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Abstract 

The survey was based on how leisure-time pedagogues view their professional role. Does 

their education match or differ with their work duties? Is the leisure-time pedagogues 

professional role broad and flexible? Leisure-time pedagogues are currently involved in both 

school and the youth recreation center. The purpose was to clarify leisure pedagogues role in 

both youth recreation center and school activities, what kind of statement have the leisure-

time pedagogues and how do they looks on their professional role. The method that was used 

was qualitative interviews. Six leisure-time pedagogues participated in the survey. 

The results of the survey show that leisure-time pedagogue role may vary depending on 

education and experience. Three of the six people interviewed had no education for leisure-

time pedagogues, but have a long experience in the profession.  Most of the leisure-time 

pedagogues are involved in school activities, where they work as a teacher and have 

scheduled lessons. Several leisure-time pedagogues believe that their task is to develop the 

social skills of the students. The difference that emerged from the study is that the youth 

recreation center has different ideas how their work should be conducted. Some leisure-time 

pedagogues believes that the children at the youth recreation center should have more free 

play, while others believe that more controlled activities are the most important for the 

students.  
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Sammandrag 

 Undersökningen var grundad på hur fritidspedagoger ser på sin yrkesroll. Om deras 

utbildning stämmer överens eller skiljer sig med deras arbetsuppgifter? Är fritidspedagogens 

yrkesroll bred och varierande? Fritidspedagogen är i idag involverade i både skolverksamhet 

och fritidshem.  För att förtydliga syftet undersöktes fritidspedagogernas arbete i både 

fritidshemmet och i skolverksamheten, vilka uppgifter har fritidspedagogerna och hur ser de 

på sin yrkesroll. Metoden som används är kvalitativa intervjuer. Sex fritidspedagoger deltog i 

undersökningen.  

Resultatet i undersökningen visar att fritidspedagogens roll kan variera beroende på utbildning 

och erfarenhet. Tre av de sex intervjuade personer hade inte har utbildning för fritidspedagog, 

men har en lång erfarenhet av yrket. Det flesta fritidspedagoger är involverade i 

skolverksamhet, där det både arbetar som lärare och har egna planerade lektioner. Flera utav 

fritidspedagogerna anser att deras uppgift är att utveckla den sociala kompetensen hos 

eleverna. Skillnaden som framkom i undersökningen är att fritidshemmet har olika idéer hur 

verksamheten ska bedrivas. Vissa fritidspedagoger anser att barnen på fritidshemmet ska ha 

mycket fri lek, medan andra anser att styrda aktiviteter är det viktiga.  

Nyckelord: fritidspedagog, yrkesroll, fritidshem. 
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1.Inledning 

I detta arbete kommer det undersökas hur den aktiva fritidspedagogen beskriver sin egen roll, 

samt hur litteratur beskriver fritidspedagogens roll. Eftersom fritidshemmet idag är involverat 

i skolverksamheten kommer jag undersöka vilka uppgifter en fritidspedagog kan ha, och om 

det finns vissa specifika uppgifter då jag upplever att fritidspedagoger har en relativt 

ostrukturerad arbetsform. Fritidspedagogen kan ha flera olika roller under skoldagen där den 

både kan arbeta som resurs och ha aktiviteter och lektioner under skoldagen och är 

fritidspedagog på fritidshemmet under morgon- och eftermiddagarna.  Jag vill undersöka hur 

den aktiva fritidspedagogen ser på sitt arbete och vad de anser är deras roll i 

skolverksamheten och i fritidshemmet. Som blivande fritidspedagog tycker jag det är viktigt 

att förståelsen för yrkesrollen blir tydlig och vad som förväntas av mig i mitt kommande yrke. 

Mina erfarenheter är att fritidspedagoger har olika uppgifter beroende på behovet i 

skolverksamheten. Jag vill undersöka om arbetsuppgifterna är specifika för fritidspedagogen 

eller om det exempelvis beror på behovet av extra stöd från lärarens önskan. Jag har sett 

utifrån mina erfarenheter hur fritidspedagoger arbetar, det finns olika sätt att jobba på som 

fritidspedagog. Jag tänkte ta två olika exempel som jag sett. Vissa fritidspedagoger jobbar 

aktivt tillsammans med läraren och strukturerar gemensamt upp skoldagen. Där arbetar de 

aktivt med att sammarbetet ska fungera väl och det tar varandras kompetens och erfarenheter 

till stor fördel för att strukturera upp en välfungerande verksamhet. Fritidspedagogen blir 

involverad på ett annat sätt och blir inte enbart en resurs. Andra erfarenheter jag har är att 

läraren strukturerar upp dagarna och fritidspedagogen går in och stöttar läraren i dennes 

planering. Den är med för att underlätta för läraren och tar mer praktisk verksamhet med 

barnen och finns som en stöttning i klassrummet. Fritidspedagogen har en egen planering 

utifrån lärarens önskemål och schema. Utifrån dessa två erfarenheter så upplever jag att 

fritidspedagogens roll skiljer sig beroende på relationen mellan lärare och fritidspedagog. 

Fritidspedagogens roll blir otydlig då det finns olika sätt att jobba på, och med olika 

förutsättningar. Detta anser jag kan skapa många frågor kring yrkesrollen och yrket kan få en 

ostrukturerad antydan, detta kan leda till att statusen för yrket kan blir lägre för att 

förutsättningarna för förståelsen inte uppfylls. Jag upplever att fritidspedagoger går in i olika 

roller, i och med att den på vissa ställen sammarbetar och är som en lärare och på vissa ställen 

är fritidspedagogen mer en resurs.  Jag vill undersöka hur aktiva fritidspedagoger arbetar 

aktivt i skolans verksamhet och i fritidshemmets verksamhet.  
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1.1 Bakgrund 

Boken Att styra i namn av barns fritid beskriver författaren Malin Rohlin (2001) att 

fritidshemmets uppbyggnad och styrningsram har i tid varierat, under vissa perioder har 

fritidshemmet varit utanför skolan i egna lokaler, i andra perioder har verksamheten varit i 

anslutning till förskolor och daghem. På 1990-talet organiserades fritidshemmet i anslutning 

till grundskolan. Lokaliseringen av verksamheten kan sägas bero på vilken myndighet som 

har haft ansvaret. Det allra första pedagogiska programmet som fritidshemmet fick var 1988, 

var utformat som allmänna råd. Socialstyrelsen var då huvudman för verksamheten. 

Programmet syftade till att styra innehåll och hur verksamheten skulle organiseras. (Rohlin 

2001 s.13) 

Den 1 januari 1998 fick skolverket formellt ansvaret av fritidshemmet, denna förändring 

innebar att verksamheten gick inom ramen för skolan (Rohlin 2001 s.24). Den största 

skillnaden för fritidshemmet blev att den uppgiftsparagraf som fanns från början förändrades 

från ”komplement till hemmen” till att utgöra ett ”komplement till skolan”. 1999 blev 

skolbarnomsorgen överförd till utbildningsområdet och där igenom omformulerade skolverket 

ett nytt allmänt råd för fritidshemmet. Idag är fritidshemsverksamheten underordnat av 

skolan. (Rohlin 2001 s.13)  

Fritidshemmets huvudsyfte är att ge elever och barn stöd i sin utveckling genom olika former 

av aktiviteter den tid under dagen då barnen inte vistats i skolan. Fritidshemmets verksamhet 

är i motsats till skolansverksamhet frivillig (Rohlin 2001 s.13). Dagens fritidspedagog och 

den skolpedagogiska verksamheten beskrivs i skolverkets rapport som en form av lärare och 

skola. I rapporten skrivs det att barnen läser och räknar under fritidspedagogens uppsyn. Men 

i rapporten framkommer det att fritidspedagogen lägger stor vikt i att den fria leken och 

barnens egna skapande blir det mest väsentliga. Denna omständighet förklaras i rapporten att 

fritidspedagogerna deltar mer i skolarbetet och genom detta blir det mindre tid och kraft att 

underhålla fritidsverksamheten på eftermiddagarna (Rohlin 2001 s.201). Arbetet i arbetslaget 

beskriver fritidspedagogerna att det är i ett brytningsskede där det ger uttryck i att vara utanför 

fritidspedagogens beskrivning. Den utveckling som finns hos fritidspedagogerna är att försöka 

hitta tillvägagångssätt för att verka i det arbetslag de arbetar inom. (Rohlin 2001 s.201-202)  
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1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att klargöra fritidspedagogens yrkesroll. Syftet är också att synliggöra 

hur aktiva fritidspedagoger arbetar i verksamheten och undersöka hur de ser på sin yrkesroll, 

samt relatera det till vad den pedagogiska utbildningen förmedlar om fritidspedagogens 

yrkesroll. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur beskriver fritidspedagogen sin yrkesroll och uppgifter i det dagliga arbetet? 

 Hur överensstämmer beskrivningarna med vad den pedagogiska utbildningen 

förmedlar om fritidspedagogens yrkesroll? 
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2. Teoretisk bakgrund 

Det kan vara problematiskt att finna forskning kring fritidspedagogens yrke och yrkeskultur, 

detta beror på att yrket är i en yngre generation av att vara ett självständigt yrke om man 

jämför med läraryrket. Det innefattar färre personer i yrkeskategorin och i samhället berör det 

ett mindre område. Det är rent generellt sett de nordiska länderna som har fritidspedagog till 

yrket förklarar Monica Hansen i yrkeskulturer i möte läraren, fritidspedagogen och 

samverkan (Hansen 1999 s.53). Hansen menar att fritidspedagogyrket och fritidshemmet har 

ett separat ursprung, då det förr kallades arbetsstugor. Det är svårt med hjälp av tidigare 

forskning karaktärisera fritidspedagogensyrke och dess kultur. Ett skäl kan vara att det inte 

finns tillräckligt mycket forskning kring yrket. Ett annat skäl kan vara att fritidshemmet har 

hört samman med förskolans verksamhet, i det praktiska med även inom forskning. Innan 

fritidshemmet kom inom skolans område hade fritidshemmet en samverkan med förskolan 

och deras arbetsledning. Det var vanligt att förskolelärarna och fritidspedagogerna arbetade 

tillsammans i syskongrupper, där det fanns både förskole- och skolbarn (Hansen 1999 s. 56).  

 

 

2.1 Tidigare forskning 

Calander skriver i sin avhandling från fritidens pedagog till hjälplärare 1999, att 1944 

ändrades namnet på arbetsstugorna till eftermiddagshem. På eftermiddagshemmet skulle 

barnen få utrymme till avkoppling där den fria leken och andra fria sysselsättningar var det 

centrala samt att barnen skulle få en måltid på eftermiddagshemmet. Läxläsning var också 

något som eleverna skulle ha tillgång till, men personalen på eftermiddagshemmet lade enligt 

J-E. Johansson inte så stor vikt på att det gjordes. Eftermiddagshemmet ansågs vara en 

fortsättning av daghemsverksamheten, där fokus var tillsynen av barnen. 

Eftermiddagshemmet hade sina lokaler oftast i anknytning till daghem eller barnträdgårdar. 

Målgruppen för eftermiddagshemmet var för de som hade yrkesarbetande mödrar, och när 

behovet växte i början av 1960-talet startades även morgonomsorg, detta för att skolans 

scheman varierade. När denna förändring skedde byttes eftermiddagshemmet till fritidshem. 

(H.M. Henschen [red.] 1979) (Calander 1999 s. 23-24).  

När fritidshem började användas som begrepp var verksamhetens uppgift att skapa en 

liknande miljö som hemmet där barnen kunde få tid till bland annat avkoppling, läsa läxor och 
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få utlopp av sin verksamhetslust. Den första utbildningen för fritidspedagoger tillkom år 1964, 

utbildningens grund var förskollärarutbildningen men det var inriktning på skolomsorg för 

barn mellan 7 till 12 år. Utifrån den utbildningen blev man fritidspedagog. Men utbildningen 

har förändrats med tiden, den största förändringen skedde i början av 2000-talet. 

Fritidspedagogens titel ändrades till lärare med inriktning mot fritidshem (Philgren 2011 s. 

31-33). Calander förklarar att utbildningen 1964 tillkom för att det blev relevant då 

förskolelärarna behövdes på förskolan och det fanns svårigheter att få utbildad personal till 

fritidshem. Detta gjorde då behovet av en särskild utbildning för att arbeta på fritidshemmet 

ökade (G. Richardson 1994; J-E. Johansson 1985a; C. Nordenson 1974). (Calander 1999 

s.24). 

Hansen (1999) skriver att på 1970- 1980-talet behandlades framför allt beskrivningen och 

utforskning av fritidshemmet ur ett samhällsfenomen. Två stora avhandlingar är från 1980-

talet. Svensson (1981) är en av de som behandlat fritidshemmet med inriktning mot ett 

sociologiskt perspektiv. Som handlade om skolintegrerad fritidsverksamhet från 

barnstugeutredningen och SIA- utredningen. Den andra är skriven av Johansson (1984) ur ett 

perspektiv där det traditionella fritidshemmet behandlas innan den blev anknuten till 

skolverksamheten. Studien handlar i det stora hela om hur förhållningsättet på fritidshemmet 

är mellan enskilda, organisation och miljö. Johansson påpekar att den arbetsform som fanns 

då, var på väg att upphöra, vilket senare skedde. (Hansen 1999 s. 54). Calander skriver att 

Fritidshemmets verksamhet och fritidspedagogens uppgifter var att vara en länk på 1970-talet, 

där fritidshemmet skulle komplettera skolan på sådana sätt att erbjuda, utveckla och samordna 

innehållet av barns fritid (R. Svensson 1981). Fritidspedagogerna och lärarna förstod att det 

fanns skillnader i arbetet på fritidshemmet och i skolan, men det som förde yrkesgrupperna 

samman var att man arbetade med samma barn men med olika arbetsformer och olika 

lärandemål. (Calander 1999 s.25) 

  

2.2 Fritidspedagogens yrke 

Det finns även mindre studier av fritidspedagog yrket från slutet på 1980-talet i ett projekt 

som kallades yrkes kompetens och arbetsmiljö inom förskola och fritidshem. Under 1990- 

talet finns det inte heller så mycket forskning om fritidspedagogens yrke, om man bortser från 

den utvärderingsinriktade samverkan och behandlas utifrån fritidspedagogens yrkesidentitet, 

arbets- och förhållningssätt. (Hansen 1999 s. 54) Utifrån detta kan fritidspedagogens yrke ha 
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kommit till den mognadsålder där den kan etableras som ett yrke och värt att undersökas. Det 

finns två avhandlingar från 1990-talet, den första är från Evaldsson (1993)  och den andra är 

från Ursberg (1996). Båda dessa avhandlingar handlar om fritidspedagogens yrkesövning och 

fritidshemmets verksamhet. Ursberg är den första fritidspedagogen som har diskuterat nära 

sin tidigare yrkesverksamhet som fritidspedagog (Hansen 1999 s54). I Evaldssons (1993) 

avhandling studeras vilka likheter och skillnader som finns utifrån kultur och meningssystem 

som utvecklas i olika förutsättningar och idéer utifrån två fritidshemsavdelningar. Barnen är i 

fokus i denna avhandling men det framkommer också vilka skillnader och likheter som finns 

mellan de vuxna och hur arbetslaget arbetar och tolkar sin yrkesroll och dess uppgifter i 

verksamheten. Ursbergs avhandling fokuserar på hur fritidspedagogens förhållningssätt i 

förhållande till barngruppen på fritidhemmet ser ut. Där identifieras och analyseras olika 

interaktionsstilar i de förhållningssätt som finns i verksamhetens struktur och i yrkesrollen 

(Hansen 1999 s. 55). Calander (1999) menar att fritidspedagogens yrkesidentitet har ända från 

början varierat sig, om man först ser på eftermiddagshemmets rekreationstanke med fokus på 

tillsyn, omsorg och fritid till den pedagogiska tanken med fokus i omsorg och målinriktat 

lärande eller i annan form av undervisning. Denna skillnad avspeglas i fritidspedagogens 

betraktelse av förhållande till skolan och lärarna. Idag är fritidhem helt involverad i skolans 

verksamhet, och där fritidshemmet är komplement till skolan och inte som det var tidigare till 

hemmet (Calander 1999 s. 26-27). 

 

Yrkesidentiteten och svårigheten i att definiera och avgränsa yrkets innehåll och kompetensen 

som finns hos fritidspedagoger är ett problem som återkommer. Fritidspedagogerna och 

omgivningen talar ofta om sin yrkesroll som ”luddig”. I en studie som Johansson (1984) 

gjorde konstaterades det av fritidspedagoger vad det inte var, inte lärare, inte förskolelärare 

och inte en förälder. Det konstaterade inte vad det faktiskt har för roll. Detta har att göra med 

den korta historiska bakgrunden som finns för fritidspedagoger och yrkets omfattande form 

som eget yrke som gör att det är svårt att definiera yrkesrollen. Flising (1989)  såg 

verksamheten genom tre principer, där innehåll och arbetssätt kunde vara ett skäl för denna 

luddighet. Först att den pedagogiska verksamheten har förändrats genom tiden, mer än både 

skolan och förskolan.  Den andra att fritidshemmet är relativt nytt, traditionsbärarna är få. Den 

tredje handlar om perspektivet på utvecklingen av teoretiska kunskaper hos barnen är svagare 

på fritidshemmet, detta för att barns inlärningskunskaper mellan 7-12 år är mindre. Det som 

också tillkommer är att de barn fritidspedagogen har hand om redan är i en pedagogisk 
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verksamhet nämligen skolan. Rohlin (1988) menar att det finns en osäkerhet i 

fritidspedagoger på grund av uppdragets innehåll. en kompletterande uppgift 

fritidspedagogerna har innebär att vara en stöttning till barnet för att uppväga brister i 

hemmet, en annan uppgift är att ge mer utvecklingsmöjligheter till barnen samt ge familjer 

den servicen som fritidshemmet erbjuder i vardagen (Hansen 1999 s.57). Lindborg och 

Nilsson beskriver i Fritidspedagogen möter skolan, en vidgad yrkesroll att den syn 

fritidspedagoger har på de mål och de prioriteringar som finns i skolbarnomsorgen inte kan 

jämföras rakt av utan med hänsyn till barngrupper, föräldragrupper, skola och social struktur. 

I en tidigare forskning som gjorts av Jansson (1992) visade den att det finns gemensam kultur 

inom fritidshemmet, som utspeglas i ideal, normer och regler, handlingsmönster och i rutiner 

även om fritidspedagogernas sociala sammanhang skiljer sig från varandra. Yrkesrollen som 

fritidspedagog gestaltas genom de olika kraven, målen och intressen utifrån ett spänningsfält. 

Detta spänningsfält kan variera beroende på hur de uppfattas. Jansson (1992) menar att 

fritidshemspedagogiken är att skapa en god miljö där barnen känner trygghet och där 

skapandet av självständighet finns, att ta hänsyn till barnens egenvärde men samtidigt ge 

möjlighet för lärande av nya saker och att kunna gå den svåra balansgången mellan ansvar och 

frihet. Annerblom (i Ursberg, 1996) beskriver ett annat tänkande sätt av ett spänningsfält i 

verksamheten, kan beskrivas hur personalen väljer mellan omsorg, stimulans och 

pedagogikens uppgifter (Lindborg, Nilsson 1997 s. 10-11). 

Jansson (1992) undersöker det pedagogiska vardagsarbetet i fritidshemmet, även Knober 

Markholm (1993) har yrket i centrum. I denna studie framkommer i skillnad från andra 

studier som gjorts, att den förändring som skedde framförallt på 1990-talet då 

fritidspedagogen blev anknyten till skolverksamheten (Hansen 1999 s. 55). 

Haglund (2005) beskriver i sin avhandling att Flising (i Haglund) säger att fritidspedagoger 

arbetar och genomför samma slags uppgifter genom samarbete på ett skolliknande sätt. 

Eftersom att skolschemat är mer strukturerat och fritidspedagogerna får en roll som är mer 

strukturerad. Yrkesrollen fritidspedagog är motsägelsefull och kravfylld, detta leder till att 

rollen blir dubbel. Flising menar också att fritidspedagoger får en kompanjon liknande roll 

som lärare, då fritidspedagogen och läraren delar gruppen i två grupper och delar materialet 

dem emellan. Fritidspedagogen blir mer som en hjälplärare genom att ge extra stöd åt en elev 

eller ha högläsning. (Haglund 2005 s. 46) 
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Jan Hjelte (2005) menar att man kan säga att skolan och barnomsorg är i samma organiska 

fält. I det organiska fältet omfattar verksamheter och professioner i ungefär samma 

uppgiftsformer och kan där av antas samma förändringsprocesser. Hjelte skriver att 

barnsocialisation skulle kunna vara beteckningen av skola och barnomsorg. Verksamhetens 

uppgift är att barnen ska socialiseras i olika avseenden som bland annat staten avsett genom 

LGR 11 och förordningar. Sekundär socialisation skulle man kunna säga, då systemet är 

främst knuten till utbildningssystemet. Man avser färdigheter så eleverna fungerar med de 

normer och värderingar som samhället har (Hjelte 2005 s.37). Lev S Vygotskij var en 

psykolog från Ryssland som grundade en ny pedagogisk riktning. Han menade att den 

psykologiska utvecklingen inte var drivkraften för lärande utan Vygotskij menade att elevens 

tänkande beror på det sociala och kulturella (Vygotskij 2007 s.15).  

 

Under 1990-talet har rollen hos fritidspedagoger förändrats, idag finns inte fritidshemmet vid 

sidan av skolan och hemmet utan den är mitt i den ena verksamheten. Arbetsuppgifterna ökar 

genom mer uppgifter under skoldagen och genom kraftiga neddragningen av resurser i 

offentliga sektorn. På grund av denna neddragning vacklar grunden som under 1970- 80 talet 

byggdes upp till en väletablerad form för fritidshemmet. Fritidshemmet hade då relativt små 

barngrupper och två vuxna, de hade kortare skoldagar och många barn var kvar under de 3-4 

första skolåren på fritidshemmet. Under 2000-talet har storleken på barngruppen ökat kraftigt, 

och barnens tid på fritidshemmet är kortare då det har att göra med den ekonomiska sidan från 

kommunen då med föräldra avgiften som verktyg (Johansson, Holmbäck 2007 s. 111-112).  

 

2.3 De pedagogiska styrdokumenten 

 

Idag finns det tre dokument som styr fritidspedagogens arbete och verksamheten. Den första 

är skollagen som har det grundläggande reglerna. Läroplanen LGR 11 är den andra som skall 

användas, men som inte har den samma formulering som den obligatoriska skolan. Den tredje 

är skolverkets allmänna råd för fritidshem (1999:2). Tillsyn finns inte i de styrande 

dokumenten men i allmänna råden har omsorg en betydande mening. Där beskrivs att 

fritidshemmet skall vara anpassat så föräldrar ska kunna arbeta med förvärvsarbete och förena 

det med föräldraskapet (Allmänna råd, 1999:2 s.11).   
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Skollagens beskrivning av fritidshemmet säger att uppgiften på fritidshemmet är för att 

komplettera skolan, genom att stimulera elever i deras utveckling och att stödja och ge en 

meningsfull fritid. På fritidshemmet skall det finnas utbildad personal och erfarenheter, så 

som lärare, fritidspedagoger eller annan personal med dessa kompetenser (skolverket 

allmänna rådet 2011 s 27).  

I läroplanen LGR 11 beskrivs det att skolans uppgift är att varje elev ska hitta sin egenart för 

att kunna medverka i samhällslivet genom att vara bra ansvariga individer. Det skrivs också i 

LGR 11 att undervisningen ska förbereda eleverna till att kunna delta i samhällslivet, detta ska 

ske genom demokratisk arbetsform (Läroplanen LGR 11 s. 7-8). De grundläggande 

värderingarna i läroplanen är grunden till arbetet i fritidshemmet. Ansvaret hos personalen är 

stort då de ska diskutera värderingar och olika uppfattningar, men samtidigt ta avstånd från de 

som strider mot dessa. Fritidshemmets uppgift är att socialisera och utveckla barn i grupp. 

Självkänsla och identitet utvecklas när barn samspelar i grupp tillsammans med andra. I 

välfungerande grupper får barnen glädje av varandra och där får barnen också de sociala 

normerna och värdena.  Gruppen ger barnen möjlighet till en konkret handling i demokratiskt 

tänkande och jämställdhets frågor (skolverket Allmänna rådet 2007 s. 25) 
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3.Metod 

Den metod som används i detta arbete är kvalitativa intervjustudier, där 6 aktiva 

fritidspedagoger kommer delta. Varför kvalitativa intervjustudier valts är för att få en djupare 

inblick i hur aktiva fritidspedagoger ser på sin roll. De utvalda fritidspedagogerna som deltar i 

intervjustudien har anonymitet. Med anonymitet menas att personerna och skolan inte 

kommer att bli offentlig, att deras anonymitet skyddas. Johansson och Svedner (2010) skriver 

att när undersökningen är klar ska det inte finnas möjlighet till att skolan eller personer som 

deltagit i intervjun ska kunna identifieras. (Johansson, Svedner 2010 s.22-23) Deltagarna får 

information om att deras anonymitet skyddas. När undersökningen är klar så skall det inte vara 

möjligt att identifiera vare sig skola, lärare eller elever.  Frågorna till fritidspedagogerna 

kommer att skickas i förväg, detta för att fritidspedagogerna kan i förväg fundera och 

förhoppningsvis utveckla och ge utförligare svar vid intervju tillfället. En nackdel att skicka 

frågorna i förväg är att fritidspedagogerna kan diskutera kring frågorna tillsammans om de 

jobbar på samma skola och risken för liknande svar kan då förekomma.  

3.1 Intervju 

Jan Trost (2010) menar att det finns två olika typer av intervjuer den ena kallas för 

strukturerade intervjuer, i denna typ av intervju ställer man fasta frågor. Den andra intervjun 

kallas för kvalitativa intervjuer där ställs friare frågor som varieras på olika sätt. I detta arbete 

är kvalitativa intervjuer det som har används, denna typ av intervju är viktig då man får fram 

mycket mer information menar Trost (Trost 2010 s. 34). 

Kvalitativa intervjuer har bestämda frågeområden men frågorna kan variera beroende på hur 

intervjupersonen svarar, så de kvalitativa intervjuerna varierar från intervju till intervju. Ett 

syfte med att använda denna typ av intervju är att få så mycket information och svar som 

möjligt av intervjupersonen. Eftersom pauser och tonfall kan vara viktiga delar för att förstå 

vad som sägs i intervjun, är det vanligaste att man spelar in och sedan lyssnar av och skriver 

ordagrant ut dem helt eller i vissa delar (Trost 2010 s.35). Det är också viktigt att berätta för 

den person som blir intervjuade om tillstånd att få spela in och försäkra om att det bara är de 

som är involverade som kommer att lyssna på bandet efteråt. Det kan också vara bra att 

berätta att banden kommer att förstöras när intervjun är bearbetad och resultatet redovisat 

(Trost 2010). 
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Om man antecknar de svar man får blir det naturliga avspegligar då det utgör intervjuarens 

försök till att sammanfatta det viktigaste i det som sagts. Genom att skriva ner gör inte de 

bandade obehövlig. Den skriftliga sammanfattningen ersätter inte bandspelarens registrering 

av intervju personens egna ord och formuleringar. Följdfrågor som kan vara bra att använda är 

”när”, ”var”, ”hur” (Trost 2010). 

En svårighet när man intervjuar kan vara att få så uttömmande svar från personen man 

intervjuar som möjligt och att svaren verkligen avspeglar vad hon eller han har för inställning 

och erfarenheter. man kan säga att intervju kan gå fel på två olika sätt, det ena beror på den 

intervjuade som på ett eller annat sätt inte svarar ärligt. Det andra beror på att den som 

intervjuar ger sina åsikter eller inte vinklar frågorna så att alla aspekter kommer med (Trost 

2010 s.35) 

3.2 Genomförande 

Jag började med att välja ut en mindre skola i en liten stad i Värmland. Detta gjorde jag för att 

skolan är jag bekant med sedan tidigare och jag visste att det fanns sex fritidspedagoger som 

jobbade på skolan. Jag tog kontakt via telefon där jag presenterade mig och förklarade att jag 

gjorde ett examensarbete och att jag vill undersöka fritidspedagogens yrke. Jag frågade om 

intresset fanns att ställa upp på intervju. Alla jag tillfrågade tackade ja till att ställa upp. Jag 

föreslog två dagar som jag kunde komma och intervjua på skolan, fritidshemspersonalen 

kunde dessa två dagar och det blev 4 intervjuer en dag och 2 intervjuer dagen efter. Jag 

frågade också de utvalda fritidspedagogerna om de ville ha intervjufrågorna i förväg. Det ville 

alla fritidspedagoger ha, så jag skickade via mejl frågorna 4 dagar i förväg till de 6 

fritidspedagogerna. Det jag tyckte var bra med att skicka intervjufrågorna i förväg, var att 

fritidshemspersonalen kunde fundera i förväg vad de skulle svara, och då svaren kunde bli 

mer utförliga. De kunde fundera hur de jobbar med vissa saker vilket underlättar senare under 

intervjutillfället. Intervjun blev avslappnad då intervjupersonerna visste vad innehållet var och 

vad som väntades av dem. En nackdel att skicka intervjufrågorna i förväg kan vara att 

fritidspedagogerna pratar om frågorna om de jobbar på samma skola som i detta fall. Det kan 

då bli att frågorna inte enbart är en persons åsikt utan fritidspedagogerna diskuterar ihop sig 

och det blir blandade åsikter från fler personer.  

När jag kom till skolan och skulle intervjua de fyra första fritidspedagogerna bokade jag ett 

samtalsrum på skolan där alla intervjuer ägde rum. Detta gjorde jag för att få en konkret plats 
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där intervjuerna kunde ske utan att någon störde och för att jag kunde förbereda mig innan 

varje intervju. Jag hade mina fyra intervjuer under en morgon och förmiddag. Innan varje 

intervju gick jag igenom igen med intervjupersonen varför jag var där och vad mitt 

examensarbete handlade om. Innan intervjun startade frågade jag om det gick bra att spela in 

och förklarade att jag var den enda som skulle lyssna på de och att anledningen till inspelad 

intervju var att jag ville få med all information som sades och som jag senare kunde renskriva 

när intervjun var gjord.  

När transkriberingen av intervjuerna gjordes togs hostningar och harklingar samt pauser under 

intervjun bort. Talspråk som ”hmm” och ”ööh” finns inte heller med i redovisningen av 

intervjuerna. Intervjuerna sammanställs genom att under varje fråga kommer varje svar från 

fritidspedagogerna i följd från fp 1 till fp 6 efter varandra, sedan kommer fråga 2 och så 

vidare. En sammanfattning av intervjuerna kommer efter att presentationen av intervjun är 

klar. Valet att behandla intervjuer på de sätt som redovisas i resultatet, valdes för att på ett 

tydligt och utförligt sätt få fram en helhet i vad som sades under de intervjuerna som gjordes 

med de sex fritidspedagogerna.  

3.3 Avgränsningar  

 

 Då det inte finns mycket forskning överlag kring fritidspedagogens yrkesroll och 

fritidshemmet så valdes det att lägga fokus på de avhandlingar som finns kring ämnet. De 

avhandlingar som finns är av äldre generation och om dagens fritidspedagoger finns det inte 

så mycket forskning om.  Det utfördes 6 intervjuer med 6 kvinnliga fritidspedagoger. Valet av 

att det enbart var kvinnor som deltog i undersökningen berodde på att den skola jag valde att 

genomföra intervjuerna på arbetar det enbart kvinnor. Jag utgick från en skola i min 

undersökning, detta för att underlätta dels för min egen del, då alla var på samma plats och 

intervjuer kunde göras under två dagar. En annan anledning var att alla jag tillfrågade svarade 

ja, till att ställa upp på intervju. Att det deltog 6 intervjupersoner berodde på att när jag 

frågade på skolan fanns det tre fritidshemsavdelningar där sammanlagt 6 fritidspedagoger 

arbetade och därför blev antalet 6 personer. I mitt resultat döptes intervjupersonerna från fp 1 

till fp 6. Detta för att underlätta redovisningen av resultatet, och för att personerna som deltog 

i intervjuerna inte skulle avslöjas på deras anonymitet. Resultatet av intervjuerna kunde 

kanske blivit annorlunda om intervjuerna hade valts att utföras på annan skola. Ett krav som 

kunde ha ställts på intervjupersonerna innan intervjuerna bokades var att de skulle ha haft en 

fritidspedagogutbildning. Därför kan resultatet inte uppvisa djupgående slutsatser 
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3.4 Urval 

Valet av intervjupersoner var att intervjua 6 fritidspedagoger som jobbar dagligen på 

fritidshem, valet av intervjupersoner var att få en bredare inblick i verksamheten, då 

fritidspedagogerna jobbar varje dag med att bedriva denna typ av verksamhet. Jag gjorde ett 

medevetet val gällande mina val av intervjupersoner. Skolan som valdes ut är jag sedan 

tidigare bekant med och jag kände till personalen på skolan och fritidshemmet. På skolan där 

intervjupersonerna valdes ut och där intervjuerna genomfördes fanns inte möjligheten till 

intervju med en manlig fritidspedagog, då det arbetar enbart kvinnor på 

fritidhemsavdelningarna. Där av valet av endast kvinnliga intervjupersoner. På skolan och 

fritidshemmet arbetar sammanlagt 6 fritidspedagoger, alla tackade ja till att delta i 

intervjuerna.    

Eftersom mina intervjuer var på en skola, så framkom det i tre intervjuer att 

fritidshemspersonalen inte hade en fritidspedagogutbildning. Men personalen på 

fritidshemmet hade istället en lång erfarenhet av fritidshemmet.  

   

3.5 Etiska aspekter 

Johansson och Svedner (2010) menar att det finns vissa etiska krav som bör följas, så som att 

visa respekt och hänsyn när man skriver ett examensarbete. Detta sker genom att visa 

deltagarna en beskrivning av metoderna som används och genom att förklara syftet. De som 

deltar skall också få information om att deras anonymitet skyddas. Det ska inte vara möjligt 

att identifiera skola, elever eller lärare (Johansson, Svedner 2010 s.22-23). Innan intervjuerna 

ägde rum informerades intervju personerna om examensarbetets syfte och att deras identitet 

skyddas, att de förblir anonyma.  

 

 

3.6  Metoddiskussion 

Den metod som valdes var kvalitativa intervjustudier. Denna metod valdes på grund av att få 

ut så mycket information som möjligt på de 6 intervjupersonerna som intervjuades. För den 

tidsbegränsade antal veckor för arbetet, blev valet att välja en skola där jag hittade mina 

intervjupersoner. Det som var bra med att ha en skola att intervjua på var att man kan se 
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skillnader beroende på avdelning och hur de olika arbetslagen arbetar, även som i detta fall 

var en mindre skola, så såg man olika arbetssätt och hur olika fritidspedagoger jobbar utifrån 

sin avdelning. Jag valde att intervjua fritidspedagogerna enskilt då de intervjuade inte blev 

påverkade av någon annan och deras svar blev mer enligt deras egna tankar och värderingar 

och ingen annans. Det insamlade innehållet från intervjuerna ger olika svar, dessa kommer att 

redovisas i avsnittet resultat.   Den metod som användes kunde ha används på olika sätt, att 

exempelvis ha flera än 6 intervju personer, eller att man hade kollat efter manliga 

fritidspedagoger och kvinnliga för att ha fått med ett mer genus tänk i arbetet. En annan 

variant hade varit att intervjuat barnen på de olika avdelningarna för att få en bild av hur de 

upplevde deras fritidspedagoger och fritidshemsavdelningen. En annan metod som kunde ha 

används var enkätundersökning, där man kunde fått information genom enkäter ifrån både 

barn och vuxna. Att använda två metoder kunde också varit bra för att få en bredare förståelse 

och en djupare inblick i fritidspedagogernas verksamhet. Men utifrån den förutsättning som 

fanns tycker jag att kvalitativa intervjuer var en bra metod för att få ut mycket och bra 

information på kort tid. 

Utifrån metoden kvalitativa intervjustudier som användes i arbetet så anser jag att jag var 

noga med att hålla intervjufrågorna relevanta för mitt arbete, jag tyckte att jag fick bra svar på 

mina frågor som jag hade under intervjun. Larsen (2009) skriver att validitet handlar om 

relevans och giltighet, att man får insamlat de frågeställningar man valt. Ett enklare sätt att få 

högre validitet är att göra kvalitativa undersökningar. I min undersökning använde jag mig av 

kvalitativa intervjuer men eftersom tre av intervjupersonerna inte hade en 

fritidspedagogutbildning brister mitt resultat och relevansen i mitt arbete.  Reliabilitet menar 

Larsen (2009) handlar om tillförlitlighet och att noggrannhet har påverkat förloppet. Den 

information man fått bearbetas på ett sätt som är noggrant, för att uppnå denna noggrannhet 

kan ett sätt vara att hålla koll på vem som sagt vad i intervjuerna. Validitet och reliabilitet blir 

bättre när fler än en metod används, men det är bra att vara medveten om att när man tolkar 

data blir reliabilitet lägre (Larsen 2009 s. 80-81). Eftersom att jag inte ställde frågan till 

fritidspedagogerna om de hade en fritidspedagogutbildning då resultatet visar att tre av mina 

sex intervjupersoner inte har den utbildningen, finns det brister i min undersökning där 

noggrannheten för intervjupersonernas bakgrund saknas. Jag var noga med att bearbeta mina 

intervjuer och jag var noga med att hålla mina intervjuer skilda från varandra, men det finns 

brister i arbetet som kunde gjorts annorlunda.  
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3.7 Källkritik 

Den litteratur som användes i detta arbete var framförallt forskningsstudier, avhandlingar och 

styrdokument. Forskningsstudierna och avhandlingarna som används finns det färre av och i 

avhandlingarna kommer namn på andra personer som skrivit andra avhandlingar upp i 

varandras, vilket göra att det blir trovärdiga då de använder varandras kunskaper och jämför 

dessa med varandra och med andra personers kunskaper.  De styrdokument som används idag, 

har sin trovärdighet för att de används aktivt inom skol- och fritidshemsverksamheten. Ämnet 

är också ganska avsmalnat vilket gör att man hittar det som finns inom det specifika ämnet på 

ett konkret sätt. Det avhandlingarna och forskningsstudierna som användes var att det fanns 

inte så mycket litteratur från 2000-talet utan var mest från 1970- till 1980- talet vilket var bra 

på sådana sätt att man fick en grundlig och bra bakgrund av fritidshemmet. Det som var en 

nackdel var att det inte fanns en avhandling eller forskningsstudie som var från dagens 

skolverksamhet. Detta kompletterades med kvalitativa intervjustudier och styrdokument. 
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4. Resultat 
Den första frågan som ställdes till fritidspedagogerna var vad de hade för utbildning, hur 

länge det hade jobbat som fritidspedagoger samt hur länge de arbetat på skolan. 

Fritidspedagogerna har jobbat inom fritidshem mellan 1-30 år. 3 av intervjupersonerna har 

inte en fritidspedagogsutbildning utan 2 av dessa har barnskötarutbildning och 1 har i grunden 

en förskolelärarutbildning. De 3 andra intervjupersonerna har en fritidspedagogutbildning. 

4.1 Presentation av intervju personer 

Här kommer en kort presentation av intervjupersonerna, en del har beskrivit mer grundligt än 

andra om sin bakgrund och erfarenheter. Den inledande frågan som ställdes till varje person 

var vilken utbildning de hade, hur länge det jobbat som fritidspedagoger och hur länge det 

jobbar på skolan.  Den första intervjupersonen är en kvinnlig fritidspedagog i 40 års ålder som 

jobbat aktivt inom fritidshemmet i 18 år, på skolan har hon jobbat i 15 år.  Hon kommer 

vidare att kallas fp 1 under redovisningen av intervjuerna. Min andra intervju var med en 

kvinnlig barnskötare i 40 årsåldern som arbetat aktivt inom fritidshemmet sedan 1989 alltså i 

24 år. Jobbat på skolan i 16 år. Utbildningen som barnskötare var en snabbkurs på ett år men 

har läst fristående kurser på universitet som bland annat läs- och skrivutveckling, 

utvecklingspsykologi, naturkunskap och svenska. Är också repuls ansvarig, repuls är en kurs 

där barnen får hjälp med olika redskap för att klara av sitt humör eller vad det nu kan vara för 

problematik. Hon kommer att kallas fp 2 under redovisningen av intervjuerna. Den tredje 

intervjupersonen är en kvinnlig barnskötare i 50 års ålder som gick hemkunskap 1 år på 

gymnasiet. Tidigare arbetat som barnmamma och inom förskoleverksamheten. Jobbat inom 

fritidshem i 10 år och på skolan en termin. Hon kommer kallas fp 3 i redovisningen av 

intervjun. Den fjärde intervjupersonen är en kvinna i 40 års åldern som i grunden är en 

förskolelärare. har jobbat som fritidspedagog i 12 år men jobbar även i förskoleklass två dagar 

i veckan, har jobbat på skolan i 12 år. I denna redovisning av intervjuerna kommer hon kallas 

fp 4. Nästa Intervjuperson är en kvinnlig fritidspedagog i 50 års åldern. Gick den gamla 

utbildningen på 2,5 år och utexaminerades 1982. Har jobbat i 31 år, började jobba 9 år i 

Stockholm på ett fritidshem, sedan när fritidshem flyttade in i skolan började hon på en 

helintegrerad nybyggd skola och jobbade 9 år där också. Jobbat i en högstadieklass i 4 år, som 

en resurs eller mentor för barn med komplicerad inlärning. Jobbat på denna skola sedan 2004, 

alltså 9 år. I denna redovisning av intervjuerna kommer hon kallas fp5. Den sista 

intervjupersonen är en kvinnlig fritidspedagog 28 år, som tog examen för ungefär ett år sedan, 
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jobbat på skolan sedan Januari 2013. Hon kommer kallas för fp 6 i redovisningen av 

intervjun.  

 

4.2 Beskriv din roll som fritidspedagog i det dagliga arbetet? 

Fp 1: Min roll i det dagliga arbetet är att bedriva fritidsverksamheten och mina 

grunduppgifter är att planera bildlektioner och jag har hand om etik. Har också hand om 

kompisraster, rastvakt och fixar rastkul.   

Fp 2: Idrotten har jag och en till fritidspedagog hand om där vi planerar, genomför och 

utvärderar. Jag jobbar som resurs till förskoleklassen där jag är med läraren i gruppen. Jag 

planerar inget då utan det är läraren som planerar. Sedan är jag repuls och SET ansvarig också 

och grundresurserna i fritidshemmet. Men även pedagogiska luncher och rastvakt. Det 

viktigaste tycker jag är att alla som jobbar på skolan är bra förebilder. Att man hjälper och 

stöttar barnen, jag tycker att det sociala är det absolut viktigaste för att barnen skall kunna lära 

in kunskap.  

Fp 3: Inköp är mitt huvudansvar, sen är jag på fritidshemmet och pysslar och sånt med 

barnen. 

Fp 4: Min roll som fritidspedagog är att jag är både kopplad till fritidshemmet och är med i 

skolan. Jag är mest med i förskoleklassen eftersom att jag är i grunden förskolelärare. Men jag 

har utematte 1 pass i veckan och resurs i förskoleklassen, gymnastiken har jag också. Det 

gäller att ha koll utöver detta vad som ska göras i fritidsverksamheten. Vi har styrda 

aktiviteter nästan varje dag, Måndagar har vi utedag, Tisdagar skaparverkstad där vi gör något 

skapande. Sist byggde vi lego och byggde hus. Vissa saker kör vi faktiskt att alla ska vara 

med, så när vi byggde lego delade vi in barnen i grupper och så byggde vi tillsammans i 

grupp. Men är det olika målargrejer och sånt så är det inte alltid att alla behöver vara med. 

Men oftast tycker alla att det är kul när de väl börjat. Så det gäller att organisera det också 

samtidigt som man ska planera de lektioner man ska ha.  

Fp 5: jag tänker faktiskt att det finns flera dimensioner i det, en grunduppgift är att barnen ska 

få mellanmål, det fysiska omhändertagandet som man måste ge dem. Att dem får mat och 

sådant, frukost på morgonen att det är en grunduppgift. Men sedan tänker jag att min 

grunduppgift är det sociala. Att man får barnen att fungera som bra sociala människor, stärker 

deras självförtroenden det tänker jag är min grunduppgift, alltid. Jag tror att jag alltid har 
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jobbat så att det har varit det som varit grejen när man valt saker att göra, att som vi har att 

barnen får vara med och göra mellanmål. Det gör barnen inte för att jag är lat, utan de gör 

detta för att jag tror att de behöver tränas i sånt, om man känner att man klarar av sådana saker 

så stärker de deras självförtroende och man känner sig delaktig. Det har varit min grundtanke 

alltid, att barnen ska känna sig behövda. En annan grunduppgift som är viktig är att skapa 

utrymme för dem att leka. När det gäller leken så ska barnen veta att jag finns där, om det 

skulle behövas, att man skapat miljöer där det kan och vågar leka. Att det finns plats att leka 

men också att de känner de kan leka. Sen tycker jag att det har förändrats genom åren. Det här 

berömmande arbetssättet som vi kör med, för det första så känns det mycket bättre att vara 

med barnen bland det, att säga ”vad ni är duktiga på att leka” eller ” oj vad fint det är här inne 

när ni städat”, förr var det mer fostran tycker jag och det har förändrats enligt mig. Men det 

ingår i det sociala att se att de fungerar som sociala människor. Vi har jättestort ansvar i 

skolan att se hur en grupp fungerar. Att man inte mobbar ut någon i gruppen och att man inte 

skrattar åt någon, ja det är viktigt. Jag tycker att man inte tar det på allvar i många grupper, 

utan man säger att ”hon/han är inte rätt uppfostrad”, fast det är vi som gör grupp uppfostran 

den står för oss.  

Fp 6: Mina grunduppgifter är att jag är resurs till en klass, min resurs tjänst är på 25 %. Så då 

är jag med i klassen med klassläraren och stöttar upp, för de barn som behöver det. Sedan har 

jag praktisk undervisning med barnen, där jag till exempel om vi håller på med matematik så 

tar jag med barnen och har utematte. Om vi håller på med något temaarbete så jobbar jag 

praktiskt med det, det kan exempel vara Europas länder så jobbar jag med bild och from med 

barnen. Läraren tar mer det teoretiska. Sedan är jag resten på fritidshemmet.   

 

 

 

4.3 Är du involverad i skolverksamheten?  

Fp 1: Ja jag är involverad i skolverksamheten och mina områden som jag arbetar med är bild 

och etik. Bild ingår i mina studier. Sedan har jag kompisraster och så är jag rast vakt.  

Fp 2: Ja, resurs i förskoleklassen, gymnastiken har vi förskoleklassen till tvåan., rastvakt, 

pedagogiska luncher, kvällsmöten tillsammans med lärarna. Vi är med i stort sett under hela 

dagen på ett eller annat sätt. Jag tycker att delar som rastvakt och de pedagogiska luncherna är 
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lika viktiga bitar som resten. Repuls sker också på skoltid. IUP- samtal är vi också 

involverade i, Vi kan inte vara med på alla samtal även om vi önskar att vi kunde det.  

Fp 3: Nej det har jag egentligen inte utan det jag gör är att kan hjälpa till om någon av lärarna 

behöver hjälp, då kan jag gå in och stötta i klassen.  

Fp 4: Ja, det är gymnastiken, som resurs till läraren och förskoleklassen då har jag ingen 

planering utan går efter förskolelärarens planering. Sen har jag utematten också.  

Fp 5: Ja det är jag, dels har jag lektioner som jag planerar själv det är idrott tillsammans med 

en till fritidspedagog, sen har jag bilden och sedan dansar vi med våra barn så det har jag 

också ansvar över. Det ligger under idrotten men vi har speciellt tillfälle för det. Och musiken 

är det jag som planerar och håller i. Vi jobbar med mattegrupper, då barnen får genomgång i 

små grupper och då har jag kvar resten av barnen, de som inte är ute i smågrupperna just då, 

då räknar vi i matteboken. Detta skulle inte gå att genomföra om inte jag var där då. Sedan har 

jag tillsammans med läraren på Fredagar, då jobbar jag i klass hela dagen. Vi säger att vi 

jobbar med kiwi, det är för att materialet heter så. Vi läser och skriver mycket, och gruppen är 

indelad i två grupper blandad ett/tvåa. Jag och läraren planerar detta tillsammans. Så det är på 

mattelektionen som jag går in som resurs. Sedan är det så att om vi har ett barn som behöver 

mer stöttning så kan jag gå in som resurs mer just nu för det barnet. Det viktigaste är att 

barnen får det bästa möjliga.   

 

Fp 6: Ja absolut är jag involverad i skolverksamheten. Vilka sätt är lite som jag sa innan, jag 

har framförallt den praktiska delen i ämnena. Det är framför allt i matematik och tema som 

jag är med i och i tema ingår bland annat geografi och lite svenska, men jag är lite i alla 

ämnen om jag säger så. Men jag har ingen direkt undervisning, att jag håller i teoretiska 

lektioner utan det är mer det praktiska. Sedan är det sociala relationer som jag jobbar mycket 

med, det jobbar vi med hela tiden och backa upp och finnas där jag behövs. 

 

4.4 Vilka är dina uppgifter på fritidshemmet? 

 

Fp 1: Mina uppgifter på fritidshemmet är att bedriva aktiviteter med barnen. Att barnen ska 

känna trygghet. Det är viktigt att vi låter barnen få inflytande i verksamheten och att de får en 

meningsfull fritid, men också att hälsa och rörelse får en meningsfull betydelse på 

fritidshemmet.  
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Fp 2: Ja, det är att alla barn får en tillvaro på fritidshemmet, att alla barn blir sedda. 

Möjligheten till vila, möjlighet till aktiviteter, vi jobbar mycket och aktivt med fritidshemmets 

mål som vi har satt upp på våran avdelning. Barnen ska känna sig trygga och ta ansvar och det 

ska kännas bra att vara på fritidshemmet. Vi jobbar mycket med det sociala, den sociala 

kompetensen, men att man kan pyssla och leka också. Jag tycker att grundorden är social 

kompetens. Vi har också utedagar och uteaktiviteter som ska planeras, och barnen är med och 

gör mellanmål. Då får barnen samarbeta också vilket är viktigt, att alla parter kan samarbeta 

tillsammans på fritidshemmet. Vi försöker ”pusha” barnen till att göra så mycket som möjligt 

själva. Inte för att vi personal ska ha mindre att göra utan för att dom ska stärkas som 

individer. Att de ska våga tro på sig själva och det är okej att göra fel, många vågar inte prova 

på för dom vill inte göra fel. Jag känner mig även som en ledare, jag måste kunna leda barnen, 

vara bestämd och visa vilka regler som gäller men sen är det viktigt att skapa en bra relation 

till barnen också så det vågar prova nya saker. Inte vara rädda för att misslyckas. Vi jobbar 

med positivit förhållningssätt, jag försöker vara en bra förebild och ha positivitet. Även i 

arbetslaget samarbetar vi mycket. Vi tar vara på varandras kompetenser, sen så tycker vi olika 

ibland man har olika idéer och lösningar, men jag tycker att det är en jätte styrka att ha 

arbetslag, för att få ett bra arbetslag tror jag att det bygger på tillit.  

Fp 3: ja det är pyssel och inköp som är mina ansvar på fritidshemmet.  

Fp 4: Det är att styra verksamheten och planera den. Se till så att det finns mellanmål och 

planera de som ska göras på fritidshemmet, om det är styrda dagar. Sedan har jag även ansvar 

för att skriva schema och handla in laktosmat.  

Fp 5: Ja, jag tänker så att jag ska vara en trygg och tydlig vuxen. Vi har satt upp mål att de 

ska vara lekskickliga och sammarbeta och så, och vi har nio, tio sådana mål som man tänker 

på hela tiden. Så fort det är någonting så säger vi ”vad bra ni sammarbetar” eller så. Sedan har 

man alla andra uppgifter också som ska göras, med mellanmål och pyssel som också ska 

göras. Att barnen ska göra saker vara kreativa och utveckla sig i sådana lägen också. Men 

sedan är det så att det är viktigt att prata, jag och den andra fritidspedagogen har en vision och 

att man någonstans har den visionen i botten och sedan arbetar för att nå den. Vi vill att våra 

barn skall göra det här och det här, för att utvecklas. Att vara ansvarstagande. Grunden är 

ändå att de ska känna sig trygga och utvecklas och bli bra människor, som kan ta ansvar och 

kan göra en massa bra saker. 
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Fp 6: De största uppgifterna på fritidshemmet är väl egentligen att vi lägger väldigt mycket 

vikt i att vi har fri lek. Det är ett synsätt vi har på detta fritidshemmet att den fria leken behövs 

och inte för uppstyrt. Mycket tid läggs på den fria leken, men att vi finns där om det behövs 

hela tiden genom att se och iaktta. Att se gruppens uppbyggnad och hur det fungerar och se 

vad som sker i den fria leken. Sen är det mycket värdegrundsarbete, det är en stor bit av 

arbetet av fritidshemstiden. Att hela tiden prata med barnen om vad som är rätt och fel och 

hur man är en bra kompis. Man kommer in mycket i det sociala på fritidshemmet.  

 

 

4.5 Tycker du att dina uppgifter på fritidhemmet/skolverksamheten 
stämmer överens med den bild du har av fritidspedagogens yrke 
utifrån din utbildning och erfarenheter?  

 

Fp 1: Ja det tycker jag den gör då jag har bild som ingår i mina studier och jag jobbar mycket 

med den sociala biten som jag också fått med mig i utbildningen och a erfarenhet.  

Fp 2: Nej det tycker jag inte eftersom jag har barnskötarutbildning. Jag tror att många 

barnskötare inte har så stort ansvar utan dom har som exempel, mathantering och sådana 

saker. Jag tror att det har att göra med vad man är för person också hur man släpps in i 

arbetslaget, för att få den roll du har eller får. Att mitt arbetslag ser att jag har den 

kompetensen fast inte på papper, men sedan har jag gått kurser som utökar min kompetens. 

Även om jag inte har en komplett fritidspedagogutbildning så har jag nog bitar ur den.  

Fp 3: utifrån mina erfarenheter så tycker ja de, fast fritidshemmen som jag varit på jobbar 

olika. Man rättar in sig utifrån hur varje verksamhet jobbar, jag kan komma men någon idé 

ibland men annars utifrån hur varje avdelning jobbar.  

Fp 4: Eftersom att jag är förskolelärare så är det inte riktigt samma sak, har svårt att såga att 

jag ser likeheter. Men mina erfarenheter och hur vi jobbar här tycker jag att jag har koll. 

Fritidspedagogens roll tycker jag är klar och tydlig här på skolan för man vet vad man ska 

göra. Tio timmar i veckan är vi med i klassen inklusive planeringstiden. Jag tycker att man 

blir mer involverad i barnen när man är med i klassen och man får ett arbetslag.  

Fp 5: Jag tycker att den har ändrats jätte mycket, jag tycker kanske inte att min utbildning var 

så riktad mot det jag gör idag. Utan att när jag började jobba var de 15 barn och 3 vuxna, vi 

hade 5 barn per vuxen. Idag har jag 18,5 barn som jag ska klara själv. Vi kunde då spela 

mycket mer spel, pyssla och gör mer saker än vad man kan idag. Men om man förändrar sitt 
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arbetssätt och jobbar mer mot gruppen, så tycker jag ändå inte att det är sämre eller vad man 

ska säga, eller det är klart att det är sämre för det skulle inte vara så mycket barn på en vuxen, 

men jag tycker att vårt arbetssätt fungerar så att man kan göra det man vill. Jag tycker också 

att utbildningen jag gick inte var så riktad mot fritidshemmet, utan det var så ”flummigt” 

allting. Man förstod inte riktigt, jag hade en lång praktik på nio veckor, och det var först då 

jag förstod hur man kunde göra. Jag fick ingen handledning i exempelvis konflikthanering 

eller i hur man håller en grupp. Jag tycker att man borde lägga mer vikt i hur man ska göra i 

vissa situationer, det konkreta arbetet för det är det som är verkligheten sen när man kommer 

ut i verksamheten.  

 

Fp 6: Ja, skulle jag vilja svara på den frågan till stor del. Jag tycker att jag i det praktiska 

arbetet handlar mycket om utifrån min utbildning, och även värdegrundsfrågor har jag i min 

utbildning. Men däremot som resurs lärare kan man diskutera om det egentligen skall vara så. 

Nu trivs jag som det men man kan ju diskutera det om jag är fritidspedagog då, det känns 

ibland som om man blir en elevassistent vilket egentligen inte skulle krävas utbildning för. Så 

ja till största del tycker jag det.  

 

4.6 Sammanfattning av intervjuer 

Utifrån intervjuerna som gjordes med sex fritidspedagoger, framkom det att tre av 

intervjupersonerna inte hade någon fritidspedagogutbildning, två av dessa är barnskötare, den 

tredje har en förskolelärarutbildning. De tre övriga personerna har utbildningen till 

fritidspedagog. Jobberfarenheterna skiljer sig på skolan, då den som jobbat längst inom yrket 

har arbetat i över 30 år medan den som jobbat minst är 1 år, efter sin examen.   

 

Det som framkom i intervjuerna var att fem av sex fritidspedagoger var involverade i 

skolverksamheten, fyra av dem är resurs till klass på olika sätt, där det är med läraren och 

stöttar upp. En fritidspedagog hade praktisk undervisning med skolklassen en annan hade 

både musik, dans och två hade bild. Tre av fritidspedagogerna hade idrott som ett ämne, där 

de planerade, genomförde och utvärderade. Den fritidspedagog som inte var involverad i 

skolverksamheten, kunde ibland hjälpa till om läraren behövde hjälp med något. De flesta 

fritidspedagoger menade att en uppgift på fritidshemmet var att göra barnen till sociala bra 

människor. Att jobba inom fritidshemmet innebär mycket socialt arbete menar fyra av 

intervjupersonerna. Barnen skall också känna trygghet att vara på fritidshemmet. En 
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fritidspedagog ansåg att en del av hennes roll var att vara en tydlig vuxen och visa regler och 

skapa bra relationer med barnen. Att alla på skolan ska vara bra förebilder. En annan 

fritidspedagog menade att hennes yrkeroll hade flera olika delar, bland annat det fysiska 

omhändertagandet, men samtidigt stärka barnen, hon berättar att hennes roll har förändrats 

med tiden.. Hon förklarar att när hon började jobba som fritidspedagog hade de femton barn i 

en grupp och var tre vuxna, alltså fem barn på en vuxen. Idag skall man ha ansvar för över 

arton barn själv. 

 

En fritidspedagog berättade att på deras fritidshem har det nästan varje dag en planerad och 

strukturerad aktivitet med barnen, alla måste delta på de flesta aktiviteter. En annan 

fritidspedagog belyste vad viktigt hon tycker det är med den fria leken på det fritidshemmet 

hon jobbar på. Att barnen ska få leka med vad de vill. En fritidspedagog menade att det är 

viktigt att skapa en miljö för barnen där de kan och vågar leka. En viktig del är att få barnen 

att fungera i grupp, det är fritidshemmet och skolan som gör gruppuppfostran.  

 

Två fritidspedagoger ansåg att det tyckte att de uppgifter de har på fritidshemmet och i 

skolverksamheten stämmer överens med den bilden av yrket utifrån sina utbildningar. Den 

ena fritidspedagogoen tycker att det stämmer överens för att hon har bild som ingår i studierna 

och den sociala delen har hon fått med sig i sin utbildning. Den andra fritidspedagogen tycker 

att det stämmer överens till största del. Då hon har praktiskt arbete som ingick i studierna 

samt värdegrundsfrågor som också belystes under hennes studietid. Men hon tyckte att jobba 

som resurs kanske inte egentligen är en fritidspedagogs roll, utan en elevassistents jobb. Två 

fritidspedagoger som i grunden är barnskötare tycker inte att deras utbildning stämmer 

överens. Men med den erfarenhet de har så tycker de att den stämmer bra. En av de två menar 

att hennes största uppgifter är inköp. Den andra arbetar mycket vid att få en bredare 

kompetens och har även fristående kurser som utökar detta. Den intervjupersonen med 

förskolelärarutbildning anser att det skiljer sig, och har svårt att se likheter i sitt arbete och sin 

utbildning. Men utifrån den erfarenhet hon besitter så stämmer den roll som hon har som 

fritidspedagog överens. En annan fritidspedagog anser att den syn hon hade från sin 

fritidspedagogutbildning har förändrats med tiden Hon menar att hennes utbildning inte var så 

riktad mot det hon gör idag och hon tyckte att hennes fritidspedagogutbildning var ”flummig” 
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5. Analys av resultat 
 

5.1 Fritidspedagogens uppgifter i sin yrkesroll. 

 

Det som framkom i resultatet var att flera av fritidspedagogerna ansåg att en viktig punkt i 

deras yrkesroll var att göra barnen till bra sociala människor och att jobba inom fritidshemmet 

innebär stort ansvar i det sociala arbetet. Det är också viktigt att barnen känner trygghet på 

fritidshemmet. En fritidspedagog ansåg att hennes roll var att vara en tydlig vuxen och visa 

regler och skapa goda relationer med barnen, att vara en bra förebild. En annan fritidspedagog 

menade att hennes yrkesroll hade flera olika delar, att stärka barnen men att det finns delar 

som exempelvis det fysiska omhändertagandet. Samma fritidspedagog förklara också att 

hennes roll har förändrats med tiden. När hon började jobba hade hon femton barn i en grupp 

med tre vuxna, alltså fem barn per fritidspedagog. Idag är det över arton barn per vuxen. 

Calander (1999) beskriver fritidspedagogens yrkesroll som en förändringsprocess. Calander 

menar att från början till idag har yrkets identitet varierat. Om man ser när fritidshemmet 

kallades för eftermiddagshemmet och då det var reaktionstanken som var i fokus med tillsyn, 

omsorg och fritid till den ändrades till den pedagogiska tanken där fokus var omsorg och 

målinriktad lärande eller i annan form av undervisning. Av denna skillnad som blev så 

betraktade fritidspedagogerna förhållandet till skolan och lärarna. Idag är fritidshemmet helt 

involverat i skolans verksamhet. Fritidshemmet är ett komplement till skolan och inte till 

hemmet som det var tidigare. 

 

I skolverkets rapport framkom det att fritidspedagoger och den skolpedagogiska 

verksamheten beskrevs som en lärare och skola. Fem av sex fritidspedagoger förklarade i 

intervjuerna som gjorts att de var involverade i skolan på olika sätt, fyra av dem var resurs till 

klassen och till läraren och stöttade upp på olika sätt.  Men att de hade egna lektioner också, 

som bland annat idrott, praktisk undervisning, bild och musik. En fritidspedagog beskrev 

också att på hennes fritidshem finns det styrda aktiviteter, där alla barnen skall vara delaktiga. 

Utifrån mina erfarenheter ute i verksamheterna så arbetar fritidspedagoger på flera olika sätt, 

den känsla man får är att fritidspedagogens uppgift och roll varierar beroende på hur 

samverkan mellan fritidspedagoger och grundskollärare sammarbetar. Om det finns en bra 

samverkan dessa parter emellan så får fritidspedagogen en större roll i skolverksamheten. 

Haglund (2005) skriver att yrkesrollen fritidspedagog är motsägelsefull och kravfylld, genom 
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detta leder det till att fritidspedagogens roll blir dubbel. Fritidspedagogens roll får en liknande 

roll som lärare, då lärare och fritidspedagog delar gruppen och får gemensamt material. 

Fritidspedagogerna blir också som en hjälplärare genom att ge extra stöd. Hansen (1999) 

beskriver yrkesidentiteten och att det finns svårigheter i att definiera och avgöra yrkets 

innehåll, detta är ett problem som återkommer. Yrkesrollen beskrivs ofta som ”luddig” av 

fritidspedagoger och omgivningen. Under intervjun med en fritidspedagog beskriver hon att 

under hennes utbildning kände hon en flummighet. Hon fick inte grepp om yrket förens hon 

kom ut i verksamheten. Hon tyckte inte att utbildningen var riktad till fritidshemmet, även fast 

hon gick en fritidspedagogutbildning. Mina reflektioner kring fritidspedagogens roll var från 

början delad. Hur fritidspedagoger arbetar, vad är grunduppgifterna, hur involverade är de i 

skolverksamheten var tankar som bland annat uppkom.  

 

 

5.2 Skolan och fritidshemmet 

 

Rohlin (2001) menar att huvudsyftet i fritidshemmet är att elever och barn får stöd i sin 

utveckling genom aktiviteter av olika slag den tid de inte är i skolan. Men fritidshemmets 

verksamhet är till skillnad från skolverksamheten frivillig. Flera fritidspedagoger beskriver 

under intervjuerna hur det på olika sätt använder sig av fritidshems tiden. Den kunde vara 

exempelvis pyssel, utedagar, planerade aktiviteter där alla barnen skulle vara delaktiga, den 

fria leken där barnen får leka med vad de vill. Samt att fritidspedagogerna jobbar med den 

sociala kompetensen. Det finns olika aktiviteter beroende på fritidspedagogernas arbetssätt. 

Det känns som att varje fritidspedagog och avdelning bestämmer själva hur det vill jobba på 

fritidshemmet och hur det vill att tiden på fritidshemmet ska bedrivas. Ett centralt begrepp för 

fritidshemmet skulle kunna vara den sociala kompetensen. Där alla på fritidshemmet jobbar 

för att stärka och lyfta varje barn utifrån de olika arbetssätten som de använder.  

 

Haglunds (2005) beskrivning i sin avhandling där Flising förklarar att fritidspedagogens 

arbete har samma slags uppgifter och genomförande utifrån sammarbetet på ett skolliknande 

sätt. En fritidspedagog berättade att på deras fritidshem har det nästan varje dag en planerad 

och strukturerad aktivitet med barnen, alla måste delta på de flesta aktiviteter. En annan 

fritidspedagog belyste vad viktigt hon tycker det är med den fria leken på det fritidshemmet 

hon jobbar på. Att barnen ska få leka med vad de vill. 
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Under 1970-80 talet var fritidshemmets verksamhet uppbyggt på ett väletablerat sätt. Då hade 

fritidshemmet relativt små barngrupper med två fritidspedagoger och barnen gick kortare 

skoldagar, och många barn var kvar de tre, fyra första åren på fritidshemmet. Under 2000-talet 

förändrades barngrupperna till betydligt större och barnens tid på fritidshemmet blev kortare 

då kommunen som hade den ekonomiska föräldraavgiften som verktyg. En fritidspedagog 

förklarade hur hennes roll under hennes trettio år som fritidspedagog har förändrats. Då hon 

började hade fritidshemmet en mindre grupp som bestod av tre personal och en barngrupp på 

ca femton barn. Då fanns möjligheterna att göra mer med barnen förklarade hon. Men med 

åren så har barngrupperna förändrats och varje pedagog har över arton barn att ansvara över, 

detta leder till att arbetssättet har förändrats med tiden. Nu får fritidspedagogerna arbeta mot 

gruppen och få den att fungera på ett annat sätt menar hon.  

 

Fritidshemmets uppgift är att socialisera och utveckla barnen i grupp. När barnen samspelar i 

grupp med andra utvecklar de självkänsla och identiteten. Det sociala normerna och värdena 

får barnen genom gruppen och i en välfungerande grupp ger barnen glädje till varandra. I en 

grupp finns möjligheten att ge barnen en konkret handling i demokrati tänkande och 

jämställdhets frågor.  Att fritidshemmet är en plats där utrymme finns för utveckling och där 

barnen kan få uttrycka sina känslor genom leken och på så vis utveckla sig till bra och 

förnuftiga människor. En fritidspedagog menade att det är viktigt att skapa en miljö för barnen 

där de kan och vågar leka. En viktig del är att få barnen att fungera i grupp, det är 

fritidshemmet och skolan som gör gruppuppfostran menar hon. 

 

5.3 Kvalifikationer i fritidshemmet och skolan 
 

I skollagen beskrivs fritidshemmet som en kompletterande verksamhet till skolan, uppgiften 

är att stimulera elever i sin utveckling samt att stödja och ge eleverna en meningsfull tid på 

fritidshemmet. På fritidshemmet ska det finnas utbildad personal med erfarenheter, så som 

lärare, fritidspedagoger, eller annan personal med dessa kompetenser. Utifrån intervjustudien 

framkom det att tre av de sex fritidspedagogerna inte har en fritidspedagogutbildning. Två av 

dessa är barnskötare i grunden, den ena har en erfarenhet som baseras på tio år på fritidshem. 

Den andra har utvecklat sin kompetens genom frigående kurser, och har en erfarenhet på 
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tjugofyra år. Den tredje har en förskolelärarutbildning, hon tyckte att hennes utbildning 

skiljde sig från den roll hon har idag. Men utifrån sina erfarenheter tyckte hon att den stämde 

och hon visste vilken roll hon hade idag om fritidspedagog. En fritidspedagog som har 

utbildningen ansåg att hennes roll har förändrats med tiden. Hon tyckte också att hennes 

utbildning var ”flummig”. Den viktigaste kompetensen jag tror att en fritidspedagog behöver 

är den sociala. Utifrån intervjuerna som gjorts så har inte alla en fritidspedagogutbildning men 

de bedriver verksamheten och har liknande uppgifter även om en med barnskötarutbildningen 

har inköp som ett huvudansvar och kanske skiljer sig så har de andra med annan utbildning än 

fritidspedagogsutbildningen ett liknande arbetssätt. 

 

I läroplanen LGR 11 förklaras att skolans uppgift är att eleverna ska hitta den egenart för att 

medverka i samhällslivet genom att vara de bästa ansvariga i frihet. Det beskrivs också hur 

undervisning ska förbereda eleverna i samhällslivet och detta ska ske ur en demokratisk 

arbetsform. Två fritidspedagoger tycker att deras uppgifter på fritidshemmet stämmer överens 

med den bild de har av sin utbildning, då båda har en utbildning för fritidspedagoger.  Den 

ena menar att genom sin utbildning har hon fått med sig delar så som bild och den sociala 

delen. Den andra fritidpedagogen tycker att hennes utbildning stämmer överens till stor del 

med hennes yrkesroll, då hon har fått med den praktiska delen och värdegrundsfrågor i sin 

utbildning. Det som hon tycker inte stämmer riktigt med utbildningens del är att vara resurs 

till klassen. Hon menar att denna roll kan vara för elev assistenter.  
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6. Slutsatser   
 

6.1 fritidspedagogens beskrivning av rollen 

Valet av detta ämne valdes för att fritidspedagogen har en yrkesroll som varierar. Yrkesrollen 

kan skilja sig på flera sätt, och det finns flera olika faktorer som skiljer fritidspedagogernas 

arbete åt och gör att uppgifter och rollen blir delad. En faktor är att yrkesrollen och yrkets 

identitet har under en lång period förändrats, genom att fritidshemmet gjorde stora 

förändringar och blev involverad i skolverksamheten fick fritidspedagogerna en ny yrkesroll. 

De sex fritidspedagoger som intervjuades hade alla olika kompetenser och uppgifter på 

fritidshemmet och i skolverksamheten. De allra flesta hade en stor roll i skolverksamheten 

och var både resurser men hade också egna lektioner som de planerade. På fritidshemmet 

menade många av intervjupersoner att den sociala delen i arbetet var viktig, att göra barnen 

till bra sociala människor. Att vara en bra förebild och visa trygghet till barnen. I LGR 11 står 

det att barnen ska förberedas att komma ut i samhällslivet med hjälp av demokratisk 

arbetsform.  

 

6.2 Pedagogiska utbildningens beskrivning 

 Alla hade olika utbildningar och kompetenser och erfarenheter och det kan vara den andra 

faktorn.  Det man kan ställa sig frågan är varför tre av intervjupersonerna hade en annan 

utbildning och inte hade en fritidspedagogutbildning. Fritidspedagogens yrke ger enligt flera 

styrdokument och i skollagen en antydan på att fritidspedagoger ska vara en person som ska 

förbereda barnen till samhällslivet. Fritidspedagogens uppdrag ska också vara att socialisera 

barnen i grupp och få dem att utvecklas. Är det den sociala kompetensen hos de vuxna som 

räknas in för att kunna vara en bra fritidspedagog utan utbildning men med en lång 

erfarenhet? Det är en fördel att ha en utbildning då man får en djupare grund att stå på. Man 

får en bredare inblick i skolverksamheten och i fritidshemmet om man har en utbildning. 

Allmänna rådet skriver att fritidshemmet ska komplitera skolan och att det ska finnas utbildad 

personal och erfarenheter, så som lärare, fritidspedagog eller annan personal med dessa 

kompetenser. Detta kan tolkas som att det inte är nödvändigt att fritidshemmet ska ha 

utbildade fritidspedagoger utan att det går även att vara lärare eller ha en lång erfarenhet av 

yrket. Utifrån det jag har sett och de erfarenheter jag har så finns det bra personer med god 

kompetens för yrket men utan fritidspedagogutbildningen.  
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6.3  Egna reflektioner 

 

Valet av detta ämne är för att klargöra fritidspedagogens roll och synliggöra hur 

fritidspedagoger arbetar i fritidshemmet och i skolverksamheten. Utifrån det resultat jag fick 

fram visar det att fritidpedagogens roll i stort sett är att vara en resurs till klassen och till 

klassläraren. Men fritidspedagogerna har också egna lektioner där det planerar, genomför och 

utvärderar deras arbete. Det man ser är att fritidspedagoger arbetar mycket med praktiska 

ämnen, de kan exempelvis vara musik, bild, idrott, dans och andra praktiska ämnen. Det som 

också framkom vara att tre av de sex fritidspedagogerna inte hade en 

fritidspedagogutbildning, men att de hade en lång erfarenhet av yrket. De konsekvenser som 

kan uppkomma när det finns personal på fritidshem utan utbildning är att fritidspedagogens 

status kan sjunka och därigenom få svårt att ta sig upp i yrkesklasserna. Fritidspedagogens 

yrkesroll är bred och varierande därför anser jag att en utbildning ligger till grund för att 

utföra ett gott arbete, samtidigt kan kompetensen finnas hos icke utbildade då de exempelvis 

kan ha en lång erfarenhet av yrket, men i slutändan är en utbildning en start för gott lärande 

och vidare utveckling. Om jag fick möjligheten till att göra något annorlunda skulle mina val 

av intervjupersoner vara mer noggrant utvalda, där frågan om utbildning skulle varit med. 

Men utifrån den tid som var begränsad så anser jag att med den erfarenhet som 

intervjupersonerna utan fritidspedagogutbildning hade så fick jag ändå fram relevant 

information och tankar. Mina frågeställningar blev besvarade utifrån de förutsättningar som 

fanns.  

 

Det som kan konstateras är att fritidspedagogens roll är att rollen är bred och en av den 

yttersta uppgiften fritidspedagogen har är att delge barnen den sociala kompetensen och att 

visa hur man är en bra människa i samhällslivet. Den sociala biten sker under hela skoldagen 

och under fritidshemstiden, fritidspedagogerna får chansen att se en helhets bild av varje barn 

och får en djupare och en bredare relation tror jag. Eftersom att de ser hur barnen är i klass 

och hur det fungerar i grupp både på skolan och på fritidshemmet får de en förståelse och en 

djupare relation till varje barn. Utifrån mina reflektioner anser jag att den viktigaste 

kompetensen som en fritidspedagog bör ha är den sociala delen, att kunna fungera som en bra 

människa i det sociala samhällslivet, att veta vad som är rätt och fel och att vara en god 

förebild. Andra delar som jag anser är viktiga är att kunna vara rättvis och visa ett ledarskap, 

detta genom att vara tydlig i instruktioner och att gruppens organisering fungerar väl. Detta 

anser även flera av mina intervjupersoner.   
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Avslutningsvis skulle jag vilja påstå att fritidspedagoger har en varierad och bred yrkesroll. 

Jag tror att fritidspedagoger behöver en stor socialkompetens och en vilja att utveckla sig själv 

och elever för att utföra ett gott arbete. Jag tror också att det behövs fritidspedagoger som 

gillar varierade arbetsuppgifter, där de både finns tid och engagemang för utveckling för barns 

olika egenskaper samt att vara en rättvis ledare som utvecklar barns lärande och som 

utvecklar barnen till bra människor. Vidare så skulle jag vilja säga att fritidspedagogens 

yrkesroll har växt fram till att bli en viktig roll i barnens utveckling både i skolan och i 

samhällslivet. Det jag tar med mig är att de finns olika sätt att värdera sin yrkesroll och det 

finns olika sätt att uttrycka sina värderingar för att utveckla barns lärande. Det som krävs av 

mig som fritidspedagog är ett gott engagemang och att få ett tillvägagångssätt som passar för 

mig som fritidspedagog och för de barn som finns på skolan och på fritidshemmet. 

 

Jag tycker att det behövs mer forskning kring detta ämne då det finns flertal avhandlingar och 

studier från 1980-1990- talet men inte så många från nutiden. Jag tycker att det kan behöva 

forskas kring fritidspedagogens roll för att fritidspedagogens yrke ska få en egen och 

igenkännande roll där alla vet vilka uppgifter som fritidspedagogen har och vilka kompetenser 

som behövs för att utföra yrket på ett bra sätt. Ett sätt att forska vidare i ämnet skulle kunna 

vara att skicka ut enkäter till fritidspedagoger och fråga hur de upplever sin yrkesroll.  

Förståelsen kan öka och bli bredare om antalet personer i undersökningen är större. Även att 

ha någon form av enkätundersökning till elever och föräldrar för att kunna få fram vad de vet 

om fritidspedagogens yrkesroll och hur de uppfattar rollen, som fritidspedagogen har i skolan 

och på fritidshemmet. Antalet intervjupersoner skulle kunna utökas till fler och antal frågor 

skulle kunna växa och bli fler, för att få undersökningen att växa vidare.  
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BILAGA 1 
Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning? Hur länge har du arbetet som aktiv fritidspedagog? 

Hur länge har du jobbat på skolan? 

 

2. Beskriv din roll som fritidspedagog i det dagliga arbetet? 

- Vad är dina grunduppgifter? 

 

         3.  Är du involverad i skolverksamheten?  

        -om ja, på vilka sätt är du involverad i skolverksamheten? 

       - om ja, vilka områden/ämnen är du aktiv i inom skolan? 

  

 

 

       4. Vilka är dina uppgifter på fritidshemmet? 

       - Hur jobbar du för att uppnå dessa uppgifter? 

 

      5.  Tycker du att dina uppgifter på fritidhemmet/skolverksamheten stämmer överens 

med den bild du har av fritidspedagogens yrke utifrån din utbildning och erfarenheter?  

     - Om ja, på vilka sätt stämmer de överens? 

    - Om nej, vilka skillnader ser du?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


