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”… vi lär barnen att ha fritid.” 

En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll och valet av yrket 

Jessica Wallin 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur yrkesverksamma utbildade fritidspedagoger såg på sin 

yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Syftet var också att ta reda på varför de hade valt sitt yrke. För att 

söka svar på detta gjorde jag kvalitativa forskningsintervjuer med sju personer som var utbildade fri-

tidspedagoger, eller som har arbetat inom fritidshem i över 15 års tid. Intervjuerna som tog mellan 15 

och 40 minuter var utformade för att bland annat ge svar på vad en fritidspedagog är och gör och om 

det var någonting man ville ändra vad gäller sin yrkesroll. Frågorna skulle även ge svar på om diskus-

sion kring yrkesrollen hade förts i arbetslaget samt varför man hade valt yrket och om man var nöjd 

med sitt yrkesval. Resultatet visade att en fritidspedagog är en person som arbetar med det den är bra 

på och tycker är roligt. Resultatet visade även att en fritidspedagog arbetar med grupprocesser och att 

utveckla barnens sociala färdigheter samt erbjuder olika aktiviteter som barnen inte får tillgång till i 

hemmet. Fritidspedagogen var enligt resultatet både i klasser under förmiddagen och hjälpte läraren 

samt på fritidshemmet under eftermiddagen och höll i fritidsverksamheten. Det man önskade ändra på 

vad gäller yrkesrollen var dels statusen, dels planeringstiden. Bara två av de intervjuade hade diskute-

rat yrkesrollen i sina arbetslag på arbetsplatsen. De som jag intervjuade hade valt yrket av olika anled-

ningar, allt från att de tyckte om att arbeta med barn till att de önskade få sig ett yrke. Resultatet visade 

att fem av de sju informanterna var nöjda med sitt yrkesval medan två inte helt var det. De två som 

inte var nöjda, såg dels en negativ förändring som har skett med yrkesrollen genom åren men hade 

även andra intressen som lockade mer att arbeta med.  

Nyckelord 

Fritidspedagog, Fritidshem, Yrkesroll, Arbetsuppgifter, Yrkesval, Profession, Status 
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till Helena Cuevas Valencia för att du tagit dig tiden att hjälpa mig.  

Till sist ett tack till mina nära och kära som haft tålamod med mig och stått ut även om mitt humör inte 

alltid varit det bästa och min tid inte alltid räckt till för dem.  
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Jessica Wallin 
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1. Inledning 

När jag var sex till nio år gammal gick jag på fritidshemmet Trollet. Där var jag varje dag efter skolan 

och jag lekte med mina vänner och gjorde roliga saker som att baka, pyssla, spela spel med mera. Fri-

tids var en rolig plats att vara på och de vuxna – fritidspedagogerna – var personer som gjorde mina 

dagar meningsfulla och lärorika. När jag sedan blev ung vuxen och skulle välja vilket yrke jag ville 

utbilda mig inom tänkte jag först att jag skulle välja att utbilda mig till fritidsledare då dessa oftast 

arbetar med ungdomar på fritidsgårdar. Där såg jag min chans till att kunna påverka och kanske hjälpa 

ungdomar som kanske precis som jag tyckte att tonåren var en tuff period i livet. När det visade sig att 

jag inte kunde söka den tvååriga utbildningen till fritidsledare som hålls på folkhögskolor, på grund av 

min avsaknad av yrkesrelevant erfarenhet eller utbildning blev jag djupt besviken. Då var det dags att 

tänka om och jag började fundera på fritidspedagogyrket. Jag mindes då tillbaka på den roliga tiden på 

fritids och tänkte att det måste vara ett roligt arbete att arbeta med yngre barn och att arbeta på ett så-

dant varierande sätt med så olika roliga saker. Så ansökan skickades in till fritidspedagogutbildningen 

på Lärarhögskolan.  

Här började min resa mot att förstå min kommande yrkesroll samt mina arbetsuppgifter och hur det 

kom sig att inte många människor egentligen visste vad en fritidspedagog är för någonting eller vad en 

sådan gör. Idag efter tre års utbildning har jag förstått vikten av fritidspedagoger och dess arbete, att vi 

faktiskt behövs och gör nytta. Vi träffar barnen från tidig morgon till sen eftermiddag varje dag och vi 

hjälper dem att utvecklas framåt och växa, framförallt i sociala sammanhang. Det svåra för mig är bara 

att förstå hur det kommer sig att inte många andra känner till detta och hur väldigt få det är som vet 

vad vi gör, vilka vi är. När jag berättar att jag ska bli fritidspedagog är det många som tror att jag ska 

bli fritidsledare. Men det är två vitt skilda yrken även då de kanske låter lika. Många frågar vad en 

fritidspedagog gör när jag berättar att jag ska arbeta som detta. Andra yrkesgrupper inom skolans värld 

har heller inte så stor kunskap om vad en fritidspedagog är för något. Monica Hansen (1999) skriver 

att fritidspedagogyrket i många avseenden är relativt okänt som yrke för de flesta av lärarna. När jag 

tittar i uppslagsverk finns där definitioner som är förlegade eller som skiljer sig väldigt ifrån varandra. 

När jag läser i litteratur om fritidspedagoger finns där heller ingen definition som är lik den andre. 

Problematiken ligger i att yrkesrollen för fritidspedagoger inte är väldefinierad, det finns ingen natio-

nell nedskriven definition av vad en fritidspedagog är eller gör som överstämmer med någon annan 

definition. Henry Egidius har en definition som jag tar upp som ett exempel (under begreppsförklar-

ingar) som inte egentligen tydligt visar vad en fritidspedagog har för yrkesroll eller egentliga arbets-

uppgifter. Det är därför jag valt att göra denna undersökning som kommer att behandla just vad en 

fritidspedagog är och gör, men även varför det blivit så att man har valt yrket. Jag vill genom kvalita-

tiva intervjuer med sju stycken yrkesverksamma utbildade fritidspedagoger undersöka hur de definie-

rar sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Jag vill även ta reda på varför de har valt just detta yrke som 

så få verkar förstå.  

1.2 Begreppsförklaringar 

För att läsaren bättre skall förstå vad de läser om när de läser min uppsats vill jag här kortfattat förkla-

ra en del begrepp som förekommer i texten.  
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Fritidshem: pedagogisk verksamhet i skolan för barn i åldern sex – tolv år under den skolfria delen av 

dagen, under ferierna hela dagen, med öppethållande som anpassas till barnen och föräldrarnas behov; 

barnen är inskrivna i motsats till vad som gäller för öppen fritidsverksamhet. (Egidius, 2006, s.124). 

Fritidspedagog: arbetar med barn i sex-tolvårsåldern i fråga om fritidsaktiviteter men kan också stå till 

förfogande för tonåringar i grundskola och gymnasieskola; fritidspedagoger arbetar vanligen tillsam-

mans med förskollärare och grundskollärare i arbetslag men kan också ha egna lektioner i ämnen som 

drama och annan skapande verksamhet. /…/. (Egidius, 2006, s.124). 

Fritidspedagogik: 1. Del av pedagogiken som handlar om hur man hjälper människor att lära sig att 

använda sin fritid. 2. Teori och praktik som gäller lek- och hobbybetonad verksamhet för barn i skola 

och förskola, t.ex. i parklek och i fritidshem. (Egidius, 2006, s.124). 

Profession: 1. Yrke som kräver särskild utbildning eller drivs till viss grad av skicklighet baserad på 

speciella kunskaper och särskild träning; motsats är att vara amatör, ha en verksamhet som hobby. 2. 

Yrke som utmärks av att utövandet baseras på teoretisk, vetenskaplig kunskap, kompetens är vitsordad 

genom examen, förekomst av yrkesetiska regler, yrket fyller en social nyttig funktion, medlemmarna 

är organiserade i en yrkesförening som bevakar yrkets ställning i samhället och ställer krav på kvalitet 

i medlemmarnas yrkesutövning. (Egidius, 2006, s.316).  

Skolbarnomsorg: fritidshem, öppen fritidsverksamhet och familjedaghem för barn i åldern sex-tolv år. 

(Egidius, 2006, s. 371). 

2. Bakgrund 

Då väldigt mycket utav den tidigare forskning som finns kring fritidspedagogens yrkesroll har gjorts 

under 80- och 90-talet känns denna studie relevant och viktig då jag tror mig kunna bidra med någon-

ting till forskningen från nutiden, 2000-talet. Man kan säga att mitt motiv med studien dels är att få 

fram nyare och aktuellare forskning kring ämnet, och dels att själv få en bättre förståelse för min 

kommande yrkesroll och arbetsuppgifter.   

I bakgrundsavsnittet kommer jag att gå in på fritidshemmens historiska bakgrund för att skapa en bätt-

re förståelse för hur arbetsplatsen för fritidspedagoger har förändrats genom tiderna. Jag tar även upp 

vad de olika styrdokumenten säger om fritidshemmens uppdrag och därmed om fritidspedagogens 

arbetsuppgifter och yrkesroll. Jag går även in på tidigare forskning kring ämnet samt lyfter upp littera-

tur som berör ämnet.  

2.1 Fritidshemmet historia  

Fritidshemmen har sina rötter i de så kallade arbetsstugorna som växte fram under sena 1880-talet 

(Johansson, 1984; Rohlin, 2001; Ursberg, 1996). Under industrialismens framväxt växte sig städerna 

större och jordbruksarbetare från landsbygden började flytta in mot städerna för att söka arbete inom 

industrin. Det var långa arbetsdagar och det var även många som var utan arbete, och barnen som öka-

de i antal drog ofta omkring på eftermiddagarna utan något att göra eller någon som såg efter dem. 

Många av barnen började tigga vilket kunde leda till kriminalitet. Detta började upplevas som ett pro-

blem i storstäderna. (Rohlin, 2001).  
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”Barnens tid mellan skolans slut och föräldrarnas hemkomst blottlade ett problem där bl.a. skolan 

krävde åtgärder. En av de aktualiserade, vad jag benämner den problematiska fritiden var den liberale 

folkskolläraren Fridtjuv Berg. Han argumenterade bl.a. för att fritiden behövde styras och organiseras 

samt ges ett innehåll som kunde förebygga hotande kriminalitet, skolk och tiggeri.” (Rohlin, 2001, s. 

14).  

År 1887 öppnades den första så kallade arbetsstugan i Stockholm och den kvinna som gav upphov till 

arbetsstugan var Anna Hierta-Retzius (Ursberg, 1996). Rohlin (2001) skriver att Anna Hierta-Retzius 

formade arbetsstugan tillsammans med Fridtjuv Berg och arbetsstugorna var ofta belägna intill skolor-

na och samarbetade även med dem. Den omsorg och tillsyn som arbetsstugorna erbjöd hade som syfte 

att förebygga att barnen skolkade, tiggde och ägnade sig åt andra mindre önskvärda beteenden (a.a., 

2001). Den huvudsakliga uppgiften för arbetsstugorna var att ge barnen från arbetarklassen någonstans 

att gå efter att de slutat skolan. På arbetsstugorna kunde barnen sedan vara sysselsatta med nyttiga 

arbetsuppgifter under övervakning av vuxna (Johansson, 1984). Barnen fick ett mål mat och vistelsen 

kunde enligt Ursberg (1996) vara begränsad till exempelvis två timmar varannan dag. Barnen fick 

undervisning i olika hantverk med tanken om att de skulle kunna använda kunskaperna i ett komman-

de yrkesliv (Ursberg, 1996). Arbetsstugan syftade också till att fostra barnen till vissa värden menar 

Johansson (1984) och dessa värden kunde vara plikttrogenhet, lojalitet och nitiskhet. Barnen ansågs bli 

skyddade från negativ påverkan i tillvaron när de fostrades som ovan beskrivet (Johansson 1984).  

Arbetsstugorna ersattes så småningom av så kallade eftermiddagshem under 1940-talet. Benämningen 

eftermiddagshem infördes 1944 och eftermiddagshemmens främsta uppgift låg i att sysselsätta barnen 

och stimulera dem till aktiva och utvecklande sysselsättningar på fritiden (Johansson, 1984). Rohlin 

(2001) beskriver att eftermiddagshemmen under 30- och 40-talen fick en karaktär av välgörenhet och 

att efterfrågan på en plats i eftermiddagshemmen inte var så stor just på grund av ”välgörenhetsstäm-

peln”. Och medan arbetsstugan hade erbjudit aktiviteter som relaterade till arbete var det sysselsätt-

ningar som fri lek, utomhusvistelse och fria sysselsättningar som erbjöds som verksamheter på efter-

middagshemmen (Rohlin, 2001). Ursberg (1996) skriver att verksamheten på eftermiddagshemmet 

skulle ge barnen avkoppling, rekreation samt möjlighet att utöva sina fritidsintressen. Enligt Johansson 

(1984) tillmättes utbildning stor betydelse under tidsperioden då eftermiddagshemmen uppstod och 

man ansåg att utbildningen hade potential att skapa ett bättre samhälle. Och Johansson menar att detta 

avspeglades i eftermiddagshemmens verksamhet där man lade betoning på läxläsning. Läxläsningen 

blev så viktig att man till slut anställde ”läxläsningsfröknar” för att hjälpa barnen att läsa sina läxor 

(a.a., 1984).  

Det var under första hälften av 1960-talet som eftermiddagshemmen övergick till att bli fritidshem 

(Johansson, 1984). Under 60-talet blev också efterfrågan på kvinnlig arbetskraft stor och den kommu-

nala utbyggnaden av barnomsorgen blev ett faktum. Än dock var det under 1970-talets senare del som 

den stora utbyggnaden av barnomsorgen skedde och det var barn i lågstadieålder som utgjorde den 

dominerande delen inom skolbarnomsorgen (Ursberg, 1996). Finn Calander (1999) skriver att fritids-

hemsverksamheten främst var ett fenomen inom Stockholm och att två tredjedelar utav fritidshemmen 

fanns i Stockholmsområdet under år 1972.  

Calander (1999) skriver att samverkan mellan fritidshem och skola aktualiserades först i och med slut-

betänkanden lämnades från Barnstugeutredningen samt SIA-utredningen där SIA står för ”Skolans 

Inre Arbete”. Barnstugeutredarna föreslog enligt Calander en ny organisationsmodell för den framtida 

skolbarnomsorgen i betänkandet Barns fritid (SOU 1974:42) – det utvidgade fritidshemmet. Förslaget 

innebar att fritidshemmen på sikt skulle integreras i skolans lokaler. Calander skriver att förslaget ut-

gick från att kostnaderna för fristående fritidshem var för höga. De pedagogiska vinsterna man såg var 

av resurssamordningskaraktär. Ett resultat som kom fram ur SIA-utredningen var beslutet om en sam-
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lad skoldag. Viljan var att göra tydligt att skolan hade ett ansvar för barnen som sträckte sig utöver den 

lektionsbundna delen av dagen. Omsorgsansvaret skolan hade för eleverna betonades. För att målen 

om skolans ökade sociala ansvar skulle kunna nås såg man samverkan mellan skolans personal och 

personal i andra verksamheter för barn- och ungdomar som en förutsättning. SIA-utredningen lyfte 

även fram idén om att arbeta i arbetslag. Tanken var att SIA-skolan skulle organiseras i arbetsenheter 

där lärarna bildade arbetslag. Visionerna om det utvidgade fritidshemmet och den samlade skoldagen 

genomfördes aldrig fullt ut denna gång enligt Calander (1999). En förklaring till detta var dels ett 

ideologiskt motstånd på politisk nivå och dels ett motstånd bland lärarna.  

Vidare skriver Calander (a.a.) att antalet platser i skolbarnomsorgen ökade kraftigt fram till 1985. Han 

beskriver att den heterogenitet som vid denna tid präglade skolbarnomsorgen – t.ex. fristående fritids-

hem, skolbarn som var placerade i olika former av daghem och hos dagmammor – försvårade samver-

kan. Under åren som gick efter 1985 minskade dock familjedaghemmens betydelse för skolbarnom-

sorgen. Antalet fritidspedagoger hade ökat under denna tid. Fritidshemmen framträdde mer och mer 

som den viktigaste samverkanspartnern till skolan. En ansträngd nationell ekonomi tillsammans med 

strukturella förändringar inom barnomsorgen, ökade trycket på kommunalpolitikerna att samordna 

grundskolans och barnomsorgens resurser. För att uppnå ekonomisk effektivitet var ett sätt att minska 

lokal- och personalkostnaderna i verksamheterna. Att då integrera barnomsorgen, framförallt fritids-

hemsverksamheten in i skolbyggnaderna blev ett attraktivt alternativ.  

I juli år 1996 överfördes ansvaret för barnomsorgen från Socialdepartementet till Utbildningsdeparte-

mentet och från och med den första januari 1998 blev också statens skolverk ansvarigt för barnomsor-

gen (a.a.). I Skolverkets rapport ”Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem” (1999) står att 

vissa försöksverksamheter startade i kölvattnet av bland annat SIA-utredningen och att samverkan 

först utvecklades ordentligt under 1990-talet.  

2.2 Fritidspedagogutbildningen 

Den första utbildningen av en yrkesgrupp som skulle vara inriktad mot skolbarnomsorg, startade som 

en försöksutbildning år 1964 vid förskoleseminariet i Norrköping (Hansen, 1999). Initiativet till för-

söksutbildningen kom från kåren av förskollärare (Calander, 1999). Året därpå, 1965, tillsattes en stat-

lig utredning som resulterade i ett beslut om att utbildning av ledare för fritidshemsverksamhet skulle 

förläggas till yrkesskolan och vara på två år. Man beslöt även att benämningen på yrkesgruppen som 

gick utbildningen skulle vara fritidspedagoger. (SOU 2008:109).  

När läroplan Lgy 70 kom och även beslutet om en integrerad gymnasieskola blev fritidspedagogernas 

utbildning en specialkurs inom den nya gymnasieskolan. Utbildningen liknande mycket förskollärar-

utbildningen men hade skillnaden att fokus kom att ligga på att ta hand om yngre skolbarn. År 1975 

tog Barnstugeutredningen upp frågan om utbildning av fritidspedagoger för fritidshem, vilket resulte-

rade i att utbildningen kom att räknas till undervisningsyrkena i samband med universitets- och hög-

skolereformen år 1977. Från början var utbildningen för dem som hade praktik i fritidshem på två år 

och för dem som inte hade praktik var den på två och ett halvt år. År 1993 förlängdes utbildningen till 

tre år (a.a.).  

Idag omfattar lärarutbildningen med inriktningar på fritidspedagogik och fritidshemsverksamhet 210 

högskolepoäng, eller 3,5 år. Det är få som väljer att studera någon av dessa inriktningar vilket dels kan 

ses som en följd av otydligheten som finns i dagens lärarutbildning. Och dels, vad man tror är ett san-

nolikt tyngre skäl; att fritidspedagoger omfattas av andra avtal med sämre löner samt andra arbetsvill-

kor än exempelvis lärarna. (SOU 2008:109). 
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I debatten i media som är aktuell just nu talas det en hel del om att fritidspedagogernas utbildning skall 

kortas ner till en treårig utbildning enligt Regeringens förslag samt att fritidspedagoger inte skall få 

legitimation. I artikeln ”Ett dråpslag för fritidspedagoger” ur Lärarnas tidning (2010, nr 3.), skriver 

man just om att fritidspedagogernas utbildning skall bli kortare och fritidspedagogen Maria Nissinen 

Berndtsson anser att förslaget nedvärderar fritidshemmens lärare. Hon säger även att det tydligen är 

mindre viktigt att vara lärare på fritidshem och befarar att yrket inte kommer att vara lika attraktivt 

längre hos nya studenter. I samma artikel kommer även Kerstin Kohlström, ordförande för ämnesrådet 

för fritidspedagoger på Lärarförbundet, med tankar kring den kortare utbildningen. Hon säger att med 

tanke på de larmrapporter som Skolverket har kommit med angående situationen på fritidshemmen så 

borde snarare utbildningen förlängas. Kohlström menar också att man i utbildningen till fritidspedagog 

borde få mer av praktiskt-estetiska ämnen.  

I regeringens förslag som man döpt till ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning” går att läsa: 

”Dagens utbildning till lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, som sker inom utbildningen för 

arbete i förskola, förskoleklass eller fritidshem om 210 högskolepoäng, behöver förtydligas och kan 

förkortas. Regeringen delar därmed inte utredarens förslag om en utbildning omfattande 240 högsko-

lepoäng för arbete i fritidshem. Genom att renodla utbildningen mot i huvudsak arbete i fritidshem 

bör det finnas tillräckligt med utrymme för att uppnå fullvärdig kompetens med en kortare utbildning. 

Regeringens bedömning är därför att grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem bör 

omfatta 180 högskolepoäng.”  (Prop. 2009/10:89, s. 22).  

Här kan man ställa sig frågan om hur de tänker sig renodla utbildningen samt vad utbildningen skall 

komma att innehålla? Om jag ser till min egen utbildning känner jag att jag dessvärre saknar kunskap 

inom vissa områden som kan förknippas med fritidspedagogyrket, samt att jag har fått väldigt lite kun-

skap om det jag har fått kunskap om. För att höja yrkets status behöver utbildningen ändras, och då 

kan tyckas att den borde förlängas då fritidspedagoger både behöver ”lärarkompetens” då man är i 

klassrummet samt kunskap och kompetens inom fritidspedagogik. 

2.3 Styrdokumenten om fritidshemmet 

Då fritidspedagoger precis som annan personal i skola och förskola berörs utav olika styrdokument 

känns det väsentligt att ta upp vad som står där vad gäller yrkesroll och arbetsuppgifter/arbetsområden 

för fritidspedagoger. Aktuella styrdokument som rör fritidshem är skollagen (2010:800), Lpo 94 samt 

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem – Kvalitet i fritidshem.  

Lpo 94 

”Läroplanen formulerades från början utifrån skolans verksamhet. Där angavs värdegrund och upp-

drag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Den anpassades 1998 för att också kunna användas i 

fritidshemmen. Det är därför läroplanen gäller för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen 

och skall tillämpas inom fritidshemmet. Verksamheten har flera beröringspunkter. De utgår från 

barns utveckling och lärande samt arbetar med samma barn men de har delvis olika uppdrag.” (Skol-

verket, Allmänna råd för fritidshem, 2002).   

I Allmänna råd med kommentarer för fritidshem – Kvalitet i fritidshem skriver man att i det i förarbe-

ten till läroplanen går att läsa att avsnitten ’grundläggande värden’, ’förståelse och medmänsklighet’, 

’saklighet och allsidighet’ och ’normer och värden’ helt och hållet även kan tillämpas av fritidshem-

met (Skolverket, Allmänna råd för fritidshem, 2002).   

Skollag (2010:800)  

Det som går att läsa om fritidshemmet i den nya skollagen som trädde i kraft den 1 augusti 2010; skol-

lag (2010:800), är som följer:  
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”2 §. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, speci-

alskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet 

ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja all-

sidiga kontakter och social gemenskap.” 

(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800) 

Man skriver även under 9 § att; 

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

även i övrigt erbjuds en god miljö.” 

(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800) 

Det som skiljer den nya lagen åt från lagen som är skriven 1985 är, att man i skollag (1985:1100) 

skrev att det skulle finnas personal med en sådan utbildning eller erfarenhet av barnens behov av god 

pedagogisk verksamhet för att bedriva skolbarnomsorg. En annan skillnad är även att man specifikt 

under andra kapitlet; ’Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg’ skrev att skolbarnomsorgen skulle 

utgå ifrån varje barns behov och barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behövde särskilt stöd i 

utvecklingen skulle ges en sådan omsorg som deras särskilda behov kräver. 

(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K2a).   

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem – Kvalitet i fritidshem 

Som enda styrdokument som helt är riktat till just fritidshem och fritidspedagoger, känns det relevant 

att titta på vad det står om fritidspedagogens yrkesroll i Allmänna råd med kommentarer för fritidshem 

– Kvalitet i fritidshem. Allmänna råd med kommentarer för fritidshem – Kvalitet i fritidshem, är skri-

ven som rekommendationer till stöd för hur författningar, lagar och förordningar kan tillämpas. De 

allmänna råden riktar sig både till personal på fritidshem och till kommunerna.  

I allmänna råd med kommentarer för fritidshem – Kvalitet i fritidshem (2002), tar man inte upp speci-

fikt vad fritidspedagogens yrkesroll ligger i, man tar däremot kortfattat upp vilken kompetens som 

personal på ett fritidshem bör inneha. Där går bland annat att läsa att det för kvalitets skull på ett fri-

tidshem är viktigt att personalen har gått en högskoleutbildning. Man skriver också att personalen be-

höver ha goda kunskaper om hur barn utvecklas och lär sig. En kompetens man lyfter upp är att perso-

nalen måste kunna planera och genomföra en pedagogisk verksamhet som är anpassad till gruppens 

behov men även till det enskilda barnets behov. Att kritiskt granska och ständigt sträva efter att vida-

reutveckla verksamheten är en annan kompetens som lyfts upp. Slutligen skrivs att till fritidspersona-

lens kompetens hör även att personalen skall arbeta för att utveckla samspelet i gruppen och stärka 

barnens identitet och självkänsla. Att personalen skall kunna samspela och kommunicera med varje 

enskilt barn i gruppen och dess föräldrar hör också till detta. (Skolverket, Allmänna råd för fritidshem, 

2002).  

I allmänna råd med kommentarer för fritidshem – Kvalitet i fritidshem, tar man upp vad fritidshemmet 

har för uppdrag. Här menar man att det är viktigt att personalen  

 utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmäs-

sigt.  

 erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår 

från barnens behov och intressen och förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fy-

siska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling 

(Skolverket, Allmänna råd för fritidshem, 2002, s. 22). 
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Under avsnittet om fritidshemmens uppdrag har man i kommentarer lyft upp några uppdragsområden 

under egna rubriker där man beskriver dessa områden mer detaljerat. De olika uppdragsområdena man 

lyfter upp är ”Komplettera skolan”, ”Meningsfull fritid”, ”Lek och skapande”, ”Stöd i utvecklingen”, 

”Social kompetens och självständighet” och ”Kost och fysisk aktivitet”.(Skolverket, Allmänna råd för 

fritidshem, 2002).   

2.4 Tidigare forskning 

Det finns flertalet forskare som genom åren, från sent 70-tal till idag, har forskat kring fritidspedago-

gens yrkesroll och fritidshemmets ansvarsområden. Också har mycket av den forskning som finns 

kring fritidshemmet och fritidspedagoger handlat om samverkan med skola och lärare, och hur fritids-

pedagogens yrkesroll har förändrats bland annat genom skifte av styrning och just i samverkan med 

skolan. Här presenterar jag en del utav denna forskning.  

2.4.1 Yrkesrollen under 80- och 90-talet 

En av de forskare som har tittat på fritidshemmen och fritidspedagoger är Inge Johansson. Inge Jo-

hansson har i olika omgångar sedan 1970- talet gjort flertalet undersökningar och studier som resulte-

rat i rapporter och avhandlingar om fritidshem och fritidspedagogen och dess yrke. Johansson har 

bland annat skrivit en avhandling som resultat av två forskningsstudier som gjordes under åtta års tid 

under slutet av 1970-talet och början på 1980-talet. Avhandlingen heter ”Fritidspedagogen på fritids-

hem. En yrkesgrupps syn på sitt arbete” (1984) och beskriver bland annat fritidspedagogens yrkesroll 

under början av 1980-talet. Jag tar med en del av resultatet från avhandlingen för att återspegla hur 

yrkesrollen har sett ut historiskt.  

Några av de resultat som Johansson (1984) beskriver framkommit ur studierna som avhandlingen ba-

seras på, är bland annat att det arbete som fritidspedagogen gör innehåller både omsorgsuppgifter men 

även uppgifter av pedagogisk natur. En framträdande del i fritidspedagogens yrkesroll var bland annat 

att vara en person som gav barnen trygghet och omsorg under tiden de var på fritidshemmet. Johans-

sons studie pekar bland annat på att fritidspedagogerna tänker att omsorg handlar om att säga hej, 

krama om barnen, visa att man bryr sig och lyssnar. Att medvetet sträva efter rättvisa och att visa alla 

barn omsorg är ett tecken på en professionell hållning i arbetet skriver Johansson (1984). 

När det kommer till fritidspedagogernas pedagogiska uppgifter skriver Johansson att dessa är nära 

sammankopplade med en strävan att öka barnens sociala kompetens och omvärldsorientering. Enligt 

Johansson beskrev de flesta fritidspedagogerna i studien att den roll de ville ha när de arbetar pedago-

giskt var att utgöra en modell för barnen. En av de främsta uppgifterna för fritidspedagogerna var att 

finnas till hands och eventuellt ställa saker och ting till rätta samt uppmuntra barnens aktiviteter.  

Vad gäller planering för fritidspedagoger under tiden för studien som Johansson utgår ifrån i sin bok, 

det vill säga under sent 70-tal och tidigt 80-tal, så framgår att de allra flesta intervjuade fritidspedago-

ger menar att man träffades vid något tillfälle per vecka för att planera verksamheten och att denna 

planering inte var särskilt detaljrik. Däremot föreföll enligt Johansson en ”naturlig” planering och 

avstämning av hur arbetet gick och så vidare under kafferaster eller tillfällen då barngruppen inte var 

närvarande. Vid samlingar på fritidshemmet skriver Johansson att fritidspedagogen vid dessa tillfällen 

oftast fick rollen som ordförande som exempelvis kan informera om regler eller påminna barnen om 

saker som skall göras etc. (a.a.).  
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Finn Calander (1999) å andra sidan skriver att bilden av fritidspedagogernas arbete under den samlade 

dagen i början av 1980-talet var präglad av rekreationstanken och en socialpedagogisk syn på fritids-

pedagogens kompetens. Då skulle enligt Calander, fritidspedagogen i huvudsak administrera och 

genomföra fritidsaktiviteter med barnen men även arbeta med uppgifter av elevvårdande slag. Vid 

ingången till 1990-talet förändrades bilden och fritidspedagogen skulle då huvudsakligen fungera som 

en länk mellan skolans undervisning med sitt teoretiska innehåll och skolans mer praktiska innehåll. 

Under 1990-talet ansågs att fritidspedagogen bäst fick användning av sin undervisningskompetens i de 

praktiskt-estetiska ämnena (a.a., 1999).  

2.4.2 Yrkesrollen idag  

I bakgrunden till Lärarförbundets skrift ”Fritidspedagogerna och skolans utveckling” (2001) går bland 

annat att läsa att år 1969 fanns det totalt 225 fritidspedagoger i hela landet, och när skriften skrevs det 

vill säga 2001 hade Lärarförbundet cirka 14.000 medlemmar som var fritidspedagoger. Man menar att 

praktiskt taget alla barn i grundskolan på grund av detta kan få ta del av den kompetens som fritidspe-

dagoger har. Men vad är det för kompetens fritidspedagogerna av idag har? Hur ser yrkesrollen ut?  

Enligt Lärarförbundet (a.a.) vill fritidspedagoger helst arbeta med individer och grupper och då lära 

barnen praktiska saker eller fakta. Fritidspedagogen tycker enligt Lärarförbundet om att vara ute och 

röra på sig, liksom att arbeta med skapande verksamhet av olika slag. Det kanske allra mest framträ-

dande området som en fritidspedagog arbetar med är det som idag kallas värdegrundsfrågor, det vill 

säga med relationer, konfliktlösningar och socialpsykologiska klimatet. Den undervisning som en fri-

tidspedagog eventuellt ägnar sig åt påminner enligt Lärarförbundet (2001) mer om vardagslärande där 

en som kan mer lär en som kan mindre.  

Om man läser i skriften ”När intresse blir kunskap” (2005) som Lärarförbundet givit ut förstår man att 

arbete med relationer och konflikthantering, arbete med genus, rörelse/hälsa, natur/miljö/teknik, 

språk/kommunikation och kultur hör till fritidspedagogens yrkesroll. Individens identitet samt elever-

nas inflytande och ansvar står även med som två punkter som bör ligga inom fritidspedagogikens kun-

skapsområden. Torstenson-Ed och Johansson (2000) menar att en viktig del utav yrkesrollen är inter-

aktionen med barnen, både i mer allmänhet på fritids och i mer styrda aktiviteter. 

I Skolverkets rapport; ”Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem” (2000) kan man få en bra 

bild av fritidspedagogens vardag. Sammanlagt har 180 stycken personalenkäter inkommit och används 

i resultatredovisningen. Av de resultat som presenteras framkommer bland annat att man ofta arbetar 

på fritidshem som är lokalintegrerade med skolan och ofta med någon form av verksamhetsintegre-

ring. Vid de skolor/fritidshem där man arbetar verksamhetsintegrerat arbetar man i regel i arbetslag 

med både lärare och fritidshemspersonal, och arbetet inom olika arbetslag kan skilja sig mycket åt. 

Enligt Skolverket (2000) är lokalerna vid vissa skolor/fritidshem utformade på det sättet att klassrum-

men också fungerar som fritidshem på eftermiddagarna. Vad gäller frågan om hur arbetstiden fördelas 

framkommer av resultatdelen att man vid ett par skolor/fritidshem har reglerat hur många timmar som 

olika yrkesgrupper skall arbeta inom skolans verksamhet. Vid flera skolor/fritidshem finns inga direk-

tiv för hur många timmar fritidshemspersonalen skall arbeta i skolans verksamhet respektive fritids-

hemmets verksamhet. Vid flera skolor/fritidshem har fritidspedagogerna egna lektioner i skolan i äm-

nen som exempelvis musik, svenska och bild. I resultatet framkommer att det i några enstaka fall kan 

röra sig om upp till elva - tolv lektioner/vecka. Flera av de intervjuade pekar på att man arbetar med 

teman i samarbete med läraren där fritidspedagogen håller i den mer praktiska delen. Man skriver att 

nästan alla fritidshem/skolor där man har gjort besök förekommer det att fritidspedagogerna vikarierar 

för lärarna, detta gäller under förmiddagsverksamheten eller skolverksamheten. Enligt de intervjuade 
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fritidspedagogerna deltar lärarna i mycket liten utsträckning i fritidshemsverksamheten under efter-

middagarna. (Skolverket, 2000). 

2.4.3 Oklar yrkesroll 

Hansen (1999) menar att ett återkommande problem i fråga om yrkesidentitet är svårigheten att defini-

era och avgränsa yrkets innehåll samt kompetensen. Hansen skriver att både omgivningen och fritids-

pedagogerna själva ofta talar om att fritidspedagogernas yrkesroll är ”luddig” och att yrket är ”okänt” 

för många. Att yrket är ungt och inte har särskilt lång historia samt att yrket har en förhållandevis an-

språkslös omfattning menar Hansen mynnar ut i det ”okända”. Det ”luddiga” anspelar på svårigheten 

att åtskilja fritidspedagogers uppgifter från familj och hem och lärare och skola skriver Hansen (1999).  

Finn Calander (1999) skriver i sin avhandling om mötet mellan fritidspedagoger och lärare och hur 

deras relation sinsemellan påverkas i arbetet i integrerade arbetslag. Han menar bland annat att fritids-

pedagogernas yrkesidentitet blev en viktig fråga vid början av 1980-talet. Han menar att fritidspeda-

gogerna fick det svårare att utveckla en tydlig yrkesidentitet på grund av de oklara mål som fanns för 

fritidshemsverksamheten. 

Johansson (1986) tar bland mycket upp att yrkesrollens inriktning anges genom de mål som finns för 

arbetet. Johansson menar att om yrkesgruppen har gemensamma mål över hela landet för hur arbetet 

skall se ut blir det också lättare för fritidspedagogerna att identifiera sig i yrkesrollen som en fritidspe-

dagog. Och om fritidspedagogerna har gemensamma mål kan man också bättre kommunicera till sam-

hället vad yrkesrollen innebär och på så sätt bidra till att forma de förväntningar som omvärlden ställer 

på fritidspedagogerna. Slutligen säger Johansson att för utvecklandet av en stabil och gemensam yr-

kesidentitet blir upplevelsen av att ha tydliga mål en viktig grund.  

2.4.4. Problematisk samverkan 

Anita Söderlund (2000) som har gjort en studie kring samverkan mellan skola och fritidshem refererar 

till Gummesson med flera (1992) i Samverkan för utveckling som menar att yrkesrollerna kan berikas 

genom samverkan. Söderlund skriver att författarna (Gummesson m.fl.) påpekar att det främst tycks 

vara fritidspedagogernas yrkesroll som breddas. Söderlund (2000) skriver att fritidspedagogerna ut-

över sitt arbete på fritidshemmet också får olika funktioner att fylla i skolan. Detta menar Söderlund 

kan medföra att fritidspedagogen tvingas specialisera sig på en smalare repertoar och att man som 

fritidspedagog inte hinner med sitt ”vanliga” arbete med fritidshemsverksamheten på samma sätt. Hon 

skriver att det finns fritidspedagoger som menar att man får dubbla yrkesroller genom att arbeta i sko-

lan; en lärarroll och en fritidspedagogroll.  

I sin studie kring fritidspedagogens och lärarens syn på samverkan har Hansen (1999) bland annat 

kommit fram till att fritidspedagogens problem med samverkan främst består i utökade och förändrade 

arbetsuppgifter. Detta på grund av att deras arbete numera förläggs inom två olika system: fritidshem 

och skola. Lärarens problem å andra sidan menar Hansen främst handlar om övergången från ensam- 

till lagarbete. Hansen (1999) skriver att fritidspedagogens svårigheter i stort handlar om den ”dubbla 

yrkesrollen” som fritidspedagogen mer eller mindre medvetet antar eller påförs genom arbetet i de 

båda verksamheterna. Detta skriver Hansen resulterar i att fritidspedagogen både får göra en mental 

omställning då verksamheterna har delvis olika syften och förutsättningar, samt en praktisk omställ-

ning vad gäller sitt förhållnings- och arbetssätt i skolans verksamheter. Rent praktiskt splittras arbets-

dagen upp för fritidspedagogerna när dessa träder in i skolverksamheten. Hansen (1999) menar att 

dessa förhållanden i sin tur kan leda till att fritidspedagoger i vissa fall antar ett slags ”fusklärarroll” 

när de är i skolverksamheten. Hon beskriver vidare att denna roll blir en;  



15 

 

”/…/ schabloniserad lärarroll där man kopierar lärarens yttre handlingsformer utan att för den skull ha 

tillgång till lärarens mer komplexa och nyanserade tänkande och motiv för sitt handlande i undervis-

ningssituationer.” (Hansen, 1999, s. 356).  

En annan följd av den ”dubbla” yrkesrollen förefaller enligt Hansen (1999) vara att fritidspedagogen 

blir mer inriktad på resultat och upplever att arbetet i en större utsträckning än på fritidshemmet måste 

resultera i tydliga spår i form av konkreta ”produkter”. Dessa konkreta produkter skulle exempelvis 

kunna vara modeller, inlärda sånger, utställningar eller uppvisanden.  

Vidare refererar Hansen (1999) till Johansson (1996) och Gustavsson (1996) som pratar om att fritids-

pedagoger upplever att deras kompetens inte tas tillvara fullt ut och att de ibland får en position som 

”utfyllnad” och ”sammanhållande kitt” i skolans verksamhet. Med detta menar de att fritidspedagoger 

får hoppa in och ta arbetsuppgifter som ingen annan kanske har tid för. Hansen å sin tur menar att 

detta ovan beskrivna problemet är förödande för fritidspedagogidentiteten, särskilt menar Hansen med 

tanke på den centrala roll som de nära relationerna till barnen och att kunna ”ta sig tid” har för fritids-

pedagogernas egen tolkning av innebörden av sin arbetsuppgift.  

Calander (1999) skriver om en intressant sak som skulle kunna ses som en problematisk del utav sam-

verkan. Han skriver att fritidspedagogerna är ålagda att arbeta och finnas till under skoldagen, medan 

lärarnas arbete med fritidspedagogerna i ”fritidens region” i och utanför den obligatoriska skoldagen, 

är en fråga man får förhandla om i arbetslaget. Calander skriver att detta konkret innebär att resurser i 

form av fritidspedagogsarbete strömmar in till lärarna och skolan men resursströmmen i motsatt rikt-

ning utgörs av en minimal ström.  

En annan del av samverkan som skulle kunna skapa problem handlar om planering. I skolverkets rap-

port ”Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritidshem” (2000) skriver man att planering av fritids-

hemsverksamheten i många fall har minskat i och med fritidshemmets integrering med skolan. Dels 

har planeringen minskat då fritidshemspersonalen numera arbetar i skolans verksamhet vilket man inte 

gjorde tidigare, tidigare kunde man planera sin verksamhet under tiden barnen var i skolan. Planering-

en har också minskat genom att man inte är så många vuxna per fritidshem och att man ska täcka upp 

hela dagen med de timmar man har. Torstenson-Ed och Johansson (2000) tar upp planering i boken 

”Fritidshemmet i forskning och förändring. En kunskapsöversikt.” och skriver bland annat att fritids-

pedagoger har erfarenhet från att arbeta i arbetslag där man tänker kollektivt och utvecklande. Lärare 

har istället enligt Hansen (1999) som Torstenson-Ed och Johansson (a.a.) som refererar till, en vana att 

planera själva och att se på en pedagogisk verksamhet som strukturerad och planerad. Hansen menar 

enligt Torstenson-Ed och Johansson att autonomin kan leda både till rädsla för förändring och till 

självständighet och kreativitet. 

2.4.5 Låg status 

Monica Hansen (1999) talar bland mycket annat om att det är mycket som talar för att man kan betrak-

ta lärarna som den gruppen som dominerar statusmässigt, i förhållandet mellan fritidspedagoger och 

lärare. Hon menar att skolan allmänt sett i samhället intar en självklar samhällelig position som hand-

havare av de barn som växer upp. Denna position ifrågasätts inte menar Hansen. Visserligen kan inne-

håll i och resultat av barnens skolgång diskuteras men att barnen har skolplikt och skall gå i skolan 

ifrågasätts dock inte. Hansen skriver att barnomsorgen eller snarare fritidshemmen inte har en lika 

självklar position i samhället och i det allmänna medvetandet. Som Torstenson-Ed och Johansson 

(2000) skriver om skolans och fritidshemmets status;  
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”Att den är obligatorisk har stor del i den tyngd skolan har. Här kan man nog säga att fritidshemmet 

kommer på sista plats statusmässigt eftersom det omfattar färre barn och då blir ’minst obligato-

riskt’.” (Torstenson-Ed & Johansson, 2000, s. 56).   

Hansen (1999) skriver att en schablon som är välkänd för den inbördes ”rangordning” av olika läraryr-

ken är barnens ålder. Hon menar bland annat att en mellanstadielärare har högre status än vad en låg-

stadielärare har men lägre status än en högstadielärare. Hansen menar också att samma förhållande 

finns inom skolbarnomsorgen fast i en mildare form där barnskötaren har lägst status och förskollära-

ren bland sexåringar har högst status. Fritidspedagogerna menar Hansen faller bort där emellan. Han-

sen (a.a.) skriver vidare att den upplevda låga statusen gentemot lärarna har sin grund i en annan prin-

cip för statusrangordning, nämligen att teori väger tyngre än praktik.  

Maria Ursberg (1996) skriver om fritidspedagogyrket som profession och tar bland annat upp att be-

teckningen ”fritidspedagog” kan uppfattas som provocerande. Ursberg ställer sig frågan om det verkli-

gen ska behövas särskilda pedagoger för att ta hand om den lediga tiden barnen har. Ursberg menar att 

fritid i samband med fritidspedagoger betyder ledighet från skolan som hon också menar är en viktig 

och nyttig tid där man lär sig saker. Att fritid i detta sammanband är motsatsens till skolarbete och 

även är en tid då man ska göra helt andra saker än vad man gör i skolan poängterar Ursberg. Hon me-

nar att de flesta är överens om att barnen behöver ha någon vuxen person som är med dem under den-

na lediga tid men att det däremot råder delade meningar om huruvida dessa vuxna måste vara högsko-

leutbildade ”experter”. (Ursberg, 1999). 

2.5 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur yrkesverksamma utbildade fritidspedagoger ser på sin 

yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Syftet är också att ta reda på varför de har valt sitt yrke. 

2.5.1 Frågeställningar 

 Vad är en fritidspedagog enligt informanterna? 

 Vad gör en fritidspedagog i sitt yrke? 

 Varför väljer fritidspedagoger sitt yrke? 

3. Teoretiskt perspektiv 

För att få svar på mina frågeställningar och för att kunna analysera mina data tittar jag på den insamla-

de empirin ur ett professionsperspektiv, ett rollteoretiskt perspektiv samt Hwang och Nilssons tankar 

kring yrkesval.  

3.1 Professionsperspektiv 

Colnerud och Granström (2002) använder sig av begreppet professionalisering som de menar innebär 

en process eller en strävan hos vissa yrkesutövare att nå en professionell status.  

Colnerud och Granström (2002) skriver att professionella grupper har lyckats erhålla förmåner som 

inte andra grupper har lyckats med eftersom att de professionella grupperna har förtroende från sam-

hället och medborgare. Lön och arbetsvillkor men även respekt samt uppskattning kan höra till dessa 



17 

 

förmåner. Om de professionella grupperna gör uttalanden får de ofta en större tilltro än om andra 

grupper gör uttalanden. Colnerud och Granström menar att det kan finnas en önskan eller strävan hos 

yrkesverksamma att förändra sin professionella status och framförallt om man tänker på de fördelar 

som den enskilde personen kan få med en sådan förändring.  

Colnerud och Granström (2002) tar upp fyra särdrag som de flesta forskare kring profession tillskriver 

en professionell yrkesutövare. De fyra kännetecknen är Systematisk teori, Auktoritet, Yrkesmässig 

autonomi och Egenkontrollerad etik. Enligt Colnerud och Granström menar man med systematisk 

teori att yrket utövas med en gemensam kunskapsbas som utgångspunkt. Det finns alltså en gemensam 

vetenskaplig grund för yrkets utövare. Systematisk teori innebär även att utövaren har tillägnat sig ett 

yrkesspråk som inkluderar begrepp, vetenskapliga teorier och antaganden om professionens innehåll 

samt yrkesutövandet. Med auktoritet menar Colnerud och Granström att yrkesgrupper som är profes-

sionella kännetecknas av offentlig auktorisation vilket de menar betyder att yrkesgruppen har getts en 

formell legitimation av samhället för att utöva yrket. Colnerud och Granström skriver också att legiti-

mationen är ett villkor för att lyckas upprätthålla yrket och legitimationen innebär att ingen annan än 

den som har legitimationen får kalla sig för den titel som yrket har som är legitimerat. Exempelvis får 

inte en olegitimerad läkare kallas sig för just läkare enligt Colnerud och Granström. Yrkesmässig au-

tonomi innebär att utövare av ett yrke som är professionellt har rätt och skyldighet att själva bestämma 

vilka arbetsmetoder och arbetsredskap de skall använda. Exempel på detta är att en rektor inte kan 

bestämma vilket test en skolpsykolog skall använda utan detta skall skolpsykologen själv bestämma. 

Egenkontrollerad etik innebär kort och gott att en professionell yrkesgrupp har utformat etiska riktlin-

jer, regler eller principer för hur just det yrket skall utövas. Dessa måste finnas nedskrivna och måste 

vara kända för yrkesgruppen eller utövaren. Också måste enligt Colnerud och Granström finnas ett 

etiskt råd eller en nämnd eller liknande för att upprätta hålla en etisk standard.   

Även Johansson (1986) talar om profession och professionalisering. Johansson (1986) refererar till 

Abrahamsson (1972) som menar att professionalisering är en process där individen görs medveten om 

professionens teoretiska och praktiska problem. Enligt Johansson (a.a.) menar Abrahamsson också att 

professionaliseringen därmed kan ses som en socialisering av individen för att möta krav som profes-

sionen ställer och som ställs på den. Johansson (1986) tar precis som Colnerud och Granström upp hur 

processen då ett yrke professionaliseras går till, och Johansson har utgått ifrån Berglind-Pettersson 

(1980) som menar att professionaliseringen består av tre stadier. Det första stadiet innebär att arbetet 

övergår från att vara oavlönat till att bli avlönat samt att de som utför arbetet i officiella sammanhang 

blir kallade ”arbetskraft”. Andra stadiet innebär att det skapas en egen utbildning som också är speci-

fik för yrkesgruppen. Det sista stadiet innebär att det sker en utveckling av de särdrag som brukar för-

knippas med professionalisering av traditionell mening. Med det sista stadiet menas bland annat enligt 

Johansson (1986) att professionen skaffar sig ett monopol på kunskapsområdet, erkänns genom legi-

timering med mera.  

3.2 Rollteoretiskt perspektiv 

Inge Johansson (1986) refererar till Linton (1936,1945) som använde sig utav rollbegreppet för att 

studera hur kulturer överförs och reproduceras i samhället. Linton använder begreppet status som en 

grund för rollbegreppet och status är enligt Linton; ”den position som individen innehar i speciella 

sociala mönster” (Johansson, 1999, s.67). En person kan ha många olika statusar som refererar till de 

olika mönster av social karaktär som personen befinner sig i. Statusen består utav rättigheter och plik-

ter som är socialt förväntade att individen ska uppfylla i olika positioner, till exempel som äkta make, 
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fotbollsmålvakt, forskare etc. Då en person handlar i dessa olika positioner med viss status uppstår 

rollen. 

Robert Thornberg (2006) menar att roller definierar den plats som människor har inom en viss social 

struktur. Han skriver att termen roll refererar till de beteenden som förväntas av en person som innehar 

en viss position i gruppen och att roller också anger hur individer förhåller sig och beter sig i relation 

till varandra. Thornberg menar att en roll bara existerar i relation till en annan roll. Han tar upp exemp-

let där rollen lärare bara får en mening i relationen till elevrollen. Roller uppkommer alltid i grupper 

och upprätthålls också i grupper enligt Thornberg. Thornberg tar upp olika typer av roller och menar 

att det finns formella och informella roller där formella roller är uppgiftsorienterade så som lärare, 

elev, rastvakt, rektor med mera och informella roller handlar mer om outtalade roller som uppstår och 

som inte tilldelats. Thornberg tar också upp att man kan ha en upplevd roll, en utförd roll samt en för-

väntad roll.  

”En upplevd roll är de beteenden som rollinnehavaren tänker sig att han eller hon bör uppvisa. En ut-

förd roll är de beteenden som rollinnehavaren faktiskt uppvisar. En förväntad roll är de beteenden 

som andra i gruppen tänker sig att rollinnehavaren bör uppvisa.” (Thornberg, 2006, s. 41).  

Enligt Thornberg (2006) uppstår inga större konflikter mellan dessa tre roller så länge det finns en god 

överensstämmelse dem emellan. Om det däremot finns en stor skillnad mellan den utförda rollen och 

den förväntade rollen, eller mellan den upplevda och förväntade rollen kan detta leda till konflikter.  

Vad gäller yrkesrollen, menar Johansson (1986), att den syftar på den uppsättning förväntningar som 

riktas mot en person som innehar en viss yrkesposition. Han menar att yrkesrollen därmed kan ses som 

en mera begränsad del utav personens totala uppsättning av roller och att yrkesrollen även knyter an 

till många av delar av den övriga rolluppsättningen. Johansson skriver att det speciellt gäller yrkesrol-

ler som är mångfacetterade som till exempel fritidspedagogens yrke. Bland annat är fritidspedagogens 

yrkesroll nära relaterat till roller som ”vuxen”, ”kamrat” och ”förälder” enligt Johansson.  Vidare skri-

ver Johansson (a.a.) att hur yrkesroller utformas bland annat beror på yrkets status, innehållet i yrket 

och kompetensen men också på vilka organisatoriska förutsättningar som finns vad gäller utövandet av 

yrket.  

3.3 Hwang och Nilsson om yrkesval 

Hwang och Nilsson (2003) tar i boken ”Utvecklingspsykologi” upp vad som påverkar val av utbild-

ning och yrke. De skriver bland annat att det finns ett tydligt samband mellan familjens bakgrund i 

form av föräldrarnas utbildning och ekonomi och de ambitioner som en person har avseende utbild-

ning och yrke. Enligt Hwang och Nilsson (2003) börjar barn redan i förskoleåldern att fundera på vad 

de vill arbeta med när de blir stora. Fantasi och den konkreta verkligheten spelar stor roll här menar 

författarna. En individ börjar koppla samman intresse, förmågor och värderingar med sina yrkesambi-

tioner under skolåren och de tidiga tonåren menar Hwang och Nilsson.  

Vidare menar Hwang och Nilsson att valet av yrke och utbildning är förhållandevis medvetna val men 

att de också är bundna till de traditionella könsrollerna. Pojkar och män läser oftare tekniska ämnen 

medan flickor och kvinnor är mer intresserade av vård och samhällsvetenskap. Hwang och Nilsson tar 

upp att självbilden är viktig för det yrke eller den utbildning man väljer och för hur höga karriärmål 

man sätter. Hwang och Nilsson (2003) refererar till John Holland som menar att det är viktigt att indi-

videns personlighet och val av yrke och utbildning stämmer överens med tillhörande karriär. John 

Holland menar vidare att om det finns en god passform finns mellan personlighet och yrke tenderar 

personen att trivas och därmed stanna kvar inom det yrkesområde man har valt. 
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4. Metod 

Under den här rubriken följer sex underrubriker som alla syftar till att beskriva, förklara och motivera 

hur jag har gått tillväga i mitt arbete med studien. Metodavsnittet är indelat i underrubrikerna; val av 

metod, urval, genomförande, databearbetning, tillförlitlighetsfrågor samt etiska aspekter.    

4.1 Val av metod  

Som metod för att undersöka hur fritidspedagoger tänker kring sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter 

samt om sitt yrkesval, har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. Detta val har jag gjort då jag vill söka 

svar på mina frågeställningar i ett personligt möte med informanterna och på så sätt ha möjligheten att 

få djupare svar, som jag anser skulle riskera att falla bort i en enkätundersökning. Trost (2005) menar 

att kvalitativa intervjuer bland annat utmärks av att man som forskare ställer enkla och raka frågor och 

då får komplexa eller innehållsrika svar. Trost menar också att en kvalitativ studie är rimlig om mitt 

intresse ligger i att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller är intresserad av att 

särskilja eller urskilja varierande mönster.  

Anledningen till att jag inte har valt att arbeta utifrån metoden observation är att jag tror att det blir 

svårt att finna svaren på mina frågeställningar samt att uppfylla mitt syfte genom att enbart observera 

och titta på personer i deras dagliga arbete. Anledningen till att jag inte valt att skicka ut enkäter är att 

jag tror att det kan vara svårt att utveckla och fördjupa ett svar på en fråga i en enkät. Jag tror heller 

inte att jag skulle få särskilt personliga svar som representerar personernas tankar, erfarenheter och 

åsikter, vilket jag önskar få. Då det även tar tid att sammanställa en väl utarbetad och bra enkät har jag 

istället valt att göra kvalitativa intervjuer.  

Vad gäller intervjuer finns det en hel del olika typer av intervjuer och olika benämningar på samma 

typ av intervjuer. Den typ av intervju som jag har valt att använda mig utav är forskningsintervjun. 

Enligt Kvale (1997) är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att förstå ämnen från den inter-

vjuades livsvärld ur den intervjuades eget perspektiv. Kvale säger;  

”Även om forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt samtal, utnyttjar den som profes-

sionell intervju ett angreppssätt och en frågeteknik av arteget slag. Tekniskt sett är den kvalitativa 

forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 

frågeformulär. Den genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och som 

kan omfatta förslag till frågor. Intervjun skrivs vanligen ut, och den skrivna texten utgör jämte band-

inspelningen materialet för den följande tolkningen av meningen.” (Kvale, 1997, s. 32).  

Även Jacobsen (1993) talar om forskningsintervjun och delar upp den i tre olika former; ”den infor-

mella forskningsintervjun”, ”den styrda eller strukturerade forskningsintervjun” samt ”den standardi-

serade forskningsintervjun”. Den informella forskningsintervjun är samtal som man har en viss avsikt 

med, det är vissa saker man vill få belysta och man har en del hypoteser som man utgår ifrån och me-

toden är beroende av intervjuarens förmågor och färdigheter, skriver Jacobsen (1993). Vid den styrda 

eller strukturerade forskningsintervjun använder man sig utav en intervjuguide (se bilaga 3) eller en 

checklista med en uppsättning teman eller ämnen som man vill utforska i en rad intervjuer med olika 

personer. Enligt Jacobsen har den styrda eller strukturerade forskningsintervjun till syfte att se till att 

de personer man intervjuar möter relevanta och likartade teman och dessa behöver inte komma i någon 

särskild ordningsföljd. Man använder i stor utsträckning frågor av öppen karaktär och då och då gör 

man som intervjuare en sammanfattning om vad som hittills sagts. Den standardiserade forskningsin-

tervjun innebär att man omsorgsfullt har formulerat och avvägt frågor som kommer i en viss ordnings-
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följd. Dessa frågor är i regel mer eller mindre slutna frågor menar Jacobsen (1993). Respondenterna 

ska i stort sett välja mellan olika redan bestämda svarsalternativ. Alla respondenter möts av samma 

formuleringar på frågorna, samma attityd från intervjuaren och samma svarsalternativ. Jacobsen kallar 

denna typ av intervju för en bemannad enkätundersökning. Jag har valt att använda mig utav en bland-

ning av den styrda eller strukturerade forskningsintervjun och den standardiserade forskningsinter-

vjun. Jag har använt mig utav en intervjuguide som går att skåda som bilaga 3. 

För att bättre kunna fokusera på det informanterna har att säga, och för att slippa lägga ner energi och 

tid på att anteckna har jag valt att använda mig utav diktafon för att spela in intervjuerna. Trost (2005) 

menar att det både finns för- och nackdelar med att använda sig utav en bandspelare vid intervjuer. Till 

fördelarna hör bland annat att man upprepade gånger kan lyssna på informantens tonfall och på det 

ordval de använder. En annan fördel Trost (a.a.) tar upp som jag själv tog fasta på, är att man inte be-

höver göra en massa anteckningar om man använder bandspelare utan helt enkelt kan koncentrera sig 

på att lyssna. Till nackdelarna hör att det tar tid att lyssna på banden och att det kan vara besvärligt att 

spola fram och tillbaka för att finna ett specifikt parti man vill höra igen. En annan nackdel är att det 

enligt Trost (a.a.) kostar både pengar och möda att skriva ut innehållet på bandet.  

Trost (a.a.) tar upp att många människor inte vill bli inspelade på band eller video och att man därmed 

måste acceptera ett nej och inte försöka att spela in personen. Om man ska använda sig utav bandspe-

lare är det viktigt att se till att bandspelarens lampa helst inte syns då den ofta blinkar och kan få in-

formanten att bli nervös. 

4.2 Urval  

Jag har valt att intervjua sju personer vid sex skolor belägna i olika kommuner inom Stockholms län.  

Då jag ville få en någorlunda omfattande bild av vad olika personer inom yrket tycker och tänker kän-

de jag att det krävdes fler än fyra men högst åtta personer att intervjua. Slutligen blev det sju pedago-

ger som jag intervjuade, fyra kvinnor och tre män (att det blev just fyra kvinnor och tre män var en 

lyckosam slump). Jag genomförde en gruppintervju med två personer och fem enskilda intervjuer.   

Med tanke på mitt syfte samt mina frågeställningar om fritidspedagogers syn på sin yrkesroll, sina 

arbetsuppgifter och varför de valt yrket, hade jag önskemål om att intervjua personer som har utbildat 

sig till fritidspedagog på högskola, och som för närvarande arbetar med detta. Jag önskade intervjua 

denna kategori av personer då jag anser att de då har gjort ett medvetet val av sitt yrke, och då syftet 

med undersökningen bland annat handlar om detta blir det relevant. Dessvärre var det svårt att hitta 

utbildade fritidspedagoger att intervjua. Av de personer jag slutligen hittade var det fyra som hade gått 

fritidspedagogutbildning på högskola. En av de tre personer som inte har gått högskoleutbildning till 

fritidspedagog är barnskötare men har arbetat på fritidshem i cirka 16 års tid. En av dem har gått en 

vidareutbildning till fritidspedagog efter många års arbete på fritidshem Och slutligen, en av informan-

terna har gått en treårig lärarutbildning i sitt hemland och sedan fått den validerad till att gälla för fri-

tidspedagogyrket. Så den sistnämnda informanten har idag titel fritidspedagog.  

Jag har gjort ett medvetet val att kontakta pedagoger vid slumpmässigt utvalda skolor. Anledningen är 

att jag vill nå personer med olika bakgrund och erfarenhet för att få en bredare bild av fritidspedagoger 

och deras yrke. För att kunna göra ett slumpmässigt val av skolor har jag använt mig av internet där 

jag har sökt fritidshem i Stockholms län för att hitta kontaktuppgifter till rektorer. Jag kontaktade 

sammanlagt cirka tjugotalet rektorer på olika skolor och av dem visade cirka tio stycken intresse. I 

slutändan fick jag godkännande från sex rektorer och kunde därmed kontakta pedagoger att intervjua. 

I resultatavsnittet kommer jag att kalla de intervjuade för informanter; informant ett - sju. 
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4.3 Genomförande  

Allra först började jag med att tänka ut ett ämne att undersöka, ett syfte, frågeställningar och därefter 

komma på tillvägagångssätt för att göra min undersökning. Därefter letade jag upp passande litteratur 

och funderade ut intervjufrågor. Sedan har jag tagit kontakt med rektorer på slumpmässigt valda sko-

lor via e-mejl (se bilaga 1) där jag har informerat om studien samt frågat efter deras godkännande på 

att jag får kontakta och fråga en anställd fritidspedagog vid deras skola och fråga dem om intresse för 

intervju. Efter att jag har fått ett e-mejl där rektorerna godkänner detta har jag via telefon kontaktat 

fritidspedagoger och frågat om de kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Vid visat intresse har vi 

bokat in en tid och plats för intervju.  

När det har varit dags för själva intervjun har jag tagit mig till informantens arbetsplats där vi har satt 

oss i ett enskilt samtalsrum eller i fritidshemmets då tomma lokaler. Därefter har jag, innan intervjun 

har startat, givit dem ett informationsbrev att läsa där jag tar upp vad studien kortfattat handlar om, 

dess syfte, anledningen till studien med mera (se bilaga 2). Här informerar jag även om att intervjun är 

frivillig och att resultatet kommer att presenteras på ett anonymt sätt. Efter att informanterna har läst 

informationsbrevet har jag frågat om det går bra att jag använder diktafon för att spela in intervjun, 

vilket sex av sju informanter gick med på. Informanten som inte gick med på att jag spelade in sade 

sig bli nervös av att bli inspelad och bad mig avstå, vilket jag självfallet respekterade. För att än dock 

få med informantens svar på mina intervjufrågor valde jag då att anteckna ner svaren i en antecknings-

bok.  

Under själva intervjun lät jag informanten lugnt få tänka efter och svara i sin takt. Vid behov har jag 

ställt följdfrågor. När informanten har svarat klart på mina frågor och de heller inte har något mer att 

tillägga har jag tackat för deras medverkan och sedan låtit dem återgå till sitt arbete. Intervjuerna tog 

mellan femton till fyrtio minuter. 

Jag valde att inte skicka ut mina intervjufrågor till informanterna innan själva intervjuerna utan even-

tuellt om de ville, ge dem intervjufrågorna på plats vid intervjun. Detta för att jag önskade få svar av 

mer spontan karaktär och där ingen innan intervjutillfället skulle få en chans att konstruera svar som 

de tyckte var passande eller vad jag ville höra. En informant önskade dock gärna få intervjufrågorna 

skickade till sig innan just för att hinna tänka igenom svaren. Detta fann jag svårt att säga nej till då 

det helt enkelt känns oartigt att säga nej gentemot informanten när dennes önskan var tydlig. Så en av 

informanterna fick helt enkelt frågorna innan och hade funderat kring dem tills intervjutillfället. Dock 

märkte jag inte av att det påverkade svaren som jag fick då informanten på plats undrade vad jag me-

nade med vissa frågor och bad mig förklara för att denne bättre skulle förstå frågorna.  

De två informanter som arbetar på samma skola uttryckte en önska om att få göra intervjun tillsam-

mans då de vanligtvis inte arbetar i samma arbetslag och därmed ses sällan. Min tanke var från början 

att alla intervjuer skulle göras enskilt med en informant i taget, men som vid dilemmat beskrivet här 

ovan fann jag det svårt att även här säga nej. Så vid en av intervjuerna var det alltså två informanter 

samtidigt som jag intervjuade. Jag var något orolig över att detta skulle påverka intervjun och de svar 

jag fick men jag kände att de båda två svarade för och utifrån sig själva.  

4.4 Databearbetande  

För att bearbeta den data som jag har samlat in via intervjuer med fritidspedagoger har jag transkribe-

rat intervjuerna. Att transkribera innebär enligt Bjørndal (2005) att man överför någonting från ett 

teckensystem till ett annat, och det handlar vanligtvis om att överföra från en verbal utsaga eller ett 

icke-verbalt beteende från en ljud- eller bildinspelning till text. Bjørndal (2005) menar att den stora 
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fördelen med att transkribera är att vissa aspekter av kommunikationen kan träda fram på ett tydligare 

sätt. Nackdelen å andra sidan är att det är ett tidskrävande arbete att transkribera.  

Transkriberingen utfördes av mig själv med hjälp av ordbehandlingsprogrammet Word. Jag har valt att 

transkribera ord för ord för att få med allting som informanten har sagt. Jag har sedan bearbetat och 

tolkat det transkriberade materialet och sammanställt ett resultat utifrån mina tolkningar som finns 

under rubriken ”Resultat”. För att organisera upp resultatavsnittet i detta examensarbete har jag delat 

in resultatet i olika teman; Yrkesroll, Arbetsuppgifter och Val av yrke, som även de har underrubriker. 

För att dela in resultatet i dessa teman har jag utgått ifrån mitt syfte och mina frågeställningar. I resul-

tatavsnittet har jag med många av pedagogernas egna ord i form av citat. För att underlätta läsningen 

av citaten har jag anpassat dem vad gäller talspråk och ändrat det till skriftspråk.  

För att sedan kunna göra en analys av resultatet som presenteras under rubriken ”5.6 Analys av resul-

tat”, har jag valt två perspektiv där jag har hämtat olika analysbegrepp. De perspektiv som jag hämtat 

analysbegrepp ifrån är det rollteoretiska perspektivet samt professionaliseringsperspektivet.  Jag har 

även tittat på resultatet kring yrkesvalet utifrån Hwang och Nilssons (2007) tankar om yrkesval. Jag 

har valt dessa perspektiv då studien och uppsatsen handlar om ett specifikt yrke och en specifik yrkes-

roll – med andra ord; om roller, profession och professionalisering. Då en del utav studien handlar om 

yrkesvalet har jag valt att ta med Hwang och Nilsson (2007).   

4.5 Tillförlitlighetsfrågor  

Jag anser att valet av metod blir relevant då mitt syfte är att ta reda på hur yrkesverksamma utbildade 

fritidspedagoger ser på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter samt ta reda på varför de har valt just sitt 

yrke. Genom kvalitativa intervjuer med informanterna hoppades jag kunna få deras syn på sitt yrke 

och sina arbetsuppgifter och även höra varför de har valt yrket. Det var deras åsikter och tankar jag 

önskade komma åt. Min förhoppning är att i och med att alla sju informanter har visat intresse för samt 

ställt upp på intervju att det är deras åsikter och tankar som de också har givit mig.  

När jag ställde mina intervjufrågor lade jag märke till att några av informanterna berättade mer gene-

rellt om vad en fritidspedagog är och gör, ofta utifrån den arbetsplats där de arbetade. Några av infor-

manterna pratade exempelvis om hur arbetsuppgifterna såg ut just på den arbetsplatsen. Min tanke 

med min undersökning och med mina intervjufrågor var att få varje enskild informants tankar och 

funderingar om vad en fritidspedagog är och gör, alltså vad de själva tycker. Kanske kan mina inter-

vjufrågor ha uppfattas annorlunda utav informanterna än hur jag själv uppfattat frågorna. Eller kanske 

var frågorna formulerade på ett sådant sätt att informanterna tolkade att det var mer generellt och inte 

vad de själva tycker och tänker.   

I och med att jag har kontaktat rektorer på de arbetsplatser där jag sedan har intervjuat informanterna 

för att informera om studien samt frågat om deras godkännande för att få intervjua en av deras anställ-

da, kan man fundera på om vetskapen om att arbetsgivaren har givit sitt godkännande samt fått vet-

skap om undersökningen kan haft någon påverkan på informanternas svar på intervjufrågorna.   

Innan jag kontaktade samt träffade informanterna för att göra en intervju hade jag en tanke om att jag 

skulle behandla alla informanter och intervjuer på samma sätt, det vill säga att förutsättningarna skulle 

vara lika för alla. Under tidens gång blev det dock ändringar, och ändringar som jag själv inte kunde 

styra över helt och hållet. Bland annat hade jag inte tänkt skicka ut intervjufrågorna till informanten 

innan själva intervjun utan eventuellt om de ville, ge dem intervjufrågorna på plats för intervjun. En 

informant önskade gärna få intervjufrågorna innan så att denne kunde tänka igenom sina svar innan 

intervjun tog plats, vilket jag inte kunde säga nej till då det skulle känts oartigt gentemot informanten. 
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Jag hade också som tanke att jag skulle intervjua en person åt gången men vid en skola önskade de två 

informanterna gärna göra intervjun tillsammans. Här kan man fundera på om det kan ha påverkat in-

formanternas svar då de eventuellt kan ha påverkats av varandras svar. Det intryck jag fick var dock 

att informanterna inte påverkades något nämnvärt utav att utföra intervjun tillsammans.  

Då mitt syfte med undersökningen är att ta reda på hur yrkesverksamma utbildade fritidspedagoger ser 

på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter samt ta reda på varför de har valt just sitt yrke, ville jag själv-

klart intervjua personer som var utbildade fritidspedagoger. Under en utav intervjuerna fick jag på 

plats veta att personen i fråga inte var utbildad fritidspedagog, utan från grunden barnskötare. Väl på 

plats kunde jag inte tacka för mig och lämna intervjutillfället utan slutförde intervjun. Med tanke på 

mitt syfte skulle jag kanske valt att inte ta med intervjun med den informanten i denna undersökning, 

men då jag fann svaren intressanta och då informanten har arbetat på fritidshem i många år fattade jag 

beslutet om att använda materialet ändå.  

4.6 Etiska aspekter  

För att göra ett etiskt korrekt arbete med insamlande och hantering av empiri har jag valt att följa de 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som Vetenskapsrådet 

har gett ut (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) . Enligt Vetenskapsrådet är principerna avsedda 

att vägleda den enskilde forskaren vid dess planering utav sitt projekt eller sin studie. I de forsknings-

etiska principerna talar man om två olika krav; forskningskravet och individskyddskravet. Individ-

skyddskravet har konkretiserats i fyra allmänna huvudkrav och dessa krav kallas för Informationskra-

vet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Det är dessa jag har valt att utgå ifrån och här nedan redovisar jag för dessa och hur jag har gått tillvä-

ga för att uppfylla kraven.  

Informationskravet: 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är fri-

villigt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i 

den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta”. (Vetenskaps-

rådet, Forskningsetiska principer, s.7). 

För att uppfylla informationskravet har jag dels, innan jag kontaktade eventuella informanter först tagit 

kontakt med rektorer på skolorna via e-mejl för att informera om min studie samt be om ett godkän-

nande att få kontakta och intervjua fritidspedagoger på dessa skolor, se bilaga 1. Dels har jag inför 

varje intervju delat ut ett informationsbrev till informanterna om studien samt deras medverkan, se 

bilaga 2.  

Samtyckeskravet: 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär)”. (Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer, s.9). 

”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följ-

der för dem”. (a.a., s.10). 

”I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otill-

börlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren 

och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare”. (a.a., s.10). 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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För att uppfylla samtyckeskravet har jag i mitt informationsbrev (bilaga 2) tagit med en underskriftsdel 

där informanten efter att de har läst informationsbrevet skriver under med sitt namn samt datum och 

ort för att på så sätt intyga att de samtycker till intervjun. Jag har låtit informanterna välja den plats där 

intervjun skall hållas samt muntligt informerat om att intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. I mitt 

informationsbrev har jag skrivit att om informanten önskar avsluta intervju eller ej deltaga, alternativt 

stryka någonting som de har sagt och inte vill få med i resultatet så är detta självklart okej och att de 

inte behöver uppge varför de väljer detta.  

Konfidentialitetskravet: 

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt 

att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 

uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna”. (a.a., s.12). 

Konfidentialitetskravet har jag uppfyllt genom förvara all information om personer och deras arbets-

platser samt den inspelade data jag har samlat in efter intervjuer på ett säkert sätt. Jag har även infor-

merat om att den inspelade data jag samlar in kommer att raderas efter det att mitt examensarbete har 

fått godkännande från en examinator.  

Nyttjandekravet:  

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kom-

mersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften”. (a.a., s.14). 

Nyttjandekravet har jag uppfyllt genom avidentifiering av alla dokument samt att jag i mitt informa-

tionsbrev talat om att den inspelade data jag har samlat in inte kommer att användas till någonting 

annat än till detta examensarbete.  

5. Resultat 

Här kommer jag att presentera en sammanfattning av resultatet från de sju intervjuer som jag har gjort. 

Resultatet har jag fått fram genom att transkribera och tolka intervjuerna. I texten benämner jag de 

intervjuade som informanter och för att lättare hålla isär vem som är vem och vem som har sagt vad, 

har jag valt att kalla dem för informant ett - sju. För att organisera resultatet och göra det mer lättläst 

har jag delat in detta i tre olika teman (Yrkesroll, Arbetsuppgifter och Val av yrke) som sedan har un-

derrubriker. Vad gäller citat så har jag anpassat talspråket i citaten till skriftspråk för att underlätta 

läsningen.  

5.1 Presentation av informanter 

Här nedan följer en kort presentation av informanternas utbildning samt tid inom yrket.  

 Informant 1 har arbetat på fritidshem sedan denne gick ut barnskötarutbildningen på gymnasi-

et. Informanten gick sedan en fortbildningskurs som kommunen där denne arbetade stod för, 

vilken ledde till att informanten blev utbildad fritidspedagog. Som utbildad fritidspedagog har 

informant 1 arbetat i tio år. Har inte gått på fritidshem som barn.  

 Informant 2 har gått en fritidspedagogutbildning på 80 poäng (två år lång) och har sammanlagt 

arbetat som fritidspedagog på fritidshem i 16 år. Gick inte på fritidshem som barn.  
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 Informant 3 gick en utbildning till fritidspedagog som var på 100 poäng (två och ett halvt år) 

och har arbetat som fritidspedagog i 20 år. Har heller inte gått på fritidshem.  

 Informant 4 utbildade sig till fritidspedagog med en 120-poängsutbildning (tre och ett halvt 

år). Denne har arbetat som fritidspedagog i cirka 11 år. Informant 4 har själv som barn gått på 

fritidshem, från sju års ålder till och med tolv års ålder.  

 Informant 5 har inte gått en fritidspedagogutbildning men har cirka 25 års erfarenhet av att ar-

beta på fritidshem. Denne är i grunden utbildad barnskötare och har även vidareutbildat sig till 

freinet-pedagog bland annat.  Hade inget behov av att gå på fritidshem som barn. 

 Informant 6 är utbildad barnskötare och har arbetat som mellanstadielärare i sitt hemland. När 

informanten kom till Sverige fick denne gå med en handledare på fritidshem i sex månader 

och fick sedan sin kompetens validerad till att gälla som fritidspedagog.  

 Informant 7 har gått en utbildning på 100 poäng till fritidspedagog och har arbetat som detta i 

28 år. Har inte gått på fritidshem då behovet inte fanns. 

5.2 Yrkesroll 

Yrkesrollen som fritidspedagog är ganska allt i allo där man ska kunna ganska mycket överlag, menar 

en av informanterna. Och en bild av fritidspedagogen personifierad, som byggs upp av informanterna, 

är den av en väldigt viktig person som arbetar med barn i åldrarna sex till tolv på fritidshemmet och 

som brinner för detta. Fritidspedagoger erbjuder barnen olika aktiviteter av varierande grad och skall 

enligt några av informanterna vägleda barnens fria tid och bland annat visa på vad barnen kan hitta på 

och göra. Informant fyra menar att fritidspedagogens yrkesroll ligger i att hjälpa barnen och lära bar-

nen att ha fritid, och att få dem att hitta sin nisch. Så gott som samtliga informanter menar att arbete 

med de sociala färdigheterna och att lära barnen det sociala spelet samt hur man fungerar i en grupp 

hör till yrkesrollen; 

 ”och det är främst så att säga det vi är bra på, det vi främst arbetar för, det är ju den sociala trygghe-

ten för barnen”  

säger informant två.  

Till yrkesrollen hör också att bygga upp grupper och att hjälpa till att skapa en god sammanhållning. 

Omvårdnadsbiten med tröstande och att hjälpa, omnämns i förbifarten av en utav informanterna. Det 

framgår också ganska tydligt att många av informanterna att fritidspedagoger är personer som får en 

annan slags kontakt med både barn och föräldrar jämförelsevis med lärarna, och att man ser barnen på 

ett annat sätt. Någon säger att det till och med tillhör yrkesrollen att man ska se barnen på ett annat sätt 

och få en annan kontakt. Sedan menar många av informanterna att fritidspedagogens yrkesroll är av en 

mer kreativ karaktär än vad lärarens yrkesroll är.  

Informanterna fick svara på frågan om det fanns någonting i yrkesrollen som de ville ändra på och det 

kom fram att det fanns en del som gärna fick förändras i yrkesrollen. Mer än hälften av informanterna 

menar att det behövs mer planeringstid för fritidspedagogerna för att planera den egna verksamheten. 

Man menar att i och med att många av arbetstimmarna ligger i klassrummen numera så försvinner dels 

fokus från själva fritidshemmet för informanterna men också att planeringstiden på så sätt blir lidande.  

”Det är mycket som ska göras och ibland fallerar den egna planeringen för att man måste hjälpa till i 

klassen och så vidare”  

säger informant tre. Informant ett säger att då man är i klasserna på förmiddagarna kan det ibland kän-

nas meningslöst för att man känner att det finns annat som behöver planeras och förberedas och man 



26 

 

inte får tillfälle till det. Samtidigt som ett missnöje med att spendera mycket tid i klassrummen på da-

garna verkar finnas hos informanterna, lyfter flera av informanterna ändå upp att den heldagssyn som 

man får på barnen är bra och viktig.  

Ett annat område som kom fram bland fåtalet av informanternas svar på frågan, handlar om statusen 

kring yrkesrollen. De menar bland annat att det på arbetsplatsen kan finnas en hög status för fritidspe-

dagogerna både bland föräldrar, övrig skolpersonal och skolledningen, men att det hos gemene man 

inte anses innebära hög status att vara fritidspedagog. Detta önskar man ändra på. Informant sju som är 

en av de som vill ändra statusen talar om att;  

”/…/ från det att vi gick ifrån socialförvaltningen till utbildningsförvaltningen så är det så att vårt 

yrke är mindre viktigt än lärarnas. Det var inte så när vi var i socialförvaltningen, då var vi mera på 

en jämnare nivå anser jag”.  

Informant sju talar också om att fritidshemmet idag enligt olika styrdokument ska vara ett komplement 

till skolan, istället för till hemmet som det stod förr. Och om man arbetar som samt ses som ett ”kom-

plement” är man lätt att byta ut eller göra sig av med om det exempelvis skulle krisa i skolans ekono-

mi. Informanten säger att man ligger på en annan nivå vad gäller status om man bara ses som ett kom-

plement.  

En av informanterna (2) tar upp det med att fritidspedagogerna fungerar som vikarier för lärarna om 

dessa är borta, och att detsamma inte gäller i motsatt situation. Informanten säger också att man inte 

blir tillfrågad om att ställa upp som vikarie utan att ledningen tar det förgivet; ”/…/ det bara är så”. 

Informanten skulle gärna se att det förändrades.  

5.2.1 Diskuteras yrkesrollen? 

Det ser något olika ut vad gäller diskussioner om yrkesrollen i arbetslag där man arbetar. Samtliga 

informanter arbetar i arbetslag och de flesta av informanterna har inte haft någon diskussion kring 

yrkesrollen i just arbetslaget. Bland annat lyfter man upp att det råder tidsbrist och att man saknar ett 

forum för att diskutera yrkesrollen. Att det är så få fritidspedagoger som brukar arbeta i ett och samma 

arbetslag kan vara en av orsakerna menar informant två. Två av de sju informanterna har så kallade 

nätverksträffar där alla fritidspedagoger som arbetar inom samma område i kommunen, träffas med 

jämna mellanrum. Både informant två och tre som är de berörda upplever nätverksträffarna som bra 

just för att få diskutera yrkesrollen, eller bara ventilera tankar och erfarenheter. Att man träffas en 

fritidspedagog ifrån varje fritidshemsavdelning och planerar tillsammans kan ge utrymme för diskus-

sion kring yrkesrollen menar informant ett. 

 ”Det är där tiden blir för reflektion och diskussioner som man sen får vidareföra till sitt arbetslag 

då”,  

säger informant ett.  

En av informanterna påtalar att man ibland som enskild individ själva måste lyfta upp frågan till dis-

kussion i sitt arbetslag och då samtidigt markera vilken kompeterns man har och vad man är riktigt bra 

på. 

Det är endast två av informanterna som har diskuterat yrkesrollen just i arbetslaget och den ena, in-

formant fyra, menar att man diskuterar yrkesroller nästan varje dag. Exempelvis diskuterar man om 

vem som ska göra olika saker och vem som ska ha kontakt med vilka och så vidare. Och informant sju 

som även denne har diskuterat yrkesrollen berättar att man har börjat med det först nu på sistone, efter 

en skolinspektion som gjordes på fritidshemmen och där stora brister framträdde tydligt. Informant sju 

berättar att man först på dennes arbetsplats från skolledningens sida talade om för personalen att det 
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som var viktigt på fritidshemmen var; att se till att barnen fick mellanmål, att man visste var barnen 

var och att man såg till att barnen inte far illa. Anledningen till detta var att man på skolan hade valt att 

satsa på barn med behov av särskilt stöd och att man då på grund av ekonomiska skäl ansåg att man 

kunde dra ner på fritidshemmen och dess personal. Men att man som sagt efter skolinspektionens pe-

kande på brister ändrande inriktning och nu då har börjat ta fritidshemmen mer på allvar, och därmed 

även fritidspedagogens yrkesroll och fört upp denna till diskussion.  

5.3 Arbetsuppgifter 

Vad gäller arbetsuppgifterna kunde jag bland resultatet urskilja två områden där man som fritidspeda-

gog arbetar. De två områdena är skolan och sedan fritidshemmet och här nedan följer en sammanställ-

ning utav resultatet kring arbetsuppgifterna inom respektive område. 

5.3.1 Skolan 

På förmiddagarna från det att skolan startar till att skolan slutar är samtliga av informanterna i klasser 

och fungerar antingen som stöd åt läraren, håller i egna lektioner i halvklasser eller bidrar till skolarbe-

tet på annat sätt. Några informanter menar att det är bra då man får en helhetssyn på barnen och då 

man får en annan syn på barnen än vad lärarna får, som jag även har nämnt tidigare. Det finns även 

negativa tankar bland vissa av informanterna om att arbetsuppgifterna numera också inkluderar arbete 

i skolan. Dels menar de att fokus tas ifrån fritidshemmet och dess verksamhet och att man bland annat 

på grund av att man är i klasserna missar viktig planeringstid för den egna verksamheten. Informanter-

na menar också att det helt enkelt inte borde tillhöra arbetsuppgifterna då det inte gjorde det när de 

började arbeta som fritidspedagoger för många år sedan. Några av informanterna, bland annat infor-

mant två och sju, lyfter upp problemet med orken och engagemanget efter en lång dag i klassen, och 

menar att det ofta känns tungt att gå in på fritids på eftermiddagen när man redan har arbetat i flera 

timmar och bara fått en kort rast däremellan. Informant sju menar bland annat att det inte finns någon 

yrkesgrupp som är i barngrupper hela dagar så som fritidspedagoger och förskollärare, och syftar då 

till att andra yrkesgrupper har sina lektioner eller liknande och sedan slutar för dagen när dessa är kla-

ra. En av informanterna berättar att denne är satt i en klass på förmiddagen för att fungera som extra-

resurs åt barn med behov av särskilt stöd.  

Det framkommer att många av informanterna har lagt märke till att lärarna har vant sig vid deras hjälp 

och inte skulle klara sig lika bra om inte informanterna och deras fritidspedagogkollegor kom in i klas-

sen på förmiddagarna. Informanterna menar helt enkelt att de numera behövs i skolans värld så som de 

inte har gjort förr. Lärarna kommer ofta till informanterna och ber dem att lösa konflikter eller prata 

med föräldrar om någonting som har hänt och så vidare då lärarna inte känner att de klarar av det lika 

bra, säger många av informanterna.  

5.3.2 Fritids 

Det finns en del olika uppfattningar om vad en fritidspedagog har för arbetsuppgifter men flera av 

informanterna menar att till arbetsuppgifterna hör att erbjuda barnen olika aktiviteter. Exempel på 

aktiviteter kan vara att ha målarverkstad, syverkstad, att åka på utflykter, åka skridskor, gå ut i skogen 

med mera. Att låta barnen ha mycket fri lek tillsammans med andra barn framkommer också. Infor-

manterna menar också att man på fritids erbjuder barnen olika rum/lokaler med olika funktioner; spel-

rum där barnen kan spela spel eller musikrum där barnen kan lyssna på musik eller dansa och så vida-

re. Och på många av informanternas arbetsplatser använder man sig utav gymnastiksalen för att spela 
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fotboll, leka lekar eller liknande. Informant ett menar att man planerar en verksamhet som utgår från 

barnens intresse. 

Några av informanterna menar att det kan vara väldigt skiftande med vad en fritidspedagog gör bero-

ende på vilka intressen man har som person. Man gör det man är bra på eller är intresserad av helt 

enkelt, som att tillexempel lära barnen olika idrotter eller sporter om man själv är duktig på det och 

tycker att det är roligt. Ett svar är att man som fritidspedagog kan bestämma väldigt mycket själv med 

hur man vill arbeta eller vilka områden man kanske vill jobba inom. En av informanterna menar att om 

personalen är väldigt intresserad av musik som exempel kanske man då också har fokus på musik på 

fritidshemmet och på sätt och vis får den inriktningen. Här tas också upp att man som fritidspedagog 

arbetar med uppgifter som att få grupper att fungera, arbeta med demokrati och att ge barnen tips och 

idéer för att de ska utveckla sin lek eller sitt tankesätt. En uppgift är att ge barnen det de inte kan få 

eller får hemma menar två av informanterna, och det kan vara just sådant som kreativa estetiska aktivi-

teter som att måla med någon särskild teknik eller så.  

Bland svaren på vad en fritidspedagog gör, det vill säga arbetar med kom det också fram sådant som 

en fritidspedagog inte bör göra eller gör i sitt vardagliga arbete. En av informanterna uttrycker att sa-

ker som att knyta skor på barnen, lära barnen att klä på sig eller att använda kniv och gaffel inte hör till 

arbetsuppgifterna. Detta menar istället informanten hör till föräldrarnas uppgift.  

Ett annat svar var att man inte ska överösa barnen med varken för mycket aktiviteter eller med för 

mycket stöttning och hjälp då man menar att barnen behöver få en chans att bli egentänkande. Det vill 

säga ta egna initiativ och bygga upp förmågan att själv våga tänka efter och komma med idéer och så 

vidare.  

5.4 Val av yrke 

Vad gäller yrkesvalet ser svaren från informanterna väldigt olika ut och yrkesvalet har inte varit själv-

klart för alla informanter. Och då informanternas svar varierar mycket så väljer jag att ta med allas 

olika svar här.  

Informant ett berättar om hur denne tycker om att röra på sig och vara utomhus och hålla på med fri-

luftsliv, och att denne har varit med i scouterna i många år vilket på många sätt liknar fritidspedago-

gens yrkesroll och arbetsuppgifterna. Informanten menar att arbetssättet och tankesättet påminner om 

varandra. Sedan menar informant ett, att det är intressant med mötet med andra människor och att det 

är intressant att titta på det sociala samspelet människor emellan. Dessa två anledningar tror informan-

ten ledde till yrkesvalet.  

Informant två ville efter att ha tagit studenten och sedan jobbat ett tag byta inriktning på arbete och 

göra någonting annat. Informant två visste inte vad denne ville göra istället och gick då till en yrkes-

vägledare som efter en stunds diskussion kring informantens intressen kom med idén om att informan-

ten kunde arbeta som fritidspedagog. Då informanten tyckte att det lät okej sökte informanten utbild-

ningen och blev fritidspedagog.  

Informant tre menar att det verkade vara ett roligt yrke där det också verkade som att man kunde få 

hålla på med sådant som man själv tyckte var kul och intressant, och kanske höll på med på den egna 

fritiden, så som att exempelvis spela fotboll. Att man helt enkelt kunde hålla på med idrott om det var 

ens intresse och då ha det som yrke där man också fick betalt för det. Så när informanten anmälde sig 

till fritidspedagogutbildningen, visste denne att det första terminen skulle vara en lång praktik och såg 

det som en chans att prova på och känna om det kändes rätt. Informant tre hade även provat på att 
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jobba lite extra på fritidshem innan utbildningen men ville som sagt prova på igen och se om det var 

rätt och kom fram till att det kändes bra. Därmed yrkesvalet. 

Informant fyra svarar först att denne ärligt inte vet varför denne valde yrket. Men efter lite betänketid 

tror informanten att det handlade om arv och miljö. Informantens moder arbetade på fritidshem under 

hela sin yrkesverksamma tid och informanten följde ibland med på moderns arbete. Sedan berättar 

informant fyra att denne själv gick på fritids som barn och också trivdes väldigt bra. En annan möjlig 

orsak kan vara att informanten inte trivs ensam och att man alltid har sällskap av andra som fritidspe-

dagog. Så efter student och tid i lumpen hoppade informanten på utbildningen till fritidspedagog.  

Informant fem svarar att det alltid har legat för denne att arbeta med människor och då framförallt med 

barn. Informanten säger också att man som fritidspedagog får direkt feedback från barnen och att det 

ger en energikick, och menar då att det var en anledning till yrkesvalet. Slutligen tycker informanten 

att det passar denne bra att arbeta med just den åldern som är på barnen som går på fritidshem.   

Informant sex svarar med glädje i rösten att denne älskar barn och att det är det bästa som finns; att 

arbeta med barn. Sedan tycker informant sex att kunskap som man får i skolan självklart är viktig men 

att det är minst lika viktigt att arbeta med informell kunskap och träning i social färdighet som man 

arbetar mycket med på fritidshemmet. Informanten menar att man tränar just de sociala färdigheterna 

mer på fritidshemmet och att det är därför informanten valde att börja arbeta på fritidshem.  

Informant sju menar att denne valde yrket dels för att få ett yrke och dels för att denne inte kom in på 

någon utav de andra utbildningar som informanten hade sökt. Informanten säger också att denne hade 

arbetat extra på en ungdomsgård i några år. Även andra yrken som informanten hade haft innan arbetet 

på ungdomsgård har handlat om att arbeta med människor. Modern till informanten har också varit 

inriktad på arbete med människor och det kan ha påverkat yrkesvalet tror informanten.  

Det är bara någon enstaka informant som tror att yrkesvalet hade påverkats av om de hade gått på fri-

tidshem som barn. Två av informanterna säger att det är andra saker som har påverkat yrkesvalet och 

att det nog inte hade varit någon skillnad i om de själva hade gått på fritidshem. Den ende informant, 

(4), som har gått på fritidshem tror absolut att det kan ha påverkat yrkesvalet till fritidspedagog.  

5.4.1 Nöjd eller inte? 

En fråga var om informanterna var nöjda med sitt yrkesval och det visade sig att fyra av de sju infor-

manterna var helt nöjda med sitt yrkesval. De som svarat att de är nöjda med yrkesvalet svarar att de 

helt enkelt tycker om att arbeta med barn och tycker att det är kul att gå till jobbet varje dag. Även om 

man är nöjd med själva yrkesvalet kan det finnas saker med yrkets utveckling och förutsättningar som 

informanterna inte är nöjda med. Två av de nöjda informanterna tar upp att yrket och yrkesrollen har 

förändrats under åren, på gott och ont. Informant sex som är nöjd säger dock;  

”Men jag märker att fritids har blivit mindre viktigt nu än förut. Jag upplever det så. Det är mer barn-

passning nu.”  

Någonting som en annan av de nöjda informanterna pekar på handlar bland annat om att man i all-

mänhet - i det stora hela - inte är så värst överens om vad fritids är för någonting och vad fritidshem-

met har för roll. Informanten menar att det märks ganska tydligt att man inte är överens om fritids-

hemmets eller fritidspedagogens roll när man ser på diskussionen kring legitimation för nyexaminera-

de. Informanten menar att fritidspedagogerna inte är med i diskussionen för legitimation då fritidspe-

dagoger inte har någon lärarexamen, trots att man har gått ungefär lika lång utbildning. Informanten 

tar även upp att trots den kritik som finns angående för stora barngrupper med mera, efter stora 

granskningar, så händer det ingenting med problemen. Informanten upplever att det nog tyvärr kan 
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vara slut med yrket i framtiden om inte fritidspedagoger kommer att få legitimation som andra peda-

goger skall få.  

”Då är det bara vi gamla stofiler kvar. Tyvärr! För jag tror att många skulle tycka att det är ett väldigt 

roligt yrke, om man bara kommer in i det och ser hur det är.” säger informant ett. 

En av informanterna som svarade att denne inte var nöjd med yrkesvalet säger att denne på sätt och vis 

är nöjd, på sätt och vis inte. En orsak till detta är att informanten har funnit ett annat intresse under de 

senaste åren och att om chansen till att byta yrke dök upp skulle informanten nog byta till ett arbete 

inom detta intresse istället. En anledning till tanken om att byta yrkesområde om informanten fick 

chansen, menar informanten är på grund av att denne upplever att mycket i fritidspedagogyrket har 

blivit sämre. Informanten menar att det är ett tuffare arbete nu som fritidspedagog än det var när denne 

började, dels med större barngrupper, dels med mer stress samt en begränsad löneutveckling.  

Informant sju som svarat att denne inte är nöjd med yrkesvalet säger bland annat att denne tycker om 

att få vara med i framkant när det gäller utveckling, och att det inte känns som att marknaden för fri-

tidspedagogyrket är där ännu. Informant sju menar också att det var något bättre förr då man bland 

annat hade nätverksträffar i området där alla fritidspedagoger träffades. Informanten berättar om en 

känsla av högre status och en utveckling där det hände mer när fritidshemmen gick från socialförvalt-

ningens styrning. Det var bland annat andra människor som tyckte och såg att fritidspedagogerna gjor-

de ett bra jobb och att det numera är som att fritidspedagogerna finns där som en del av skolan men 

inte egentligen är särskilt viktiga, säger informanten.  

5.4.2 Själv gått på fritids? 

Det är enbart en utav de sju informanterna, informant fyra, som själv har gått på fritidshem som barn 

och denne gick från sju års ålder till tolv år. Informanten minns att det var roligt och att det fanns 

mycket att hitta på och att göra. De övriga sex informanterna gick inte på fritidshem som barn, och de 

berättar bland annat om tanterna på gården och mammor som var hemma med sina barn, och att det 

alltid fanns någon vuxen till hands om det behövdes. Många informanter hade egen nyckel och fick gå 

hem själv efter skolan, och det kommer fram att dem inte hade behov av att gå på fritidshem. Heller 

fanns det inte fritidshem i samma utsträckning då som det gör nu när många av informanterna var små. 

Och fanns det så var det ovanligt att man gick dit menar flertalet av informanterna. Flera av informan-

terna uttrycker dock att de gärna hade gått på fritidshem som barn och att de nog hade tyckt att det 

varit roligt och lärorikt.  

5.5 Behövs fritidspedagoger? 

Sista frågan som informanterna fick svara på var om de anser eller tycker att fritidspedagoger som 

yrkesgrupp behövs eller inte. Denna fråga kändes relevant att ställa till informanterna då svaret kan 

spegla om de upplever att de är betydelsefulla personer och behövda samt hur de ser på sin yrkesroll.  

Alla sju informanter är överens om att fritidspedagoger behövs och några av dem uttrycker att det 

också behövs många fler utbildade fritidspedagoger. Informant fyra menar att det behövs fler för att 

det är en väldigt viktigt roll som fritidspedagogen har då de lär barnen någonting väldigt viktigt vilket 

är att ta vara på sin egen tid. Informant två säger att fritidspedagoger absolut behövs, men fler! Infor-

mant två säger också att det primära är mötet mellan fritidspedagogerna och barnen. Barnen behöver 

ha vuxna omkring sig som bryr sig om dem och om varandra. Vidare menar informant två att det idag 

är ganska tufft och ensamt för de barn som inte går på fritidshem och att det är en fantastisk utmärkt 

möjlighet för barnen att kunna få en bra utveckling om de går på fritidshem. Bland annat kan barnen 

utveckla sina sociala färdigheter om de går på fritids. Informant två har också en fundering kring hur 
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det ser ut framöver för yrket, hur många det är som kommer att vilja utbilda sig till fritidspedagog i 

framtiden.  

Informant ett kommer in på ett annat spår då informanten menar att skolan skulle gå under utan fri-

tidspedagoger. Informanten talar om att hela skolans system är uppbyggt på att man som fritidspeda-

gog finns i klassrummen och hjälper till. Och framförallt nu när man inte får extra resurser för barn i 

behov av särskilt stöd. Informant ett säger att det oftast är fritidspedagogerna som får gå in i klassen 

och vara någon stöttande hand till klassen eller enskilda barn, så att de klarar skolan. Informant ett 

säger också att fritidspedagoger behövs framförallt vad gäller arbetet kring sociala färdigheter, kon-

flikthantering och liknande saker.  

Informant tre säger bland annat;  
”Oh ja! /…/ flertalet vuxna i Sverige jobbar ju och dem som har barn måste ju ha någonstans att stop-

pa barnen och barnen är ju trots allt på fritids väldigt mycket. Så att det är inte mer än rätt att dem får 

en bra fritid, det är en rättighet dem har tycker jag. Där bidrar verkligen fritidspedagogen och fritids 

över till att verkligen ge dem en vettig fritid.”  

Informant tre menar också att fritidspedagoger kan fungera som en oerhörd trygghet för föräldrarna då 

fritidspedagogerna ser barnen under hela dagen och på sätt och vis kan avrapportera till föräldrarna hur 

dagen fungerar och barnen mått. Att fritidspedagogen ser barnen på ett helt annat sätt än vad exempel-

vis en lärare gör är också av betydelse då det kan vara stor skillnad på hur barnen är på fritids jämfört 

med hur de är i klassrummet.  

Informant sex svarar kort att fritidspedagoger verkligen behövs, men att man på något sätt behöver 

höja statusen för fritidshemmen och fritidspedagogerna. Som förslag på hur man kan höja statusen 

menar informant sex att man tillexempel kan återinta att fritidshemmen skall ligga i egna lokaler;  

”att fritids ska vara en verksamhet för sig själv”  

som informanten uttrycker det. Mer förberedelsetid innan fritidshemsverksamheten börjar är ett annat 

förslag från informanten. 

Informant sju säger att fritidspedagoger behövs men lyfter även upp utbildningsfrågan och menar att 

utbildningen för pedagoger överlag behöver ändras. Man behöver enligt informanten införa en bättre 

grund i utbildningarna med mer pedagogik och psykologi. Informanten menar att detta i dagens läge 

ofta saknas, bland annat hos nyexaminerade pedagoger.  

Informant fem tycker själv att fritidspedagoger behövs, men säger samtidigt med sarkastisk röst att 

denne inte tror att politiker tror att fritidspedagoger behövs. Informanten menar att det ibland kan kän-

nas som att politikerna lika gärna skulle kunna hyra in en grupp med ABAB-vakter som får stå och 

vakta barnen. Informanten säger vidare att;  

”/…/ man slänger in fler och fler barn, det blir färre och färre personal som ända ska uppnå samma 

mål enligt arbetsplaner och läroplaner och allting. Och det är ju liksom, det är ju omöjligt, det går ju 

inte. Det måste man ju förstå. Det behöver man ju inte vara särskilt intelligent för att förstå. Och då 

kan man ju känna så här att strunta i fritidspedagogerna, släng in lite ABAB-vakter. Det är billigare 

och dem är ju duktiga på att vakta också, så löser det sig. Det behöver ju inte vara, finnas massa ut-

bud för barnen. Kanske bara ställa upp väldigt mycket datorer och vakter och fri lek. Så att å ena si-

dan tycker jag att det behövs och att man måste värna fritidspedagogens roll, och betydelse. Men å 

andra sidan kan man jag tycka att verkligheten ibland ser ut som att, ska folk gå och utbilda sig i sju 

terminer för att sedan bara springa runt som en yr höna /…/.  

Informanten säger sammanfattningsvis att det man kan uppleva ibland från politikerhåll är att fritids-

pedagoger ska göra samma sak, och ännu mer, fast med mindre resurser.  

Som avslutning på resultatavsnittets första del kommer här ett citat från informant tre som säger; 
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”/…/ många skolor skjuter sig själva i foten i det långa loppet om de inte anställer utbildade fritidspe-

dagoger.”  

5.6 Analys av resultat 

När jag tittar på resultatet ur ett professionsperspektiv ser jag två saker; dels att informanterna i resul-

tatet försöker uppnå en professionalisering, och dels att de inte uppfyller de fyra särdrag som Colnerud 

och Granström (2002) tar upp som forskare tillskriver professionella yrkesutövare. Jag skall här nedan 

förklara på vilket sätt jag finner att informanterna försöker uppnå professionalisering samt hur de inte 

uppfyller de särdrag som Colnerud och Granström pratar om. Jag tittar även på resultatet genom ett 

rollteoretiskt perspektiv och där kan jag bland annat se att informanterna som berörs i resultatet går 

igenom konflikter mellan de olika roller som de tar på sig samt får i sitt dagliga arbete. Även detta 

skall jag försöka förklara här nedan.  

5.7 Yrkesroll 

I resultatet ger informanterna många olika svar om vad yrkesrollen innebär, man kan se att den är 

ganska omfattande. Bland annat skall man enligt informanterna som fritidspedagog vägleda barnens 

fria tid, hjälpa barnen att öva upp de sociala färdigheterna samt lära sig de sociala koderna. Man skall 

trösta och hjälpa barnen samt arbeta med gruppdynamik. Till yrkesrollen hör också att man erbjuder 

barnen olika aktiviteter och yrkesrollen har en mer kreativ karaktär än vad lärarnas yrkesroll är. I och 

med att det är så mycket olika områden som tas upp av informanterna vad gäller yrkesrollen kan man 

tänka att det inte finns någon bestämd preciserad yrkesroll som råder överallt, utan att den är mer svä-

vande och diffus. Jag tittar på detta ur ett professionsperspektiv och jämför resultatet kring yrkesrollen 

med de fyra särdrag som Colnerud och Granströms tar upp som de flesta forskare tillskriver en profes-

sionell yrkesutövare. Ett av dessa fyra särdrag är systematisk teori som bland annat innebär att yrket 

utövas med en gemensam kunskapsbas som utgångspunkt. Jag tolkar när jag ser på resultatet att det 

saknas en gemensam kunskapsbas hos informanterna. De ger många olika svar om yrkesrollen och 

detta kan förstås som att de inte delar samma bild av vad fritidspedagogen har för yrkesroll. Om denna 

avsaknad av gemensam kunskapsbas beror på att yrkesrollen är relativt ung eller om det kanske har 

med olika inriktningar på utbildningen att göra är en ytterligare fundering.  

5.7.1 Planeringstid/Status 

De sju informanterna fick en fråga om det fanns någonting med yrkesrollen som de önskade ändra på. 

Det som togs upp var dels att man kände att det behövdes mer planeringstid för att planera den egna 

verksamheten på fritidshemmet. Informanterna menade att i och med att de är i klassrummen under 

förmiddagarna så försvinner tiden de istället skulle kunna ha till att planera och förbereda aktiviteter 

på fritids. Vad man även tog upp var att man ville höja statusen för yrket, dels allmänt i samhället men 

även i relation till andra pedagoger på skolan. Man kan här tänka att informanternas önskan om för-

ändring med mer planering och högre status är ett tecken som tyder på att de vill öka sin professionella 

status. Professionalisering innebär enligt Colnerud och Granström (2002) att det finns en strävan hos 

vissa yrkesutövare att nå en professionell status, professionalisering är även en process. Så som jag 

tänker är att om de fick mer planeringstid skulle de kanske uppleva att de kunde få en bättre fritids-

hemsverksamhet med ett mer kvalitetsfyllt utbud av aktiviteter, samt mer kvalitetstid med barnen. De 

skulle helt enkelt kunna göra ett bättre arbete och verksamheten skulle fungera bättre. Om de fick en 

högre status hos gemene man, det vill säga samhällets medborgare samt hos kollegor i skolans värld 

skulle informanterna kanske känna att de blev mer motiverade och fann en styrka i sig själva att kämpa 



33 

 

på i den inte allt för lätta vardagen med stora barngrupper och så vidare. När inte ens lärarkollegorna 

ser vilket bra och viktigt jobb de gör måste det kännas ganska tungt. Och genom att få mer planerings-

tid skulle kanske statusen kunna höjas något för fritidspedagogerna. Självklart är det dock mer därtill 

som måste till för att statusen skall höjas.  

5.7.2 Vikarier 

En annan sak som en informant lyfter upp är det om att fritidspedagoger ofta fungerar som vikarier för 

lärarna, och att lärarna inte brukar fungera som vikarier för fritidspedagogerna. Om Thornberg (2006) 

skulle titta på detta fenomen tror jag att han skulle säga att det i en sådan situation skulle uppstå en 

konlikt mellan den förväntade, upplevda och utförda rollen. Det förväntas enligt informanten att fri-

tidspedagogerna ställer upp på lärarna men några liknande förväntningar finns inte på lärarna. Kanske 

kan man tänka att lärarna helt enkelt inte har tid för att ställa upp som vikarier då de behöver planera 

nästkommande lektion samt förbereda. Kanske tror heller inte läraren att den skall klara av den nya 

situationen med att vara med barnen på fritids som kanske är en helt ny miljö för lärarna. Om man 

krasst tänker på den lilla tid som fritidspedagoger ofta får till just planering verkar det inte mer än rätt 

att lärarna skall vara vikarie för sjuka fritidspedagoger. Johansson (1986) som skriver om den mångfa-

cetterade yrkesrollen som en fritidspedagog kan sägas ha relaterar bland annat fritidspedagogens yr-

kesroll till roller som ”vuxen”, ”kamrat” och ”förälder”. Att som fritidspedagog kanske egentligen inte 

känna sig hemma i klassrumsmiljön men ändå behöva ta på sig rollen som ”lärare” kan inte vara lätt. 

Särskilt inte om det kanske är så att barnen fortfarande ser på dig som ”fritidsfröken” trots att du har 

antagit en lärarroll. Jag tror även att fritidspedagogen i en sådan situation skulle bli väldigt trött då den 

egna verksamheten väntar senare på eftermiddagen.  

5.7.3 Diskuterat yrkesrollen? 

Om man tittar vidare i resultatet kring avsnittet som behandlar informanternas arbetslag och om de fört 

diskussion i arbetslagen kring yrkesrollen kan man även här titta på systematisk teori. Begreppet inne-

bär också att yrkesutövaren har tillägnat sig ett yrkesspråk samt antaganden om professionens innehåll 

och utövandet av yrket. Med dessa glasögon på tycker jag mig se att även detta saknas då man inte 

lyfter upp dessa frågor i arbetslagen. Det är endast två av informanterna som har haft diskussioner om 

yrkesrollen i sina arbetslag, den ena kontinuerligt och den andra på sista tiden efter en inspektion som 

skolinspektionen gjort. De andra fem informanterna har ingen diskussion alls i sina arbetslag där lärare 

och andra pedagoger ingår. I och med att man inte för en diskussion kring yrkesroller i arbetslagen får 

man heller ingen samsynkad bild av vad fritidspedagogen respektive andra pedagoger skall göra. Man 

talar kanske heller inte samma språk utan benämner kanske saker och ting olika och använder olika 

begrepp. Detta kan om man har otur i slutändan leda till att fritidspedagogerna under förmiddagarna 

blir lärarnas assistenter och hjälpande händer för att man inte har samma tankar om fritidspedagogens 

yrkesroll och vad denna ska göra. Att hamna i en sådan situation där man blir en assistent eller hjäl-

pande hand tryter nog något på självbilden samt den egna synen på sin yrkesroll. Jag tror att känslan 

av en lägre status infinner sig ganska snabbt här då man nog känner sig underlägsen läraren.  

En följd av detta skulle kunna bli att fritidspedagogen dels känner av en förväntad roll från lärarna 

men samtidigt uppfattar sig inneha en annan upplevd roll samt en utförd roll som alla på sätt och vis 

krockar med varandra och därmed skapar inre konflikter i självförtroendet och självkänslan. Man är 

utbildad fritidspedagog och har sina specifika intressen och kunskapsområden och man får dels inte tid 

att planera utifrån dessa och skapa en bra fritidsverksamhet och heller inte tid till att fokusera på såda-

na uppgifter som har med yrkesrollen att göra.  
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5.8 Arbetsuppgifter 

I resultatet ser man att samtliga av informanterna är med inne i klassrummen på förmiddagarna fram 

tills skoldagen är slut. Några fungerar direkt som lärarens assistententer medans andra har egna lektio-

ner i halvklass eller riktar sin uppmärksamhet till något enstaka barn i klassen som behöver extra 

hjälp. Den helhetssyn man får på barnen lyfts av några informanter upp som någonting positivt med att 

vara med i klassrummen. Det negativa som informanterna upplever är att fokus försvinner från fritids-

hemmet och dess verksamhet och att man heller inte hinner planera den egna verksamheten så mycket 

som man önskar att man kunde göra. Då det inte tillhörde arbetsuppgifter att vara inne i klassrummet 

när många av informanterna började arbeta som fritidspedagoger känner de att det helt enkelt inte 

skulle höra till deras arbetsuppgifter idag heller.  

Två av informanterna pekar på problemet som uppstår när man som fritidspedagog går från en verk-

samhet på förmiddagen till en annan på eftermiddagen med bara en kort rast emellan. Problemet me-

nar de är den bristande orken samt det bristande engagemanget efter en lång dag i klassrummet. När 

jag ser på informanternas upplevelser ur ett rollteoretiskt perspektiv tänker jag främst på Thornbergs 

begrepp upplevd roll, utförd roll och förväntad roll. Jag tolkar de ovan beskrivna situationerna som 

konflikter mellan de olika rollerna som Thornberg talar om. Rollinnehavarna, det vill säga informan-

terna verkar uppleva att det har en roll som inte egentligen hör hemma i klassrummet; det är inte i 

klassrummet man känner sig mest bekväm och heller inte där man har mest kunskap. Rollinnehavarna 

har en förväntad roll hos lärarna där lärarna vill att de skall komma in i klassrummet och hjälpa till. 

Sedan är det den utförda rollen som de faktiskt utför och denna ligger däremellan. Informanterna ver-

kar känna sig tudelade och verkar känna stress över detta. Många av informanterna arbetade som fri-

tidspedagoger när fritidshemmen fortfarande var självständiga och låg i egna lokaler, och det är klart 

att det blir en stor omställning att byta miljö och få ”nya arbetsuppgifter” som man inte tidigare haft.  

5.8.1 Självklarhet i klassrummet 

En annan aspekt som framkommer i resultatet är att informanterna har märkt att lärarna har kommit att 

vänja sig vid deras närvaro och att de finns tillhands. Informanterna menar också att lärarna inte skulle 

klara sig lika bra utan deras hjälp och att fritidspedagogen har blivit en självklarhet i klassrummen, 

vilket de inte var i början när yrket uppkom. Klassrummet som miljö och det som sker i den miljön, 

det vill säga den mer formella inlärningen hör inte till fritidspedagogens huvudområde vad gäller kun-

skap eller yrkesroll, därmed kan det bli en konflikt mellan den förväntade rollen och den utförda rollen 

för fritidspedagogen.  

5.8.2 Själv bestämma 

Vad gäller arbetsuppgifterna på fritidshemmet under eftermiddagen kom det fram av några informan-

ter att man som fritidspedagog gör sådant som man är bra på eller intresserad av. Ett svar en informant 

gav var att man får bestämma mycket själv som fritidspedagog om vilka arbetssätt man vill använda 

sig utav eller inom vilka ”områden” man vill arbeta. Detta finner jag påminner om ett av de fyra sär-

drag Colnerud och Granströms (2002) tar upp angående professionella yrkesutövare; nämligen den 

yrkesmässiga autonomin. Yrkesmässig autonomi innebär kortfattat att en utövare av ett professionellt 

yrke har rätt och skyldighet att själva fatta beslut om vilka metoder eller redskap de vill använda i sitt 

arbete. Om några av informanterna upplever att de får göra sådant de själva är intresserade av samt bra 

på, och en av informanterna upplever att denne får bestämma mycket själv tolkar jag detta som att de 

som fritidspedagoger då har yrkesmässig autonomi.  
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5.8.3 Vad man inte gör 

När jag ställde frågan om vad en fritidspedagog gör, det vill säga vilka arbetsuppgifter man har som 

fritidspedagog fick jag fram två svar som visade på vad man inte bör göra som en fritidspedagog. Det 

ena svaret som en informant gav var att det var föräldrarnas uppgift och inte fritidspedagogens att lära 

barnen att använda kniv och gaffel, lära barnen att klä på sig samt knyta skorna. Jag tolkar att svaret 

handlar om att man dels inte anser sig ha tid till att lära och uppfostra barnen i liknande saker, samt att 

man anser att föräldern faktiskt har sina ansvarsbitar och att de nämnda uppgifterna bör infalla i dessa 

ansvarsbitar. En annan tanke är att det handlar om att man kanske inte känner sig bekväm med att ta på 

sig den rollen som en extramamma där man ska dalta med barnen. Det känns kanske helt enkelt inte 

professionellt att lära barnen att ta på sig en jacka, mössa och vantar om det är kallt ute eller lära bar-

nen hur man drar upp en dragkedja som exempel. Thornbergs (2006) begrepp informella roller handlar 

om en outtalad roll som uppstår och som man inte har blivit tilldelad av tillexempel en arbetsledare, 

och det ovan beskrivna fallet tror jag handlar om just en sådan roll där informanten inte känner att 

detta är en roll denne varit beredd att ta på sig. Därmed blir det en konflikt mellan den förväntade rol-

len hos föräldrarna och den upplevda rollen hos informanten.  

5.9 Val av yrke 

Anledningarna till varför informanterna en gång i tiden valde just att utbilda sig till och arbeta som 

fritidspedagoger varierade från att vara allt från att vilja arbeta med någonting roligt och där man fick 

möjlighet att arbeta med sin hobby till att man älskar barn till att handla om att bara få ett yrke. Några 

av informanterna hade föräldrar som arbetade eller har arbetat inom skola/skolbarnomsorg. En av in-

formanterna trodde att moderns arbete inom skolbarnomsorgen kunde ha påverkat yrkesvalet och detta 

stämmer bra överens med Hwang och Nilssons (2003) tankar om att det finns ett tydligt samband mel-

lan ambitioner man har om sin utbildning och sitt yrke och familjens bakgrund. I fallet med de andra 

informanterna stämmer alltså inte det Hwang och Nilsson säger utan där har helt enkelt andra saker 

spelat in i valet av yrke.  

Hwang och Nilsson (2003) pratar om att valet av utbildning och också yrke är bundna till de traditio-

nella könsrollerna. Om man här då tar till beaktning att tre utav de sju informanterna är män (som har 

beskrivits under rubrik 4.2) känns det inte som att Hwang och Nilssons tankar stämmer då de manliga 

informanterna inte verkar ha påverkats av de traditionella könsrollerna. Snarare kan man kanske utläsa 

av det faktum att tre utav informanterna är män, att yrket som fritidspedagog är lika passande en man 

som en kvinna. 

5.9.1 Nöjd med yrkesvalet? 

På frågan om informanterna är nöjda med sitt yrkesval blev svaret hos fyra av de sju informanterna att 

de var helt nöjda med yrkesvalet. Hwang och Nilsson (2003) refererar till John Holland som menar att 

det är viktigt att personligheten hos en person och val av yrke och utbildning stämmer överens med 

tillhörande karriär. Vidare säger John Holland enligt Hwang och Nilsson (2003), att om det finns en 

god passform mellan personligheten och yrket tenderar personen att trivas och stanna kvar inom yr-

kesområdet som denne valt. Då informanterna har arbetat inom yrket i mellan 10 till 25 års tid (se 

under rubrik 5.1), kan man tolka det som att de på något viss ändå har funnit en god passform mellan 

yrket och personligheten. Någonting med yrket passar uppenbarligen informanterna och därmed har de 

stannat kvar inom yrket trots att många förändringar har skett inom fritidspedagogyrket genom åren. I 

resultatet kan man dock utläsa att flera av de informanter som var nöjda med själva yrkesvalet kände 

ett missnöje kring yrkets utveckling och förutsättningarna för en fritidspedagog att göra ett bra arbete.  
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Bland annat har man lagt märke till att fritidshemmet och därmed fritidspedagogerna har blivit mindre 

viktiga. Det är mer av typen barnpassning nu på fritidshemmen än vad det är en pedagogisk verksam-

het. Fram kom också att det finns oense tankar om fritidshemmens och fritidspedagogernas roll och 

betydelse. Detta märks enligt en av informanterna på den diskussion man just nu för om legitimation 

för nyexaminerade och att fritidspedagogerna inte kommer att beröras utav denna legitimation. Vad 

gäller legitimation skriver Colnerud och Granström (2002) att legitimationen är ett villkor för att lyck-

as upprätthålla ett yrke, men också att en legitimation betyder att ingen annan än den som har fått legi-

timationen kan kalla sig för den titel som yrket innehar. Colnerud och Granström (2002) använder 

begreppet auktoritet som innebär just att professionella yrkesgrupper kännetecknas av en offentlig 

auktorisation vilket kortfattat betyder att yrkesgruppen har fått en formell legitimation av samhället att 

utöva yrket. Som informanten visat på i resultatet får fritidspedagoger ingen legitimation och då kan 

man ju tolka utifrån Colnerud och Granström (2002) att informanterna helt enkelt inte arbetar med ett 

yrke som räknas som professionellt, då legitimation uppenbart är ett krav för att ett yrke skall anses 

professionellt.  

De två informanter som inte var helt nöjda med valet av yrke menar dels att andra intressen har börjat 

locka mer, dels att arbetet som fritidspedagog idag har blivit tuffare med större barngrupper och mer 

stress samt en begränsad löneutveckling. En av dessa informanter pratar också om att det var bättre 

förr då man bland annat hade nätverksträffar i området där man kunde möta andra fritidspedagoger 

och utbyta erfarenheter. Samme informant har även upplevt att man som fritidspedagog hade högre 

status förr. Kanske beror informantens upplevelse om att statusen var högre förr med det Johansson 

(1986) säger angående hur yrkesroller formas. Johansson menar att hur yrkesroller utformas bland 

annat beror på innehållet i yrket och kompetensen inom yrket, samt vilka organisatoriska förutsätt-

ningar som finns för utövandet av yrket. Jag tror att Johansson kan vara någonting på spåret om man 

tänker utifrån organisatoriska förutsättningar, dessa har trots allt förändrats väldigt mycket för fritids-

pedagogerna under tid och då påverkas nog med all säkerhet statusen för yrket.  

5.10 Behövs fritidspedagoger? 

Under rubriken ”Behövs fritidspedagoger?” i resultatavsnittet kommer en av informanterna in på att 

skolan skulle gå under idag utan fritidspedagoger till sin hjälp. Informanten menar att hela skolsyste-

met är uppbyggt på att fritidspedagoger går in i klassrummen och hjälper till, och framförallt när man i 

dagens skola inte får extra resurser för barn i behov av särskilt stöd. Här kan man utifrån rollteoretiskt 

perspektiv och framförallt Robert Thornbergs (2006) begrepp förväntad roll tänka att de förväntningar 

som kommer från skolan och lärare är höga vad gäller fritidspedagogerna. Fritidspedagogen är verkli-

gen en person som man blint räknar med som ”assistent” eller extra resurs. Vad händer om fritidspe-

dagogen blir sjuk eller är ledig? Går lärarens arbete och skolan under då? Detta kan man tolka att in-

formanten i alla fall menar.  

5.11 Sammanfattning av analysen 

Informanternas yrke som fritidspedagoger saknar utifrån analysen tre av de fyra särdragen som många 

forskare tillskriver en professionell yrkesutövare. Det finns i resultatet tecken på brist i den systema-

tiska teorin, i auktoriteten samt total avsaknad av den egenkontrollerade etiken. Yrkesmässig autonomi 

uppfylldes dock enligt en liten del av resultatet. Med avsaknad av de tre särdragen som ovan nämnts 

kan man alltså tolka att fritidspedagogyrket inte är ett professionellt yrke.  

I analysen kan man även se att fritidspedagogen har olika roller som vilken annan yrkesutövare som 

helst, men än dock kanske fler olika roller där flertalet av rollerna inte är självvalda utan påtvingade 
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eller helt enkelt förväntade. Det kan tolkas som att de olika rollerna krockar med varandra och att det 

därmed uppstår inre konflikter för informanterna, men kanske även yttre konflikter med exempelvis 

kollegor.  

Vad gäller yrkesvalet ser man i analysen att informanterna kan ha blivit påverkade utav familjens bak-

grund vad gäller yrke. Att fritidspedagogyrket skulle vara styrt av traditionella könsroller är ingenting 

som märks i resultatet eller av det faktum att tre informanter är av det manliga könet. I resultatet kan 

man även se att informanterna i någon slags form är nöjda med yrkesvalet då de har arbetat inom yrket 

i mellan tio till och med tjugofem års tid. Många av informanterna känner även missnöje med yrkets 

utveckling och förutsättningar i det dagliga arbetet.  

6. Diskussion 

Detta avsnitt består av två diskussioner – en resultatdiskussion med utgångspunkt i litteratur och tidi-

gare forskning på området, och en metoddiskussion där det diskuteras kring metodval och dylikt. Av-

slutningsvis kommer den slutsats jag har kommit fram till samt förslag på eventuell fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur yrkesverksamma utbildade fritidspedagoger ser på 

sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Syftet var också att ta reda på varför de har valt sitt yrke. Och 

för att kunna undersöka detta formulerade jag tre frågeställningar som jag skulle söka svar på. Dessa 

frågeställningar lyder; Vad är en fritidspedagog enligt informanterna? vad gör en fritidspedagog i sitt 

yrke? och varför väljer fritidspedagoger sitt yrke?  

Svaret på den första frågeställningen har visat sig vara ganska omfattande. Svaret är dels att en fritids-

pedagog är en väldigt viktig person som arbetar med barn i åldrarna sex till tolv på fritidshem. Enligt 

informanterna erbjuder en fritidspedagog barnen på fritidshemmet olika varierande aktiviteter som de 

kanske inte stöter på hemma, och enligt några informanter skall en fritidspedagog vägleda den fria tid 

som barnen har samt visa på vad barnen kan göra under sin fria tid. Nästintill alla informanter talar om 

att fritidspedagogen är en person som arbetar med att utveckla barnens sociala färdigheter och kunska-

per om de sociala koderna. En fritidspedagog är också en person som arbetar med grupper och hur 

barnen fungerar i grupp. Fritidspedagogen är också enligt många av informanterna mer kreativa perso-

ner än exempelvis lärare.  

På frågan ”vad gör en fritidspedagog i sitt yrke” blir svaret att fritidspedagogen enligt informanterna 

på förmiddagarna under skoltid är i klasser och hjälper läraren eller fungerar som elevassistent, eller 

håller i egna lektioner exempelvis i halvklass. På eftermiddagen under den egna fritidshemsverksam-

heten arbetar fritidspedagogen enligt informanterna med att anordna olika aktiviteter för barnen samt 

se till att barnen får mycket fri lek tillsammans med kamrater. En annan arbetsuppgift som fritidspeda-

gogen har enligt vissa av informanterna är att denne skall få gruppen att fungera och att arbeta med 

demokrati och social utveckling hos barnen. Det framkom två olika svar om vad man inte bör göra och 

det ena som en informant tyckte, var att inte spendera tid med att lära barnen klä på sig eller knyta skor 

exempelvis. Det andra var att inte överösa barnen med för mycket aktiviteter och valmöjligheter eller 

stöttning.  
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På den sista frågeställningen om varför fritidspedagoger väljer sitt yrke blev svaren ganska olika och 

varierande. Några hade föräldrar som arbetat inom skolbarnomsorgen, någon tyckte att det verkade 

roligt, en av informanterna tyckte om friluftsliv och var med i scouterna och tyckte att det liknade 

yrkesrollen. En informant hade själv gått på fritidshem och tror att det kan ha påverkat yrkesvalet. En 

informant fick tips av yrkesvägledaren om yrket och en annan kom inte in på de andra utbildningarna 

denne sökt.  

6.2 Komplicerad yrkesroll  

Som man kan se i resultatet är fritidspedagogens yrkesroll ganska omfattande med flertalet olika roller 

och uppgifter som ingår däri. I analysen kom jag fram till att det verkar som att informanterna inte 

delar samma syn på sin yrkesroll och att den därmed verkar vara otydlig och oklar i och med att de 

inte delar samma syn och tankar kring yrkesrollen. Denna problematik med en oklar och otydlig yrkes-

roll är någonting som lyfts upp i tidigare forskning. Monica Hansen (1999) skriver bland annat att ett 

problem som är återkommande i fråga om yrkesidentiteten är svårigheten att definiera och avgränsa 

yrkets innehåll samt kompetens. Hansen skriver att fritidspedagoger och samhället i stort ofta talar om 

fritidspedagogens yrkesroll som ”luddig” och det för många är ett ”okänt” yrke. Hennes uppfattning 

om vad som mynnar ut i det ”okända” är att yrket är ungt och inte har en lång historia bakom sig samt 

att yrket har en anspråkslös omfattning.  

En sak som både Johansson (1984) och de sju informanterna i denna studie tar upp, är att en fritidspe-

dagog arbetar med att ge barnen trygghet och omsorg. I Johanssons (1984) studie pekar resultatet på 

att fritidspedagogerna tänker att omsorg handlar om att säga hej till barnen, krama om dem, visa att 

man bryr sig samt lyssnar på dem. Här tänker jag att informanterna i denna studie på sätt och vis visar 

på att det ibland kan vara svårt att hinna med sådana enkla saker som Johansson (1984) tar upp att 

fritidspedagogerna i hans studie ser som omsorgsfullt. Jag tror att fritidspedagoger idag får mindre tid 

till att prata med barnen och lyssna på dem och ge dem så mycket omsorg som man kanske skulle vilja 

ge och som barnen kanske skulle behöva. Detta tror jag på grund av att fritidspedagogerna av i dag 

både arbetar i klassrummen och sedan skall hålla i fritidshemsverksamheten, och ofta löser konflikter 

däremellan eller skall planera både lektioner i halvklass samt aktiviteter till eftermiddagen. Som fri-

tidspedagog gäller det därför att ta tillvara alla tillfällen man får att sitta ner med barnen under en rela-

tivt lugn stund och bara prata, höra efter hur de mår och så vidare. En sådan stund skulle kunna vara på 

morgonen innan alla barnen har kommit och de blir upptagna med annat. För barnen behöver ett trev-

ligt och glatt hej och en kram då och då för att känna att det finns någon som bryr sig om dem. Därför 

är det tråkigt att informanterna upplever brist av tid och ork.  

Inge Johansson (1986) talar om att en yrkesrolls inriktning anges genom de mål som finns för arbetet. 

Han menar att om det finns gemensamma mål för yrkesgruppen över hela landet för hur arbetet skall 

se ut underlättar det för fritidspedagogerna att identifiera sig i yrkesrollen. Har man gemensamma mål 

menar Johansson också att man bättre kan kommunicera ut till samhället och dess medborgare vad 

yrkesrollen innebär. Om detta stämmer kan man tolka det som att fritidspedagogen helt enkelt inte har 

några gemensamma mål för yrkesgruppen. Detta känns märkligt då fritidspedagoger faktiskt har ge-

mensamma dokument att gå efter i alla fall, så som skollagen, allmänna råden samt läroplanen. Förvis-

so är varken Lpo 94 eller Skollag (2010:800) särskilt omfattande för fritidshemmen och dess personal, 

och de allmänna råden är just ”allmänna råd”. Det kommer i och för sig en ny läroplan som kanske är 

mer omfattande kan man hoppas på i alla fall. Men då dessa tre dokument kan tolkas olika och efterle-

vas i olika utsträckning räcker det kanske inte med att alla har dessa att utgå ifrån för att fritidspedago-

gerna skall känna en gemenskap samt att yrket har en gemensam bas. Vad skulle det kunna tänkas vara 
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för gemensamma mål som Johansson pratar om som vi skulle behöva sätta för att fritidspedagoger 

skulle känna att de kunde identifiera sig med yrkesrollen? Kanske skulle det kunna vara just en tydlig 

definition av vad en fritidspedagog är och skall göra? Kanske skulle mentorskap, vidareutbildning och 

legitimation kunna vara ett förslag på hur man kan lösa problemet? 

6.3 Tid till att planera? 

Informanterna fick frågan om de ville ändra någonting med yrkesrollen och det svar som kom fram 

handlade dels om planeringstid och dels om den låga statusen. Angående planeringstid menar infor-

manterna att de inte får tillräckligt med planeringstid då många av arbetsdagens timmar ligger i klass-

rummen. Just detta bekräftas i skolverkets rapport ”Finns fritids? En utvärdering av kvalitet i fritids-

hem” (2000) där man skriver att planering av fritidshemsverksamheten har minskat i många fall. Dels 

har fritidshemsverksamheten mindre planeringen då fritidshemspersonalen numera arbetar i skolans 

verksamhet vilket man inte gjort tidigare, man kunde planera under tiden barnen var i skolan förr.  

Johansson (1984) skriver hur det enligt fritidspedagog han intervjuat i sin avhandling planerades vid 

något tillfälle per vecka. Det föreföll däremot finnas en ”naturlig” planering och avstämning av hur 

arbetet gick och så, under kafferaster eller tillfällen då barnen inte var där. Man kan tänka att då man 

under 30- och 40-talen vid eftermiddagshemmen främst la fokus på aktiviteter som relaterade till arbe-

te, aktiviteter som fri lek eller utomhusvistelse – vilket Rohlin (2001) beskriver i sin avhandling - be-

hövdes kanske inte särskilt mycket planering. Jag tror att man hade vissa arbeten/yrken som man ville 

visa på för barnen vilket då kan betyda att det redan var förutbestämt vad som skulle göras, just för att 

det var specifika arbeten eller yrken med redan bestämda arbetsuppgifter. Fri lek och utomhusvistelse 

behövde kanske inte planeras kring så värst mycket. Idag när man däremot skall lära barnen hur man 

fungerar i sociala sammanhang med andra människor och hur man kan behöva samarbeta med mera 

tror jag att det krävs lite mer planering. Att fritidshemmen idag oftast är integrerade i skolans lokaler 

och man arbetar i arbetslag, samt det faktum att fritidshemmen regleras och styrs utav olika styrdoku-

ment som även skolan styrs av tror jag definitivt talar för att det krävs mycket planering kring verk-

samheten på fritidshemmet.  

Jag tror att det är viktigt med att få tid till att se över sin egen verksamhet och planera vad som skall 

ske, hur det skall ske, när det kan och skall ske med mera. Här tror jag att en stor del av statusen lig-

ger; att man har lägre status om man inte kan få tid till att planera och att man kanske känner av en 

högre status om man som fritidspedagog på sin arbetsplats får tid och rum till planering. Torstenson-

Ed och Johansson (2000) skriver om att fritidspedagoger jämfört med lärare har erfarenhet från att 

arbeta i arbetslag. Lärare har istället en vana att själva planera. Hansen menar enligt Torstenson-Ed 

och Johansson att autonomin kan leda både till rädsla för förändring och till självständighet och krea-

tivitet. Om mer planeringstid skulle kunna ge fritidspedagogerna möjlighet till att skapa en bättre 

verksamhet tycker jag att man borde se över och diskutera saken från kommunalt och politiskt håll. En 

bättre verksamhet för barnens skull vill vi väl alla ha, det är ju för barnen vi finns där.  

6.4 Höja statusen för yrkesrollen 

Vad gäller statusen uttrycker Monica Hansen (1999) en klok sak;  

”En annan fråga gäller fritidspedagogyrkets status i förhållande till näraliggande yrken, främst lärare och för-

skollärare.” (Hansen, 1999, s. 57).  

Hansen (1999) skriver bland annat om att skolan har en självklar position i samhället som ”handhava-

re” av barnen som växer upp. Barnomsorgen, eller snarare fritidshemmen har inte en lika självklar 
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position i samhället. Torstenson-Ed och Johansson (2000) bygger vidare och säger att den obligatoris-

ka delen av skolan har en viss tyngd och det därför blir så att skolan har mer status än fritidshemmet. 

Detta tror jag kan stämma ganska bra på varför fritidshemmet, och därmed fritidspedagogerna har 

lägre status än skolan och lärarna. Deras verksamhet är obligatorisk medan fritidshemsverksamheten 

är frivillig samt kostar pengar om en förälder skall sätta sitt barn i skolbarnomsorgens verksamhet. 

Hansen skriver också att en välkänd schablon för den inbördes rangordningen av olika läraryrken är 

barnens ålder. Inom skolbarnomsorgen kan man också se detta och där är barnskötaren längst ner på 

statusskalan och förskolläraren bland sexåringar högst upp. Fritidspedagogerna däremot faller emellan. 

Det är väldigt intressant hur det kommer sig att det är på detta viset? Vad skulle man kunna göra åt 

detta?  

En aktuell debatt i media och samhälle handlar just nu om längden på framtidens utbildningar för de 

olika pedagogyrkena, samt om legitimation som sägs skall kunna höja statusen för pedagogyrkena. 

Bland annat har man från regeringen givit förslag om att korta ner utbildningen till fritidspedagogyrket 

från tidigare 3,5 till 3 år. Man menar från regeringens håll att man kan förtydliga och förkorta utbild-

ningen. Om man lyckas förtydliga utbildningen och rikta in den mer mot det som faktiskt är väsentligt 

för en fritidspedagog att kunna, samt kanske lade till något mer estetiska och praktiska ämnen tror jag 

kanske att det skulle kunna räcka med tre års utbildning. Men som läget ser ut just nu har jag svårt att 

se att det skulle bli bättre med en kortare utbildning. Sedan behöver man marknadsföra mer kring ut-

bildningen, hur yrket ser ut i verkligenheten och fritidspedagoger som är yrkesverksamma kanske 

skulle kunna marknadsföra hur roligt och givande arbete det faktiskt kan vara att arbeta på fritidshem 

med barn i åldern sex till tolv.  

Att legitimation skulle kunna höja statusen tror jag absolut på. Framförallt för just fritidspedagoger 

som redan har en lägre status än exempelvis lärare. Det är skolplikt i Sverige så alla i samhället vet 

redan på sätt och vis att lärare finns, behövs och gör nytta. Detsamma gäller som jag visat på i denna 

uppsats inte för fritidspedagogerna. Om de därför fick legitimation som de andra pedagoggrupperna 

tror jag att folk i allmänhet skulle uppmärksamma fritidspedagogerna mer och undra över vad de gör 

och intressera sig mer.  

Ett sätt att höja statusen skulle kunna vara att faktiskt höja lönen för fritidspedagogerna, men detta är 

väl icke troligt att det kommer att ske inom snar framtid eller alls för den delen. Jag tror att många 

människor som funderar över yrken där man arbetar med barn väljer bort fritidspedagogyrket dels på 

grund av låga löner men även på grund av att man arbetar på alla lov och så vidare.  

6.5 Fritidspedagog som vikarie – gäller inte lärarna 

I resultatet ser man att en informant tar upp det med att fritidspedagoger blir vikarier för lärare när 

dessa är borta men inte vice versa. Informanten menar att man inte blir tillfrågad om man vill agera 

vikare på dennes arbetsplats utan helt enkelt blir tillsagd att ställa upp. Här kan man undra varför det är 

på detta sätt? Hur kommer det sig att man från ledningens håll blint litar på att fritidspedagogen kan 

eller för den delen vill vara vikare för läraren när denne är borta? Hur ser det ut på andra arbetsplatser? 

Blir man tillfrågad eller tillsagd som fritidspedagog? Och hur är det med lärarna, frågar man ens dessa 

om de kan tänka sig att ställa upp som vikarier för personal som är borta från fritidshemmet? Avtalen 

för en fritidspedagog ser inte likadant ut som för en lärare och det är klart att det nog påverkar att det 

fungerar som det gör i verksamheterna. Men då det är konstaterat att fritidshemmen och dess personal 

är viktiga borde man från kommunalt och politiskt håll se över olika lösningar på problemet. För jag 

anser att det kan bli ett problem när fritidspedagogen som kanske inte har kompetensen och kunskapen 

för att hjälpa barnen mot den kunskapsnivå som krävs trots detta måste agera vikarie. Sedan kan man 
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tänka att det kan bli ett problem då läraren aldrig får en chans att se barnen under en hel dag, samt 

under olika delar av dagen. Som några av informanterna pekade på i resultatet skiljer det sig på hur 

barnen är i klassrummen och på fritidshemmet. En del barn tror jag ”blommar ut” när de kommer till 

fritidshemmet på eftermiddagen medan andra barn kanske lugnar ner sig lite då de får göra sådant som 

de själva vill göra. Åter till olika lösningar; jag tror att man måste tänka över vad man kan göra för att 

ingen yrkesgrupp skall bli lidande eller ”missa” sådant som kanske kan vara viktigt. Ett förslag jag har 

är att lärarna en eftermiddag i veckan kommer in en timme eller två på fritidshemmet och är med och 

ser hur det fungerar samt ser barnen i en annan miljö. Detta tror jag dels skulle ge en annan förståelse 

för fritidspedagogerna och fritidspersonalen från lärarnas håll då de ser vilket jobb man gör där. Sedan 

blir de mer involverade i barnens ”fritid”. Sedan är en annan tanke att man helt enkelt skall ta in en 

lärarvikarie om det är någon lärare som är sjuk eller ledig. En lärarvikarie har förhoppningsvis en kun-

skap om de olika ämnena som ligger på en annan nivå än vad fritidspedagogens kunskap ligger på. 

Sedan slipper även fritidspedagogens tid och energi gå till spillo om man istället för att sätta dessa som 

vikarier plockar in en lärarvikarie. Blir en fritidspedagog sjuk eller behöver vara ledig kan kanske 

någon annan fritidspedagogkollega från en annan avdelning hjälpa till.  

6.6 Dåligt intresse för diskussion 

När man ser i resultatet att det endast är två utav de sju informanterna som har diskuterat sin yrkesroll 

i det arbetslag där de arbetar blir man något fundersam. Hur kommer det sig att det är så? Enligt in-

formanterna beror det dels på tidsbrist, brist på forum och eventuellt på att det är så få fritidspedagoger 

i varje arbetslag. En tanke jag får här är att det kanske också råder brist på intresse kring frågan. Om 

fritidspedagogerna får svårt till att få tid till planering och det i många fall med arbetslag är så att man 

knappt har tid att prata med varandra, förstår jag om det inte finns tid till att diskutera yrkesrollen. 

Men jag tror att det skulle vara viktigt att diskutera frågan lärare och fritidspedagoger sinsemellan. 

Läraren behöver få veta vilka förväntningar fritidspedagogen har och vice versa. Annars tror jag att 

man tryter på energin och samarbetsviljan och utan samarbetet blir det inte bra.  

6.7 Väljer man yrket i framtiden? 

I resultatet visar det sig att fyra av sju informanter var helt nöjda med sitt val av yrke. Någon av in-

formanterna kunde tänka sig att byta yrke helt dels på grund av ett stort intresse för ett annat område 

men även för att yrkesrollen och arbetsuppgifterna inte ser likadana ut idag som de gjorde förut. In-

formanterna tar tillsammans upp att barngrupperna har blivit allt större, att stressen infinner sig mer, 

att fritidspedagogerna inte skall få en legitimation och att statusen är låg. Då kan man fråga sig; även 

om fyra av informanterna var helt nöjda med sitt yrkesval – skulle det se så ut om man frågade nyex-

aminerade fritidspedagoger idag? Skulle de ge sken av att vara nöjda, eller skulle ett missnöje krypa 

fram? Kommer personer idag att vilja välja fritidspedagogyrket eller är det som en av informanterna 

pratade om; att det nog tyvärr kan vara slut med yrket i framtiden om inte fritidspedagoger kommer att 

få legitimation som andra pedagoger skall få? Om man orkar med många olika roller, många och höga 

förväntningar, snabba ändringar och stora barngrupper kanske man idag skulle kunna säga att man är 

nöjd med sitt val att välja yrket som fritidspedagog. Om man inte orkar med detta skulle man kanske 

inte säga att man vore nöjd. Tyvärr då detta är verkligheten för många.  

6.8 Fritidspedagoger är viktiga  

En fråga i undersökningen var huruvida informanterna tyckte att fritidspedagoger behövs eller inte. 

Svaret kan sammanfattas i att alla sju informanter tycker att fritidspedagoger behövs och att det be-

hövs fler fritidspedagoger. Man lyfter bland annat upp att fritidspedagogen lär barnen viktiga saker 
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som att exempelvis ta tillvara på sin fritid. Någon lyfter även upp att barnen behöver någonstans att 

vara på eftermiddagarna när föräldrarna arbetar och att fritidshemmet är en bra plats för dem att vara 

på då fritidspedagogerna kan ge dem en vettig fritid. Så enligt informanterna behövs fritidspedagoger.  

Maria Ursberg (1996) skriver om fritidspedagogyrket som profession och tar bland annat upp att be-

teckningen ”fritidspedagog” kan uppfattas som provocerande. Ursberg ställer sig frågan om det verkli-

gen ska behövas särskilda pedagoger för att ta hand om den lediga tiden barnen har. Ursberg menar att 

fritid i samband med fritidspedagoger betyder ledighet från skolan som hon också menar är en viktig 

och nyttig tid där man lär sig saker. Att fritid i detta sammanband är motsatsens till skolarbete och 

även är en tid då man ska göra helt andra saker än vad man gör i skolan poängterar Ursberg. Hon me-

nar att de flesta är överens om att barnen behöver ha någon vuxen person som är med dem under den-

na lediga tid men att det däremot råder delade meningar om huruvida dessa vuxna måste vara högsko-

leutbildade ”experter” (Ursberg, 1996). Hos vem det råder delade meningar om kan man fundera över. 

Man kan även fundera över om det verkligen behövs högskoleutbildade experter. Jag personligen 

tycker att det gör det på grund av att det är så otroligt mycket som man behöver ha kunskap om, om 

man skall arbeta som fritidspedagog. Framförallt idag behöver man ha en massa olika kunskaper och 

kompetenser då man också är i skolans verksamhet. Och barn blir mer och mer utvecklade och kom-

plicerade om jag får använda det ordet; de blir ”vuxna” väldigt fort, de har andra attityder idag än vad 

de hade förr gentemot det mesta i livet, de växer upp med andra intryckskällor med mera. Sedan förut-

om hög utbildning för att bli expert, behövs ju även såklart en kärlek till barn samt en ”bra hand” med 

barn vilket man kanske inte alltid kan lära sig via utbildning att få.  

6.9 Avslutande diskussion 

Som jag ser det är yrkesrollen och fritidspedagogens arbetsuppgifter fortfarande svåra att definiera då 

denna undersökning har visat på att de yrkesverksamma informanterna svarar olika på frågorna om 

yrkesrollen och arbetsuppgifter. Ingen informant har gett samma tankar eller definitioner som någon 

annan kring yrkesrollen och arbetsuppgifterna; det vill säga ingen informant ser på sin yrkesroll eller 

sina arbetsuppgifter på exakt samma sätt. Så en fråga återstår på sätt och vis fortfarande; vad är en 

fritidspedagog och vad gör fritidspedagogen i sin yrkesvardag? Kommer vi någonsin att få fram en 

klar definition av yrkesrollen och av arbetsuppgifterna som en fritidspedagog skall arbeta med? Och 

kommer denna definition att se annorlunda ut idag mot hur den kanske skulle ha sett ut för säg tio år 

sedan?  

Och vad gäller val av utbildning och yrke kan man ju fråga sig huruvida och om vi kommer att se nya 

utbildade fritidspedagoger i framtiden? Som några av informanterna visade på, så finns det inte myck-

et hopp om fritidspedagogens framtid och informanterna ställer sig frågande till hur det kommer att se 

ut vad gäller yrkesrollen och dess existens. Jag tycker att fritidspedagogen har en viktig roll att spela i 

barnens liv och detta tycker nog även mina klasskamrater som även de har valt att utbilda sig till fri-

tidspedagoger, precis som jag. Och informanterna i min undersökning svarar att fritidspedagogen defi-

nitivt behövs, även om politikerna kanske inte alltid ger sken av det.  

Så hur blir det? Kommer högskolorna och universiteten att kunna locka till sig fler som vill studera till 

fritidspedagog? Och kommer ens utbildningen att finnas kvar om, säg 10 års tid? Och när de fritidspe-

dagoger som idag finns ute i verkligheten går i pension, vad händer då? Jag personligen hoppas inner-

ligt att samhället i stort med dess medborgare, politiker, andra yrkeskategorier i skolans värld och för-

äldrar till barnen en vacker dag förstår att fritidspedagogen gör ett viktigt arbete och behövs. Och att vi 

fritidspedagoger får den status och det erkännande som vi så gärna vill ha, och behöver för att orka 

kämpa på med vårt arbete.  
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6.10 Metoddiskussion 

Mitt val att göra kvalitativa intervjuer av slaget ”forskningsintervju” känns som ett relevant val och jag 

tycker att det har fungerat bra med själva metoden. Att använda diktafon för att registrera det som 

informanterna sa var för mig ett enkelt och självklart val. Dock var jag beredd på att någon utav in-

formanterna kanske skulle säga nej till att jag använde mig utav diktafon, och så blev även fallet vid en 

utav intervjuerna. Informanten menade att denne blev nervös vid tanken på att bli inspelad och jag 

valde då att respektera informantens vilja och förde istället anteckningar. Här fann jag det något svårt 

att lyssna och samtidigt skriva ner ordagrant vad informanten sade. Och då jag dessvärre inte riktigt 

litar på mitt eget minne försvann tyvärr mycket av det intressanta som informanten berättade. Det var 

ingen av de andra informanterna som hade någonting emot att bli inspelade.  

Jag hade en tanke om att intervjua alla informanter var för sig för att undvika att någon blev påverkad 

eller liknande, samt att det kan vara ganska svårt att aktivt lyssna på två eller flera samtidigt och hinna 

samla tankarna under intervjuns gång. På en utav de sex skolor som jag gjorde intervjuer på önskade 

gärna de två informanter som båda arbetade på samma skola, att bli intervjuade samtidigt. Som jag 

tolkade det så berodde det dels på tidsbrist men även på ett genuint intresse om att få en stund till-

sammans då informanterna annars arbetar på olika avdelningar och inte ses så ofta. Då jag tycker att 

det är oartigt att inte ta till sig önskemål som informanter eventuellt uttrycker valde jag vid detta till-

fälle att låta göra en gemensam intervju med båda informanterna samtidigt. Som jag kände det var jag 

bara glad att båda två var villiga att ställa upp överhuvudtaget. Så intervjun genomfördes med båda 

samtidigt och jag tyckte överlag att det gick bra. Det enda som var något svårt var som nämnt tidigare 

att lyssna och ta in vad båda informanterna sade där på plats. Jag fick ett bättre sammanhang när jag 

senare lyssnade på inspelningen från intervjun. Vad gäller eventuell påverkan från informanterna på 

deras svar tycker jag inte att jag märkte av någon märkvärd påverkan, utan informanterna svarade var 

för sig och gav svar som jag anser var personliga.  

Jag hade även som tanke att inte låta någon informant få intervjufrågorna innan intervjun att läsa men 

en av informanterna önskade gärna få frågorna mejlade så att personen i förväg kunde fundera på sva-

ren. Även här ville jag inte vara oartig och skickade därmed frågorna till informanten. Anledningen till 

att jag inte ville att informanterna skulle läsa frågorna innan intervjuerna var att jag ville få svar av 

mer öppen och spontan karaktär. Vid intervjutillfället med informanten som hade fått läsa frågorna 

upplevde jag inte att svaren fick en annan karaktär än svaren från de andra informanterna.  

Vad gäller tiden hade jag beräknat att det skulle ta cirka 30 minuter per intervju och det stämde ganska 

bra då intervjuerna tog mellan 15 minuter till 40 minuter. Jag anser inte att jag fick mindre utvecklade 

svar under de intervjuer som blev kortare än vad jag fick under de längre intervjuerna.  

En sak som jag inte gjorde men som jag gärna kunde ha gjort innan intervjuerna skulle vara att göra en 

provintervju – eller pilotstudie som det även kallas. I den litteratur jag har använt mig utav vad gäller 

metoder framgår av flera att det är lämpligt och att föredra att göra en pilotstudie för att upptäcka 

eventuella problem med frågor eller med sättet jag som ”forskare” hanterar situationen. Då det var 

tidsbrist blev detta som nämnt ovan inte gjort men jag tycker att det gick bra ändå. 
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6.11 Slutsats 

Min slutsats efter arbetet med detta examensarbete är att det är svårt att peka på exakt vad en fritidspe-

dagog är för en person och vad den gör, vilka arbetsuppgifter den har. Det verkar utifrån resultatet 

finnas olika bilder av vad yrkesrollen består av och det verkar även vara väldigt olika hur man arbetar 

på olika skolor. Förhoppningsvis kan vi i framtiden (gärna inom snar framtid) komma fram med en 

klar och enhetlig definition av yrkesrollen samt vilka arbetsuppgifter som hör till yrkesrollen.  

6.12 Fortsatt forskning 

Om just yrkesrollen finns det en del forskning som redan är gjort men eftersom att det är en eftersatt 

yrkesroll som ännu verkar oklar menar jag att man kan fortsätta forska kring den. Jag skulle gärna se 

att någon kunde göra den studie som jag har gjort fast i ett större omfång med fritidspedagoger från 

hela landet. Jag tror nämligen att det skiljer sig mycket från skola till skola, kommun till kommun, från 

län till län och från person till person hur man uppfattar sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter.  

Det skulle vara intressant att forska mer om varför de verksamma fritidspedagoger som finns idag 

valde sitt yrke. Verkade yrket intressant och roligt eller finns det andra anledningar till att man har valt 

att utbilda sig till och arbeta som fritidspedagog?  

Annan forskning som skulle vara intressant är hur det ser ut idag på fritidshemmen; hur stora barn-

grupper är det? Hur många utbildade fritidspedagoger arbetar egentligen ute i verksamheten och hur 

utspridda är dem? Hur organiserar man upp en dag på ”fritids” när det är så stora grupper?  

En annan fråga som skulle vara väldigt intressant att se mer forskning kring är hur barnen uppfattar sin 

tid på fritidshem och hur de ser på fritidshemspersonalen. Vad gör man egentligen på fritidshem som 

barn? Vad finns det att göra upplever barnen? Tycker de att de kan påverka och vara med och be-

stämma? Trivs de på fritidshemmet eller inte? Att helt enkelt få barnens perspektiv på fritidshemmet är 

från min sida en väldigt intressant och stor sak. Jag hoppas att någon har tid och energi att forska kring 

detta. På så sätt tror jag att vi skulle få en annan bild av fritidshemmet och hur viktigt det förhopp-

ningsvis är eller om vi måste lyfta upp det mer.  
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     Bilaga 1 

 

  

 

Hej! 

 

Jag heter Jessica Wallin och jag studerar till fritidspedagog vid Stockholms Universitet. 

Just nu går jag min sista termin och har påbörjat arbetet med mitt examensarbete, det vill säga 

min C-uppsats. Det jag vill undersöka med mitt examensarbete är hur fritidspedagoger ser på 

sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter samt varför de har valt yrket fritidspedagog. För att få 

svar på dessa frågor har jag tänkt intervjua sex till åtta fritidspedagoger vid slumpmässigt 

valda fritidshem - skolor.  

 

Denna skola är en av de skolor som jag hoppas få möjlighet att intervjua en fritidspedagog 

vid, för att finna mina svar. För att få göra mina intervjuer kräver Stockholms Universitet att 

jag först införskaffar ett godkännande ifrån rektor på skolan och därmed har jag kontaktat dig. 

Det skulle glädja mig väldigt om du gav ditt samtycke och godkände att jag lät intervjua en 

utav de fritidspedagoger som är anställd på denna skola.  

 

De intervjuer jag gör är helt frivilliga och resultatet jag får fram kommer att presenteras på ett 

sådant sätt att ingen kan identifiera fritidspedagogen eller skolan.   

 

Om du har några frågor försöker jag gärna besvara dem. 

 

Tacksam för din hjälp. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Jessica Wallin 

 

Tfn: XXX-XXX XX XX 

e-post: XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2  
  2010-11-17 
 

Information om undersökning och medverkan 

 

Tack för att du vill ställa upp på en intervju.  

Som jag nämnt vid vår tidigare kontakt kommer mitt examensarbete att behandla yrkesrollen, 

arbetsuppgifterna och varför man har valt yrket. Mitt syfte med examensarbetet är att undersö-

ka hur yrkesverksamma utbildade fritidspedagoger, ser på sin yrkesroll och sina arbetsuppgif-

ter, samt hur det kommer sig att ni valt just yrket som fritidspedagog. Bakgrunden till arbetet är 

att jag bättre vill förstå mitt kommande yrke samt min nyfikenhet kring varför man vill arbeta 

med detta.  

För att få svar på mina frågeställningar kommer jag att intervjua som högst tio fritidspedagoger, 

från slumpmässigt utvalda skolor i Stockholms Län, och du är en utav dem. Din medverkan 

kommer att bli ett viktigt bidrag i sökandet på ett svar. 

 

Den intervju vi ska göra idag beräknas ta cirka 30 minuter. 

 

 

Nedan följer viktig information om anonymitet: 

 Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller be 

mig att stryka något du inte vill ska komma med, utan att någon orsak behöver anges 

 Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen kan identifiera dig eller din 

arbetsplats  

 Vid ditt samtyckte används diktafon för att spela in intervjun 

 Det inspelade materialet kommer endast användas i undersökningssyfte och kommer att 

raderas efter att examensarbetet är godkänt  

 Examensarbetet kommer efter godkännande av examinator, att publiceras och finnas 

tillgängligt i portalen Diva på Stockholm Universitets hemsida  

 

 

 

Jag intygar härmed att jag har tagit del av informationen ovan. 

 

 

         

Underskrift    Namnförtydligande 

 

    

Datum, Ort 
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Bilaga 3  

 

Intervjuguide 

 

Frågeställningar: Vad är en fritidspedagog? Vad gör en fritidspedagog i sitt yrke? Varför väljer fri-

tidspedagoger sitt yrke? 

 
Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur yrkesverksamma utbildade fritidspedagoger ser 

på sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Syftet är också att ta reda på varför de har valt sitt yrke. 

 
Teman: Yrkesroll, Arbetsuppgifter, Val av yrke 

 

 

 
 

 

Tema: Yrkesroll 

- Vad är en fritidspedagog enligt dig? (Yrkesroll, egenskaper) 

- Finns det någonting som du skulle vilja ändra på vad gäller yrkesrollen? 

- Har ni i ditt arbetslag diskuterat vad fritidspedagogens yrkesroll ligger i? 

 

Tema: Arbetsuppgifter  

- Vad gör en fritidspedagog enligt dig? (Arbetsuppgifter, arbetsområden) 

- Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

- Hur lång var din utbildning till fritidspedagog? 

 

Tema: Val av yrke 

- Varför har du valt just detta yrke?  

- Är du nöjd med ditt yrkesval? 

- Gick du på fritidshem som barn? 

- (Om ja) Vad tyckte du om att gå på fritids som barn? Kan detta ha påverkat ditt yrkes-

val? 

- (Om nej) Hade du velat gå på fritids som barn och tror du att det hade påverkat ditt yr-

kesval i så fall? 

 

Avslutningsfråga: Behövs fritidspedagoger? 


