka till vecka, dag till dag och minut till 
minut.” 

”Vi lärare mot fritidshem genomför fritidslektion två ggr/vecka. Cirka två timmar.” 

”Assistent åt elev.” 

 

Figur 16 med kommentarer och tabell. 

Fråga 18: Vilken lärandemiljö använder du helst när du som fritidshemslärare undervisar under den obligatoriska skoldagaen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Socialt inriktade systemet 97 53,9 53,9 53,9 

Ämnesinriktade och 
arbetsdisciplinerade systemet 

20 11,1 11,1 65,0 

Traditionsintegrerade systemet 55 30,6 30,6 95,6 

Avstår svar 8 4,4 4,4 100,0 

Total 180 100,0 100,0  



 
 

 

Kommentarer:  

Har inget val - grupprum, så en klassrumsmiljö. Men det är inte det jag helst valt.” 

”Jag varvar teori och praktik. Börja att träna och göra med kroppen -förklara vad vi gjort och 
koppla till teori.” 

”Beror helt på vad jag ska göra.” 

”Klassrumsmiljö, Och även musiksal förstås. Någon gång ibland kan vi vara utomhus eller på fritids 
eller någon annanstans i skolan, när vi jobbar med olika projekt.” 

”Grupprum för enskild elev och klassrum för klass. Oftast resurs för enskild elev och klass 
samtidigt.” 

”Är mest i biytor” 

Figur 17 med kommentarer och tabell. 

Fråga 19: Vilka pedagogiska verktyg använder du oftast när du arbetar under den obligatoriska skoltiden? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Socialt inriktade systemet 44 24,4 24,4 24,4 

Ämnesinriktade och 
arbetsdisciplinerade systemet 

42 23,3 23,3 47,8 

Traditionsintegrerade systemet 85 47,2 47,2 95,0 

Avstår svar 9 5,0 5,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  



 
 

 

Kommentarer:  

”Det jag behöver.” 

”Barnets lek. Inte nödvändigtvis övningar eller lekar.” 

”Digitala verktyg” 

 

Figur 18 med kommentarer och tabell. 

Fråga 20: Tycker du att fritidshemsläraren bör arbeta med ämnesdidaktik inom skolan och fritidshemmet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Socialt inriktade systemet 31 17,2 17,2 17,2 

Ämnesinriktade och 
arbetsdisciplinerade systemet 

20 11,1 11,1 28,3 

Traditionsintegrerade systemet 123 68,3 68,3 96,7 

Avstår svar 1 ,6 ,6 97,2 

Avstår svar 5 2,8 2,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

 

Kommentarer:  

”Jag tror att båda behövs. Det finns mycket i kulturen som skiljer och jag tror att vi kan komplettera 
varandra bra. Det viktiga är att vi har en samsyn kring elev och sätter eleven i fokus. Relationer är 
A och O för att kunna komma någonstans i lärandet. Har eleven en god självkänsla, känner sig 
trygg och trivs i sitt sammanhang så har man också det optimala utgångsläget för att kunna erövra 
kunskap.” 

”Har arbetat där skola-fritids var ett arbetslag. Berikande men skolan tog all kraft, inget Ivar till 
fritids. Arbetar nu där fritids och skola samverkar, men fritids är eget arbetslag. Finns utrymme och 
man känner sig inte utnyttjad. Men samarbetet kring eleverna saknar jag.” 

”Olika behov för olika elever och grupper” 

”Här är frågan ställd utifrån didaktik men svars alt handlar om miljö. Det gör det svårt att svara på. 
Vad jag däremot kan säga om frågan är, om du som lärare är anställd för fritidshemmet, att du ska 
arbeta mycket mindre med det ämnesdidaktiska då detta tar av fritidshemmets resurser.” 

”Fritidslärare ska arbeta utifrån kapitel 1, 2 och 4 under hela sin arbetsdag” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ej publicerad figur och tabell. 

Fråga 11: Klassläraren arbetar med läroplanens värdegrund under den obligatoriska skoltiden? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Instämmer helt 74 41,1 41,1 41,1 

Instämmer till viss del 60 33,3 33,3 74,4 

Instämmer något 38 21,1 21,1 95,6 

Instämmer inte alls 6 3,3 3,3 98,9 

Avstår svar 2 1,1 1,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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	Med en öppen kommunikation och strävan efter att se varandras styrkor och kompetenser, kan planering och undervisning genomföras gemensamt mellan yrkesgrupperna (Anthony & Morra, 2016; Hansen Orwehag, 2013). Då ges en stor möjlighet till att eleverna ...
	Fritidshemsläraren har en tradition av att arbeta tillsammans med andra som är verksamma i undervisningen och låta undervisningen ske i växelvist deltagande. Traditionen avser att undervisningen ska ske med ömsesidigt stöd och gemenskap. Lärares tradi...
	En tydligare samverkan mellan skola och fritidshem har medfört att fritidshemslärare får en mer inriktad skolkulturell lärarfunktion eftersom stor del av fritidshemslärares arbete sker i den obligatoriska skolan (SOU 2008:109). Integration mellan skol...
	Precis som att klasslärare fokuserar på genomförandet av sina lektioner under den obligatoriska skolan, behöver fritidshemslärare fokusera på deras huvudsakliga uppdrag (Wendel, 2018). Även Danielsson (2008) beskriver att det är viktigt att fritidshem...

	Yrkesroll och samverkan
	Skolverket (2011, rev.2017) beskriver att fritidshemslärares undervisning ska utgå ifrån de övergripande mål och riktlinjer som finns i läroplanen, där omsorg och utveckling ska forma en helhet i lärandet. I läroplanen finns ett eget kapitel som beskr...
	Under intervjuer med fritidspedagoger som har gjorts av Jönsson och Rubinstein-Reich (1996), framkommer det att det förekommer dålig stämning mellan fritidspedagoger och klasslärare med anledning av att högskoleutbildningen inte fokuserar på samarbete...
	Det finns dock skillnader mellan fritidshemslärares åsikter om samverkan och integration. Det finns de fritidshemslärare som ser vikten av att samordna fritidshem med skolan, likväl som det finns dem som tycker motsatsen. De fritidspedagoger som hävda...
	Vid det praktiska genomförandet av undervisningen upplever läraren ofta att undervisningen underlättas om en extra person finns tillgänglig och hjälper till där det behövs (Hansen, 1999).                                   En tydligare samverkan mellan...
	Beskrivningen av yrket faller inom ramen för innehållet, snarare än vad som faktiskt är yrkets mening. En av orsakerna är att yrket landar i gränslandet mellan omsorg och lärandet i skolan (Hansen, 1999; Wendel, 2018). För att inte de två yrkesgrupper...

	Hierarkier och statusskillnader
	Statusen en fritidshemslärare har faller ofta utanför skolverksamhetens ramar då lärare som arbetar inom skolan prioriteras högre (Hansen, 1999). Ludvigsson (2012) beskriver att hierarkier och statusskillnader är tydliga inom skolväsendet, framförallt...
	Upplevda statusskillnader tenderar att visa sig genom att fritidshemsläraren lämnar tolkningsföreträde till klassläraren för hur undervisningen skall genomföras. Då kan klasslärare uppleva en maktkänsla eftersom fritidshemsläraren avstår från att hävd...

	Traditionella system

	Syfte och frågeställning
	Metod
	I följande avsnitt ges en beskrivning av forskningsansats, instrument för datainsamling, avgränsningar och urval genomförande av datainsamling samt databearbetning och analys som ligger till grund för studien. Även studiens etiska aspekter och trovärd...
	Val av metod
	Vi har valt att göra en kvantitativ studie där datainsamlingen sker genom enkäter. Från tidigare forskning inom området har vi upptäckt att kvalitativa metoder vanligtvis används. En kvalitativ undersökning används framförallt när syftet är att förkla...
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	Genomförande av datainsamling
	Databearbetning och analys
	Forskningsetiska aspekter
	Studiens trovärdighet

	Analys och resultat
	Resultat
	Forskningsdeltagarna kommer under resterande del av studien benämnas som respondenter. Enkäten har besvarats av 180 respondenter som är utbildade fritidshemslärare. Första frågan inleds med vilket år respondenterna tagit examen där alternativet var fö...
	I figur 1 har respondenterna besvarat antalet timmar som de arbetar i den obligatoriska skolan under en arbetsvecka. Majoriteten arbetar viss del av veckan i den obligatoriska skolan och 10 procent arbetar 0 till 5 timmar av veckan. Vanligast är det a...
	Samverkan
	Temat samverkan har två kategorier som respondenterna får svara på. Den ena kategorin påvisar respondenternas attityd till hur samverkan fungerar ihop med klasslärare. Den andra kategorin påvisar arbetslagets förmåga att nyttja varandras utbildningsko...
	I figur 5 som avser fråga 8 framgår respondenternas svar på om klasslärare lyssnar på fritidshemslärarens förslag och idéer om hur en lektion kan utföras. De besvarar påståendena genom att välja från fem svarsalternativ; ”instämmer helt”, ”instämmer t...
	I figur 6 som avser fråga 9 framgår respondenternas svar på om arbetslaget tar tillvara på varandras styrkor och kompetenser. Majoriteten är positiva till påståendet och svarade instämmer helt eller till viss del. Dock finns det även här att det är re...
	Utbildning
	Temat utbildning påvisar respondenternas svar om hur utbildningen ger dem möjligheter i verksamheten samt om de nyttjas efter den utbildningskompetens de besitter. I figur 7, 8 och 9 svarade respondenterna på tre påståenden gällande utbildning. Påståe...
	I figur 7 som avser fråga 3 framgår respondenternas svar på om utbildningen ger dem metoder till hur de kan samarbeta med klassläraren. Svaren saknar en tydlig majoritet, då alternativen instämmer till viss del, instämmer något samt instämmer inte all...
	I figur 8 som avser fråga 4 framgår respondenternas svar på om utbildningen har bidragit med verktyg för att arbeta i klassrumsmiljö. Även kring detta påstående saknas en tydlig majoritet, då alternativen instämmer helt, instämmer delvis, instämmer nå...
	I figur 9 som avser fråga 5 framgår respondenternas svar på om fritidshemlärarens utbildning tas tillvara när fritidshemsläraren och klassläraren planerar undervisning i klassrummet. Även kring det tredje påståendet om utbildning saknas en tydlig majo...
	Yrkesroll
	Temat yrkesroll påvisar respondenternas svar om yrkesrollen i sig samt yrkesrollen i den obligatoriska tiden av skolan. I figur 10, 11 och 12 svarade respondenterna på tre påståenden gällande samverkan med klasslärare. Påståendena besvaras genom att v...
	I figur 10 som avser fråga 6 framgår respondenternas svar på om de upplever sin roll i den obligatoriska skolan som tydlig. Majoriteten anser att de instämmer något vilket står för en något negativ uppfattning om yrkets tydlighet. Instämmer något står...
	I figur 11 som avser fråga 7 framgår respondenternas svar på om fritidshemsläraren och klassläraren har samma syn på hur undervisning ska genomföras. Majoriteten svarade instämmer något och menar på att synen på hur undervisning kan genomföras är vanl...
	I figur 12 som avser fråga 10 framgår respondenternas svar på om klassläraren inkluderar fritidshemsläraren i planeringen. Majoriteten instämmer inte alls med påståendet vilket påvisar att respondenterna har en negativ uppfattning gällande inkludering...
	Traditionella system
	Temat traditionella system påvisar respondenternas svar om vilka traditionella system som tillämpas i den obligatoriska tiden av skolan vad gäller planeringen, genomförandet samt fritidshemslärarens funktioner. I figur 13, 14, 15, 16, 17 och 18 svarad...
	I figur 13 som avser fråga 15 framgår respondenternas svar på om vilken som är den vanligaste planeringsmetoden för i den obligatoriska tiden av skolan. Majoriteten svarade det ämnes- och arbetsdisciplinerade systemet vilket innebär att klassläraren p...
	I figur 14 som avser fråga 16 framgår respondenternas svar på vilken funktion som fritidshemsläraren har under den obligatoriska tiden av skolan. Majoriteten svarade det ämnes- och arbetsdisciplinerade systemet där fritidshemsläraren arbetar som resur...
	I figur 15 som avser fråga 17 framgår respondenternas svar på hur fritidshemslärarna upplever att de bidrar under den obligatoriska tiden i skolan. Majoriteten upplever att de bidrar som en resursroll och stödjer klassläraren under lektionstid, vilket...
	I figur 16 som avser fråga 18 framgår respondenternas svar på vilka lärandemiljöer som de helst använder när de undervisar i den obligatoriska tiden av skolan. Majoriteten av respondenterna svarade det socialt inriktade systemet vilket innebär att de ...
	I figur 17 som avser fråga 19 framgår respondenternas svar på vilka de vanligaste pedagogiska verktygen är som de använder i den obligatoriska tiden av skolan. En tydlig majoritet svarade det traditionsinriktade systemet vilket innebär att fritidshems...
	I figur 18 som avser fråga 20 framgår respondenternas svar på hur fritidshemslärare upplever att de bör arbeta med ämnesdidaktik inom skolan och fritidshemmet. En tydlig majoritet svarade det traditionsintegrerade systemet. Det innebär att skolan och ...


	Diskussion
	I följande avsnitt diskuteras den metod som lagt grunden för studien och efterföljs sedan av en diskussion av studiens resultat som innebär en tolkning av enkäternas resultat i relation till tidigare forskning som studien är uppbyggd efter.
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	Hejsan!
	Vi skulle vilja tacka dig för att du valt att medverka i vår kvantitativa forskningsstudie (examensarbete). För dig kommer det att innebära att du kommer att få svara på 21 frågor och avsätta en tid på 5-10 minuter. Vi som kommer att hålla i enkäterna...
	Vi är intresserade av att undersöka hur du som fritidshemslärare arbetar under den obligatoriska delen av skoldagen. Vår forskningsstudie kommer behandla frågor om hur fritidshemslärare används i den skolpliktiga verksamheten och hur samspelet ser ut ...
	Enkäterna kommer i huvudsak bestå av kryssfrågor där ni får olika alternativ. De kommer även finnas utrymme på vissa frågor för egen text om ni vill fördjupa ert svar. Alla frågor är obligatoriska frågor vilket innebär att samtliga frågor behöver besv...
	Underenkäterna kommer vi inte att fråga efter några personuppgifter eller annan privat information, det ända vi behöver vet är vilket år du tog din examen. Dina svar från enkäten kommer att vara som grund för vår studie.
	Har ni frågor är ni välkomna att höra av er:
	James Ellison: 072-3020322, elja1588@student.ju.se
	Marcus Strandberg: 073-5373720, stma1521@student.ju.se
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	Vi heter James Ellison och Marcus Strandberg. Vi utbildar oss till grundlärare med inriktning mot fritidshem på Jönköping University.
	Vi är intresserade av att undersöka hur du som utbildad fritidshemslärare/fritidspedagog arbetar under den obligatoriska delen av skoldagen. Vår studie kommer behandla frågor om hur fritidshemslärare arbetar i den skolpliktiga verksamheten och hur sam...
	Vi vill tacka dig för att du medverkar i vår enkät. Enkäten tar 5-10 minuter att genomföra och innehåller 20 frågor. Under enkäten kommer vi inte att fråga efter några personuppgifter eller annan privat information, det enda vi behöver veta är vilket ...
	Enkäten kommer i huvudsak bestå av kryssfrågor där du får olika alternativ. Du kan välja avstå att svara på frågan genom att kryssa "avstå svar" men vi är tacksamma om du svarar på allt. Det kommer på vissa frågor finnas utrymme för egen text om du vi...
	För frågor kan du mejla oss: elja1588@student.ju.se stma1521@student.ju.se
	I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning.
	I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning.
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	I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din       uppfattning.
	I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. Längst ner i rutan har du en kommentarruta där du kan fördjupa ditt svar om du önskar.
	I denna frågan kryssar du i ett svarsalternativ som passar din uppfattning. Längst ner i rutan har du en kommentarruta där du kan fördjupa ditt svar om du önskar.
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	Figur 11 med tabell.
	Figur 12 med tabell.
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	Figur 13 med kommentarer och tabell.
	Kommentarer:
	”Vi samplanerar en timme i veckan. Så planering sker både tillsammans och separat. Dock står läraren för den mesta planeringen.”
	”Planerar egna lektioner.”
	”Då jag har Livskunskap, Bild och Skogen under våra gupptimmar ansvarar jag för den planeringen. Då jag är med i helklass sitter jag ofta med speciella elever eller är med som stöd på annat sätt i klassrummet.”
	”Planerar med fp-kollega utomhuspedagogik.”
	”Viktigaste planeringen är utifrån skolans tema. Det är efter mål och vad barnens intresse har tillfört det vi jobbar med.”
	”Jag planerar oftast ensam mina lektioner, men samråder även med klasslärare. Någon gång ibland är de med på mina lektioner.”
	”Jag planerar minskolsamverkan själv/el tillsammans med fritidskollega.”
	”Jag har 4 lektionstimmar bild/vecka till dessa planerar jag själv. Övrig tid är jag bara med och stöttar den övriga verksamheten (åk 4–6).”
	”Jag planerar utifrån kapitel 1,2 & 4 i lgr11.”
	”Planerar själv och inte nödvändigtvis bara värdegrunden.”
	”Har alltid planerat ihop tills nu. Då denna lärare inte är intresserad av samverkan utan vill ha mig som resurs i klassen.”
	”Vi samplanerar en timme i veckan. Så planering sker både tillsammans och separat. Dock står läraren för den mesta planeringen.”
	”Arbetar just nu en mot en, då får jag en grovplanering som jag sedan anpassar efter förutsättningarna eleven har den dagen.”
	Figur 14 med kommentarer och tabell.
	Kommentarer:
	”Avstår svar, Känns som om ni tror att alla bygger planeringen utifrån läroplan och värdegrund. Det är inte så på de ställen där jag jobbar. Vi planerar delvis efter målen och sedan är det väldigt fritt att tolka det man ska göra.”
	”Olika beror på vad klassen behöver och vad klassläraren vill.”
	”Vissa lektioner arbetar jag i klassen som resurs till alla elever, jag ansvarar för bildlektioner.”
	”Jag håller i egna lektioner i egna ämnen.”
	”Tar mycket av tiden, hand om ett barn.”
	”Jag arbetar i trelärarsystem så vi är ett arbetslag som tillsammans har ansvar för förskoleklass och fritids. Vi planerar allt tillsammans.”
	”Jag ansvarar för egna ämnen under skoldagen som jag är behörig i och har legitimation för.”
	”Ser olika ut ibland resurs på grupp ibland undervisar jag egen planering så eleverna får uppleva lärandeobjekt på olika sätt. Är ofta rast pedagog. ”
	”Vi kör antingen två lärarsystem med hela klassen där vi är likvärdiga i vår roll eller så undervisar jag i två ämnen utifrån min behörighet.”
	”Kombination mellan stöd till enskild elev och som resurs med klass.”
	”Vi delar klassen och jag undervisar utifrån kapitel 1,2 och 4 i lgr11.”
	”Eget ansvar för NO undervisning.”
	”Har specialpedagogiska uppgifter och plockar elever från klassrummet under lektionstid i samråd med läraren.”
	”Arbetar en mot en, vi arbetar inget i klassrummet utan i ett separat rum.”
	”Assistent åt en elev.”
	Figur 15 med kommentarer och tabell.
	Kommentarer:
	”Jag har mitt ämne som jag bidrar med både praktiskt och teoretiskt. Jag har förmånen att i det praktiska ämne som det är även på ett enkelt sätt kunna väva in värdegrundsarbete i detta.”
	”Jag kan bidra med det som behövs vilket kan va alla alternativen. Jag har en flytande roll som passar mig bra.”
	”Trelärarsystem. Vi jobbar mycket med skapande, värdegrund.”
	”Bidrar mycket med sånt som klassläraren inte har tid med och ser som merarbete men som är enormt viktigt och ovärderligt gäller.”
	”Du bidrar som en resursroll som stödjer läraren under dess lektion., Ämneskunskaper, relationer och värdegrund är integrerade och min roll justeras från vecka till vecka, dag till dag och minut till minut.”
	”Vi lärare mot fritidshem genomför fritidslektion två ggr/vecka. Cirka två timmar.”
	”Assistent åt elev.”
	Figur 16 med kommentarer och tabell.
	Kommentarer:
	Har inget val - grupprum, så en klassrumsmiljö. Men det är inte det jag helst valt.”
	”Jag varvar teori och praktik. Börja att träna och göra med kroppen -förklara vad vi gjort och koppla till teori.”
	”Beror helt på vad jag ska göra.”
	”Klassrumsmiljö, Och även musiksal förstås. Någon gång ibland kan vi vara utomhus eller på fritids eller någon annanstans i skolan, när vi jobbar med olika projekt.”
	”Grupprum för enskild elev och klassrum för klass. Oftast resurs för enskild elev och klass samtidigt.”
	”Är mest i biytor”
	Figur 17 med kommentarer och tabell.
	Kommentarer:
	”Det jag behöver.”
	”Barnets lek. Inte nödvändigtvis övningar eller lekar.”
	”Digitala verktyg”
	Figur 18 med kommentarer och tabell.
	Kommentarer:
	”Jag tror att båda behövs. Det finns mycket i kulturen som skiljer och jag tror att vi kan komplettera varandra bra. Det viktiga är att vi har en samsyn kring elev och sätter eleven i fokus. Relationer är A och O för att kunna komma någonstans i läran...
	”Har arbetat där skola-fritids var ett arbetslag. Berikande men skolan tog all kraft, inget Ivar till fritids. Arbetar nu där fritids och skola samverkar, men fritids är eget arbetslag. Finns utrymme och man känner sig inte utnyttjad. Men samarbetet k...
	”Olika behov för olika elever och grupper”
	”Här är frågan ställd utifrån didaktik men svars alt handlar om miljö. Det gör det svårt att svara på. Vad jag däremot kan säga om frågan är, om du som lärare är anställd för fritidshemmet, att du ska arbeta mycket mindre med det ämnesdidaktiska då de...
	”Fritidslärare ska arbeta utifrån kapitel 1, 2 och 4 under hela sin arbetsdag”
	Ej publicerad figur och tabell.


