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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Forskare (Olsson 2010a; Hansen 1999; Torestensson-Ed & Johansson 2000) hävdar att 

forskning om såväl yrkesrollen som fritidshemmet är bristfällig, vilket delvis kan förklaras av 

fritidshemmets begränsade geografiska utbredning. Hansen (2010) menar dessutom att den 

fritidspedagogiska yrkesrollen är otydlig. Den svenska fritidshemsverksamheten och skolan 

styrs av samma läroplan. Styrdokumentet kompletteras av Kvalitet i fritidshem: allmänna råd 

och kommentarer (2007), där fritidshemmets uppdrag förtydligas. I samband med den nya 

läroplanen väcktes en debatt kring legitimation, något som Lärarförbundet relaterar till yrkets 

status (Larsson 2013).   

 

Syfte 
Studiens syfte är att ta reda på hur väl den fritidspedagogiska yrkesrollens uppdrag

1
 stämmer 

överens med hur utbildade, verksamma fritidspedagoger ser på sin yrkesroll. I studien 

undersöks även hur de uppfattar att andra personer ser på deras yrkesroll. Knutet till detta har 

studien också som syfte att ta reda på vad ett större antal slumpvis utvalda personer vet om 

den fritidspedagogiska yrkesrollen.  

 

Metod 

Studien har genomförts i två delar. Den metod som använts vid båda delarna är intervju. Hur 

metoden har tillämpats skiljer sig dock för de olika delarna.  

 

Resultat 
I resultatet framgår det att pedagogerna, som medverkat i studien, inte alltid är eniga i sina 

svar. De är dock eniga i frågan om hur andra personer utanför skolans värld ser på deras 

yrkesroll, och beskriver hur de ofta får förklara sitt yrke. Samtliga tycker också att 

                                                 
1
 Den fritidspedagogiska yrkesrollens uppdrag så som det formuleras i styrdokumenten. 
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legitimation i fritidspedagogik borde vara en självklarhet. Studiens andra del visar att 

kunskapen om den fritidspedagogiska yrkesrollen är begränsad.  
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Inledning 
I samband med den nya läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011, gjordes 

en namnändring för fritidspedagoger som numera går under benämningen grundlärare med 

inriktning mot arbete i fritidshem, en ändring som medförde en debatt kring lärarlegitimation. 

Debatten berör frågan om huruvida fritidspedagogen ska få lärarlegitimation i 

fritidspedagogik eller inte, en fråga som Lärarförbundet anser påverkar fritidspedagogens 

status negativt (Larsson 2013).  

Den fritidspedagogiska yrkesrollen har till uppgift att se till att fritidshemmet kompletterar 

skolan. Fritidshemmet ska vara en plats för bland annat omsorg, kommunikation och lek i en 

pedagogiskt planerad verksamhet, där innehållet har ett tydligt syfte. Fritidspedagogerna ska 

få möjlighet att planera och utvärdera sin verksamhet för att säkerställa kvaliteten (Skolverket 

2007).  

Studiens syfte grundar sig i fritidspedagogens uppdrag samt i debatten kring lärarlegitimation 

i fritidspedagogik. För att kunna jämföra fritidshemmets uppdrag med hur verksamma 

fritidspedagoger arbetar har intervjuer med fyra utbildade, verksamma fritidspedagoger 

genomförts. För att ta reda på hur mycket slumpvis utvalda personer vet om den 

fritidspedagogiska yrkesrollen har 34 korta intervjuer genomförts, där personer, oavsett kön, 

ålder, yrke och antal barn, deltagit. Kunskapen kring den fritidspedagogiska yrkesrollen 

relateras till yrkets status. 

 

  

javascript:%20void(0)


7 

 

Syfte 
Studiens syfte är att ta reda på hur väl den fritidspedagogiska yrkesrollens uppdrag

2
 stämmer 

överens med hur utbildade, verksamma fritidspedagoger ser på sin yrkesroll. I studien 

undersöks även hur de uppfattar att andra personer ser på deras yrkesroll. Knutet till detta har 

studien också som syfte att ta reda på vad ett större antal slumpvis utvalda personer vet om 

den fritidspedagogiska yrkesrollen.  

Frågeställningar 
Studiens syfte förtydligas med följande frågeställningar:  

 

 Hur ser utbildade fritidspedagoger på sin yrkesroll?  

 

 Hur förhåller sig fritidspedagogernas syn på sin yrkesroll till uppdraget?  

 

 Hur upplever dessa fritidspedagoger att andra personer ser på deras yrkesroll? 

 

 Vad har ett större antal slumpvis utvalda personer för kunskap om den 

fritidspedagogiska yrkesrollen?  

Begreppsdefinitioner 
Titeln fritidspedagog går numera under benämningen grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem och kallas för lärare på fritids eller fritidslärare. Eftersom utbildningen är relativt 

ny, och det inte finns så många utbildade lärare på fritidshemmen, kommer begreppet 

fritidspedagog och pedagog användas i rapporten som ett samlingsnamn för ovanstående 

begrepp. I rapporten kan fritidshemmet och dess verksamhet komma att kallas fritids.  

  

                                                 
2
 Den fritidspedagogiska yrkesrollens uppdrag så som det formuleras i styrdokumenten. 
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Bakgrund 
Att beskriva fritidspedagogens huvuduppgifter är förhållandevis svårt, då yrkesrollen är 

otydlig och forskning saknas (Olsson 2010a). Fritidshemsverksamheten förekommer i olika 

form i de nordiska länderna, men utanför Norden är verksamheten inte särskilt utbredd. Det 

kan förklara den bristfälliga forskning som finns kring fritidshemmet och den 

fritidspedagogiska yrkesrollen (Hansen 1999; Torestensson-Ed & Johansson 2000). I USA 

finns så kallade after-school-programs, en verksamhet som enligt Pittman, Irby, Yohalem och 

Wilson-Ahlstrom (2004) skulle behöva utvecklas med syftet att komplettera den akademiska 

skolan. 

 

Det svenska fritidshemmet styrs av samma läroplan som skolan, ett dokument som 

kompletteras av Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer (2007). I den 

sistnämnda förtydligas fritidshemmets uppdrag genom sex underrubriker, där belyses bland 

annat det sociala samspelet och vikten av lek och skapande. I samband med den nya 

läroplanen väcktes en debatt kring legitimation, något som Lärarförbundet relaterar till yrkets 

status (Larsson 2013).   

Fritidspedagog – en titel i förändring 
Fritidshemmet har en gedigen historia men yrkestiteln fritidspedagog används först år 1966. 

De första utbildade fritidspedagogerna tog examen detta år, en utbildning som var en 

påbyggnad av förskollärarutbildningen och riktade sig mot skolbarnomsorg för barn mellan 

sju och tolv år. Att det har funnits ett behov av barnomsorg efter skoltid sedan länge står klart, 

även om dess syfte har utvecklats sedan arbetsstugornas start. En förändring kring yrkesrollen 

och dess namn har också skett. Idag går utbildningen under namnet grundlärare med 

inriktning mot arbete i fritidshem (Hippinen 2011, s. 33). 

Fritidshemmets uppdrag 
Fritidshemmets uppdrag är att erbjuda omsorg för barn mellan sex och tolv år. Verksamheten 

ska komplettera skolan och fritidspedagogen ska i sin yrkesroll erbjuda barn en meningsfull 

fritid som ska anpassas utifrån barns olika behov. Fritidshemmet ska också arbeta med 

värdegrundsfrågor, bland annat jämställdhet, genus och etnisk tillhörighet (Skolverket 2007, 

ss. 11, 27).  

 

I Skolverkets Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer (2007) står det följande: 

 
För de avsnitt i läroplanen som behandlar grundläggande värden, förståelse och 

medmänsklighet, saklighet och allsidighet, normer och värden kan läroplanen helt 

och hållet tillämpas även av fritidshemmet. När det gäller de mer renodlade 

kunskapsmålen kan fritidshemmet bidra genom sina erfarenheter av en utforskande 

och laborativ och praktisk metodik. (s. 12)  

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (2011, s. 9) beskriver skapande 

verksamhet och lek som viktiga delar för lärande. Skolan ska uppmuntra till kreativitet, något 

som väcker barns nyfikenhet och gör så att de tillägnar sig kunskap, såväl själva som i grupp. 

Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer (2007, ss. 16, 19) poängterar vikten av 

utbildad personal i verksamheten för att kunna säkerställa kvaliteten. För att kunna ge barn en 

meningsfull fritid är det viktigt att fritidspedagogen får tid för planering, uppföljning, 

utvärdering och reflektion av verksamheten, då krav på kvalitetsredovisning finns.  
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Olsson (2010a) nämner svårigheten i att beskriva den fritidspedagogiska yrkesrollen. Hon 

kopplar rollen till det informella lärandet, men anser inte att det är beskrivande nog. Med den 

fria leken i centrum ska barn utveckla sina kunskaper i skolämnen. De ska också lära sig att 

samspela med andra barn, där de övar på turtagning och på att ta in och beakta andras åsikter. 

En fritidspedagog främjar så väl det formella lärandet som det informella, där gruppdynamik 

och utflykter är bidragande delar till hur och vad barn lär sig.  

Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer 
I Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer (2007) tydliggörs fritidshemmets 

uppdrag och därmed fritidspedagogens huvuduppgifter. I publikationen finns både råd och 

kommentarer för den fritidspedagogiska verksamheten. Råden beskriver hur verksamheten 

kan bedrivas, kommentarerna förtydligar dessa och grundar sig bland annat på forskning och 

tidigare erfarenheter. I kapitlet Arbetet i fritidshemmet – fritidshemmets uppdrag förtydligas 

fritidspedagogens uppdrag med hjälp av sex underrubriker. Dessa underrubriker, och dess 

centrala delar, presenteras nedan. 

Komplettera skolan, stöd i utvecklingen samt social kompetens och 
självständighet 

Fritidshemmet ska komplettera skolan på flera olika sätt. Det ska erbjuda omsorg den tid som 

barnen inte är i skolan, och ska i verksamheten erbjuda andra aktiviteter än de som utförs 

under skoldagen. Stor vikt läggs vid det sociala samspelet. Det är de olika arbetssätten som 

gör att skolan och fritidshemmet kompletterar varandra. Fritidshemmet ska ta till vara på 

barns nyfikenhet och lust att lära, där har fritidspedagogen en central roll. Alla barn är, och 

utvecklas, olika. Barns självkänsla påverkas av huruvida de känner sig trygga eller ej, något 

som i sin tur påverkar lärandet.  Genom att erbjuda en lugn miljö med trygghet och utmaning 

som ledord, skapas en plats för utveckling. Fritidshemmet ska balansera barns behov av att 

vara självständiga med hjälp av stöd från en pedagog. Identitetsskapandet sker genom 

kommunikation och interaktion med andra, en utveckling som sker succesivt, och där 

kamratrelationerna blir allt viktigare, genom skolgången (Skolverket 2007, ss. 22-24). 

 

Ihrskog (2006, s. 87) skriver om barns relationsskapande. Hon menar att barn söker kontakt 

med andra barn, men att de väljer vilka barn de söker kontakt med. Kamratrelationerna kan 

komma till uttryck på olika sätt, något som Ihrskog (2006) delar in i tre undergrupper, 

kompisar, kamrater och vänner. De barn som är kompisar har en nära relation till varandra, 

medan kamrater oftast beskrivs i gruppsammanhang, som i klasskamrater. En vän är någon 

som barn har ett geografiskt avstånd till, som till exempel en brevvän. Viktigt är att 

tolkningarna av dessa tre benämningar är gjorda ur barns perspektiv. Bruhn (2007, s. 241) 

talar, liksom Ihrskog (2006), om olika sociala roller men ur ett vuxet perspektiv. Han menar 

att människan har olika sociala roller i olika sammanhang, formella och informella. Den 

formella rollen intas i yrkesrollen där samspel med andra i samma yrkeskategori sker, och är 

ett mer eller mindre påtvingat samspel. Den informella rollen intas i den privata sektorn där 

samspelet till största del är självvalt. Känslan av tillhörighet har stor betydelse för 

självkänslan, vilket betonas av såväl Ihrskog (2006, s. 154) som av Svedberg (2003, ss. 110-

111). De menar också att känslan av att känna sig omtyckt och accepterad är viktiga delar i 

relationsskapandet. Tillhörighet stärker självkänslan och skapar trygghet. Relationsskapandet 

är en del i identitetsutvecklingen. 



10 

 

Lek och skapande, meningsfull fritid samt kost och fysisk aktivitet 

Barn som vistas på fritidshem ska känna att fritidshemmet är en trygg plats där lek och 

skapande utgör en central del av vistelsetiden. Aktiviteterna ska anpassas till ålder och 

mognad, och hänsyn ska tas till tidigare kunskaper och erfarenheter. Närmiljön ska ses som en 

tillgång liksom kommunens olika verksamheter. Ett gott samarbete med andra organisationer 

är av största vikt för att utveckla barns intresse för fritidsaktiviteter. Pedagogerna ska erbjuda 

ett varierat utbud av aktiviteter så som dans, musik, bild och drama, såväl inomhus som 

utomhus. Förmågor som utvecklas är bland annat problemlösning och samspel, där leken 

bidrar till olika tankesätt. Det demokratiska tankesättet utvecklas bland annat i det sociala 

samspelet, då regler av olika slag ska införas och följas. Barns lek kan vara både fri och styrd, 

och vikten av en pedagogs närhet är lika stor oavsett hur fri leken är.  Leken är en arena för 

olika sociala roller, ett socialt samspel som pedagogen bör ha god inblick i. Det är i leken som 

det grundläggande identitetsskapandet sker. Olika aktiviteter uppmuntrar till olika grad av 

fysisk aktivitet, ett rörelsebehov som tillgodoses på olika sätt för olika individer. Det är därför 

viktigt att stimulera barns fysiska aktivitet på ett varierat sätt. Aktivitet kräver näringsriktig 

kost och det hör till fritidshemmets uppdrag att erbjuda detta i en lugn och inbjudande miljö 

(Skolverket 2007, s. 22-24). 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2009, ss. 145-146, 154) belyser lekens roll i 

lärprocessen och menar att den miljö barn befinner sig i har stor betydelse. De menar också att 

den pedagogiska miljöns utformning sänder ut ett budskap som allt för sällan uppmuntrar till 

kreativitet. Genom att planera miljöns utformning, med stimulans, lust och nyfikenhet som 

ledord, fångas barns intresse. Lek är lärande när miljön är kreativ, och där det finns en balans 

mellan verklighet och fantasi. Jensen (2011, s. 143) skriver om lärande på fritids, och menar 

att fritidsverksamheten erbjuder många lärandetillfällen och lägger tonvikten på det 

informella lärandet. Han beskriver barns tid på fritidshemmet som valbar, trots viss styrning 

av tider och aktiviteter, och menar att så länge barn har fria val som utgår från deras intressen 

så ser barn det som fri tid. Det framgår även att leken upptar en stor del av barns tid. I sitt 

resonemang kring lekens betydelse belyser Jensen (2011, ss. 150-153) det faktum att leken är 

viktig för barn. Han menar att lek kräver energi, och att barn inte skulle lägga kraft på en 

energikrävande aktivitet om de inte fick ut något av det. När barn leker har de själva kontroll 

över situationen, vilket öppnar för bearbetning av de känslor som uppkommit i såväl nya som 

gamla situationer. Genom att bearbeta vad som hänt förbereder sig barn på liknande 

situationer som kan uppstå i framtiden. Känslohantering, problemlösning och kommunikation 

nämns också som utvecklande i leken. Sammanfattningsvis menar Jensen (2011, s. 155) att 

det informella lärandet som sker på fritids bör ske i samspel med det formella lärandet, som i 

bästa fall skapar trygghet. Oavsett om leken är styrd eller inte, bör barn få möjlighet att 

utvecklas så väl inomhus som utomhus. Det informella lärandet är dock det som förväntas få 

störst utrymme under fritidstiden.  

 

När det kommer till barns kost menar Livsmedelsverket (2014) att barns måltider har 

betydelse för hur de tillägnar sig kunskap. Ett hungrigt barn är okoncentrerat och har svårare 

för att tillägna sig kunskap än ett barn som ätit en stadig måltid. Näringsinnehållet i måltiden 

har därmed betydelse, då näringsrik kost ger mättnad längre och ger styrka för kommande 

aktiviteter. Kostens betydelse kan således kopplas samman med barns aktivitetsnivå. 

Livsmedelsverket (2014) menar också att måltiderna kan ses som ett tillfälle att ta till sig 

kunskap kring kostens betydelse, såväl för den enskilde individen som i kulturella 

sammanhang. Ericsson (2005, ss. 9-10) belyser vikten av fysisk aktivitet. Genom att röra på 

sig utvecklas både uthållighet och balans. Benstommen blir starkare och 

koordinationsförmågan förbättras. Liksom kosten, påverkar den fysiska aktiviteten 
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koncentrationsförmågan.  Han menar att såväl forskare som läkare och lärare oroas av att barn 

rör sig för lite, något som kan komma att påverka den framtida sjukdomsbilden.  

Lärarlegitimation och status 
En viktig aspekt av hur fritidspedagogens yrkesroll kan uppfattas, såväl av fritidspedagogerna 

själva som av andra personer, är frågan om lärarlegitimation. Lärarförbundet arbetar för att 

fritidspedagoger ska få legitimation i fritidspedagogik, vilket ännu inte blivit verklighet. I 

samband med den nya läroplanen blev de verksamma fritidspedagogerna fråntagna rätten att 

ansvara för fritidsverksamheten, något som Skolverket kom att ändra på. Numera har 

fritidspedagogerna rätt att både planera och ansvara för sin verksamhet, och har sedan 2011 

också rätt att ansöka om legitimation i skolämnen. Tidigare utbildade fritidspedagoger har 

möjlighet att söka legitimation i de ämnen som ingått i deras utbildning, eller som de läst upp 

genom fortsatta studier. I den nyare lärarutbildningen ingår utbildning i ett praktiskt/estetiskt 

ämne där legitimation erhålls. Debatten kring fritidspedagogens yrkesroll är därmed inte 

avslutad. Lärarförbundet vill att legitimation även ska införas för fritidspedagogik och därmed 

lyfta fram den fritidspedagogiska yrkesrollen (Larsson 2013).  

 

Legitimationen har väckt diskussioner kring yrkets status, men frustrationen från 

fritidspedagoger som anser att de inte får möjlighet att fullfölja sitt uppdrag bidrar också till 

statusfrågan. Det menar Olsson (2010b) som beskriver hur fritidspedagoger arbetar för att 

bevara fritidspedagogiken trots allt större barngrupper. I en undersökning gjord av 

Lärarförbundet (Sirén 2013) belyses de stora barngrupperna som ett problem. 3800 

fritidspedagoger deltog i studien och resultatet visar på hög arbetsbelastning, något som 

grundas i detta problem, men också i minskad personaltäthet och mindre planeringstid. Även 

lokalernas storlek och utformning nämns som nackdelar. Faktorerna påverkar 

fritidspedagogernas prestation, något som i sin tur påverkar kvaliteten på fritidshemmet.  

 

År 2010 gjordes en undersökning på uppdrag av Skolverket kring barngruppernas storlek på 

fritidshem runt om i landet. 3854 fritidshem deltog i undersökningen genom att lämna ett 

utdrag ur elevregistret. Den visar att barngrupperna blir allt större medan personaltätheten 

minskar. Även denna undersökning visar att det kan komma att påverka hur väl 

fritidshemmets uppdrag uppnås. Vid undersökningstillfället gick det i snitt 38 barn per 

fritidshemsgrupp, vilket gav ett snitt på 21,5 barn per pedagog (Lundström 2011).  

Fritidsverksamhet i Danmark, Finland och Norge 
Fritidshemsverksamheten återfinns i några av de nordiska länderna, så som Danmark, Finland 

och Norge. I en sammanställning av Torstensson-Ed och Johansson (2000) framgår det att 

Danmark var först med att införa denna verksamhet, något de kallar för skolefritidsordninger. 

Där ingår barn i förskoleklass, så är det även i Norge. En liknande verksamhet finns också i 

Finland, där i form av klubbverksamhet, en verksamhet som inte är lika styrd som i Sverige. 

Den är heller inte särskilt utbredd, utan förekommer främst i de större städerna. Således kan 

alltså i första hand fritidsverksamheten i Norge och Danmark jämföras med den verksamhet 

som finns i Sverige.  

 

I Danmark ligger fritidsverksamheten i anslutning till skolan och inom verksamheten arbetar 

högskoleutbildade fritidspedagoger. Både skolan och fritidsverksamheten styrs av en 

gemensam ledning, men uppgifter kring huruvida fritidshemsveksamheten kvalitetsredovisas 

eller inte är dock oklart (Torstenson-Ed & Johansson 2000, ss. 114-117). Jalakas (2012) 

behandlar, i en artikel i Lärarförbundets tidning, fritidsverksamheten i Danmark. Där 
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beskriver en av de intervjuade pedagogerna sina arbetsuppgifter och betonar att 

konflikthantering har en central roll i yrket. Pedagogerna på fritids samarbetar med personalen 

i skolan och planerar gemensamma projekt. Tillsammans planerar de också de sociala mål 

som ska gälla för just deras verksamhet, de har alltså inte samma mål för hela landet. En 

likhet kan ses mellan danska och svenska fritidshem. En av pedagogerna i artikeln beskriver 

hur fritidshemmen får allt större barngrupper och minskad personaltäthet, något som också 

nämnts i föreliggande studie gällande svenska fritidshem.  

 

I Norge går fritidshemsverksamheten under samma namn som i Danmark. Där vistas främst 

barn mellan sju och nio år, men erbjuder omsorg före och efter skoltid för barn mellan sju och 

tio år. Personalen på fritids behöver inte ha någon högskoleutbildning, där arbetar oftast 

assistenter som i vissa fall har en pedagogisk bakgrund. Viss högskoleutbildning finns men då 

i form av en påbyggnad av förskollärarlinjen. I beskrivningen kring verksamheten står det att 

den ska ge barn omsorg och tillsyn, den ska erbjuda lek och uppmuntra till fritidsaktiviteter 

utifrån barns olika behov och intressen. Ett gott samarbete med ideella organisationer ses som 

betydande för den lokala kulturen (Torstenson-Ed & Johansson 2000, ss.115-119).  

After-school-program 
I en amerikansk artikel, skriven av fyra kvinnor som arbetar med att utveckla barn- och 

ungdomsfrågor i USA, belyses vikten av sysselsättning efter skoltid. De menar att den 

akademiska utbildningen som skolan erbjuder inte är tillräcklig för att klara sig i samhället. 

De skriver att gränsen mellan skola och fritid behöver ”suddas ut”. Skolformen i USA 

behöver förändras och utvecklas, och för att det ska kunna ske krävs att tiden efter skolan ses 

som ett komplement till tiden i skolan. I artikeln hänvisar författarna till en rapport där de 

menar att det finns bevis för att fritidsverksamhet bidrar till ett mer engagerat lärande, ökad 

skolgång, bättre attityd till skolan och bättre relationer till kamrater och vuxna. Den bidrar 

även till en större känsla av tillhörighet i samhället. Denna förändring och utveckling skulle 

kunna ske genom en omorganisation av skolan, där fokus ligger på att skapa ett mer engagerat 

lärande. Att erbjuda vistelsetid utöver skoltid är också ett förslag. Författarna tar även upp 

samarbetet med andra organisationer, både ideella och övriga, som viktigt. De menar att dessa 

förslag kan bidra till ett ökat lärande, såväl formellt som informellt, och kan därmed 

komplettera skolan. I artikeln belyser de vikten av ”after-school-programs” och menar att 

skolan inte har kapacitet att förbereda barn och ungdomar inför övergången från skola till 

yrkes- och familjeliv. Författarna beskriver situationen på följande sätt: ”In other words, 

schools simply cannot do it alone” (Pittman et al. 2004). 
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Tidigare forskning 
Forskningen kring fritidshemsverksamheten och den fritidspedagogiska yrkesrollen är relativt 

begränsad till sin omfattning. Det kan förklaras av den fritidspedagogiska yrkesrollens relativt 

korta historia, men också till verksamhetens begränsade utbredning. Yrkesrollen är relativt lite 

beforskad. Det finns forskning som berör fritidshemmet och dess verksamhet.  Det saknas 

dock forskning kring hur andra yrkesroller utanför skolans värld uppfattar den 

fritidspedagogiska yrkesrollen (Hansen 1999).  

Den fritidspedagogiska yrkesrollen 
Hansen (1999) har forskat kring samarbetet mellan lärare och fritidspedagoger. Hon belyser 

svårigheten i att beskriva den fritidspedagogiska yrkesrollen och relaterar det, liksom 

Torestensson-Ed och Johansson (2000, s. 10), till avsaknaden av forskning kring yrket. Hon 

relaterar det också till att fritidspedagoger tidigare kunnat ersättas med förskollärare och tvärt 

om. Det kan förklaras av det samarbete dessa yrkeskategorier hade under 1970- och 1980-

talet. På den tiden var det vanligt med så kallade syskongrupper, där barn i både förskole- och 

skolålder vistades. Hansen (1999) beskriver svårigheten med att definiera den 

fritidspedagogiska yrkesrollen på följande vis: 

 
Ett återkommande problem i fråga om yrkesidentiteten är svårigheten att definiera 

och avgränsa yrkesinnehållet och kompetensen. Både fritidspedagogerna själva och 

omgivningen talar ofta om yrkesrollen som ”luddig” och yrket som sådant som 

”okänt”. (ss. 56-57) 

 

Hansen (1999) relaterar luddigheten till yrkesrollens olika uppgifter. Ett gott samarbete med 

föräldrarna och hemmet kombineras med de arbetsuppgifter som pedagogen har under skoltid. 

Då fritidspedagogen ska förena omsorg med lärande kan yrkesrollen ses som ospecificerad, 

och den riskerar därför att uppfattas som otydlig. 

 

Fritidshemmet har tidigare varit en fristående arena, men kom under 1990-talet att flyttas 

samman med skolans verksamhet. I samband med detta lades en del av fritidspedagogernas 

arbetstid i skolan. Johansson och Holmbäck Rolander (2000, ss. 7-9) beskriver 

fritidspedagogen som en del i ett arbetslag. Ett arbetslag där en lärare, en förskollärare och en 

fritidspedagog arbetar för att komplettera varandra, och där de tillsammans ansvarar för 

skolbarnen under hela dagen. Författarna menar också att förskolan och skolan har en 

gemensam grundtanke, då båda arenorna ska erbjuda en pedagogiskt planerad omsorg. Stor 

vikt läggs vid barns sociala samspel och lekens betydelse för utveckling.   

 

Calander (1999, s.27) beskriver den fritidspedagogiska yrkesrollens förändring, och menar att 

en tydlig förändring kring dess huvuduppgifter kan ses från början av 1990-talet. Förr stod 

rekreation och social interaktion i fokus, men i samband med förändringen blev 

fritidspedagogens huvuduppgift att komplettera lärandet i skolan med hjälp av praktiskt-

estetiska verksamheter. I Calanders (1999, ss. 199-201) studie framkommer det att 

medverkande fritidspedagoger definierar sin yrkesroll i klassrummet som hjälplärare, en roll 

som de sedan kom att förlika sig med. Calander tar upp två anledningar till varför 

fritidspedagogen kan tänkas acceptera sin hjälplärarroll. Den första beskriver han med 

begreppet harmoni, ett begrepp som han förtydligar genom att beskriva situationen som 

konfliktfri. Fritidspedagogen vill inte hamna i konflikt med läraren, och underordnar sig 

därför självmant. Den andra anledningen är att pedagogen förändrar sin syn på den egna 

yrkesrollen, och därmed ser den ur ett skolpedagogiskt perspektiv.  
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Hansen (1999, s. 57) tar upp frågan om fritidspedagogens status relaterat till andra 

pedagogiska yrkesroller, framför allt till lärare och förskollärare. Hon menar att det 

förekommer en rangordning där yrkets status relateras till den ålder gruppens barn har. En 

förskollärare som arbetar med barn i åldrarna ett till tre år har generellt sett lägre status än en 

gymnasielärare. Detta innebär alltså att ju lägre åldrar pedagogen arbetar med, desto lägre 

status har yrket. Detta gäller dock inte fritidspedagoger. De har länge ansetts ha lägre status än 

lärare och faller under ett annat rangordningssystem, där resonemanget ”teori väger tyngre än 

praktik” styr.  

 

Som tidigare nämnts är den fritidspedagogiska yrkesrollen svårdefinierad. Även Hjalmarsson 

(2010) belyser detta fenomen och bekräftar, i sin studie, delar av det som tidigare nämnts. 

Samarbetet med andra arbetskamrater tas upp och visar att 80 procent av fritidspedagogerna 

anser sig kunna ”samarbeta med alla arbetskamrater”. I Calanders (1999) studie nämndes 

samarbetsförmågan och kopplades där till en önskan om en konfliktfri arbetsmiljö. Någon 

faktor till det positiva gensvaret i Hjalmarssons (2010) studie nämns inte. I studien framgår 

det att fritidspedagogerna anser sig ha hög kompetens ur ett social- och trygghetsperspektiv. 

Hon tar upp fritidspedagogens delade arbetsuppgifter men inte ur ett hjälplärarperspektiv, 

utan som en del i yrkesrollen. Där ses den praktisk-estetiska delen som ett komplement under 

skoldagen, och som en huvuduppgift under fritidstiden. Sammanfattningsvis menar 

Hjalmarsson (2010) att studien visar att fritidspedagogerna har en god inblick i sin yrkesroll. 

Till viss del motsäger den därför tidigare forskning om svårigheten i att definiera den 

fritidspedagogiska yrkesrollen.  
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Teoretisk ram 
De egenskaper som beskrivits ovan, som centrala för den fritidspedagogiska yrkesrollen, 

stämmer väl överens med ett sociokulturellt perspektiv. Den teoretiska kunskap som barn får i 

skolan kompletteras med det praktiska arbete som sker på fritidshemmet, allt för att öka 

lärandet. På fritidshemmet har barn möjlighet att arbeta tillsammans, och kan därmed ta 

lärdom av varandras tolkningar och idéer. Säljö (2000, ss. 20-21) menar att intellektuell 

kunskap som kombineras med praktiska redskap når sin fulla kraft i samspel med andra 

människor.  

 

Föreliggande studie grundar sig i fritidshemmets uppdrag, där lek och kommunikation har en 

väsentlig roll. Fritidspedagogen ska erbjuda barn på fritidshem en meningsfull fritid, en fritid 

som ska vara utvecklande och utmanande för varje individ. Ett sociokulturellt perspektiv 

uppmuntrar till kreativitet och skapande, och kan därför anses ha en betydande roll i den 

fritidspedagogiska verksamheten.  

 

Säljö (2000, ss. 13-14) menar att människan kan ta lärdom av andra. Han menar också att 

denna lärdom baseras på människans kulturella bakgrund och sammanhang. Som tidigare 

nämnts arbetar fritidspedagogerna oftast i arbetslag, där ett flertal kollegor ingår. Alla bär med 

sig unika erfarenheter som kan delas med varandra, erfarenheter som hjälper pedagogerna att 

utvecklas. Säljö (2000, s. 18) nämner individ och kollektiv som två begrepp. Han menar att 

individen bidrar till kollektivet, liksom kollektivet gemensamt kan bidra till utveckling i större 

sammanhang. Detta skulle kunna jämföras med fritidspedagogen och dess roll i arbetslaget. 

Fritidspedagogen, liksom övriga yrkeskategorier i arbetslaget, utgör individer, som 

tillsammans bildar ett kollektiv. De bidrar var och en med kunskaper och färdigheter, som 

gemensamt bidrar till utveckling för såväl skola som fritidshem.  

 

Vygotskij (Bråten 1998, s. 14) studerade det mänskliga medvetandet och hur det utvecklas. 

Han menade att människors sociala erfarenhet, och kommunikation dem emellan, skapar 

förståelse för andra människor. Dessa faktorer kopplas till högre psykologiska processer, 

något som han delar upp i kulturella kognitiva processer och traditionella kognitiva processer. 

I den förstnämnda gruppen ingår språk, såväl i tal som i skrift, teckning och berättande. I den 

andra gruppen ingår begreppsbildning och logiskt minne samt selektiv uppmärksamhet. 

 

Den kreativa processen ingår i fritidshemmets uppdrag, en process som enligt Vygotskij 

(1995, s. 15) har en betydande roll i barns utveckling och lärande. Utvecklingen tydliggörs i 

barns lekar där de blandar fantasi med tidigare upplevelser och erfarenheter. Säljö (2000, s. 

37) tar upp sällskapsspel som ett exempel på barns sociokulturella utveckling. Kombinationen 

av teori, praktik och kommunikation kan ses i samspelet mellan barn när de spelar spel. Där 

övar de sig på att tänka taktiskt, samarbeta och följa regler samt på att försöka förstå hur andra 

tänker.  

 

I föreliggande studie undersöks hur fritidspedagoger ser på sin yrkesroll, samt vad ett större 

antal slumpvis utvalda personer har för kunskap om den fritidspedagogiska yrkesrollen. Som 

Säljö (2000, s. 18) skriver så är fritidspedagogen en del av en helhet där arbetslaget 

tillsammans kompletterar och lär av varandra. Kopplat till föreliggande studie kan alltså 

yrkesrollen ses som självklar i skolan, men det innebär inte att den är lika självklar för 

omgivningen. Hur yrkesrollen upplevs kan också kopplas till det som Säljö (2000, ss. 13-14) 

nämner, att människan påverkas av såväl den kulturella bakgrund som denne bär med sig, 

som vilket sammanhang denne befinner sig i.   
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Metod 
Studien har genomförts i två delar. Den första delen har utförts på två olika skolor, och den 

andra på tre olika platser i en större västsvensk stad. Den metod som använts vid båda delarna 

är intervju. Hur metoden har tillämpats skiljer sig dock för de olika delarna. Hänsyn har tagits 

till de etiska forskningsprinciperna.  

Vetenskaplig ansats 
Studien har en såväl fenomenografisk som hermeneutisk ansats. Den fenomenografiska 

ansatsen är en ansats som lämpar sig när intervju används som metod, då den bygger på 

människors uppfattningar kring olika händelser och fenomen. Uppfattningarna kan urskiljas 

och sammanställas för att sedan kunna identifiera likheter och skillnader mellan 

respondenternas svar (Fejes & Thornberg 2009, ss. 122-124). Hermeneutiken är en 

tolkningslära som innefattar förmågan att förstå andra människors sätt att tänka och känna. 

Den enskilda människans upplevelser kan kännas igen i andra människors upplevelser 

(Thurén 2007, ss. 94-97, 103). I föreliggande studie kan värderingar och förförståelser således 

ha betydelse för hur resultatet analyseras.  

Intervju  
Den metod som använts i föreliggande studie är intervju. Det är en kvalitativ metod, som i 

studiens andra del har kvantitativa inslag. Eliasson (2013, s. 21, 31) menar att den ena 

metoden inte behöver utesluta den andra. Ofta kan de med fördel kombineras, så länge de 

relaterar till studiens syfte. Den kvalitativa metoden används för att få djupgående information 

inom ett visst ämne. Den kvantitativa metoden används ofta när studien syftar till att 

generalisera utifrån mindre grupper.  

 

I föreliggande studie har intervjumetoden använts för att ta reda på hur väl fyra utbildade, 

verksamma pedagogers uppdrag stämmer överens med den fritidspedagogiska yrkesrollens 

uppdrag. Därmed är denna del av studien av kvalitativ art. Denna metod har också använts för 

att undersöka flera slumpvis, utvalda personers kunskap kring yrkesrollen. Metoden är 

kvalitativ, men syftet med denna del är att kunna generalisera respondenternas svar och 

innehåller därmed kvantitativa inslag. Kvale (2009, ss. 19-20) beskriver hur den som 

intervjuar bör agera under intervjuns gång. Han menar att intervjuaren är den som bestämmer 

ämnet, och att denne inte bör redogöra för sin ståndpunkt i ämnet som intervjun gäller. Med 

detta som utgångspunkt har intervjuerna i föreliggande studie utförts. 

Validitet och reliabilitet  
Begreppen validitet och reliabilitet skulle kunna översättas till giltighet och tillförlitlighet. 

Enkelt förklarat bör forskarna koppla resultatet av studien till den metod som använts, och 

därmed ifrågasätta den. Metodvalet ska besvara syftet, där syftet är att få rätt med hjälp av 

metoden. Genom att kritiskt granska metoden kan styrkor och svagheter i studien lyftas, och 

därefter kan resultatet analyseras (Karlsson 2007, s. 255).  

 

Eliasson (2013, ss. 14-17) beskriver reliabilitet i förhållande till kvalitativa metoder, så som 

intervju. Hon menar att det är viktigt att beskriva genomförandet och omständigheterna så 

noggrant som möjligt, allt för att undersökningen ska kunna upprepas. Validiteten beskriver 

hur väl metoden hjälper till att svara på studiens frågeställning. Ett sätt att förhålla sig till 

validitet är att koppla studien till dess teoretiska utgångspunkt.  
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I föreliggande studie har intervjuguiderna utformats utifrån syftet. Genomförandet har 

beskrivits så noggrant som möjligt, för att studien ska kunna upprepas på samma sätt om 

området önskas beforskas ytterligare.  

 

Urval  
Barn mellan sex och tolv år erbjuds plats på fritids (Skolverket 2007, s. 10).  Föreliggande 

studie är inriktad på de lägre åldrarna, sex till nio år, då pedagogerna som medverkar i studien 

arbetar med dessa åldrar. Studien har gjorts i två delar.  Den första delen innefattar intervjuer 

med fyra utbildade, verksamma fritidspedagoger, och den andra delen innefattar 34 intervjuer 

med slumpvis, utvalda personer. Del två är genomförd i tre omgångar. Både skolorna och 

pedagogerna går under fiktiva namn.  

Urval - del 1 

De skolor som ingår i studien kommer fortsättningsvis benämnas Palmskolan och 

Strandskolan. Båda skolorna har barn från förskoleklass upp till årskurs 6, och de är placerade 

i två olika stadsdelar. På Palmskolan finns det fyra fritidsavdelningar för barn mellan sex och 

nio år, alltså från förskoleklass upp till årskurs 3. Varje fritidsavdelning är 

ålderskategoriserad, förutom en avdelning med barn från årskurs 3, som också har plats för 

barn upp till årskurs 6. Varje avdelning har en fritidsansvarig, men endast tre av fyra 

avdelningar har utbildade fritidspedagoger. 

 

På Strandskolan finns det tre fritidsavdelningar för barn mellan sex och nio år, där två av 

avdelningarna har åldersintegrerad fritidsverksamhet för barn i förskoleklass upp till årskurs 

2. På den tredje avdelningen får barn från årskurs 3 upp till årskurs 6 vistas, så kallat 

storfritids. Även på denna skola arbetar det en fritidspedagog på varje avdelning. 

 

De fritidspedagoger som medverkat i studien är utbildade, verksamma fritidspedagoger som 

har sin placering i de lägre åldersgrupperna. Fritidspedagogerna kommer fortsättningsvis 

benämnas vid namn. Dessa fiktiva namn är Patrik, Rickard, Eva-Lena och Sanna. Patrik och 

Rickard är verksamma på Palmskolan, och Eva-Lena och Sanna på Strandskolan.  

 

Nedan följer en kort presentation av pedagogerna: 

 

Palmskolan: 

Patrik: Man, 32 år. Examensår 2011. Antal verksamma år: 3.  

Rickard: Man, 32 år. Examensår 2013. Antal verksamma år: 1.  

 

Strandskolan: 

Eva-Lena: Kvinna, 51 år. Examensår 1986. Antal verksamma år: 25. 

Sanna: Kvinna, 39 år. Examensår 1995. Antal verksamma år: 19.  

 

Vid valet av respondenter lades ingen vikt vid varken kön eller ålder. Urvalskriteriet 

baserades på huruvida respondenten hade en fritidspedagogisk utbildning eller inte, då 

yrkesrollen är betydande för föreliggande studies syfte. Två av pedagogerna har tidigare varit 

handledare för föreliggande studies författare, en på vardera skola.  

Urval – del 2 

Del 2 behandlar 34 slumpvis utvalda personer från en ålder av 18 år. Med slumpvis menas, i 

föreliggande studie, att personerna endast tillfrågades att medverka om de var själva, samt om 

de utbytte ögonkontakt med intervjuarna. Studien är gjord på tre olika platser vid tre olika 
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tidpunkter på dygnet, allt för att nå en så varierad grupp som möjligt. Deltagandet förekom på 

frivillig basis.  

Genomförande 
Nedan redogörs för föreliggande studies genomförande i två delar. Den första delen behandlar 

intervjuerna med de fyra, verksamma pedagoger som utförts. Den andra delen beskriver 

genomförandet vid undersökningen där 34 slumpvis utvalda personer deltog. Del 1 delas upp i 

två underrubriker, Palmskolan och Strandskolan, då den genomförts på två olika skolor.  

Studiens författare 

Nedanstående avsnitt, liksom avsnittet diskussion, är skrivet i vi-form för att underlätta för 

läsaren. Ordet vi syftar på studiens författare, vilket innebär två lärarstuderande med 

inriktning mot arbete i fritidshem.  

Genomförande – del 1 

Studiens första del är utförd på två skolor som är placerade i olika stadsdelar, där fyra 

utbildade fritidspedagoger intervjuats. Pedagogerna fick själva bestämma tid och plats för 

intervjun, efter det att vikten av att kunna sitta avskilt påpekats. Detta gjordes för att undvika 

så många störningsmoment som möjligt. Frågan om samtycke till medverkan, samt inspelning 

av intervjun, ställdes och båda gav sitt medgivande. Ett missivbrev skickades också ut till 

respektive rektor för att informera om föreliggande studie (bilaga 1).  

 

Tiden för intervjuerna var förbokade, men pedagogerna fick själva välja i vilken ordning de 

ville bli intervjuade. De hade tidigare blivit informerade om vikten av att kunna sitta på en 

avskild plats, för att i största möjliga mån undvika störande moment. En av oss intervjuade, 

medan den andra hade en mer observerande roll. Vi valde detta tillvägagångssätt för att inte 

förvirra respondenten. Vi intervjuade två respondenter var, och inga anteckningar fördes 

under intervjuns gång. Vi använde oss av en intervjuguide som stöd vid intervjuerna (bilaga 

2). Pedagogerna fick inte se intervjuguiden i förväg, då vi ville att respondenternas svar skulle 

vara så spontana som möjligt. Vi utgick från att om de hade fått se frågorna innan intervjun så 

hade de kunnat resonera mer kring sina svar, vilket vi ville undvika.  

Palmskolan 

Patrik visade in oss i ett av skolans administrativa rum. Han lämnade oss sedan för att vi 

skulle få lite tid för att förbereda oss. Vi satte oss bredvid varandra och placerade 

mobiltelefonen, som fungerade som inspelningsverktyg, på bänken. Vi gjorde en 

provinspelning för att försäkra oss om att ljudupptagningen var bra, och efter det kallades 

pedagogen in i rummet. Han ombads att placera sig på en stol mitt emot oss, vilket han 

gjorde. När pedagogen gett sitt medgivande för inspelning startade intervjun. Vid intervjuns 

slut tackades respondenten för sin medverkan och Rickard hämtades. Samma 

tillvägagångssätt användes vid denna intervju.  

Strandskolan 

Eva-Lena tog emot oss och frågade var vi ville göra intervjun. Vi påpekade än en gång vikten 

av att sitta avskilt för att undvika störande moment i största möjliga mån. Hon visade in oss i 

ett av skolans klassrum, som var ledigt då intervjun genomfördes under en lovperiod. Även 

denna gång fick vi tid att förbereda oss. Vi placerade oss vid ett av borden och ställde en stol 

till pedagogen på mitt emot oss. Mobiltelefonen användes även här som inspelningsverktyg. 

Efter godkännande om inspelning startade intervjun med Eva-Lena. Även denna gång tackade 
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vi för pedagogens medverkan och Sanna hämtades. Samma tillvägagångssätt användes vi 

denna intervju.  

Genomförande – del 2 

Studien är gjord i en relativt stor stad i västra Sverige. Den andra delen, som behandlar ett 

större antal personer, har gjorts i tre omgångar på tre olika ställen och vid olika tidpunkter. 

Före studiens start gjordes en pilotstudie där sju personer tillfrågades om de kunde tänka sig 

att svara på två frågor. Alla svarade ja, men bara hälften ville medverka när de tillfrågades om 

det var möjligt att banda intervjun. Med hänsyn till detta bortfall har intervjuerna inte bandats, 

då föreliggande studie riskerade att tappa många respondenter. 

 

Första tillfället ägde rum vid ingången till en stor mataffär i närheten av stadens centrum. 

Sammanlagt tillfrågades 19 personer om de ville medverka, varav tio svarade ja. Andra 

tillfället ägde rum mitt i stadens centrum. 18 personer fick frågan om medverkan, varav tio 

var villiga att delta. Det tredje tillfället ägde rum utanför en bensinstation i utkanten av staden. 

22 personer tillfrågades och 14 deltog. Vid alla tillfällen har en av intervjuarna varit den som 

ställt frågorna, medan den andra haft en mer observerande roll. Den som intervjuade var 

också den som skrev ner svaren. Tillvägagångssättet valdes för att respondenten inte skulle bli 

förvirrad av olika frågeställare. Personerna fick inte se intervjuguiden (bilaga 3) i förväg, av 

samma anledning som vid intervjuerna med pedagogerna.  

Forskningsetiska principer 

Forskning kan bedrivas på olika sätt, men sker oftast med syftet att nå kunskap inom ett visst 

område. Kunskapen kan vara revolutionerande i sig eller utvecklande baserad på tidigare 

kunskap. Båda ansatserna fyller syftet att driva samhället framåt (Hermerén 2011). 

Inför och under en studie är det viktigt att förhålla sig till de regler och förhållningssätt som 

finns kring forskning, så kallad forskningsetik. Vi har i föreliggande studie förhållit oss till 

Vetenskapsrådets krav på god etisk forskning. Vetenskapsrådet har i sin publikation God 

forskningssed (Hermerén 2011) redogjort för vad forskare bör tänka på. Där betonas att 

forskningen inte på något sätt får vara kränkande eller vara till skada för studiens 

respondenter. Det finns fyra etiska krav som alltid bör beaktas; Sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. Nedan beskriver vi kort vad de innebär och hur vi förhållit 

oss till dem i föreliggande studie.  

Sekretess  

Den studie som görs i forskningssyfte är i de flesta fall en offentlig handling. De kan dock, 

vid särskilda skäl, omfattas av sekretesslagen. Något som regleras av offentlighets- och 

sekretesslagen. Hur omfattande sekretessen är bestäms av handlingens skaderekvisit. Om 

någon begär att få se handlingen görs en bedömning kring utlämnandet så länge sekretessen 

inte är absolut. I det fallet får handlingen under inga omständigheter utlämnas (Hermerén 

2011, ss. 67-68). 

Tystnadsplikt 

Tystnadsplikten hänger ihop med sekretessen, men det finns vissa skillnader. Om en handling 

är sekretessbelagd är den automatiskt belagd med tystnadsplikt. Det som skiljer dessa två 

begrepp från varandra är att tystnadsplikten inte automatiskt omfattas av sekretess. Om du 

som forskare får reda på något som har anmälningsplikt, så står den över sekretessen. Det 

innebär att du som forskare, enligt svensk lag, måste göra en anmälan (Hermerén 2011, s. 68).  
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Anonymitet 

Huruvida anonymitet kan utlovas vid en studie eller ej beror på studiens utformning. I vissa 

fall består den insamlade datan av anonyma svar och då är frågan om anonymitet inget 

problem. I andra fall har identiteten haft betydelse under studiens gång men ej för resultatet. 

Personnummer eller andra skrifter som kan kopplas samman med en identitet kan då tar bort 

från den insamlade datan (Hermerén 2011, s. 68). 

Konfidentialitet 

Som tidigare nämnts får forskningen inte vara kränkande eller vara till skada för studiens 

respondenter. Forskaren ska göra allt som krävs för att skydda deltagarnas integritet och 

privatliv (Hermerén 2011, s. 69). 

Studiens förhållningssätt till forskningsetiken  

Källdatan är inte en personlig egendom och kan därmed komma att begäras ut (Hermerén 

2011, s. 69-70). Ovanstående begrepp och dess innebörd har beaktats genom studiens gång. 

Genom att ge respondenterna och skolorna fiktiva namn är studien till största del anonym, 

men viss information gör att respondenten skulle kunna spåras i framtiden. Platser som 

förekommer i föreliggande studie benämns inte vid namn. Övriga upplevelser i samband med 

genomförandet har heller inte avslöjats, då det bryter mot skolans sekretess. Reliabiliteten kan 

komma att påverkas, men genom sina kontrollfrågor kan studien ändå nå reliabilitet. I de fall 

där respondenten skulle kunna identifieras har respondenten delgivits om att så kan ske, och 

har därefter fått godkänna sin medverkan. 

Analys/bearbetning 
Lantz (2007, s. 105-106) menar att intervjuerna bör spelas in då andra muntliga ljud utöver 

ord kan ha betydelse för respondentens svar, något som lätt missas vid enbart anteckningar. 

Inspelningen ger intervjuaren möjlighet att ordagrant återge respondentens svar, vilket ökar 

studiens validitet. I föreliggandes studies första del har hänsyn tagits till detta resonemang. I 

studiens andra del har, som tidigare nämnts, intervjuerna inte bandats vilket, enligt Lantz 

(2007, s. 106) kan göra att viss information förloras eftersom anteckningarna oftast inte sker i 

den takt som respondenten talar. Viss risk för subjektivt återgivande finns.  

 

När materialet är insamlat ska en datareduktion ske. Det innebär att relevanta delar av den 

insamlade informationen plockas ut så att endast den information som svarar till studiens 

frågeställningar kvarstår. Den information som plockats ut utgör således studiens rådata. För 

att kontrollera att den information som plockats ut kan representera hela intervjun kan vissa 

meningar plockas ut. Meningen som plockats ur sitt sammanhang bör kunna kopplas till den 

uppfattning som den fullständiga intervjun gett (Lantz 2007, ss. 107-109). I analysen av 

föreliggande studies data har ovanstående information beaktats.  

 

I presentationen av resultatet har hänsyn tagits till Lantz (2007, s. 97, 99) beskrivning av vad 

som bör beaktas vid redovisning av intervjusvar. Hon menar att det är viktigt att resultatet 

presenteras på ett sätt som är lätt att överskåda. Lantz menar också att respondenternas svar är 

beskrivande och att den som intervjuar reflekterar över svaren och ser till det som är relevant 

för studien. En sammanfattning av intervjun är således ingen analys. Studiens validitet ökar 

när väsentliga kopplingar och slutsatser dras.  

 

Den fenomenografiska ansatsen syftar till att visa på likheter och skillnader i respondenternas 

svar, något som återfinns i föreliggande studies båda delar. I del 2 finns inslag av den 
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hermeneutiska ansatsen då ingen inspelning av intervjuerna gjordes. Intervjuarnas förkunskap 

och tolkning kan således ligga till grund för hur svaren återgetts. Resultatet presenteras i två 

delar och har delats upp i underrubriker. Detta för att en så tydlig koppling mellan 

respondenternas svar och studiens frågeställningar som möjligt ska kunna göras.  

Representerbarhet och generalisering  
I del 2 kan kontrollfrågorna komma att ha betydelse för resultatdiskussionen, då 

respondenternas svar (bilaga 4) visar personernas representerbarhet, och därmed möjligheten 

till generaliserbarhet.  Lantz (2007, s. 97) belyser dock vikten av att inte dra felaktiga 

slutsatser och därmed generalisera för en grupp större än undersökningsgruppen. Detta har 

tagits i beaktning och i det fall där generalisering förekommer anges det i relation till 

undersökningsgruppen.  
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Resultat 
Här presentas resultatet av studien. Först följer en kort presentation av de pedagoger som 

deltog i studien, för att sedan gå vidare till de teman som kan urskiljas i intervjumaterialet. De 

är kopplade till de frågor som fanns med i intervjuguiden.  

Del 1 – pedagogerna  
Pedagogerna från Palmskolan, Patrik och Rickard, är båda unga män och de är relativit 

nyutbildade. Pedagogerna från Strandskolan, Eva-Lena och Sanna, är båda kvinnor i 

medelåldern och har lång erfarenhet inom yrket. Alla pedagoger har fått samma frågor utifrån 

en intervjuguide.  

Pedagogernas syn på sin yrkesroll 

Pedagogerna blev ombedda att beskriva sina huvuduppgifter. Pedagogerna på Palmskolan 

beskriver hela arbetsdagens förlopp, det gör även pedagogerna på Strandskolan men belyser 

fritidshemmet som huvuduppgift i sina svar. Sanna beskriver sin roll i klassrummet som ett 

komplement till läraren, Rickard beskriver sin som resurs.  

 
Sanna: Men sen är man ju i klass … och då är det ju att va ett komplement till läraren 

eller förskolläraren.  

 
Rickard: Annars är jag med i klassen som resurs vissa dagar.  

 

När det gäller arbetsuppgifterna menar Rickard att hans huvuduppgift är att arbeta med barns 

sociala träning. I övrigt framkommer ingen specificerad information om yrkesrollens 

huvuduppgifter. På frågan om pedagogerna tycker att deras yrkesroll stämmer överens med 

den syn de själva har på yrkesrollen går meningarna isär. Patrik och Eva-Lena tycker att den 

stämmer, Rickard är tveksam och uttrycker en önskan om mer tid för fritids. Sanna menar att 

uppgifterna ser olika ut från år till år, och att svaret på frågan därför inte är självklart. Hon 

tycker dock att det är bättre nu för tiden, då ledningen har uppmärksammat och uppmuntrat 

fritidshemsverksamheten mer. Vid frågan om huruvida pedagogerna har något att tillägga 

framför Sanna att hon tycker att yrkesrollen är otydlig: 

 
Sanna: Det som är viktigt är ju att man faktiskt hela tiden måste förklara sin yrkesroll 

för andra människor. För den är otydlig. Och tyvärr är den väldigt många gånger otydlig 

för oss som jobbar också … Och rektorerna har ju inte alltid koll heller.  

 

Pedagogerna om hur andra ser på deras yrkesroll 

Under denna rubrik kommer resultatet delas upp i två delar. Den första beskriver hur 

pedagogerna tycker att föräldrarna till fritidsbarnen ser på deras yrkesroll, den andra beskriver 

hur pedagogerna upplever att andra yrkeskategorier utanför skolans värld ser på yrkesrollen.  

Föräldrarnas syn 

Tre av fyra pedagoger nämner att de tror att föräldrarna har svårt att skilja på skolans olika 

yrkesroller. Pedagogerna använder begrepp som uppehälle, fritidsgård och lek. Eva-Lena, 

Patrik och Sanna uttrycker sig på följande sätt:  

 
Eva-Lena: Jag tror att de kan ha lite svårt ibland och veta vad man är. Om man är en 

vanlig lärare eller om man är en fritidspedagog, och vad är det? Är det som en 

förskollärare? 
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Patrik: Ja, jag ska inte säga förvaring men att det är … ett uppehälle bara, tror jag 

många ser det som … Lite som en fritidsgård fast för unga.  

 
Sanna: Lektant. Tror jag. Många gånger. Fast ändå, de ser mig inte som bara lektant, de 

ser ju … självklart att jag är en pedagog och att jag är utbildad … Men fritids är mer lek 

… och det är det ju i och för sig, men de ser nog inte den pedagogiska tanken bakom.  

 

Rickard tycker att föräldrarna har en god inblick i vad barnen gör på dagarna, men tror liksom 

två av de andra pedagogerna, att de inte kan skilja på de olika yrkesrollerna som finns i 

skolan.  

Andra yrkeskategoriers syn 

Sanna tycker att yrkesrollen är otydlig och säger att hon ofta får förklara sin yrkesroll för 

andra: 

 
Sanna: … säger man att man är fritidspedagog, ja du är fritidsledare. De vet ju inte att 

man har pedagogisk utbildning på Högskola … det är det vanligaste, då får man 

förtydliga … men det är ingen tydlig yrkesroll man har, man får ju förklara hela tiden.  

 

Patrik nämner begrepp som barnpassning, förvaring och ungdomsgård. Eva-Lena säger att 

yrkesrollen ofta blandas ihop med förskollärare och fritidsledare, men upplever att det har 

blivit en förbättring under de senaste åren. Något hon tror beror på den uppmärksamhet 

yrkesrollen fått i media. Rickard upplever att andra yrkeskategorier mest tror att han leker.  

 
Rickard: De tror väl att det är väldigt mycket att man leker med barnen bara, och inte 

förstår betydelsen eller insikten i vad barnen lär sig och tränar sig i.  

 

Pedagogernas syn på lärarlegitimation 

Alla pedagogerna ställer sig lika i debatten kring lärarlegitimation. De är inte intresserade av 

någon legitimation i de ämnen som de eventuellt är behöriga att undervisa i, de vill ha 

legitimation i fritidspedagogik: 

 
Patrik: Jag har möjlighet att söka i både musik och bild men jag har valt att inte göra det 

i något utav dem, för jag vill ha min fritidspedagogslegitimation någon gång.  

 
Rickard: Asså, på ett sätt kan det vara skönt att inte ha legitimation för då behöver man 

inte ha något med betygssättning att göra. Men sen har det ju med status att göra också 

… det känns lite orättvist att vissa kan få legitimation och andra inte när man … jobbar 

med samma barn på samma arbetsplats.  

 

Både Eva-Lena och Sanna tycker att legitimation i fritidspedagogik borde vara en självklarhet 

och Eva-Lena menar, precis som Rickard, att om skolans andra yrkesroller har rätt till 

legitimation så borde fritidspedagoger också ha det.  

 

I resultatet framgår det alltså att pedagogerna inte alltid är eniga i sina svar. Några räknar hela 

arbetsdagen till sina huvuduppgifter, medan andra anser att huvuduppgiften ligger i 

fritidshemsverksamheten. Meningarna går också isär när det gäller frågan om hur väl deras 

syn på yrkesrollen stämmer överens med den yrkesroll de har idag. De är dock eniga i såväl 

frågan om legitimation, som i bristen på kunskap från yrkeskategorier utanför skolans värld.  
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Del 2 – 34 slumpvis utvalda personer 
I del 2 presenteras resultatet av intervjuer med 34 slumpvis utvalda personer. De medverkade 

personernas svar har bidragit till den indelning som visas i figur 1. Indelningen gäller 

intervjuguidens (bilaga 3) fråga 1. Nedan följer också en redogörelse för svarsfrekvensen i 

vardera kategori.  
 

Figur 1 

 
 

Vet:  6st 

Vet till viss del:  12st 

Vet inte:   16st 

Fritidsledare:  4st 

Förskollärare:  5st 

Vet inte/annat:  7st 

Kategoriindelning 

I studien har Kvalitet i fritidshem – allmänna råd och kommentarers (2007) förtydligande av 

fritidshemmets uppdrag presenterats. Utifrån förtydligandet har deltagarnas svar analyserats 

och delats in på följande sätt: 

Vet 

De personer som svarat utförligt, och som nämnt flera av de kännetecken som presenteras i 

förtydligandet, har placerats i kategorin vet.  

 
Respondent nr 12: Aa, de tar hand om barnens aktiviteter före och efter skolan. Både 

fria och styrda lekar.  

 

Respondent nr 18: Vad jag tror? Jaa, har hand om våra barn efter skolan, med en 

pedagogisk tanke i sina aktiviteter. Läxor och socialt och så. Allt vad de behöver. En 

hjälp till oss föräldrar.  

 

Vet till viss del 

I kategorin till viss del har de personer som nämnt ett eller två kännetecken, som presenteras i 

förtydligandet, placerats.  

 
Respondent nr 2: Jag tror att de har hand om barn efter skolan.   

 

Respondent nr 29: Leker med barn. Tar hand om barnen när inte föräldrarna gör det.  
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Vet inte/annat 

Den sista kategori, vet inte/annat, har delats upp i tre undergrupper baserat på respondenternas 

svar. I kategorin fritidsledare placerades de respondenter som talade om fritidsgård eller om 

äldre ungdomar än de som vistas på fritidshemmet.  

 
Respondent nr 25: Jag tror att de jobbar på fritidsgård. Ja, och försöker styra ungdomar 

och barn åt rätt håll.  

 

I kategorin förskollärare placerades de som nämnde begreppet dagis eller titeln förskollärare.  

 
Respondent nr 17: En fritidspedagog? Öh, herregud. En förskollärare eller? Dagis, i 

något utvecklingssyfte. Och specialskola kanske.  

 

I den sistnämnda kategorin, vet inte/annat har de respondenter placerats som utryckt att de 

inte vet, eller som har uttryckt andra egenskaper än de som presenterats i den 

fritidspedagogiska yrkesrollen.  

 
Respondent nr 6: Vad hette det? Jag vet inte faktiskt.  

 

Sambandsanalys 

Här presenteras eventuella samband som kan förklara resultatet ovan.  

Vet 

Sex personer har hamnat under kategorin vet. Av dessa sex var fyra kvinnor och två män. De 

representerar olika åldersgrupper i ett spann från 18-60 år. En av dessa personer har barn på 

fritids, en arbetar som lärare. Resterande fyra representerar olika yrkeskategorier utan 

självklara samband till skolans och fritidshemmets verksamhet.  

Vet till viss del 

Tolv personer hamnade under kategorin vet till viss del. Av dessa var sju kvinnor och fem 

män. Hälften av dessa har barn på fritids. Av de tolv personer som placerats i denna kategori 

arbetar en som förskollärare, och en som ungdomsledare. Övriga personer representerar olika 

yrkeskategorier utan självklara samband till skolans eller fritidshemmets verksamhet.  

Vet inte/Annat 

I denna kategori återfinns resterande respondenter, som uppgår till ett antal av 16 personer. 

Av dessa är nio män och sju kvinnor. Tillsammans representerar de alla ålderkategorier som 

finns omnämnda i intervjuguiden (bilaga 3), och representerar olika yrkeskategorier utan 

självklara samband till skolans eller fritidshemmets verksamhet. Fyra av personerna har barn 

på fritids.  

 

Sammanfattningsvis visar alltså studien att de flesta respondenterna inte vet vad en 

fritidspedagog gör. Den visar också att de respondenter som hamnat i övriga kategorier har 

viss kunskap om yrkesrollen, även om den inte är särskilt stor. Respondenterna representerar 

olika yrkeskategorier och fyller åldersspannet som finns representerat i intervjuguiden (bilaga 

3).  
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Diskussion 
I detta avsnitt följer en diskussion kring resultatet kopplat till den litteratur och forskning som 

tidigare presenterats i föreliggande studie. Likaså följer en diskussion kring metoden och dess 

betydelse för resultatet, liksom didaktiska konsekvenser och förslag till fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen baserar sig på den litteratur och forskning, samt på det resultat, som 

tidigare presenterats i rapporten. 

Del 1 – pedagogerna 

Hur fritidspedagogerna i studien ser på sin yrkesroll skiljer sig åt. Två av pedagogerna nämner 

att de tycker att yrkesrollen är otydlig, men resterande två anser att den stämmer väl överens 

med hur de förväntade sig att rollen skulle se ut. Det finns inget som tyder på att någon av 

dem känner sig mindre betydelsefull än läraren. Två av pedagogerna säger sig ha en 

kompletterande roll i klassrummet, men verkar inte se det som något negativt.  

 

I frågan om hur föräldrar och andra yrkeskategorier ser på deras yrkesroll är pedagogerna 

ganska eniga. De upplever att föräldrarna har svårt att skilja på de olika yrkesrollerna som 

finns i skolan, och att de ofta får förklara sin yrkesroll. Det nämns att diskussionen kring 

lärarlegitimation i fritidspedagogik, till viss del, har uppmärksammat den fritidspedagogiska 

yrkesrollen. Fritidspedagogerna i föreliggande studie ser sig jämställda med lärarna, men 

legitimationen kanske skulle kunna bidra till högre status i andras ögon.  

Pedagogernas syn på sin yrkesroll 

Den fritidspedagogiska yrkesrollen har en relativt kort historia (Hippinen 2011), och som 

tidigare nämnts kan det förklara den begränsade forskningen inom ämnet. Att fritidshemmets 

geografiska utbredning är begränsad har förmodligen också en stor betydelse i detta avseende. 

Flera forskare påtalar såväl svårigheten i att definiera yrkesrollen (Hansen 1999; Hjalmarsson 

2010), som bristen av forskning kring yrket (Hansen 1999; Torstensson-Ed & Johansson 

2000).   

 

När de fritidspedagoger som medverkat i studien fick frågan om vad de ser som sina 

huvuduppgifter, skiljer sig svaren åt. Patrik och Rickard beskriver hela sin arbetsdag utan att 

lägga vikt vid varken skola eller fritids, vilket vi tolkar som att de ser hela arbetsdagens 

uppgifter som sina huvuduppgifter. Eva-Lena och Sanna betonar fritidshemmet i frågan. De 

nämner skoldagens förlopp, men huvuduppgiften har de på fritids. En likhet mellan Rickard 

och Sanna finns då de kallar sin roll i klassrummet för resurs respektive komplement till 

läraren. 

 

Calander (1999) talar om yrkesrollens förändring och menar att fritidspedagogens 

huvuduppgifter är att komplettera lärandet i skolan med ett praktiskt-estetiskt utförande. Han 

benämner fritidspedagogens roll i klassrummet, baserat på sin studie, som hjälplärare. En roll 

han menar att pedagogerna godkänner. Antingen underordnar sig fritidspedagogen 

klassläraren för att undvika konflikter, eller så ändrar pedagogen sin syn på den egna 

yrkesrollen, och förlikar sig med att hjälplärarrollen i klassrummet ingår som en del i den. I 

studien finner vi inga belägg för att de medverkande pedagogerna skulle känna sig 

underordnade, och drar därmed slutsatsen att pedagogerna ser det som en del av sin yrkesroll. 

Detta synsätt stämmer delvis överens med det som Hjalmarsson (2010) sett i sin studie. Hon 

menar att pedagogerna i hennes studie inte ser sig som hjälplärare, utan ser tiden i 
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klassrummet som en del i yrkesrollen. Pedagogerna i föreliggande studie verkar, som tidigare 

nämnts, se det som en del av yrkesrollen. Trots det definierar Patrik sin roll i klassrummet 

som resurs. Vi anser dock inte att han använder ordet resurs i negativ mening, och hans 

ordval kan därmed diskuteras. Kanske menar han sig vara ett komplement till läraren på det 

sätt som såväl Calander (1999) som Hjalmarsson (2010) beskrivit. Pedagogernas syn på 

huvuduppgiften skiljer sig åt, men arbetsdagen, och synen på denna, verkar vara densamma.  

 

Hansen (1999) kallar yrkesrollen för ”luddig” och relaterar det till yrkesrollens olika 

uppgifter. Johansson och Holmbäck Rolander (2000) talar också om de olika uppgifterna och 

beskriver fritidspedagogen som en del i ett arbetslag. Även här tas den kompletterande rollen 

upp. Tidigare har vi talat om fritidspedagogen som ett komplement till läraren, men Johansson 

och Holmbäck Rolander (2000) menar att lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska 

komplettera varandra. Den kompletterande rollen ska alltså inte enbart gälla fritidspedagogen. 

I pedagogernas svar finns, som tidigare nämnts, inget som tyder på att de känner sig 

underordnade. De ser komplementet som en del i sin arbetsdag. Men det finns ingenting i 

pedagogernas svar som tyder på att komplementet skulle vara ömsesidigt, vilket i och för sig 

kanske inte är så konstigt med tanke på den formulering som finns i Kvalitet i fritidshem – 

allmänna råd och kommentarer (2007). Där står det trots allt att fritidshemmet ska 

komplettera skolan, inte att skolan och fritidshemmet ska komplettera varandra.  

 

Hjalmarssons (2010) studie visade att de medverkande fritidspedagogerna tyckte att de hade 

en god inblick i sin yrkesroll. Den motsäger alltså, till viss del, tidigare forskning. I vår studie 

finner vi belägg för såväl den otydlighet som tidigare nämnts, som för resultatet i 

Hjalmarssons (2010) studie. Som framgår i vår studie, tycker Patrik och Eva-Lena att deras 

syn på yrkesrollen stämmer överens med den yrkesroll de har på arbetsplatsen. De borde 

således tycka sig ha en god inblick i sin yrkesroll, och borde därmed inte se den som luddig. 

Sanna och Rickard tycker däremot att mer fokus borde ligga på fritids, och Sanna betonar att 

hon tycker att yrkesrollen är otydlig.  

Pedagogerna om hur andra ser på deras yrkesroll 

Som vi tidigare nämnt upplever vi att yrkesrollen är otydlig, något som också Hansen (1999) 

och Hjalmarsson (2010) belyser. I intervjun med Sanna tas detta upp då hon säger att hon 

brukar få förklara sin yrkesroll för andra. Pedagogernas svar visar att yrkesrollen ofta blandas 

ihop med andra yrkesroller, såväl av föräldrar som av andra. Föräldrarna har svårt att skilja på 

rollerna som finns i skolan, men också att omgivningen blandar ihop yrkesrollen med 

förskollärare och fritidsledare. I frågan kring föräldrarna nämner pedagogerna lek och 

förvaring utan pedagogisk tanke i sina svar, vilket kan peka på två saker. Den ena är att 

föräldrarna inte har tillräcklig kunskap om den fritidspedagogiska yrkesrollen och 

fritidshemmets uppdrag, vilket i sin tur kan härledas till att pedagogerna kanske inte varit 

tillräckligt noga med att synliggöra kopplingarna mellan det som sker på fritids och det som 

står i styrdokumenten. Den andra är att pedagogerna, av en eller annan anledning, inte har 

aktiviteter som är pedagogiskt planerade.  

Lärarlegitimation och status 

Lärarförbundet (Larsson 2013) har länge arbetat för att fritidspedagoger ska få rätt att söka 

legitimation i fritidspedagogik.  I dagsläget går det bara att söka legitimation för skolämnen. 

Detta innebär att fritidspedagogerna endast kan få legitimation i de praktisk-estetiska ämnena 

som de har rätt att undervisa i under skoltid. Att fritidspedagogiken inte finns med i 

legitimationsunderlaget kopplar Lärarförbundet (Larsson 2013) samman med yrkets status, 

och menar att legitimationen skulle lyfta yrkets status.  
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Pedagogerna i studien är eniga i frågan om legitimation. De är inte intresserade av 

legitimation i skolämnena, men anser att legitimation borde fås för fritidspedagogiken. I 

resultatet finns Rickards åsikt i ämnet. Han anser, precis som Lärarförbundet, att det är en 

fråga om yrkets status. Som han uttrycker det: ”det känns lite orättvist att vissa kan få 

legitimation och andra inte när man jobbar med samma barn på samma arbetsplats”.  

 

De medverkande pedagogerna i studien ser det som en självklarhet att fritidspedagoger ska få 

legitimation i fritidspedagogik. Därmed kan slutsatsen dras att de finner införandet av 

legitimationen som något positivt. Men faktum är att det endast går att spekulera kring vad ett 

införande av legitimationen skulle innebära. Kanske skulle det bli hårdare krav på 

kvalitetsredovisning, och därmed på fritidshemmet och dess innehåll. Kanske skulle det i sin 

tur medföra en tydligare yrkesroll, där allmänna råd och kommentarer blir till styrdokument, 

med tydliga mål specifikt för fritidshemmet. Skolverkets (Lundström 2011) undersökning, 

liksom den undersökning som Olsson (2010b) sammanfattar, visar att barngrupperna på 

fritidshemmen blir allt större. Med högre krav kanske barngrupperna skulle minska, då stora 

barngrupper, enligt Olsson (2010b) liksom Lundström (2011), kan komma att påverka 

kvaliteten på fritidshemmet. Om legitimationen leder till ett mer styrt fritidshem, visserligen 

med mindre barngrupper, men med hårdare krav, finns det då risk för att den fria leken får ge 

vika för styrda aktiviteter? Jensen (2011) menar att valbarheten styr hur barn uppfattar sin tid. 

Så länge de har fria val som utgår från deras egna intressen, så ser de den som fri tid. Baserat 

på tidigare resonemang skulle alltså ett mer styrt fritids kanske kunna genomföras utan att 

äventyra en av fritidshemmets viktigaste delar, leken, så länge tillräckligt många alternativ 

ges. Vi vet ännu inte om legitimationen kommer att bli verklighet. Huruvida legitimationen, i 

så fall, skulle innebära en positiv eller negativ förändring för såväl fritidshemmet som 

fritidspedagogerna, får framtiden utvisa.  

Del 2 – 34 slumpvis utvalda personer 
Studien visar att kunskapen om den fritidspedagogiska yrkesrollen inte skiljer sig nämnvärt 

mellan könen. Den visar också att kunskapen är bristfällig, eller relativt liten, då relevanta 

delar av fritidshemmets uppdrag nämns men inte belyses tillräckligt.  

Sambandsanalys 

Respondenterna hade en relativt jämn könsfördelning då 18 kvinnor och 16 män deltog. I 

sambandsanalysen framgår det att det inte finns några större skillnader mellan könen, i 

kunskapen kring den fritidspedagogiska yrkesrollen. Det finns heller inget som tyder på att 

åldern spelar någon roll för kunskapen. Huruvida respondenterna hade barn på fritids eller ej, 

verkar inte haft någon större betydelse. Däremot går det att se att vissa av respondenterna i 

kategorierna vet och vet till viss del har ett yrke som kan relateras till skolans värld. Det står 

dock klart att de allra flesta saknar kunskap om den fritidspedagogiska yrkesrollen.  

Respondenterna om den fritidspedagogiska yrkesrollen 

I respondenternas svar, av de som placerats i kategorierna vet och vet till viss del, nämns en 

del av de uppdrag som fritidshemmet har. Respondenterna talar om omsorg, läxor, lek och 

social kompetens. Dessa begrepp återfinns såväl i Kvalitet i fritidshem – allmänna råd och 

kommentarer (2007), som i den litteratur som förekommer i tidigare avsnitt. Där står det att 

fritidshemmet ska komplettera skolan. Den ska erbjuda omsorg för barn mellan sex och tolv 

år. Fritidshemmet ska erbjuda andra aktiviteter än de som erbjuds under skoldagen, och stor 

vikt läggs vid såväl lek som det sociala samspelet.  
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Olsson (2010a) menar att den fria leken ska stå i centrum då den hjälper barn att utveckla sina 

kunskaper. Hon nämner också samspel och turtagning, samt vikten av att kunna lyssna på 

andra människor och respektera deras åsikter. Ihrskog (2006) talar också om det sociala 

samspelet, men i form av olika roller i olika sammanhang. Hon menar att känslan av 

tillhörighet utvecklar identiteten. Kvalitet i fritidshem – allmänna råd och kommentarer 

(2007) nämner vikten av att leken är anpassad efter barns ålder och mognad, vilket vi menar 

kräver en pedagogisk planering. Jensen (2011) menar att leken är viktig för barn, då de 

bearbetar känslor som uppkommit i situationer de upplevt. Något som förbereder barn på 

framtida situationer, och det informella lärandet förväntas därmed få störst utrymme på 

fritidshemmet.  

 

I respondenternas svar kan, som tidigare nämnts, vissa delar av fritidshemmets uppdrag 

återfinnas. Det finns dock ingen som uttrycker begreppens betydelse på det sätt som beskrivits 

ovan. Vissa bitar nämns dessutom inte alls. Kosten tas inte upp, men skulle kunna ingå i 

omsorgen som respondenterna nämner. Den fysiska aktiviteten tas heller inte upp, men skulle 

kunna kopplas till leken. Även om respondenterna nämner några av de begrepp som återfinns 

i fritidshemmets uppdrag, så finner vi inte svaren särskilt uttömmande. Vi drar därmed 

slutsatsen, att de respondenter som hamnat i de två första kategorierna, trots allt, har relativt 

lite kunskap om den fritidspedagogiska yrkesrollen. Vi kan också dra slutsatsen, att den 

otydlighet som såväl pedagogerna som ett flertal forskare påvisat, även stämmer i vår studie. 

Resultatet visar att de allra flesta saknar, eller har lite kunskap, om den fritidspedagogiska 

yrkesrollen. Hänsyn bör dock tas till den situation frågorna ställdes i. Intervjuerna skedde i 

relativt snabb takt, i en miljö där respondenternas syfte egentligen var något annat än att svara 

på frågor. Om respondenterna fått mer tid att förbereda sig inför intervjun, kanske svaren 

skulle blivit mer uttömmande.  

Fritidsverksamheten i Sverige, Danmark, Finland, Norge och 
USA 
Det finns inga större likheter mellan den svenska fritidshemsverksamheten och den 

verksamhet som bedrivs i Finland. Den danska verksamheten har däremot en del liknande 

delar. Enligt Torstensson-Ed och Johansson (2000) har Danmark, liksom Sverige, 

högskoleutbildade fritidspedagoger, och både skolan och fritidshemmet styrs av en gemensam 

ledning. I en intervju med danska fritidspedagoger, som publicerats i Lärarförbundets tidning 

(Jalakas 2012), framkommer flera överensstämmelser med den svenska verksamheten. 

Pedagogerna berättar att de planerar olika projekt och samarbetar med personalen i skolan. 

Det stämmer dels in på det svenska fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan 

(Skolverket 2007), men kan också jämföras med de arbetslag som Johansson och Holmbäck 

Rolander (2000) beskriver. Ytterligare likheter återfinns i uppdraget, där konflikthantering 

och sociala mål nämns. Något som kan kopplas till såväl uppdraget om social kompetens och 

självständighet i Kvalitet i fritidshem – Allmänna råd och kommentarer (2007), som till 

Ihrskogs (2006) kamratrelationer och Jensens belysande av lekens betydelse. Enda skillnaden 

som vi kan finna är att de sociala målen inte ser likadana ut i hela grannlandet, utan planeras 

lokalt. I artikeln nämns också allt större barngrupper, något som, enligt Lundströms (2011) 

undersökning, även gäller för svenska fritidshem. Vissa likheter mellan den svenska och den 

norska verksamheten finns också, då den bland annat ska erbjuda omsorg och lek. I Norge 

finns dock inga krav på utbildad personal i fritidshemsverksamheten.  

 

I den tidigare nämnda, amerikanska artikeln går det att urskilja en önskan om en liknande 

verksamhet som den som bedrivs i Sverige. Författarna (Pittman et al. 2004) menar att skolan 
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inte kan stå för all den kunskap som behövs för att leva i dagens samhälle. Skolan kan hjälpa 

barnen att nå kunskapsmålen, men behöver kompletteras med en omsorgstid där barnen får 

skapa sociala relationer. De talar om det informella lärandet, vars betydelse tidigare belysts 

gällande svenska fritidshem. Den verksamhet som eftersträvas ska vara ett komplement till 

skolan, något vi också finner i den svenska verksamhetens styrdokument.  

 

Fritidshemsverksamheten kan således ses som unik i Sverige. Det går att finna likheter med 

verksamheterna som finns i Norden, liksom en önskan om en liknande verksamhet i USA. Vi 

kan dock konstatera att Sverige ligger i framkant när det gäller att förena lärande med omsorg 

före och efter skoltid, även om det, enligt vår studie, behöver tydliggöras för omgivningen.  

Teoretisk ram i förhållande till studien  
I studiens första del berättar pedagogerna om sina huvuduppgifter. Två av dem talar som 

bekant om hela dagen, de andra två belyser fritidshemmet. Ingen specifik information om vad 

dessa huvuduppgifter innebär framkommer, men då fritidshemmet ska utgå från såväl 

läroplanen (Skolverket 2011) som Kvalitet i fritidshem – allmänna råd och kommentarer 

(Skolverket 2007) dras följande slutsatser utifrån den information som tidigare redogjorts för 

angående dessa styrdokument.  

När pedagogerna talar om resurs och komplement förmodar vi att de menar att de 

kompletterar läraren med praktiska moment under skoltid. När pedagogerna talar om 

fritidshemmet anser vi också att såväl den praktiska som den sociala kompetensen, som Patrik 

särskilt påtalar, inräknas här. Som tidigare nämnts, menar Säljö (2000) att teori och praktik i 

kombination ger bäst effekt när ett samarbete mellan människor sker. Något som vi anser är 

fullt möjligt, såväl i klassrummet som på fritidshemmet. I klassrummet kan således 

klassläraren och fritidspedagogen planera lektionen med såväl praktiska som teoretiska inslag, 

där eleverna får samarbeta med varandra. Planeringen kan ske i de arbetslag som nämnts i 

tidigare avsnitt. Arbetslag där varje pedagog, enligt Säljö (2000), bidrar med sina unika 

erfarenheter. Individer som tillsammans bildar ett kollektiv, ett arbetslag, som tillsammans 

kompletterar varandra. Tillsammans kan de lära av varandra för att bidra till en så maximal 

utveckling för barnen som möjligt.  

På fritidshemmet kan fritidspedagogerna utföra såväl planerade som spontana aktiviteter, 

baserade på barns intressen. De kan också planera aktiviteter utifrån gruppens sociala 

samspel, för att barnen ska få möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. Vygotskij 

(Bråten 1998) menade att samspel med andra individer leder till utveckling, något som barnen 

alltså får möjlighet till både under skoltid och på fritids. Han menade också att leken är 

betydelsefull för barns utveckling. Pedagogerna nämner leken i sina svar när vi frågade om 

hur de tror att föräldrar och andra yrkeskategorier ser på deras yrkesroll. Vi anser dock att 

leken i deras svar anges som tidsfördrivande aktivitet, snarare än i utvecklande syfte.  

 

Vi anser att fritidspedagogen, kopplat till ovan nämnda styrdokument och tidigare nämnd 

litteratur, bör ha ett sociokulturellt förhållningssätt. Hur väl de fritidspedagoger som arbetar 

ute i de svenska fritidshemmen lever upp till detta perspektiv finner vår studie inte svar på. 

Det är vår förhoppning att varje pedagog ser sig som ett komplement och inte som resurs, i 

dess rätta betydelse, i klassrummet, för att barnen ska kunna utvecklas så mycket som möjligt. 

Det är också vår förhoppning att fritidspedagogerna står upp för fritidshemmets aktiviteter 

och dess betydelse, så att barnen kan känna att deras fritid är meningsfull, så som 
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fritidshemmets huvudsyfte faktiskt säger. Att fritidshemmet ska ”erbjuda barn en meningsfull 

fritid och stöd i utvecklingen” (Skolverket 2007, s. 11).  

Metoddiskussion 
Vår upplevelse är att personer utanför skolans värld inte vet vad en fritidspedagog är eller gör. 

Vi upplever också att fritidspedagogen har en otydlig yrkesroll, som kan variera i sitt 

utövande beroende på vilken skola pedagogen arbetar på. Som bekant innehåller studien två 

delar. För att få svar på våra frågor kände vi att båda undersökningarna var relevanta. Vi ville 

veta om utbildade pedagoger upplevde samma sak som oss, och vi ville också se om det fanns 

belägg för våra fördomar.  

För att fylla studiens syfte har intervju använts som metod. I studiens första del kan metoden 

anses vara kvalitativ. Vi hade med oss en intervjuguide med förberedda frågor, och inga 

följdfrågor ställdes. Detta gjorde vi för att få så konkreta svar som möjligt, och för att de 

sedan skulle vara lättare att jämföra. Vi anser att metoden svarar väl mot studiens syfte. I 

studiens andra del var metodvalet inte självklart. Enkät fanns som förslag, men då för- och 

nackdelar vägts mot varandra valdes intervju även här. Vi ansåg att vi hade större möjlighet 

till att få fler deltagare med denna metod, då det tar längre tid att skriftligen svara på en enkät, 

än muntligt på intervjufrågor. Eftersom ett flertal personer deltog i denna del av studien, och 

eftersom det fanns ett syfte att kunna generalisera, kan metoden anses ha kvantitativa inslag. 

Vi vet att metoden har brister, dels för att personerna som medverkat lämnat sina svar i en 

ganska stressad situation, men också för att intervjuerna inte spelats in. Det senare var ett 

medvetet val, då vår pilotstudie visade att många personer nekade till att delta vid frågan om 

inspelning. Vi inser också att studiens 34 slumpvis utvalda personer inte kan svara för ett 

större perspektiv, och därmed kan studien endast ses som en förstudie. En önskan om att göra 

en större studie fanns, men då tiden är begränsad blev så även deltagarantalet begränsat. Den 

utgör dock ett, om än något knapphändigt, underlag för att svara på studiens syfte.  

I studiens båda delar användes en intervjuguide, där förberedda frågor ställdes till 

respondenterna. De fick inte, varken i första eller andra delen av studien, se intervjuguiden i 

förväg, då vi ansåg att det skulle kunna komma att påverka resultatet. Om vårt syfte hade varit 

att respondenterna skulle ha tid att resonera kring frågorna, hade en enkätundersökning varit 

mer lämplig. Nu ville vi istället försäkra oss om att åsikterna som lämnades stod för just den 

respondenten. Därför intervjuades respondenterna en och en, såväl i första som i andra delen 

av studien. För att säkerställa att studien fick en så varierad undersökningsgrupp som möjligt, 

ställdes kontrollfrågor angående respondentens kön, ålder, yrke och antal barn på fritids. Efter 

våra tre undersökningstillfällen kunde vi konstatera att det fanns en tydlig spridning i alla 

frågor, och att alla grupper var representerade.  

 

Vi anser, som tidigare nämnts, att metoden svarar väl mot studiens syfte. Skulle vi få chans att 

göra om studien i ett större perspektiv skulle dock enkät finnas som alternativ i studiens andra 

del, då den metoden gör det lättare att nå en större målgrupp på kortare tid.  

Didaktiska konsekvenser 
Vi har, under vår utbildning, haft svårt att definiera vår yrkesroll. Även personer i vår 

omgivning har svårt att förstå vad det är vi utbildar oss till. De yrkesroller som omgivningen 

nämner när yrket presenteras är bland annat fritidsledare och förskollärare. Dessa upplevelser 

ligger till grund för studien och dess innehåll.  
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Vi har hittat forskning som stärker vår uppfattning kring den fritidspedagogiska yrkesrollen. 

Vår studie gör, i vissa fall, detsamma. I studiens andra del står det klart att många inte vet vad 

en fritidspedagog gör. Viss kunskap om yrkesrollen finns, men liksom pedagogerna påpekar, 

så verkar andra personer utanför skolans värld inte ha någon inblick i den bakomliggande 

pedagogiken. Yrkets status har diskuterats flitigt den senaste tiden, något som vi inte enbart 

kopplar till frågan om legitimation, utan också till det studien visar. Om personer i vår 

omgivning inte vet vad vi gör, är det inte konstigt att yrket har låg status. Det är dock bara vi 

själva som kan medverka till en förändring. Vi, som utbildade grundlärare med inriktning mot 

fritidshem, behöver stå upp för vår yrkesroll, och då är det naturligtvis av största vikt att vi 

själva är klara över vad vår yrkesroll innebär. Om vi känner oss bekväma i den roll vi har på 

arbetsplatsen, är chansen större att vi gör ett bra jobb. Även om yrkesrollens utförande kan 

skilja sig åt är det pedagogiska syftet det samma. Vi behöver vara tydliga med att synliggöra 

pedagogiken på fritidshemmet för såväl föräldrar, som för andra personer utanför skolans 

värld. Som vi tidigare diskuterat så vet vi inte vad en legitimation i fritidspedagogik skulle 

innebära. Diskussionen har gett yrket uppmärksamhet, vilket vi ser som positivt. Att få ett 

erkännande för att fritidspedagogiken är också viktigt, men frågan är om legitimation är rätt 

sätt. Som tidigare nämnts finns det risk för att den kan medföra ett mer strukturerat fritidshem, 

med regler och mål som följd, där målen riskerar att äventyra den fria leken.  

Förslag till fortsatt forskning 
Att det behövs mer forskning inom området står klart. Vi har valt att undersöka synen på den 

fritidspedagogiska yrkesrollen, forskning som inte återfinns i sin helhet, utan endast som delar 

i annan forskning. Bristen på forskning kan säkerligen kopplas samman med fritidshemmets 

knappa utbredning. Vi hoppas att vår studie kan skapa ett intresse för fortsatt forskning kring 

den fritidspedagogiska yrkesrollen.  
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Tack 
Stort tack till Er pedagoger som medverkat i studien, utan Er hade vi inte haft möjlighet att 

undersöka det ämne som vi brinner för – den fritidspedagogiska yrkesrollen.  

 

Tack till vår handledare Marie Fahlén som stöttat oss under studiens gång. 

 

Vi vill också tacka Ann-Sofie Karlsson som, med sina tips och kommentarer, hjälpt oss nå 

den språkliga kvalitet vi eftersträvat i studien.  

 



34 

 

Referenser  
Bråten, Ivar (red.) (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 

 

Bruhn, Anders (2007). Om vetenskap som profession. I Carleheden, Mikael, Lidskog, Rolf & 

Roman, Christine (red.) Social interaktion: förutsättningar och former. 1. uppl. Malmö: Liber 

 

Calander, Finn (1999). Från fritidens pedagog till hjälplärare: fritidspedagogers och lärares 

yrkesrelation i integrerade arbetslag. Diss. Uppsala : Univ. 

 

Eliasson, Annika (2013). Kvantitativ metod från början. 3., uppdaterade uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig - lär dig: motorik och inlärning. Stockholm: SISU 

idrottsböcker 

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Hansen, Monica (1999). Yrkeskulturer i möte: läraren, fritidspedagogen och samverkan. Diss. 

Göteborg : Univ. 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/7609 

 

Hermerén, Göran. (red.) (2013). God forskningssed. Johanneshov: MTM 

 

Hippinen, Anneli (2011). Yrkesroll i förändring. I Pihlgren, Ann S. (red.) Fritidshemmet: 

fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Hjalmarsson, Maria (2010). Fritidspedagogers skattningar av sitt yrkeskunnande – Resultat 

från en nationell enkätundersökning. Karlstads univeritets Pedagogiska Tidskrift, 6(1) ss. 39-

57. 

 

Ihrskog, Maud (2006). Kompisar och kamrater: barns och ungas villkor för 

relationsskapande i vardagen. Diss. Växjö : Växjö universitet, 2006 

 

Jalakas, Anne (2012). Danska SFO jobbar mot sociala mål. Fritidspedagogik, 121204.  

Hämtat: 140429 

Tillgänglig på internet: http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogen/2012/12/03/danska-

sfo-jobbar-mot-sociala-mal 

 

Jensen, Mikael (2011). Den fria tidens lärande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Johansson, Inge & Holmbäck Rolander, Ingrid (red.) (2000). Vägar till pedagogiken i 

förskola och fritidshem. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2009). Kreativa lek- och lärandemiljöer i 

pedagogisk verksamhet. I Jensen, Mikael & Harvard, Åsa (red.) Leka för att lära: utveckling, 

kognition och kultur. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

http://hdl.handle.net/2077/7609
http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogen/2012/12/03/danska-sfo-jobbar-mot-sociala-mal
http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogen/2012/12/03/danska-sfo-jobbar-mot-sociala-mal


35 

 

Karlsson, Rauni (2007). Om att verifiera undersökningsresultat. I Dimenäs, Jörgen (red.) Lära 

till lärare. Stockholm: Liber 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Kvalitet i fritidshem: allmänna råd och kommentarer (2007). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1727 

 

Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Larsson, Ann-Christin (2013). Frågor och svar om legitimation för dig som är fritidspedagog. 

Hämtat: 2014-04-07 

Tillgänglig på Internet: 

http://lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/003192D7?OpenDocument 

 

Livsmedelsverket (2014). Måltiden som pedagogisk verksamhet.  

Hämtat: 2014-04-28 

Tillgänglig på Internet: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-

omsorg/Skolmaltider/Pedagogisk-lunch/ 

 

Lundström, Josefine (2011). Fritidshem: elever per 15 oktober 2010. Statistiska centralbyrån.  

Hämtat: 2014-04-28 

Tillgänglig på Internet:  

www.scb.se/Statistik/UF/UF0124/_dokument/UF0124_BS_2010.pdf 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: 

Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

 

Olsson, Carina (2010a). Vad är fritidspedagogik? 

Hämtat: 2014-04-23 

Tillgänglig på internet:  

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fritidshem/tiofragorochsvara/vadarfritidspedagog

ik.5.2ac1d9f612b59a0254b8000825.html 

 

Olsson, Carina (2010b). Hur gör fritidspedagogerna? 

Hämtat: 2014-04-23 

Tillgänglig på internet:  

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fritidshem/tiofragorochsvara/hurgorfritidspedago

gerna.5.2ac1d9f612b59a0254b8000809.html 

 

Pittman, Karen J, Irby, Merita, Yohalem, Nicole & Wilson-Ahlstrom, Alicia (2004). Blurring 

the lines of learning: The role of out-of-school programs as complements to formal learning. 

New directions for youth development, No 101, ss. 19-41.  

 

Sirén, Eva-Lis (2013). Det går inte att blunda längre – fritidshemmens villkor måste bli 

bättre. Stockholm: Lärarförbundet 

Hämtat: 2014-04-23 

Tillgänglig på internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1727
http://lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/003192D7?OpenDocument
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-omsorg/Skolmaltider/Pedagogisk-lunch/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-omsorg/Skolmaltider/Pedagogisk-lunch/
http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0124/_dokument/UF0124_BS_2010.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fritidshem/tiofragorochsvara/vadarfritidspedagogik.5.2ac1d9f612b59a0254b8000825.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fritidshem/tiofragorochsvara/vadarfritidspedagogik.5.2ac1d9f612b59a0254b8000825.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fritidshem/tiofragorochsvara/hurgorfritidspedagogerna.5.2ac1d9f612b59a0254b8000809.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fritidshem/tiofragorochsvara/hurgorfritidspedagogerna.5.2ac1d9f612b59a0254b8000809.html


36 

 

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/bilagor/99ABDD34B29B989BC1257B6B002B2CB

D/$FILE/fritidshemrapport_maj2013_ny.pdf 

 

Skolverket (2010). Allt större barngrupper och glesare med personal i fritidshem (2010). 

Stockholm: Skolverket 

Hämtat: 2014-04-28 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2011/allt-storre-

barngrupper-och-glesare-med-personal-i-fritidshem-1.127668 

 

Svedberg, Lars (2003). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. 3., 

[bearb., uppdaterade och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

 

Torstenson-Ed, Tullie & Johansson, Inge (2000). Fritidshemmet i forskning och förändring: 

en kunskapsöversikt. Stockholm: Statens skolverk 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=597 

 

 ygotskij, Lev Semenovi  (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos 

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/bilagor/99ABDD34B29B989BC1257B6B002B2CBD/$FILE/fritidshemrapport_maj2013_ny.pdf
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/bilagor/99ABDD34B29B989BC1257B6B002B2CBD/$FILE/fritidshemrapport_maj2013_ny.pdf
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2011/allt-storre-barngrupper-och-glesare-med-personal-i-fritidshem-1.127668
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2011/allt-storre-barngrupper-och-glesare-med-personal-i-fritidshem-1.127668
http://www.skolverket.se/publikationer?id=597


37 

 

Bilaga 1 – Missivbrev  
 

 

Missivbrev 
2014-04-10 

 

 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som studerar till Grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem. Vi går nu sista terminen och håller på med vårt examensarbete som 

handlar om den fritidspedagogiska yrkesrollen. I vår studie ingår fyra kvalitativa intervjuer av 

utbildade fritidspedagoger och vi hoppas på medverkan från två av Era fritidspedagoger.  

 

Studien förhåller sig till de forskningsetiska principerna enligt vetenskapsrådet, vilket innebär 

att deltagarna endast medverkar vid samtycke samt att de när som helst kan välja att avbryta 

intervjun om så önskas. Studien är anonym och är gjord i forskningssyfte.  

 

Vi har varit i kontakt med XXX och XXX, som båda gått med på att medverka.  

 

Om Ni har några frågor får Ni gärna höra av Er till oss via mail.  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Emelie Lindström 

Caroline Ejderhall 

 

YYY@hotmail.com 

ZZZ@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZtBgG8gEfSWy6M&tbnid=08Tq69iPYLuAGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hb.se/Handels--och-IT-hogskolan/Om-institutionen/Aktuellt/Evenemang/Revisionsdagen/&ei=oU1GU9zxPMiCPaSjgIgN&bvm=bv.64507335,d.ZG4&psig=AFQjCNGP7ZjzSbnwY0kc63etHBDfgg_GTg&ust=1397202694654207
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Bilaga 2 – Intervjuguide för pedagoger 
 

Intervjuguide del 1 
___________________________________________________________________________ 

 

Kön: Man  Kvinna 

 

Ålder: 18-25         26-30         31-40         41-50         51-60         61+ 

 

 

Bakgrundsfrågor:  
När utbildade du dig? 

 

Hur många år har du arbetat som fritidspedagog? 

 

 

Huvudfrågor 
1. Vilka är dina huvuduppgifter i din verksamhet som det ser ut idag?  

 

 

2. Stämmer det överens med din syn på den fritidspedagogiska yrkesrollen och dess 

huvuduppgifter? 

 

 

3. Hur uppfattar du att föräldrarna i din pedagogiska verksamhet ser på din yrkesroll?  

 

 

4. Hur uppfattar du att andra yrkeskategorier ser på din yrkesroll?  

 

 

5. Hur ställer du dig i debatten kring lärarlegitimation för fritidspedagoger? 

 

 

6. Har du något att tillägga? 

 

 

 

Tack för att du ville medverka! 
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Bilaga 3 – Intervjuguide för slumpvis utvalda personer 
 

Intervjuguide del 2 
 

Kön  Man Kvinna 

 

Ålder  18-25     26-30     31-40     41-50     51-60     61+ 

 

Antal barn 0          1          2          3          4          5+ 

mellan 6-9 år 

 

Yrke  __________________________________________ 

 

 

 

Fråga 1. 

Vad tror du att en fritidspedagog gör? Svara så utförligt som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2. 

Vilken utbildning tror du att en fritidspedagog behöver ha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du ville medverka! 
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Bilaga 4 – Svar på kontrollfrågor: del 2 
 

Sammanställning kontrollfrågor  

Antal tillfrågade: 59 

Antal deltagande: 34 

Kön  

Man 16 

Kvinna 18 

Ålder  

18-25 3 

26-30 4 

31-40 11 

41-50 7 

51-60 5 

61 -> 4 

 

Antal barn mellan 6-9år  Går de på fritids före och/eller efter skolan  

0 23 Ja 10 

1 8 Nej 1 

2 2   

3 1   

4    

5 ->    
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Yrke:  
 

1. Med barn mellan 1-3år 

 

21. Sjuksköterska 

2. Designer 22. Personalansvarig 

3. Pensionär 23. Smed 

4. Entreprenör 24. Alltjänst 

5. Inom säkerhet 25. Skräddare 

6. Elektriker 26. Bilmekaniker 

7. Sjukpensionär 27. Pensionär 

8. Läkare 28. Chaufför 

9. Lärare 29. Ekonomiassistent 

10. Köpman 30. Taxiförare 

11. Butikssäljare 31. Metallarbetare 

12. Personlig assistent 32. Pensionär 

13. Anläggningsarbetare 33. Ungdomsledare 

14. Plattsättare 34. Journalist 

15. Florist  

16. Butiksbiträde  

17. Undersköterska  

18. Säljare  

19. Lokalvårdare  

20. Butikschef  

 

  
 


