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ABSTRAKT 

Fritidspedagogernas profession har genomgått en stor förändring i sättet att arbeta inom 

skolan där fritidspedagogerna har haft utmaningar i att hävda sin profession. En av 

anledningarna till att fritidspedagogerna ställts inför utmaningar med att hävda sin 

profession är att uppdraget i skolan består av otydliga arbetsuppgifter under den samlade 

skoldagen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fritidspedagogerna uppfattar 

sin roll i klassrummet och hur de arbetar där samt hur de ser på den föränderliga 

yrkesrollen. Studiens resultat är baserat på åtta intervjuer med olika fritidspedagoger. I 

studien beskrivs vilket förhållningssätt ämneslärarna och fritidspedagogerna har till 

varandra i arbetslaget.  

Nyckelord: Yrkesidentitet, klassrum, status, Kompetens, Resurs, samspel 
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1 INTRODUKTION 

Som blivande fritidspedagoger ville vi ta reda på hur fritidspedagogen ser på den 

föränderliga yrkesrollen under den samlade skoldagen i klassrummet. 

Fritidspedagogen arbetar på två arenor inom skolverksamheten, den ena är 

fritidshemmet och den andra är skolan.  Dessa två skiljer sig åt på grund av att den 

ena verksamheten är frivillig och den andra är obligatorisk. Utifrån denna kontrast 

ville vi undersöka hur en fritidspedagog arbetar i klassrummet under den 

obligatoriska skoldagen. Frågan vi ställde var: arbetar fritidspedagogen på samma 

sätt under fritidsverksamheten som i klassrummet eller hur förhåller sig 

fritidspedagogen till sitt arbetssätt?  

Fritidshemmets gränser sträcker sig både inom skolan och inom det pedagogiska 

området inom fritidshemsverksamheten. Fritidshemmet är en egen verksamhet men 

denna verksamhet integreras mer och mer med skolan. Detta sker bland annat genom 

att skolan tar mer plats under fritidsverksamheten med till exempel läxläsning. 

Fritidshemmet ska komplettera skolan så ett eleverna lättare kan hantera och ta till 

sig kunskapsmålen i skolan (Skolverket, 2011). 

Synen på Fritidspedagogernas profession är dels en individuell fråga och dels beror 

det på hur arbetslagets struktur ser ut. Den centrala problematiken i 

fritidspedagogens uppdrag under den samlade skoldagen är, fritidspedagogens 

utmaning i att få möjlighet till att hävda sin profession i skolan (Calander, 1999). 
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2 BAKGRUND 
Denna del av uppsatsen behandlar fritidspedagogens uppdrag och yrkesidentiteter 

samt integreringen med skolan. Fritidspedagogen och fritidsverksamhetens framväxt 

samt utveckling beskrivs i texten nedan. Detta för att läsaren ska få en större inblick i 

den roll som fritidspedagogen har i klassrummet.  

2.1 Förändrade villkor påverkar fritidspedagogens roll 

2.1.1 Fritidshemmet flyttar in i skolan 

Andersson (2014) diskuterar förändringen av lokaler som fritidspedagogen arbetar 

inom. Tidigare hade många fritidshem egna lokaler men nu blir arbetet allt mer 

integrerat med skolans lokaler. Andersson beskriver att det bland annat har att göra 

med fritidshemmets måltidsrutiner under dagarna. Innan hade man en pedagogisk 

planering där barnen själva var delaktiga i matlagningen och/eller mellanmålen. 

Numera använder man sig av skolans matbespisning som tillhandahåller maten. På 

en av skolorna som återfinns i Anderssons (2014) undersökning har de återinfört 

mellanmålet och barnens delaktighet. Det pedagogiska syftet med detta var att göra 

barnen mer sedda och ge dem utvecklingsmöjligheter inom den personliga tilliten. 

Lokalernas inverkan på verksamheten har en stor betydelse för den kreativa 

pedagogiken. Dagens lokaler är oftast inte anpassade för den verksamhet som 

fritidshemmen har. Tidigare jobbade fritidspedagogerna hela tiden med skapande 

uttryck. Nu finns det varken plats eller tillräckligt med tid till detta på grund av stora 

barngrupper och att de delar lokal med skolverksamheter. 

2.1.2 Barnantalet ökar 

Hjalmarsson (2014) diskuterar fortsatt ökning med barn som är inskrivna på 

fritidshemmet. Författaren tar upp att det var ca 410 000 inskrivna elever mellan 6 

och 12 års ålder i Sverige (a.a.). Statistik från 1990-talet visar att barngruppernas 

storlek var cirka 18 stycken. Till skillnad från 2008 så har barnen fördubblats sedan 

1990-talet. 2008 var det nästan 36 barn i varje barngrupp (Skolverket 2009b). 

Andersson (2014) beskriver att den största förändringen, enligt fritidspedagogerna 

själva, är hur barngruppernas storlek har förändrats. Nu är det flera barn i 

barngrupperna och färre fritidspedagoger. En av de intervjuade med längst erfarenhet 

i yrket förklarade att förr var man 2 fritidspedagoger på ca 12 barn och nu har det 

skett en ökning till cirka 5 fritidspedagoger på 80 barn. På grund av de stora 

barngrupperna anser vissa av de intervjuade i studien att de inte har tid till alla 

barnen för att kunna skapa sociala relationer. Skapandet av relationer har förändrats 

eftersom det inte finns tillräckligt med tid och vissa uppfattar nu fritidshemmet som 

en avlastningsplats för barnen. Enligt svaren från de fritidspedagoger som började 

arbeta på senare tid så reagerar de inte alls så mycket som de äldre angående de 

större barngrupperna. De nyare fritidspedagogerna har inget att jämföra med och 

därför ser de inte detta som någon större belastning. Enligt Anderssons studie har det 

skett förändringar för dem som började arbeta under 2000-talet. Bland annat 

variationen på olika arbetsplatser, som till exempel att jobba i en storstad där det 

finns mycket sociala problem eller på landet där det kanske är lugnare.  
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2.1.3 Möten mellan olika professioner påverkar yrkesrollen 

När arbetslag inom skolan och fritidshem möts kan spänningar mellan de olika 

individerna uppstå. Detta eftersom skolan som arena är laddad med prestige och 

formella strukturer som inte återfinns hos fritidshemmet. Arbetslagen är till för att 

förena yrkesidentiteterna men det är en utmaning att förverkliga det då isolationen i 

arbetslagen försvårar kommunikationen mellan individerna (Calander, 1999). 

Hansen (1999) hävdar att inom yrkesrollerna fritidspedagoger och lärare så anses 

lärarna ha en högre status i skolan än fritidspedagogerna. En av anledningarna är att 

samhället ställer högre krav på läraren. En annan anledning kan vara att lärare har 

funnits längre i verksamheten och har skapat en större roll inom skolverksamheten. 

Detta beskrivs som några anledningar till att fritidspedagogen underordnas läraren.  

Andersson (2014) påpekar att fritidspedagogernas roll har förändrats under de 

närmsta åren innan Anderssons studie genomfördes. Fritidspedagogen ska sköta sin 

egen uppgift gentemot fritidshemmet men också olika arbetsuppgifter under den 

obligatoriska skolgången. Fritidshemmet och fritidspedagogernas arbetssätt har 

förändrats. Allt mer tyder på att skolan blir den viktigaste delen och fritidshemmet 

blir mera integrerat i skolverksamheterna. Fritidspedagogens arbete blir lite mer allt i 

allo och fungerar istället som en resurs som kan placeras lite här och där i skolan och 

dess verksamhet. Exempel på olika arbetsuppgifter kan vara att fritidspedagogerna 

undervisar i idrott, men även extra stöd till elever med särskilda behov. Detta kan 

vara lite motsägelsefullt eftersom skolan är obligatorisk medan fritidshemmet är 

frivilligt. Fritidshemmet som ursprungligen utgick från barn och elevernas intresse 

och som alltid varit en frivillig verksamhet har i stället allt mer integrerats med 

skolan.  

Ackesjö (2011) beskriver utmaningarna i fritidspedagogernas arbetsuppgifter. Vidare 

beskrivs att det finns en tydlig problematik med att fritidspedagogerna ena stunden 

ska arbeta i den frivilliga verksamheten där barnen kan komma och gå som de önskar 

och i nästa stund ska fritidspedagogerna befinna sig i den obligatoriska skolan där de 

styrs av klockan. 

Redan i slutet av 1980-talet beskrev Rohlin (1988) att fritidspedagogerna kände en 

oro över sina arbetsuppgifter. Fritidspedagogerna pendlade mellan att vara ett stöd 

för skolans brister eller en avlastningsplats för familjen men även en plats där barnen 

erbjuds utvecklingsmöjligheter. 

Hjalmarsson (2014) skriver om uppfattningen från olika fritidspedagoger i en studie 

där de menar att skolans verksamhet inte skulle fungera utan hjälp av 

fritidspedagogerna. Författaren påpekar att fritidspedagogerna fungerar som någon 

form av hjälplärare och en avlastningsperson åt ämnesläraren. Utan fritidspedagoger 

skulle många barn hamna utanför och inte klara de mål och kriterier för minst 

godkänt i betyg. Även de barn som behöver extra tillsyn skulle fara illa om inte 

fritidspedagogerna skulle vara med under skoltid. Då fritidspedagogerna är med och 

befinner sig som ett extra stöd till läraren ges det större möjligheter att kunna ta hand 

om de som ligger efter, eller de som behöver hjälp av särskilt stöd i olika former 

(a.a.). Även Svensson (1981) skriver att fritidspedagogen fungerar som en ensidig 

förstärkning av skolans resurser där fritidshemmets personal blir hjälplärare i skolan.  
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2.1.4 Arbetsuppgifter 
Anderssons (2014) studie visar att många instämmer med att de har fått ökade 

arbetsuppgifter, framför allt inom skolans del. Det handlar om allt från att ha 

pedagogisk undervisning i halvklass, att vara resurspersonal till att arbeta med barn 

som behöver särskilt stöd. Något som fritidspedagogerna ofta beskriver i uttryck som 

“att ställa upp”. Enligt författaren har kravet på flexibilitet ökat. Till skillnad från 

fritidspedagogerna som alltid ställer upp och går in i skolan så är det inte ofta som en 

lärare går in under fritidsverksamheten. Enligt författaren känner vissa sig därför 

utnyttjande genom att bli använda på detta sätt. Här blir det en bekostnad på 

fritidspedagogens egen verksamhet och profession för att andra ska kunna få 

möjligheten att sköta sitt arbetsuppdrag. Fritidspedagogerna och deras yrkesutövning 

är ständigt under press och oron över ökade arbetsuppgifter ser inte ut att bli mindre. 

Fritidspedagogens integrering med skolan skapar en form av problematik när den 

pedagogik som fritidshemmet utövar genom informellt lärande blir formellt lärande i 

skolan. Fritidspedagogens yrkespedagogik får mer inflytande i skolan men tappar de 

traditionella ansvarsområdena. Fritidspedagogerna kämpar för att bevara det 

traditionella arbetet som handlar om praktiska aktiviteter, exempelvis 

matematiklekar ute eller arbete i halvklasser. Slutsatsen som författaren dragit av 

denna undersökning är att arbetet påverkas när inflytandet av lokal, barnantal och 

personaltäthet inte kan påverkas av fritidspedagogerna. Vidare beskrivs att de 

intervjuade känner sig maktlösa över förändringen samt att resurserna inte räcker till. 

En följd av detta är bland annat inställda aktiviteter som till exempel simhallsbesök 

och friluftslivsaktiviteter. Här menar de även att de aktiviteter som måste bedrivas i 

mindre barngrupper minskas. Personaltätheten klarar inte av att dela upp 

barngrupperna utan de måste hitta aktiviteter som passar för större grupper. Studien 

visar att fritidspedagogerna går med på de förändringar som sker genom att de fått 

mer ansvar och andra arbetsuppgifter, detta för att skolans organisation ska fungera. 

Ser man på hur det fungerar med fritidspedagogernas förtroendetid så existerar den 

knappt om man jämför med en lärares. Ändå ska vissa fritidspedagoger sätta 

bedömningar beroende på vilket ansvar fritidspedagogen har. Avslutningsvis ansåg 

en av fritidspedagogerna som intervjuades detta som orimligt, då denne var tvungen 

att utföra bedömningarna på sin lediga tid på grund av tidsbrist under skol- och 

fritidshemstid.   

2.2 Fritidshemmet och integreringen med skolan 

2.2.1 Fritidshemmet 

1970-talet  

Calander (1999) beskriver att styrdokumenten Lgr 69 tydligt tog upp 

fritidspedagogens roll i skolan men verkligheten blev en annan. I och med att det 

skedde en decentralisering av skolstyrningen i Sverige, under denna tid. 

Kommunerna fick ansvaret att styra skolan. Lärarna fick på grund av 

decentraliseringen möjlighet att förändra sin verksamhet. Det ledde till att i slutet av 

1970-talet och början av 1980-talet lokalintegrerades fritidshemmet återigen i 

barnhemmet (a.a.). Andersson (2014) skriver om när decentraliseringen kom till och 

hur kommunen bestämde hur stora barngrupper det skulle vara. Detta kunde variera 

beroende på vilken kommun och skola som det var fråga om. Genom kommunens 

bestämmelser så varierade barnantalet och personalen på skolan och dessa faktorer 
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kunde därför vara direkt avgörande för hur arbetet påverkades och utfördes i 

verksamheten. 

Calander (1999) påpekar att läroplanen Lgr 69 förhöjde betydelsen av skolans 

omsorgsuppdrag och det tillsammans med den ekonomiska frågan gjorde att 

samverkan mellan fritidspedagogen och skolan skapade en förenkling av arbetet med 

skolresurserna. 

2.2.2 Den kompletterande fritidspedagogen 

På 1970-talet talades det om att fritidspedagogerna var fritidens administratörer där 

de skulle komplettera skolan. Det var samma barn men olika arbetsformer och olika 

lärandemål. Rekreationstanken för fritidspedagogen innebar fokus på barnens lek och 

egenverksamhet. Det skulle vara en särskild plats för barns lärande. Förr hade 

samarbetet med föräldrar större tyngd än samarbetet med skolan. Fritids skulle vara 

ett komplement till hemmet (Calander, 1996). 

I och med skolreformen 1977, kom fritidspedagogen att sträva efter sin yrkesidentitet 

(Calander, 1996). Calander (1999) beskriver att fritidspedagogen under denna tid 

hade en låg status i grundskolehierarkin. Fritidshemmet hade då en otydlighet till hur 

fritidspedagogen var i förhållande till lärare. Fritidshemsrollen fungerade som ett 

komplement till skolan. Det som höll avståndet till skolan var tanken om 

fritidshemmets kompetens inom rekreation och att de ville bevara den under sin 

arbetsdag. Vidare beskrivs att fritidspedagogerna höll en avvaktande inställning till 

rollen som undervisare. Det rådde ett motsatsförhållande mellan inlärning och social 

utveckling eller med andra ord fostran. Förändringen av yrkesidentiteten som 

fritidspedagogen stod inför och som Barnomsorgen och Skolkommittén pekade på, 

skulle innebära stora omstruktureringar i arbetslaget när fritidshemspedagogerna och 

ämneslärarna skulle samarbeta i grundskolan. 

1980-talet 

Calander (1999) menar att den arena som fritidspedagogen arbetade inom 

dominerades av fritidshemsuppgifter och mindre av skolans uppgifter så som 

läxläsning.  

2.2.3 Integrering med skolan 

Calander (1999) beskriver att under 1980- och 1990-talet lokalintegrerades 

fritidshemmet mer och mer under skolans tak. Skolpedagogiken dominerade 

fritidshemmet vilket skapade ojämlika möten som tydligt kunde ses i 

lärarutbildningen. Författaren hävdar att det kommer bli en större integration för 

fritidshemmet, det vill säga en ökning av fritidspedagogernas samverkansroll under 

den samlade skoldagen. I jämförelse med lärarna i årskurs 1-7 skapades det en större 

förändring för fritidshemmet än för ämneslärarna. Fritidspedagoger fick en mindre 

inkomst än ämneslärarna då de hade en lägre samhällsstatus inom 

utbildningssektorn.  

2.2.4 Fritidspedagogutbildningen införs 

Calander (1999) menar att det under åren 1975 till 1977 skapades en lärarutbildning 

för fritidshemmet. Den bakomliggande utvecklingen till utbildningen var att 

fritidshemsutbildningar strävade efter att studenterna skulle ta till sig olika 

pedagogiska traditioner inför den kommande pedagogrollen. Det var 
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förskollärarkåren, vilka kan beskrivas som kommunernas ledningsgrupper inom 

förskolan, som tillsammans var den bakomliggande kraften till initiativet att 

fritidspedagogutbildningen blev till. Initiativet hade huvudinriktningen för arbete 

med barn i låg- och mellanstadieåldrarna samt arbete inom äldreomsorgen. 

Fritidspedagogen har en kort egen historia till skillnad från förskola och skola. 

2.3 Fritidspedagogens kompetens från pedagogens perspektiv 

Hjalmarsson (2010) genomförde en enkätundersökning som utgick ifrån 

fritidspedagogernas syn på deras egna yrkeskunskaper. Frågor sändes ut till 3 000 

individer i Sverige. Enkäten handlade om yrkesutövning och besvarades av 1716 

personer, varav 60 personer var fritidspedagoger. De fritidspedagoger som svarade 

på enkäten hade erfarenheter och hade arbetat inom yrket från 1-30 år. De arbetade 

med barn blandade åldrar och jämnt fördelade mellan könen. Resultatet i studien 

visar att fritidspedagogerna har en stor förmåga att skapa trygghet, uppmuntra barn, 

stödja barns självkänsla samt skapa positiva klimat. Studien visar att 

fritidspedagogerna anser att de är mycket bra på att ändra planeringen efter olika 

oförutsedda hinder som kan uppkomma. Fritidspedagogerna beskriver sig själva som 

flexibla och lyhörda och uppfattar sig själva som tillmötesgående i barns lärande. 

Hjalmarsson menar att om man utgår från fritidspedagogens egentliga 

kunskapskompetens handlar deras yrke om grupprelationer. Avslutningsvis beskrivs 

att fritidspedagoger jobbar praktiskt med barns lärandemöjligheter och den sociala 

utvecklingen. 

2.3.1 Fritidspedagogens yrkesidentitet 

Andersson (2014) menar, för att en fritidspedagog ska kunna hävda sin yrkesidentitet 

så beror det på olika faktorer. Det är bland annat hur fritidspedagogen ser på sig själv 

och sin profession, vilken status man har, relationen mellan fritidshemmet och 

skolan, vilken styrning man har samt samspelet mellan skolan och fritidshemmet.  

Calander (1999) beskriver att fritidspedagogerna under 1990-talet fick med sig 

praktisk/estetisk utbildning från högskolan. Det gjorde att fritidspedagogen började 

undervisa i skolan. Författaren framför att minskade budgetramar samt ökad 

effektivisering av resursanvändningen i kommunerna ökade kraven på samverkan 

över yrkesgränserna. Detta var effekterna av skolans decentralisering. Genom den 

förändring som effektiviseringen ledde fram till så ökades även kravet på 

kvalitetskontroller. Föräldrar till grundskoleelever fick möjligheter att välja skola, 

vilket ökade konkurrensen. Förändringen ledde även till att lärarna ändrade 

undervisning och därtill följde ett paradigmskifte inom omsorgen.  

Calander (1999) beskriver två stycken olika yrkesidentiteter som omfattar 

fritidspedagogerna. Den första heter backuplärare och handlar om fritidspedagoger 

som utbildat sig i något ämne som till exempel idrott. Det kan även vara att 

fritidspedagogen undervisar i skolan med hjälp av läraren men samtidigt inte har 

något större ansvar. Här utför fritidspedagogen de uppgifter som han eller hon fått av 

läraren. Som backuplärare underordnar sig fritidspedagogen ämnesläraren. Den 

andra yrkesidentiteten handlar om lärare i social kompetens. Här undervisar 

fritidspedagogen själv och oftast i mindre grupper. I denna yrkesidentitet ser läraren 

fritidspedagogen som en tillgång under skoltid och genom detta får fritidspedagogen 

ett större handlingsutrymme.  
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Andersson (2013) beskriver två andra yrkesidentiteter, den ena är den 

skolkompletterande fritidspedagogen. Här menar författaren att fritidspedagogens 

arbete är att vara ett komplement till skolan under fritidshemsverksamheten. Att 

skapa trygghet och omsorg ligger till grund för att lärande ska kunna ske men det är 

svårt att kvalitetssäkra. Fritidspedagogerna vill vara med under utvecklingssamtalen 

med barnen för att få en större helhetssyn men vill inte vara med under de formella 

bedömningarna. Den andra yrkesidentiteten som beskrivs av författaren är den 

traditionella fritidspedagogen. Här menar författaren att fritidspedagogerna arbetar 

för en helhetssyn på barnen. Utgångspunkter för denna yrkesidentitet handlar om 

värdegrundsfrågor och barnens intresse.  

2.3.2 Yrkeskunnande 

Haglund (2004) menar att fritidspedagogens yrkeskunnande och profession ligger i 

arbetet med relationer, socialutveckling och känslostämning. Det centrala inom 

yrkeskunnandet handlar om fritidspedagogens arbete med att skapa goda relationer 

samt trygghet. Andersson (2014) beskriver att en av de stora grundpelarna inom 

fritidshemmet är att fritidspedagogen kan se individen i barngrupperna och tolka de 

signaler som eleverna visar. Fritidspedagogen måste ha en god överblick över 

verksamheten för att kunna se allt som händer och sker i miljön de befinner sig i. På 

grund av de stora barngrupperna har detta blivit ett allt svårare arbete att utföra. 

Utifrån Hansens (1999) undersökning så beskriver fritidspedagoger sina 

arbetsuppgifter utifrån tre olika kategorier. En del av urvalsgruppen svarade med att 

omsorgsuppdraget är dominerande i arbetsuppgifterna samt att fritidspedagogerna 

fungerar som stödpersoner under den samlade skoldagen. Den andra delen av 

urvalsgruppen svarade att arbetsuppgifterna handlar om att stödja barns sociala 

utveckling. Den tredje gruppen svarade att de dominerande arbetsuppgifterna var att 

fungera som ett stöd för elevernas lärande. Hansen beskriver efter undersökningen att 

fritidspedagogen kläms mellan fritidshemspedagogiken och den obligatoriska 

skolundervisningen. 

Det är fritidspedagogens yrkesidentitet i mötet mellan fritidspedagoger och 

ämneslärare som fritidspedagogens problematik ligger. I jämförelse med lärarnas 

yrkesidentitet som inte arbetar mot fritidshemmet till skillnad från fritidspedagogen 

som arbetar både mot skolan och mot fritidshemmet. Det är större risk att 

fritidspedagogen blir tillsagd att göra en redan färdig undervisningsrutin i samverkan 

med ämnesläraren än att han eller hon utgår ifrån sin kompetens. Detta på grund av 

att fritidspedagogen får en underordnad roll. Frågan har kommit upp om 

fritidspedagogen till och med bromsar en förändring av undervisningsrutinerna 

(Calander, 1999). 

 Fritidspedagogerna är vana vid att arbeta informellt där lek och olika 

gruppkonstellationer har stor betydelse. Fritidspedagogerna arbetar med relationer 

och praktiska aktiviteter till skillnad från den styrda skolverksamheten som är mera 

formell och obligatorisk (Andersson, 2014).  

2.4 Fritidspedagogernas roll i skolan 

Haglund (2004) tar upp hur vissa fritidspedagoger uppfattar sin yrkesroll. En 

fritidspedagog för fram att hon vill vara så lite i skolan som möjligt och bara ägna sig 

åt fritidshemsverksamheten. Hon anser att fritidshemmet är en annorlunda 

verksamhet som ger barnen en variation av aktiviteter och som inte påminner om 
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något från den obligatoriska skolan. Haglund beskriver vikten av fritidspedagogens 

syn på barnets välmående där han menar, för att ett barn ska må bra och känna sig 

trygg måste fritidspedagogen se och möta barnet på den nivå barnet ligger på. 

Professionen har belyst att fritidspedagogens arbete blir att se barnen, se hur de mår, 

uppmärksamma barnen, förstå hur de tänker samt visa att man finns där och bryr sig 

om dem. 

Calander (1999) menar att fritidspedagogens position i samhället har lett till att 

fritidspedagogen tillhör ett visst fack inom skolan. Det medför en högre belastning 

för fritidspedagogen. Ett större tryck från skolbarnomsorgen tillsammans med högre 

krav på samverkan mellan ämneslärarna och fritidspedagogerna har skapat ökade 

krav på fritidspedagogerna. Fritidspedagogen har agerat buffert åt skolans 

förändringar i och med de ekonomiska nedskärningarna. Författaren hävdar att 

fritidspedagogen under denna tid har fått stå ut med en stor arbetsbelastning då de 

både har fått till uppgift att ta hand om fritidshemmet som kärnverksamhet samtidigt 

som han eller hon ska fungera som stöd i skolan. 

2.4.1 Fritidspedagogen som assistent 

Haglund (2004) skriver om en orsak till varför fritidspedagogen kan känna sig som 

en assistent till läraren. Anledningen har att göra med att fritidspedagogen inte har 

något med planeringen att göra under skolverksamheten. Genom att läraren gör sin 

planering leder detta till att fritidspedagogen underordnar sig och blir en funktion 

som hjälpassistent åt läraren. Haglund tar även upp olika arbetsuppgifter som en 

fritidspedagog kan ha. Assistent och fostrare är två av dessa och assistent benämns 

som den mest underordnade vilket beskrivs av flera fritidspedagoger. Som assistent 

arbetar fritidspedagogen tillsammans med läraren i klassrummet där läraren har gjort 

planering och där fritidspedagogen inte har någon större makt med val av 

arbetsuppgifter. Fritidspedagog som fostrare däremot handlar om att 

fritidspedagogen kan styra innehållet själv och ha stor inverkan på planeringen, men 

anses som låg samhällsstatus gentemot skolans praktik. 

 

2.5 Professionsteori 

Professionsteorin har sitt ursprung inom samhällsvetenskaplig forskning. 

Kunskapssamhället är grunden till professionsteorins uppkomst.  Professionsteorin 

handlar om yrken som utgår från vetenskaplig kunskap. Några av dessa är läkare och 

ingenjörer. Pedagoger utgår ifrån en tvärvetenskaplig grund som innebär att 

pedagogutbildningen baseras på flera vetenskapliga traditioner så som sociologi, 

psykologi och pedagogik. Därför hamnar bland annat fritidspedagoger under 

semiprofessionen (Brante, 2005).  

Två forskare inom professionsteorin som har en betydande roll är Andrew Abbot och 

Talcott Parsons. Talcott beskrev redan under 1940-talet vikten av professionsteorins 

betydelse.        

För att lättare kunna förstå professionsteorin ur ett skolperspektiv har vi delat in 

teorin i olika begrepp som Kunskapsbas, Autonomi, Ansvarsområde, 

Handlingsområde och Alliansstrategi. Begreppen förklaras nedan för att läsaren ska 

få en större förståelse om teorin.  
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2.5.1 Kunskapsbas 

Kunskapsbas utgår ifrån en professions samlade kunskaper. För att en yrkesroll ska 

kunna föra diskussioner över gränser till andra yrkesroller behöver de som berörs ha 

en kunskapsbas som de kan hävda sin profession utifrån (Torstendahl, 1989; 

Berntsson, 2006).  

Abbott (1988) menar att det skiljer sig mellan abstrakt och praktisk kunskap där 

abstrakt kunskap värderas högre i hävdandet av professionen (a.a.). Andersson 

(2013) menar att fritidspedagogens kunskapsbas till stor del är tyst då den alltså 

baseras på värdefrågor inom relationella och sociala förmågor (a.a.) 

2.5.2 Autonomi 

Autonomi handlar om att yrkesgruppen man tillhör är oberoende och har möjlighet 

att bestämma själva. Här kan yrkesutövaren bedöma olika situationer på individnivå 

för att sedan kunna agera beroende på vad det är för problem som har uppstått (Aili, 

2002). Med professionell autonomi menas att utföra sitt arbete på ett visst sätt som 

anses professionellt. Autonomin handlar även om friheten att kunna agera. Denna 

kan variera beroende på organisationen (Lundström, 2007). När en fritidspedagog 

kan föra sin profession utifrån sin kunskapsbas har fritidspedagogen möjlighet att 

välja, utifrån fritidshemmets styrdokument, hur fritidspedagogen vill lägga upp sin 

roll i klassrummet. Att fritidspedagogen kan välja vilken roll han eller hon ska ha i 

klassrummet, ses alltså som att fritidspedagogen har en god autonomitet (Andersson, 

2013) 

2.5.3 Ansvarsområde 

Aili (2002) menar att yrkeskårer ständigt hävdar sin profession i sitt ansvarsområde 

för att få mer kontroll över sin planering och organisation. Det i sin tur leder till att 

yrkeskåren kan hävda sin autonomitet, det vill säga självstyret. Abbott (1988) 

beskriver vidare att det är ett ständigt arbete att hävda sitt ansvarsområde för att 

skapa en legitimitet i arbetet i samhället. Författaren menar även att det ständigt 

bedrivs en kamp mellan yrkesgrupperna för att markera sin plats i samhället vilket i 

sin tur gör att yrkesgrupper kan skapa ett gränsöverskridande arbete. 

2.5.4 Handlingsområde 

Handlingsutrymme innebär att en individ har olika ramar att hålla sig inom, som till 

exempel vid olika val, för att uppnå målen som pedagogen följer. Valen kan 

exempelvis handla om hur pedagogen ska gå till väga i pedagogiken men även hur 

pedagogen ska tolka för att uppnå målen. Självförtroende som pedagog är av stor 

vikt för att handlingsområdet ska fungera väl i strävan i att bli mer professionell 

(Ellström, 1996). Fritidspedagogens kompetens inom handlingsområdet har i sin tur 

stor vikt i vilken typ av position och funktion som fritidspedagogen får i 

klassrummet (Calander, 1999). 

2.5.5 Alliansstrategi 

Genom alliansstrategi skapas möjligheter att bilda nya yrkesområden. Alliansstrategi 

drivs av flera olika yrkesgrupper för att tillsammans skapa inflytande i att driva en ny 

yrkesgrupp i rampljuset (Selander, 1989).  
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3 SYFTE 

Syftet är att visa hur olika fritidspedagoger uppfattar sin roll i skolans arbete, vilket 

kan ge nyexaminerade fritidshemslärare en förståelse i vad som väntar honom eller 

henne i deras framtida roll i skolverksamheten. Syftet är även att belysa de 

förändrade villkoren inom skolan och fritidshemmets verksamhet som berör 

fritidspedagogerna inom skolverksamheten. Undersökningen ska ge kunskap om vad 

fritidspedagogen själv tycker om sitt uppdrag i klassrummet utifrån de förändringar 

som fritidspedagogen har gått igenom. Syftet är även att få en inblick i det arbete 

som en fritidspedagog utför under den obligatoriska samlade skoldagen. Med arbete 

menas det praktiska och de tankar samt värderingar som fritidspedagogen har kring 

sin yrkesutövning i klassrummet.  

3.1 Frågeställning 

Hur uppfattar fritidspedagogen sin yrkesroll i klassrummet? 

Hur arbetar fritidspedagogen i klassrummet utifrån sin yrkesroll? 

Hur ser fritidspedagogen på den föränderliga yrkesrollen? 
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4 METOD 

I detta avsnitt beskrivs vilken metod som använts och varför den valdes. I texten 

nedan kommer det även att tas upp hur de olika intervjuerna har gått till och vilken 

målgrupp som studien har utgått ifrån. Det kommer även att beskrivas vilka etiska 

förhållningssätt som har använts, hur databearbetningen har gått till samt 

metodkritik. 

4.1 Kvalitativ metod - intervju 

Metoden som har valts är intervjuer av olika fritidspedagoger. Denna metod valdes 

för att få en djupare insikt om fritidspedagogernas yrkesutövning. Denscombe (2009) 

menar att med hjälp av intervju som metod så kan man komma åt fritidspedagogens 

uppfattningar och föreställningar om det utövade yrket (a.a.). Intervjuerna bestod av 

ett antal frågor som baserades inom fritidshemmets pedagogiska ramar och 

fritidspedagogens kompetens. För att inte fritidspedagogens svar på intervjufrågorna 

skulle kunna missuppfattas och tolkas fel så ställdes följdfrågor för att på så sätt 

komma närmare fritidspedagogens svar. Denscombe (2009) menar att genom en 

personlig intervju så kan forskaren lägga fokus på bara en individ åt gången och 

genom detta underlätta svarsalternativen. Författaren menar att intervjuerna blir ett 

möte mellan olika individer där ett producerande material framkommer som sedan 

kommer att användas i ett forskningssyfte. För att kunna få en större insikt och en 

djupare förståelse där man vill undersöka människors åsikter, erfarenheter och 

uppfattningar så är intervjuer en bra metod. För att få fram så säker data som möjligt 

så är det viktigt att ta hänsyn till de som intervjuas beroende på vad det är man ska 

undersöka. Är det personliga frågor kan det vara bra att ta det försiktigt och ställa 

frågorna öppet och ärligt. Vidare beskrivs att genom intervju med individer på fältet 

så kan detta ge ett bättre resultat och mera sanningsenlig samt relevant information. 

Det finns olika former av forskningsintervjuer. De som förekommer i detta arbete är 

en blandning mellan strukturerade, ostrukturerad och personlig form av intervju. I 

dessa former så har forskaren en stark kontroll över de frågor som ställs samt hur 

svaren utformar sig samtidigt som den intervjuade får möjligheten att besvara 

frågorna med egna värderingar och ord (a.a.). Genom att det är forskaren som har 

gjort frågorna och bestämt urvalet så lät vi respondenten tala fritt om svaren. På detta 

sätt kunde vi få ett öppet klimat där svaren diskuterades fritt och där många 

följdfrågor kunde uppstå. Genom detta sätt kunde de intervjuade få uttrycka sina 

egna åsikter och komma till tals på sin egen premiss.  

4.2 Urval 

Arbetets undersökning baseras på empiri från två olika grundskolor i två svenska 

kommuner. De båda skolorna skiljer sig åt, på ena skolan så baseras empirin på två 

kvinnliga fritidspedagoger som verkar på en liten skola utanför tätorten i kommunen. 

Skolan har cirka 100 elever inskrivna varav 40 elever inskrivna på fritids. 

Den andra skolan ligger centralt där de intervjuade fritidshemspedagogerna endast 

består av män. Skolan har cirka 500 elever inskrivna på skolan varav cirka 170 

elever inskrivna på fritids och på olika avdelningar. Denna skola har fyra olika 

fritidshem. Dessa är uppdelade från förskoleklass till äldrefritids. På skolan går 

förskoleklass, ettorna, tvåorna själva medan treorna och fyrorna går på samma 

fritidshemsavdelning.  
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Intervjuerna består totalt av åtta fritidspedagoger från två närliggande kommuner. 

Fritidspedagogerna som intervjuades var sex män och två kvinnor med många års 

erfarenhet inom skolverksamheten. Intervjubilagan som har använts är endast 

utformad för att ta reda på hur fritidspedagogerna arbetar och uppfattar sin roll i 

klassrummet under den obligatoriska skoltiden samt hur de ser på den föränderliga 

yrkesrollen. Undersökningens urval blev en ojämn fördelning mellan könen vilket i 

vår undersökning inte har analyserats. Utgångspunkten i studien har enbart varit att 

ta reda på fritidspedagogens roll och arbete i klassrummet samt synen på yrket under 

förändring.  

4.3 Genomförande 

Vi tog kontakt med respektive handledare som vi har haft under de senaste 

praktikerna på respektive skola för att se om det fanns möjlighet att komma och 

intervjua de fritidspedagoger som arbetade där. Vi berättade varför valet av 

fritidspedagoger som yrkeskategori var så intressant i undersökningen samt vilket 

mål det hade med studien. Intervjuerna genomfördes på två olika skolor under en 

period av cirka två veckor. 

Intervjuerna utfördes på fritidspedagogens utvalda plats där de kunde känna sig 

trygga och bekväma. Intervjufrågorna består av 12 väl utvalda och genomtänkta 

frågor som berör fritidspedagogens uppfattning och arbete i klassrumsmiljön. Dessa 

frågor bygger på olika perspektiv som rör syftesfrågorna. Frågorna togs fram genom 

att de analyserades utifrån om de svarade på syftesfrågorna eller inte. Frågorna 

klassades även in i hur väl forskningslitteraturen kunde ge svar och stödja 

intervjufrågorna. Intervjuerna spelades in samtidigt som anteckningar noterades 

under hela samtalet. 

4.4 Etiskt förhållningssätt 

Vikten i hur man ska förhålla sig samt vilket syfte forskaren är ute efter har en 

betydande del när man ska göra olika intervjuer. Allt måste ske under samtycke, det 

måste också vara tydligt att de forskningsdata som samlas in enbart ska användas till 

den forskning man arbetar med. För att skapa en forskning som följer de etiska 

principerna så är grunden att beskriva forskningen öppet. De forskningsetiska 

principerna är indelade i fyra huvudområden. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att 

forskaren ska ge den information som omfattar hela undersökningen. Allt från syftet 

till den deltagandes frivillighet i studien. Samtyckeskravet handlar om att få 

deltagarnas samtycke. Detta kan variera beroende på om deltagarna är myndiga eller 

inte. Är deltagarna under 18 år måste vårdnadshavarna godkänna samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna själva får ställa egna villkor samt 

hoppa av eller avbryta undersökningen. Nyttjandekravet är den sista och handlar om 

tystnadsplikt. Här får forskaren inte gå ut med personuppgifter som kan skada den 

enskilda individen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskaren är skyldig att informera om avsikterna med forskningen och hur resultaten 

skall användas framöver. Intervjupersonernas deltagande är alltid frivilligt där 

deltagarna har rätt att inte lida skada på grund av sitt deltagande. Det är lätt att 

komma överens med den intervjuade att deltagaren inte ska lida men det är svårt att 

garantera. Den forskning som skapas ska alltid ha en öppenhet till ifrågasättande 

(Calander, 1999). 
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Innan intervjun startade så berättade vi om vårt arbete och vad detta skulle handla om 

och vilka avsikter vi hade med studien. Detta gjordes för att kunna få ett samtycke att 

spela in intervjun. Inspelningen var frivillig där samtliga deltog. Vi belyste även att 

inga namn eller vilken skola man arbetade på kommer att benämnas i texten. 

4.5 Databearbetning 

Denscombe (2009) menar att för att kunna analysera kvalitativa data som 

framkommit av olika intervjuer så använder den som gör undersökningen sig av fem 

olika steg. Dessa steg behöver inte vara i kronologisk ordning utan undersökaren kan 

hoppa fram och tillbaka i dem för att bearbeta data i analysprocessen. De fem stegen 

är förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data 

samt presentation av data. Första delen handlar om säkerheten kring den insamlade 

data. Här belyser författaren vikten av att ha flera kopior eller bilder på de 

anteckningar man har skrivit ner under intervjuerna och förvara dem på olika ställen. 

Andra delen handlar om att forskaren ska gå igenom och läsa den data man har 

insamlat. Texterna ska läsas om flera gånger både översiktligt och djupgående för att 

se om man missat något eller uppmärksamma andra saker om man läser mellan 

raderna som inte visar sig lika tydligt. I denna process så kan det även tillkomma mer 

data till insamlingen som sker jämsides och fortlöpande. I tolkningen av data så ska 

forskaren bestämma vad som är viktigt och relevant samt kategorisera upp data man 

har insamlat för att lättare kunna orientera sig. Fjärde delen beskriver vikten av att se 

över resultatet och hur trovärdig det är. Här handlar det om att forskaren visar 

trovärdighet och att resultatet är korrekt. Sista delen är presentation av data. Här 

beskrivs att forskaren måste visa de processer från rådata man insamlat till den 

färdiga produkten. Med rådata menar vi den information som spelats in digitalt i 

inspelningsenheten. Till skillnad från kvantitativ data så är det svårare att mäta en 

kvalitativ undersökning. Detta genererar att forskaren måste prioritera vissa delar ur 

sin forskning och kan inte visa upp allt. Nackdelen med detta är att läsarna inte har 

möjligheten att få tillgång till all fakta och där av kan man inte med säkerhet visas 

trovärdig. 

Databearbetningen som utgångspunkt har varit intervjuerna med de olika 

fritidspedagogerna. Den empiri som framkommit ur intervjuerna har bearbetats 

genom att noggrant genomläsas flera gånger för att hitta så relevant data som möjligt. 

Databearbetningen har skett i olika steg för att få en så rättvis bild som möjligt. 1 - 

sammanställa empirin, 2 - genomläsning, 3 - strukturering och uppspaltning av 

empirisvaren, 4 - hitta olika centrala teman, 5 - kategorisera olika svar med hjälp av 

styrkande citat från fritidspedagogerna och 6 - det slutgiltiga resultatet. Den 

inspelade empiri består av cirka 90 minuters samtal. Efter alla intervjuerna så har vi 

sammanställt och transkriberat all rådata som spelats in. Transkriberingen gjordes 

från det inspelade talet till löpande text. Vi skrev ut hela materialet på A4- papper 

och jämförde svaren med varandra. Vi började därefter analysera svaren och hitta 

gemensamma nämnare som utmärkte svaren som till exempel status, ansvar, 

kompetens, helhetssyn och yrkesroll. Därefter skapade vi en tabell där vi delade in de 

utmärkande svaren i grupper för att senare bearbeta vidare till det resultat som 

beskrivs i kapitel 5. Efter att vi delat in i olika grupper fick vi en översikt som gjorde 

att vi såg smalare områden som vi senare valde att använda som kategorier i arbetet. 
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4.6 Metodkritik 

Kritiken gällande intervjuerna kan variera beroende på vilken inställning 

respondenterna har eller den som håller i studien. När man sitter i 

intervjusammanhang så är det viktigt att inte lägga några värderingar i samtalen eller 

ställa ledande frågor. Frågorna ska vara öppna så att samtalet kan komma fritt och 

inte påverkas av den som håller i intervjun. Kritik kan även ges till den som håller 

intervjun beroende på vilken inställning han eller hon har (Denscombe, 2009).  Patel 

och Davidsson (2003) beskriver olika delar som kan ha en stor inverkan på 

intervjuerna som görs. Några exempel på detta kan vara vilken attityd man har, hur 

bemötandet har sett ut, egna värderingar på svaren man får samt på vilket sätt man 

använder sig av sitt egna kroppsspråk (a.a.). Den kritik som kan förekomma i en 

intervjustudie är beroende av vilken känslostämning som finns i omgivningen. 

Exempel på detta kan vara om personen är nervös, ledsen av någon anledning eller 

att intervjupersonen svarar på frågorna som den tror att forskaren vill höra. Kritik 

kan även ges till den som granskat den empiri som framtagits och som kanske missar 

eller feltolkar de svar som framkommit. 

Vårt förhållningssätt till respondenterna var att försöka vara så objektiva som möjligt 

och ställa raka frågor. Att inte sätta några värderingar eller ge ledande frågor som vi 

vill ha, utan låta respondenterna prata till punkt innan nästa följdfråga. Metoden 

fungerade väl utifrån arbetets syfte. Dock upptäcktes det att arbetets teori, 

professionsteorin, skapade ytterligare intervjufrågor men först efter att intervjuerna 

var färdigställda. För att undvika detta problem i framtida studier kan metoden 

observation kompletteras.  
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5 RESULTAT 
Resultaten som framkommer från de intervjuade fritidspedagogerna var ganska 

varierande beroende på vem man frågade och vilka arbetsuppgifter de hade. Syftet 

med denna undersökning är inte att jämföra de undersökta skolorna sinsemellan utan 

att ge en gemensam varierad bild på fritidspedagogens roll i klassrummet. 

Fritidspedagogerna som intervjuades baserade svaren på egna erfarenheter samt hur 

situationen såg ut, så som arbetsuppgifter eller vilket uppdrag de hade blivit ålagda. 

Det finns många olika faktorer som avgör hur en fritidspedagog arbetar och ser på 

sitt eget yrke. I texten nedan beskrivs de olika svaren med hjälp av centrala teman 

som är indelade i olika kategorier.  

5.1 Centrala kategorier inom fritidspedagogens roll i klassrummet 

I de olika kategorierna beskrivs det hur vissa fritidspedagoger uppfattar sin roll och 

arbetar i skolan. Dessa kategorisvar kommer även att styrkas med citat från de olika 

fritidspedagogerna. Resultatet som visas nedan har bearbetats och analyserats med 

utgångspunkt från professionsteorin, detta för att få en större förståelse för 

fritidspedagogens arbete.  

5.1.1 Status 

På ena skolan så beskrivs en högre form av status inom yrket. Här menar 

fritidspedagogen att statusen inom arbetsområdet fritidshem har fått en högre klang 

än tidigare. Fritidspedagogen ser sig mer jämlik med ämnesläraren nu än vad man 

gjorde förut. Detta anses av fritidspedagogen som något mycket positivt eftersom det 

stärker den egna individen som arbetar med barn inom fritidshemmet.  

Att vi har fått högre status kanske man kan säga. Mer likvärdigt med lärarna. 

5.1.2 Hävda sin roll 

Vid flera tillfällen i intervjuerna påpekade flera av fritidspedagogerna att de får så 

mycket tillbaka från barnen. Med det som argument visar fritidspedagogen att han 

eller hon har barnen i centrum i sin tjänst. Genom att sprida positivitet så genererar 

det ett bättre skolklimat där trivsel kan öka och en större gemenskap växa. 

Man får så mycket utav barnen du vet sen är man själv glad och engagerar sig mot 

dem så får man så mycket tillbaka. 

En av fritidspedagogerna berättar att det alltid finns något att göra under den 

obligatoriska skoltiden. Här menar fritidspedagogen att man måste hålla på sin rätt 

till exempelvis planering för den egna verksamheten. Genom att fritidspedagogen tar 

på sig för mycket finns det en stor risk för utbrändhet samtidigt som den egna 

verksamheten blir lidande.  

Det finns ju risk att man bränner sig själv med, man måste lära sig att nu har jag 

planeringstid för att sitta och ta det lite lugnt å tänka igenom min egen verksamhet.  

5.1.3 Den problemlösande pedagogen 

Det visar sig i studien att fritidspedagogerna har en klar bild av sin kompetens i 

klassrummet genom att belysa helhetssynen på eleverna och därigenom kunna 

komplettera ämnesläraren i klassrummet. Genom att fritidspedagogerna har ett annat 

sätt att arbeta på än ämnesläraren så ger detta en bra balansgång. Fritidspedagogen 
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närmar sig barnets perspektiv och utgår från barnets intresse och behov. 

Fritidspedagogen har en större helhetssyn genom att man träffar barnen under hela 

skoldagen så som på raster, i matsalen och under lektionstid. Detta gör att 

fritidspedagogen exempelvis kan lägga upp en annan strategi i arbetssättet eller se 

möjliga problem som kan uppstå innan de gör det. 

Att vi kan hitta andra infallsvinklar i lärandet. Större helhetssyn, helt annat tänk.  

5.1.4 Pedagogen som självbestämmande 

Det framkom i intervjuerna att det finns självbestämmande fritidspedagoger i 

skolorna som undersökningen är baserad på. Den självbestämmande rollen visar sig i 

form av att fritidspedagogen ansvarar för en skollektion på egen hand, men med 

fritidspedagogik i form av temaarbete. Fritidspedagogen har, genom att rektorn 

beslutat att det är okej att bedriva fritidspedagogik i klassrummet, bekräftat sin 

autonomitet. Arbetslaget var överens om att fritidspedagogen fick det egna ansvaret 

över lektionen. 

Där har jag valt att göra en mix utav förskolepedagogiken eller fritidspedagogiken 

och skolan genom att väva ihop det till ett temaarbete. 

5.1.5 Självständighet 

En inställning som visade sig bland de intervjuade fritidspedagogerna var att en 

förändring av yrkesrollen i klassrummet börjar med fritidspedagogen själv. Med den 

inställningen så styr fritidspedagogen själv sin utveckling och skapar därigenom en 

god autonomitet. 

Vi har ju möjlighet att förändra vår verksamhet hur mycket vi vill det är bara vi 

själva som stoppar. 

Fritidspedagogerna beskriver vikten av planeringstiden som en av de mest väsentliga 

delarna i fritidshemmets verksamhet. Planeringen äger rum under den obligatoriska 

skoldagen och inte under fritidshemsverksamheten. Detta görs för att kunna ha mera 

tid och aktiviteter med barnen under fritidshemstiden.  

Planeringstid på skoltid. 

5.1.6 Pedagogens uppfattning 

Fritidspedagogernas uppfattning om arbetet i skolan är varierande beroende på vem 

man frågar. Vissa av de intervjuade är mångsysslare inom skolan och arbetar på 

många olika plan. Vissa har bland annat idrott, kopplad till olika barn med speciella 

behov eller som en extra resurs i klassrummet. De som jobbar med barn med behov 

av särskilt stöd har inte tid att göra annat, utan lägger enbart fokus på just den 

enskilda eleven. Fritidspedagogen menar att vissa älskar att arbeta med barn med 

behov av särskilt stöd medan andra saknar att arbeta mer praktiskt i halvklasser.   

Varierat, vissa pedagoger har hand om idrotten och andra jobbar praktiskt samt är 

extra stöd i klassen. 

I en av intervjuerna menade en fritidspedagog att det var fritidspedagogerna som 

sammanflätade helheten för eleverna. Genom att arbeta både i skolan och på 

fritidshemmet blir det en större helhet för eleverna. Fritidspedagogen ville arbeta mer 

med den sociala biten i skolan och mindre med skoluppgifter på fritidshemmet.  
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Att det är vi som ska knyta samman så att det blir en helhet för eleven, den sociala 

biten, att fritidshemspedagogiken helt enkelt kommer in i skolan och inte tvärtom. 

En av fritidspedagogerna tar upp om olika skillnader i arbetet som fritidspedagog 

från förr till nu. Fritidspedagogen beskriver att arbeta med elever med särskilt stöd 

har ökat markant på senare år. Här menar respondenten att fritidspedagogerna mer 

och mer får i uppdrag att arbeta med barn med behov av särskilt stöd. 

Skillnaderna jag kan se är att det känns ju som att det blir mer och mer fokus på de 

här speciella barnen. 

5.1.7 Ansvarsområde 

Det framkommer i studien att fritidspedagogen har rollen som resurs samt hjälplärare 

vilket visar en tendens på att gå ifrån sitt egenstyre. Då kunskapsbasen inom resurs 

eller hjälplärare inte stödjs i fritidspedagogens utbildning bygger istället arbetet som 

fritidspedagogen gör i till exempel hjälplärarrollen på fritidspedagogens egen sociala 

kompetens. Vid närmare inblick i arbetet som fritidspedagogen gör när han/hon går 

iväg från klassrummet och stödjer resurselevens utveckling så kan fritidspedagogisk 

kompetens ses så som inslag av praktiska moment inom ämnet. 

Det kan ju vara att man blir satt att följa en speciell elev ganska mycket. 

Fördelningen som i detta fall är att fritidspedagogen har hand om idrotten beskrivs 

som en underlättning för läraren. Dels för att kunna göra halvklasser men även för att 

det är fritidspedagogens intresse. Fritidspedagogen utgår från sig själv och sin dag 

under den obligatoriska skoldagen. Fritidspedagogen har ansvar under idrotten med 

bland annat planeringen av lektionen. Uppdelningen är gjord för att kunna få mindre 

klasser där läraren kan lägga större fokus på barnen samtidigt som fritidspedagogen 

får använda sin kompetens under idrottslektionerna. 

Då får jag utgå från mig givetvis då ju och i mitt fall är det ju så att e jag har ju 

hand om idrotten och det är ju väldigt olika men det är ju mitt intresse plus att 

lärarna får ut mer utav när jag har idrott för då får de halvklass. 

När det gäller vilket ansvarsområde fritidspedagogen arbetar med under skoltiden så 

dyker det upp en mängd olika svar. Ett av svaren handlar om att fritidspedagogen 

ofta tar på sig för mycket ansvar. Här menar pedagogen att de inte alltid har den 

kunskapen som skulle behövas för att utföra ett visst arbete inom skolverksamheten.  

Vi har inte den rollen och kunna lära ut allt, saknar viss kompetens. Inte våra 

arbetsuppgifter att undervisa i matematik och svenska. 

5.1.8 Professionellt arbete 

Det som flera av intervjuerna visade var att fritidspedagogen inte använder sin 

profession i klassrummet, utan bedriver verksamhet som tack vare fritidspedagogens 

sociala kompetens fungerar i arbetet som resurs. Fritidspedagogen beskriver att 

många som är verksamma i fritidshemmets organisation arbetar mycket med barn 

med särskilda behov under skolverksamheten men inte under fritidshemstiden. 

Arbetet som resurs gör att fritidspedagogen avlastar läraren och underlättar under 

den obligatoriska lektionstiden.  

A det tycker ju jag har blivit mer och mer att man ska ta hand om de här barnen om 

man säger det har ju blivit mer så är det någon som få ta lite mera ansvar för barn 

med speciella behov så blir det ju oftast fritidspedagogen. 
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Den intervjuade beskriver på vilket sätt arbetet går till i skolan genom att använda sig 

av sin pedagogiska profession. Här menar fritidspedagogen att vissa barn har det lite 

svårare att kunna ta till sig olika teoretiska kunskaper.  Genom att arbeta praktiskt 

och att ha ett annorlunda synsätt på lärande kan man komma närmare vissa elever. 

Detta kan leda till att eleven kan uppleva nya möjligheter att ta till sig ny kunskap.  

Försöka hjälpa till med vår pedagogik så att elever som inte tar till sig kunskapen 

enligt skolans traditioner utan mer på ett fritidspedagogiskt sätt. 

5.1.9 Handlingsområde 

Vissa respondenter visar på att fritidspedagogerna upplever en strävan av att kunna 

ha mer halvklasser och mer fritidstid i klassrummet. Här menar fritidspedagogen att 

arbetet med barnen skulle behöva mer praktiska inslag, inte bara sitta vid skolbänken 

utan att man går utanför klassrummet. Innan beskrev fritidspedagogen att det 

existerade mer halvklasser och genom detta kunde arbetet ske mera praktiskt ute där 

fritidspedagogen har en större kompetens. 

Hade jag velat bli lärare då hade jag ju läst till lärare, jag skulle gärna vilja se mer 

om man säger fritidstid under skolan att man e under skoltid att man e man fick 

liksom använda den kompetensen och göra lite grejor. 

Under en av intervjuerna beskriver fritidspedagogen problematiken med vissa 

handlingsutrymmen så som hinder i utövningen som fritidspedagog. Beroende på 

vilken arbetsuppgift fritidspedagogen har kan det vara svårt att utföra vissa 

yrkesutövningar. Arbetar man som exempelvis resursperson åt ett barn måste 

planeringen göras utefter just det barnet. Här får man se över barnets behov och utgå 

från det. 

Låst vid vissa barn, gör det svårare kanske inte hindra. Man får planera efter vilka 

barn man har. 

5.1.10 Mötet mellan fritids och skolan 

Det är blandade svar när det gäller fritidspedagogens engagemang i att skapa 

alliansstrategier. Det tenderar i att fritidspedagogen som verkar i ett väl fungerande 

arbetslag har större inflytande på sin roll i klassrummet. Mötet mellan 

fritidspedagogiken i klassrummet och ämneslärarens undervisning är olika i 

intervjusvaren. 

Att ge en trygg och innehållsrik dag för eleverna och försöka få skolan och 

fritidshemmet att möta varandra. 

5.1.11 Skillnader från då och nu 

Vissa av respondenterna menar att det var mer uppdelat mellan skolan och fritidshemmet 

innan. Förr kom eleverna till fritidshemmet under skoltid för undervisning i halvklasser eller 

andra aktiviteter. Som det ser ut för fritidspedagogerna i skrivande stund kommer 

fritidspedagogen till klassrummen där man har halvklasser eller befinner sig som ett extra 

stöd till ämnesläraren. Respondenten menar även att det bedrevs mer fritidstid innan, under 

och efter skoltid.  

Man fick inte vara lika mycket inne i skolan som man är idag. 

Det som resultatet visar är att förr var yrkesrollen fritidspedagog mindre orienterad i att 

stödja enskilda elever. Det visar att behovet av stöd med enskilda elever har ökat. Resultatet 

visar också att fritidspedagogen ser sig som flexibla och specialister på att ha helhetssyn på 
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barnen. I och med att skolan som organisation har fått upp medvetenheten av att stödja 

enskilda elever, har fritidspedagogerna fått passa in i den rollen då de själva erkänner sig 

som en flexibel yrkesroll. 

Ja det är fler elever nu som har enskild undervisning. 

Citatet nedan visar en tydlig bild av fritidspedagogens syn på arbetet med barn med behov av 

särskilt stöd. Citatet visar en trend av att fritidspedagogerna ofta får en tjänst under skolans 

tak som resurspersoner.  

Jag kan se att det känns ju som att det blir mer och mer fokus på de här speciella barnen, 

jag tror inte det är fler nu men det känns som man kanske får jobba mer med dem nu som 

fritidspedagog. 

5.1.12 Sammanfattning 

Resultatet visar att de förändrade villkoren som fritidspedagogerna har varit med om 

i såväl arbetslagets utformning som yrkesrollens förändring, har påverkat 

fritidspedagogens roll i klassrummet. Fritidspedagogen har med sig en yrkesidentitet 

som är den yngsta inom skolan. Detta har fört med sig en svag position när det 

kommer till att hävda sin roll i arbetslaget. När skolans styrning har effektiviserat 

verksamheten har fritidspedagogerna varit den mest flexibla arbetsgruppen, varefter 

de då har blivit tilldelade roller inom skolan som inte ingår i deras kunskapsbas. En 

sådan roll i klassrummet är resursansvar.  

Barnantalet ökar per antal anställda vilket leder till att ledningen använder de flexibla 

fritidspedagogerna till att ersätta underskottet av personal med ämneskompetens.  

Fritidspedagogerna har genom att de blivit tilldelade ansvar både inom skolan och 

inom fritidshemmet fått en övergripande helhetsbild av eleverna. 



20 

 

 

6 DISKUSSION 

I studien som gjorts har utgångspunkten varit att ta reda på hur fritidspedagogerna 

uppfattar sin yrkesroll i klassrummet utifrån de förändrade villkoren som 

yrkesidentiteten har gått igenom. En annan central utgångspunkt har varit hur 

fritidspedagogerna arbetar i klassrummet utifrån sin yrkesroll. Det finns en viss 

skillnad mellan dessa två beroende på vem som svarar på intervjufrågorna. Vissa 

uppfattar att arbetet som resursperson är lika med en bortkastad 

fritidspedagogutbildning. Här menar fritidspedagogen att man lika väl skulle kunna 

anställa en assistent och inte använda sig av fritidspedagogen som resurs. Vad en 

fritidspedagog arbetar med under den obligatoriska skolan skiljer sig mycket från 

den verksamhet som drivs inom fritidshemmet. Under skoltid arbetar många 

fritidspedagoger inom området idrott och hälsa samt som olika former av 

resurspersoner. Resursperson nämns inte ofta under arbetstiden på fritidshemmet. 

Calander (1999) menar att rollen som resurs inte är en profession som fritidspedagog 

ska ha i klassrummet, men att det ändå har blivit så på grund av att fritidspedagogen 

inte kan hävda sin profession i arbetslaget. Författaren menar även att hävdandet av 

professionen brister på grund av att arbetslaget inte har uppnått den medvetenheten 

som skolverket förespråkar.  

Undersökningen visar att fritidspedagogens roll i klassrummet avgörs redan i stadiet 

av yrkesprofessionsteorins autonomitet. Andersson (2013) menar att om 

fritidspedagogen har en god autonomitet så öppnar det möjligheter till att föra sin 

profession i klassrummet. Det är dock inte enbart autonomitet som fritidspedagogen 

behöver för att få arbetsuppgifter som stämmer överens med den kunskap som 

fritidspedagogen har. Även kunskapsbasen ligger till stor grund för att få in 

fritidspedagogiken i klassrummet (a.a.). Det som resultatet visar är att 

fritidspedagogerna ser sin yrkesroll som att vara flexibla och experter inom social 

kompetens. De har en övergripande helhetssyn. Yrkesrollen blir därför att de känner 

sig trygga i rollen som har med barn att göra och därför flexibla när de blir tilldelade 

uppdrag inom skolan. I och med att resultatet visar att fritidspedagogerna är flexibla 

på skolan så går de ifrån sitt självstyre, det vill säga sin autonomi och därmed går de 

också ifrån sin kunskapsbas. Fritidspedagogerna har i vissa fall ingen fast punkt utan 

arbetar på många arenor där flexibilitet är ett måste.    

Utifrån den historia som fritidspedagogyrket har bakom sig så ligger mycket 

antagande kvar från ämnesläraren vem fritidspedagogen är och hur han/hon kan 

fungera i klassrummet. Det krävs en stark alliansstrategi för att en fritidspedagog ska 

kunna förändra kvarliggande antaganden från ämnesläraren där en tydlig 

argumentation utifrån ansvarsområdet och handlingsområdet ska föras. Resultatet 

visade att de fritidspedagoger som arbetade med fritidspedagogik i klassrummet har 

en stark position i arbetslaget. Resultatet visade även att en av respondenterna hade 

en överenskommelse med rektorn, och därmed också med arbetslaget på skolan, om 

att bedriva fritidspedagogik i klassrummet.  

Det finns olika typer av ställningar som fritidspedagogen kan ta i arbetslaget. 

Calander (1999) visar att ett ojämnt fördelat arbetslag, det vill säga då 

fritidspedagogerna är underordnade lärarna, ger möjlighet för fritidspedagogerna att 

hävda sin roll i klassrummet. Vidare beskrivs att det krävs en initiativrik och 

engagerad fritidspedagog som kan driva sin roll i arbetslaget. Det är ett 

energikrävande arbete för den engagerade fritidspedagogen som oftast resulterar i att 
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fritidspedagogens mål i arbetslaget uppfylls om fritidspedagogen har tillräckligt med 

drivkraft(a.a.). Resultatet visar att det enda som stoppar förändringen är 

fritidspedagogen själv. Fritidspedagogen menar att förändringen och möjligheterna 

begränsas enbart av den egna individen. 

6.1 Konsekvenser 

Det framkommer i vår undersökning att arbetslaget är grunden till hur mycket 

fritidspedagogen kan påverka sin roll i klassrummet. Dock visar denna studie att det 

generellt inte finns etablerade arbetslag mellan ämneslärare och fritidspedagoger där 

de samverkar. Respondenternas svar visar på att samverkan inte är optimal mellan 

fritidspedagoger och ämneslärare, då det inte finns något etablerat arbetslag 

däremellan. Konsekvenserna blir att fritidspedagogerna inte blir delaktiga i 

planeringen av aktiviteterna i klassrummet vilket gör att fritidspedagogerna blir 

åsidosatta och därmed passiva i ledarskapet. Resultatet visar även att 

fritidspedagogerna ses som den flexibla yrkesrollen i skolan vilka kan placeras in i 

flera olika sociala klassrumssituationer. Då fritidspedagogen väljer att acceptera och 

se sig som flexibel blir yrkesrollen ständigt i förändring. Fritidspedagogen ser sin 

egen kvalité som flexibel och som positiv. Fritidspedagogen väljer därmed att inte se 

konsekvenserna, som bland annat blir att fritidspedagogen går ifrån sin autonomitet 

och förlorar delar av sin möjlighet att föra sin yrkesroll i arbetslaget. 

6.2 Teorins relevans till empirin 

Syftet består i att undersöka fritidspedagogens yrkesroll i klassrummet samt hur 

han/hon uppfattar sin yrkesroll i klassrummet och professionsteorin svarar mycket 

väl på undersökningens syfte. Empirin som framkom i undersökningen av metoden 

intervju visade på en mängd punkter som kan kopplas till teorin. 

Andersson (2013) beskriver att professionsteorin utgår ifrån att göra sina 

arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Här vill man införskaffa sig större makt och 

kunskaper om sitt yrkesområde (a.a.). Andersson (2014) menar att för 

fritidspedagogen handlar det om att ta tillvara på traditionerna inom fritidshemmet 

och teoretisera det så att han/hon kan föra sin profession i arbetslaget(a.a.). Empirin 

och teorin är därför relevant och ger en klar bild över undersökningens syfte. 

Resultatet visade att fritidspedagogerna förr arbetade mer praktiskt och mer i 

halvklasser. Detta är något som minskat mer och mer under tidens gång. Nu var det 

inte alls många som arbetade på detta sätt i den här undersökningen utan man var 

mer ett stöd till ämnesläraren eller arbetade som resursperson. Genom att minska 

arbetet med halvklasser blir det svårare för fritidspedagogen att visa sin 

yrkeskompetens. Resultatet i studien visade även att fritidspedagogerna ville vara 

mer delaktiga i arbetslagen med ämnesläraren, för att lättare kunna hjälpa till med 

eleverna på skolan.  

6.3 Slutsats 

Undersökningen visade att fritidspedagogen som yrkesroll i de flesta fall av studien 

inte når fram till sin uppgift i klassrummet vilken är att bedriva 

fritidshemspedagogik. Det som fritidspedagogerna missgynnas med handlar om att 

det ligger kvar ett starkt antagande från ämneslärarna att fritidspedagogen inte har en 

tydlig roll i klassrummet. Istället blir fritidspedagogerna tilldelade resurstjänster inne 
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i klassrummet. Grunden till det ligger även i fritidspedagogens förhållningssätt till 

sin yrkesprofession. 

En annan stark faktor till att fritidspedagogen inte når den fritidspedagogiska rollen i 

klassrummet handlar om att det inte finns etablerade arbetslag där ämneslärare och 

fritidspedagoger samverkar. Det som förvånade oss i vår studie var att det var så 

mycket resurstjänster som fritidspedagogerna hade i arbetet i klassrummet.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

För att kunna få en större inblick om fritidshemmets personal i framtiden kan 

forskaren undersöka och genomföra studier om fritidshemslärarna och 

fritidspedagogerna. Hur ser skillnaden ut mellan dessa två yrkesgrupperna och vad är 

det som gör att man blir fritidshemslärare och inte fritidspedagog? Skiljer det sig på 

arbetssättet eller utbildningen och i så fall till vilken grad? Är trenden att 

fritidspedagogerna försvinner från skolan och ersätts av fritidshemslärare? 

Utvecklingen visar på att barnskötare och utbildningar som fritidspedagog försvinner 

och ersätts med exempelvis grundlärare med inriktning fritidshem. Eller är det 

samma utbildning bara att man vill lägga större vikt på orden och den yrkesidentitet 

man får samt en högre status i samhället? Det nya i forskningsförslaget är att 

fritidshemslärare undersöks istället för fritidspedagoger. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor. 

Hur ser din huvuduppgift ut i skolan? 

Berätta hur ser en vanlig arbetsdag för dig ut i skolverksamheten? Ge exempel! 

Kan du se några skillnader i ditt nuvarande uppdrag och från förr? I så fall vilka? 

Hur uppfattar du fritidshemsläraren sitt uppdrag i skolan? 

Hur skulle du beskriva din kompetens som fritidspedagogen? 

På vilket sätt använder du dig av din kompetens i klassrummet? 

På vilket sätt kompletterar du ämneslärarens arbete? 

På vilket sätt tycker du att ditt förhållningssätt som fritidshemslärare i klassen skiljer 

sig för ämnesläraren? 

Anser du att skolan ska skiljas från fritidsverksamheten? I så fall varför? 

Vilka möjligheter ser du med att fritids har integrerats i skolan? 

Vilka eventuella hinder? 

Är det något som du tycker hindrar dig i din utövning som fritidspedagog? 
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Bilaga 2 

Illustration av första steget i empiribearbetningen. 

Syfte Kategori  
*Antal 

Citat 
 

Hur uppfattar 
fritidspedagogen sitt 
uppdrag i 
klassrummet? 

  

 

Status 
*2/8 

“Att vi har fått högre status kanske man kan säga. 

Mer likvärdigt med lärarna” 
 

 

ansvar 
*6/8 

“A det tycker ju jag har blivit mer och mer att man 

ska ta hand om dem här barnen om man säger det 

har ju blivit mer så är det någon som få ta lite mera 

ansvar för barn med speciella behov så blir det ju 

oftast fritidspedagogen.” 

 Kompetens 
*1/8 

“Vi har inte den rollen och kunna lära ut allt, 

saknar viss kompitens. Inte våra arbetsuppgifter 

att undervissa matte och svenska.” 
 

 

Helhetssyn 
*4/8 

“...att vi kan hitta andra infallsvinklar i lärandet, 

större helhetssyn, helt annat tänk..” 
 

Yrkesroll 
*1/8 

“..hade jag viljat bli lärare då hade jag ju läst till 

lärare jag skulle gärna vilja se mer om man säger 

fritidstid under skolan att man e under skoltid att 

man e man fick liksom använda den kompetensen 

och göra lite grejor..” 
 

Arbetsglädje 
*2/8 

“Man får så mycket utav barnen du vet sen är man 

själv glad och engagerar sig mot dem så får man så 

mycket tillbaka.” 

Hur arbetar 
fritidspedagogen i 
klassrummet? 

Idrott 
*5/8 

“Då får jag utgå från mig givetvis då ju och i mitt 

fall är det ju så att e jag har ju hand om idrotten 

och det är ju väldigt olika men det är ju mitt 

intresse plus att lärarna får ut mer utav när jag har 

idrott för då får de halvklass” 
 

Resurs 
*6/8 

“Det kan ju vara att man eeh blir satt att följa en 

speciell elev ganska mycket..” 
 

Halvklass 
*2/8 

“..kommer du i en ehh i en ehh i en väl fungerande 

klass så kan det ju bli att man har väldigt mycket 

halvklasser “ 
 

Värdegrund 
*8/8 

“Att ge en trygg och innehållsrik dag för eleverna 

och försöka få skolan och fritidshemmet att möta 

varandra” 
 

 

Hjälplärare 
*5/8 

”...vi är ju med inne i klassen så mycket. om det 

fungerar så fort vi.. märker att  ah att eleven inte 

orkar mer då, då blir det  ju att jag tar hand om 

eleven och å gör någonting kanske mera praktiskt.”  
 

Tematiskt “...där har jag valt att göra en mix utav eh 
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*2/8 förskolepedagogiken eller  fritidspedagogiken och 

skolan genom att väva ihop det till ett tema 

arbete...” 
 

Planera 
*8/8 

“är ju både att planera skolverksamhet själv å 

tillsammans med andra lärare”  

 

 


