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Abstract 
 
Vår huvudsakliga målsättning med studien var att undersöka fritidspedagogens yrkesroll i 

skol- och undervisningsverksamheten. Vi finner detta som ett intressant problemområde då 

yrkesrollen förändras nämnvärt under senare år och detta har påverkat såväl yrkesrollen som 

uppfattningen om denne. Diskussionerna har förts utifrån ett professionellt perspektiv 

samtidigt som själva yrkesrollsdiskussionen förankrats i ett rollteoretiskt perspektiv. Detta 

för att skapa en djupare förståelse för rollskapande och hur rollerna ter sig i olika sociala 

sammanhang. Den övergripande strukturen i studien är av traditionell karaktär och 

undersökning är empiriskt genomförd i form av kvalitativa forskningsintervjuer. 

Respondenterna var lärare respektive fritidspedagoger och de huvudsakliga 

frågeställningarna var hur yrkesrollen uppfattas samt nyttjas i skol- och 

undervisningsverksamheten. Efter genomförd undersökning framkom det att en 

fritidspedagogs medverkan i undervisningsverksamheter ofta är tydligt relaterade till den 

specifika arbetsgruppens uppfattning gällande yrkesrollen. Vidare påvisades det att 

respondenterna upplevde att det under senare år skett en väsentlig förändring gällande 

arbetsfördelning inom skolverksamheter. Detta medför väldigt varierande verksamheter 

bland annat på gällande en fritidspedagogs arbetsuppgifter då dennes yrkesroll kan tillämpas 

på ett flertal alternativa sätt. Detta kan vara positivt då det medför en flexibilitet inom yrket 

men också fungerar som en hämmande faktor då man som fritidspedagog kan uppleva att 

man inte får tillräckligt handlingsutrymme eftersom förutsättningarna är för otydliga. 
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Förord 
 
När vi nu äntligen är färdiga med vårt examensarbete som har tagit mycket av vår ”fria” tid 

inser vi hur roligt vi har haft tillsammans och hur mycket vi har lärt oss. Det har varit mycket 

lärorikt fast jobbigt. När vi ser tillbaka från allra första början så inser vi att vi aldrig hade 

kunnat fullfölja vår undersökning om inte vi fått den hjälp vi behövde. Det finns en rad 

personer som vi vill tacka. Först av allt, naturligtvis, vår handledare, Laila Gustavsson som 

har fått stå ut med vår terror via mail och våra träffar. Hon har inte bara satt fart på oss utan 

också gett oss stöd och uppmuntrat oss till att göra ett bra arbete. Laila har också gett oss 

konstruktiv kritik som har fått igång vårt tänkande när det stått stilla. Sen vill vi tacka alla de 

som ställde upp på våra intervjuer, lärare som fritidspedagoger. Hade inte ni ställt upp hade vi 

inte haft någon undersökning.  

 

Att genomföra undersökningen har gjort oss medvetna om vad vi klarar av och vi har förstått 

att vi kan mer än vad vi hade trott. I med undersökningen väcktes många nya intressanta 

frågor som fått oss att fundera kring andra ämnesområden. Vi har arbetat tillsammans, ätit och 

sovit hos varandra för att dagen efter fortsätta där vi slutat. Detta har gjort att vi till slut 

kommit fram till det slutgiltiga resultatet som vi känner oss oerhört nöjda med.  

 

Vi vill även tacka varandra för utbyte av tankar, uppmuntrande ord och stödet av varandra när 

det känts omöjligt att klara av att jobba med arbetet. Vi har tillsammans nått målet med 

mycket skratt och glada miner mest hela tiden. Vi vill naturligtvis också tacka de som lever i 

vår omgivning som har stöttat oss, läst och begrundat vårt arbete samt hjälpt oss att hitta olika 

lösningar på skrivandet. Dessa personer har också fått stå ut med oss när vi inte kunnat prata 

om något annat än vårt arbete. Tack alla för allt stöd och hjälp vi fått under dessa månader. 

 

Margaretha Nilsson och Helena Nilsson 

Kristianstad 2005-05-23 
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1 Inledning  
 
Vi har på vår Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) mött lärare som inte riktigt vet vad de 

ska benämna oss. Lärarna vet inte riktigt vad vi ska ha för en roll i skolan och detta medför en 

osäkerhet hos dem. En av anledningarna till detta kan bero på den nya lärarutbildningen. Här 

sägs det att alla blir lärare men med en specifik inriktning. Vi själva kallar oss 

fritidspedagoger men, med vår utbildning är vi lärare med en inriktning mot fritid och skola i 

ett helhetsperspektiv. Som blivande lärare har vi frågat oss vilka konsekvenser den förnyade 

lärarutbildningen kommer att ha för oss och vår yrkesgrupp. Många lärare vet inte riktigt vad 

en fritidspedagog har för yrkesroll och förknippar dem därför ofta med fritidsledareyrket. 

Denna problematik fick oss att börja fundera kring vad det var vi ville undersöka. Detta 

mynnade så småningom ut i en intervjustudie av en grupp lärare och fritidspedagoger. 

Intervjuerna rörde sig om fritidspedagoger och lärares uppfattningar kring fritidspedagogens 

yrkesroll, kompetens och hur förändringarna i skolan har påverkat de olika yrkesgrupperna. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Vi har valt att söka i litteratur för att få olika infallsvinklar samt olika teorier. Vårt mål var att 

finna svar på de frågeställningar som är kopplade till vårt syfte med hjälp av det som tidigare 

skrivits inom området. I den empiriska delen har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder 

där intervjuer var det lämpligaste verktyget för att få svar på frågorna som vi hade tänkt oss.  

 

Utbildningen till lärare och fritidspedagog är likartade när det gäller nivån. Det är två olika 

yrken men med många beröringspunkter. Innehållet i utbildningarna överensstämmer med 

varandra när det gäller psykologi och pedagogik och målgruppen är densamma, det vill säga 

barn i lågstadieåldern. Även om dessa två yrkesgrupper möter samma barn har de arbetat 

utifrån olika utgångspunkter. Erfarenhetsmässigt kan man ana att det finns skillnader i 

värderingar, normer och arbetssätt mellan dessa ”två världar” även om ett visst samarbete har 

förekommit (Hansen, 1999). Under 1990-talet skedde stora förändringar inom grundskolan 

och barnomsorgen på grund av besparingar och politiska beslut. Att flytta in fritidshemmen 

det vill säga barnomsorgen, i skolans lokaler istället för att behålla den traditionella 

organisationen blev ett attraktivt sätt att spara pengar och detta ledde till nya arbetsuppgifter 

för fritidspedagogerna (Calander, 1999). 
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Fritidshemmen skrevs in i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94) och skulle vara en del av skolan även vad det gällde styrdokumenten. 

År 1999 fick även fritidshemmen ett styrdokument att följa, allmänna råd med kommentarer 

för fritidshem. De allmänna råden innehåller regler som fritidspedagogerna bör följa samt ger 

kommentarer om hur man kan uppnå målen. Där finns kopplingar mellan Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), skollagen och 

allmänna råd som gör det överskådligt hur man skall bedriva skolverksamheten. Anledningen 

till att fritidshemmen fick allmänna råd var att fritidsverksamheten inte är obligatorisk och 

därför inte kan följa Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94) på samma sätt som man gör i den obligatoriska skolan. Tyngdpunkten 

i Allmänna råd med kommentarer för fritidshem är lagd på den uppgift som åligger 

fritidshemmen enligt skollagen (Skolverket, 1999).  

 

1.2 Syfte  
 
Syftet med vår studie är att utifrån ett rollteoretiskt perspektiv undersöka lärares och 

fritidspedagogers uppfattningar om fritidspedagogens yrkesroll i skolverksamheten. 

 

1.3 Arbetets uppläggning 
Efter inledning och bakgrund redovisas vår litteraturgenomgång. Arbetets teoretiska 

utgångspunkter presenteras i kapitel tre. I kapitel fyra återfinns en redogörelse för urval och 

genomförande av arbetet. Resultaten redovisas och analyseras i kapitel fem och diskuteras i 

kapitel sex.  
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Från arbetsstuga till fritidshem 
 
Professorskan Anna Hierta-Retzius startade år 1887 en typ av fritidshem så kallad arbetsstuga 

i Sverige. I början av 1960-talet ändrades namnet till fritidshem. Retzius uppmärksammade att 

många barn i de lägre åldrarna var på väg utför och för att förhindra detta startade hon  

arbetsstugorna (Johansson, 1986). Dess syfte var att barnen skulle ha en fast punkt att gå till 

men även att fostra barnen såsom i lojalitet och plikttrohet. Arbetsstugorna inriktades på 

fattigvården och fostran i de lägre samhällsklasserna (Johansson m fl, 1993). De flesta som 

arbetade på arbetsstugorna arbetade ideellt, men om det inte fanns någon ideell arbetskraft att 

rekrytera avlönades den personal som ställde upp. Under eftermiddagen var det vanligt att 

folkskollärarinnor tjänstgjorde och för detta fick de lön. År 1944 infördes statsbidrag till 

verksamheten vilket medförde att arbetsstugornas namn ändrades till eftermiddagshem. 

Eftermiddagshemmen hade som uppgift att ge barnen en stimulerande och utvecklande fritid. 

Barnen skulle också få möjlighet att förbereda skolarbetet och läxläsning under eftermiddagen 

och därför anställdes ”läxläsningsfröknar” som stöd för barnen (a.a.). Fritidshemmets 

verksamhet har sina rötter såväl i uppgiften att fostra barnen till ”goda värderingar” som att 

förvara barn.  Dessa främsta uppgift att kompensera det som barnen eventuellt saknade, som 

till exempel stöd från vuxna och bristande kontakt med kompisar (Johansson, 1986). 1965 

tillkom den första fritidspedagogsutbildningen mycket hastigt som resultat av en 

försöksutbildning som startats året innan (Johansson m.fl., 1993). Under 1960-talet arbetade 

barnskötare och fritidspedagoger på fritidshemmen (Flising & Johansson, 1987). 

 

2.2 Fritidspedagogens syn på sin egen yrkesroll 
 
Det finns fritidspedagoger som känner stora förväntningar på sig medan andra känner att de 

har mindre förväntningar på sig. De förväntningar som uppfattas av fritidspedagogerna 

kommer främst från föräldrar och kollegor. Dessa förväntningar får fritidspedagogen att 

känna sig pressad eftersom de förväntas vara aktiva, initiativrika, utåtriktade och ständigt 

komma med nya idéer till verksamheten. Samtidigt finns det vissa fritidspedagoger som 

tycker om att ha förväntningarna på sig och om de klarar av att leva upp till dessa Blir de  

uppskattade så känner de sig stimulerade (Johansson, 1984). De fritidspedagoger som inte 

känner att de ha stora förväntningar på sig upplever sitt arbete som självständigt och fritt. De 
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bestämmer själva vad som skall göras och arbetar efter eget huvud. De tycker att barnen ska 

få göra vad de vill och ha stor frihet. Detta medför att även fritidspedagogen känner en viss 

frihet. Denna frihet kan göra att fritidspedagogen känner sig överflödig och det medför även 

att det blir svårt att motivera sitt arbete om vad man gör eftersom andra kan uppfatta att 

fritidspedagogerna är passiva i sitt yrke. (a.a.).   

 

Hansen (1999) uppfattar i sin undersökning att fritidspedagoger är mer enhetliga jämfört med 

lärargruppen. Detta främst när det gäller förhållningssätt och arbetssätt i den faktiska 

verksamheten. Hansen beskriver också fritidspedagogernas uppgifter i tre huvudområden:  

• Omsorg, hjälp och stöd i vardagen – ge barnen omsorg och omvårdnad under den tid 

föräldrarna arbetar eller studerar.  

• Stöd för barns utveckling, främst på det sociala området – lära barn att bli 

självständiga och trygga samt att lära sig att klara av vardagen. 

• Stöd för barns lärande – barns lärande kopplat till deras egen aktivitet via alla sinnen 

(Hansen, 1999). 

 

Arbetsuppgifterna på fritidshemmet är inte specialiserade utan allroundbetonade med både 

förberedda och oförberedda aktiviteter. Fritidspedagogernas roll skiftar mellan aktivitet och 

passivitet. Det aktiva förhållningssättet består oftast av att gripa in vid till exempel konflikter 

medan det passiva förhållningssättet ges till barnen för att de ska få utlopp för fri lek ( 

Johansson, 1986). Fritidspedagogerna beskriver själva att de har två typer av roller i sitt 

arbete. Det ena är att vara ”auktoritet” vilket innebär att man skall vara en demokratisk ledare, 

föredöme i sociala relationer, vara kompis till barnen och kunna vägleda och lyssna på dem. 

Den andra rollen är att vara ”förälder” där fritidspedagogerna vill betona omsorgsaspekterna i 

arbetet. De vill att barnen ska ha de bra och att de har en trygghet på fritidshemmet 

(Johansson, 1984). 
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2.3 Fritidspedagogens yrkesroll och kompetens 
 
De verksamma fritidspedagogernas undervisning i skolan har ofta ett annat mål än vad lärarna 

har. Fritidspedagogerna ser mycket till den fria lekens betydelse och lekens betydelse i 

allmänhet. Fritidspedagogen har lättare för att beskriva vad de inte är än vad de är i sin 

yrkesroll. Detta visar att man ofta talar om fritidspedagogens yrkesroll som luddig och otydlig 

medan lärarnas yrkesroll är mer klar och tydlig. Fritidspedagogerna har ofta lägre status än 

vad lärarna har. Lärarna bestämmer vad fritidspedagogen skall göra i deras samarbete i 

skolan. De får en roll som hjälplärare (Torstensson – Ed & Johansson, 2000). I skolan måste 

man göra det som förväntas av en, man måste prestera något medan man på fritidshemmet har 

mer fria aktiviteter. Där handlar det om att skapa och väcka intresse hos barnen att vilja vara 

med på aktiviteter (Lärarförbundet, 2002). 

 

Carlgren (2000) menar att genom integreringen mellan skola och fritidshem har 

fritidspedagogerna fått en ny yrkesroll. Fritidshemspedagogiken har flyttats in i skolan. Detta 

gör att fritidspedagogerna kan dra nytta av sin kompetens i undervisningssituationerna. 

Carlgren (2000) framhåller i sin artikel att, enligt fritidspedagogerna själva, är de bra på att 

arbeta med estetisk kunskapsutveckling det vill säga skapande av olika slag. Carlgren är också 

noga med att poängtera att lärare och fritidspedagoger kommer ifrån olika yrkeskulturer. 

Även Dahlberg och Lenz Taguchi (2003) framhåller detta då de menar att man har olika syn 

på barnen beroende på var i skolan man arbetar. Lärarnas syn på barnet är ofta 

kunskapsrelaterat medan fritidspedagogerna och förskolelärarna har en helhetssyn på barnet 

där både kunskaper och sociala sammanhang ingår. Fritidspedagogen har fått en dubbel 

yrkesroll, de är både lärare och fritidspedagoger. Det kan upplevas som svårt att växla mellan 

dessa två yrkesroller eftersom de först i skolan skall ge barnen strukturerad undervisning och 

därefter på fritidshemmet stimulera barnens fria aktiviteter (Torstensson – Ed & Johansson, 

2000).      

 

Calander (2003) beskriver fritidspedagogernas situation och menar att under 70-talet ville 

fritidspedagogerna komma framåt och visade genom detta sin kompetens. Fritidshem fick 

egna lokaler och nyckelpersonerna i dessa var fritidspedagogerna. Ytterligare en förändring 
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har nu skett då fritidsverksamhetens lokaler har flyttats in i skolan. Calander sammanfattar 

dessa förändringar i tre punkter:  

• Fritidspedagogerna arbetar idag mycket efter ett mönster som avspeglar skolans värld 

och fritidspedagogernas roll har urholkats. Tiden i skolan ökar mer än den tiden som 

fritidspedagogen befinner sig på fritidshemmet.  

• Fritidshemmet försvann ifrån sina egna självständiga lokaler, och geografiskt flyttar 

man in i skolans lokaler. Man kan inte med ekonomisk beskäring, stora barngrupper 

och få personal nå upp till de verksamhetsmål som finns. 1994 var hälften av 

personalen utbildade fritidspedagoger och 2001 var drygt var tredje utbildad 

fritidspedagog. Yrkesområdet har haft ett överskott av barnskötare, outbildad personal 

och av förskollärare eftersom 6-åringarna nu tillhör skolbarnomsorgen.  

• Fritidspedagogutbildningen togs bort och nu blir alla lärare istället. De studenter som 

läser mot före detta fritidspedagog kommer att ”drunkna” ute i verksamheten av 

skolinriktade och skolämnesinriktade studenter. Undervisningen bedrivs av lärare som 

antingen inte har någon yrkesförankring i fritidshemsverksamheten eller som har en 

yrkesbakgrund i skolan, i bästa fall i förskolan. Lärarutbildningens struktur ger inte 

fritidspedagogiskt inriktade lärarstudenter någon kollektiv grund för att utveckla en 

stark yrkesidentitet. Fritidspedagogsyrkets kunskapsinnehåll överlever sannolikt inte 

denna utbildningsstruktur (Fritidspedagogen, 2003, nr 8-9, Lärarförbundet). 

 

Det är värdefullt att få kunskap om vilken kompetens som man anser sig ha i sin yrkesroll 

(Ursberg, 1996). Enligt många källor upplever fritidspedagogerna att deras kompetens inte tas 

till vara fullt ut. De får istället ta platsen som utfyllnad det vill säga de får hoppa in ta 

arbetsuppgifter som ingen annan har tid med vilket leder till frustration och missnöje hos 

fritidspedagogen. Utifrån dessa förutsättningar får fritidspedagogen svårt att använda sin 

kompetens. De får även svårigheter med definitionen om vad som är unikt för just den 

kompetens de besitter (Kärrby, 2000). Även Calander (1999) tar upp problematiken kring att 

fritidspedagoger ofta känner sig underordnade av lärarna i skolan. En anledning till varför 

fritidshemmen skulle flytta in i skolan sägs vara att fritidspedagogerna skulle tillföra sin 

kompetens till skolan men frågan är om fritidspedagogernas kompetens kan tas tillvara. I 

skolan spelar de olika lärandeprocesserna en stor roll medan fritidspedagogens kompetens 

mer rör det sociala samspelet och hur vi som människor skall fungera i samhället.  
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Den egna yrkeskompetensen har fritidspedagogen med sig i det konkreta arbetet i 

barngruppen vilket har betydelse för förhållningssättet. Fritidspedagogen framhåller ofta sin 

pedagogiska kompetens genom förmågan att med barns olika behov och förutsättningar som 

utgångspunkt organisera och planera verksamheten. Detta medför en positiv självbild av 

yrkeskompetensen och man anser att man har goda kunskaper och förmåga att utföra 

fritidshemmets uppgift. Detta leder dock till ett problem för fritidspedagogen vilket är att 

denna del av personalens kunskap inte blir synlig. Det praktiska arbetet blir synligt genom till 

exempel att skapa en trygg och trivsam miljö, att bedriva konkreta aktiviteter och att 

tillgodose barnens behov av omsorg. Om kunskapen kring den sociala fostran och barns 

utveckling inte finns hos fritidspedagogen kommer verksamheten inte att fungera även om 

andra kvalifikationer förekommer (Ursberg, 1996).  

 

2.4 Lärarnas syn på fritidspedagogernas yrkesroll 
 
Hansens (1999) studie om olika yrkeskulturer visar vilken syn lärare har på fritidspedagoger. 

Fritidspedagogsyrket är relativt okänt för många lärare. Enligt Hansens undersökning blandar 

många lärare ihop fritidspedagogsyrket med fritidsledaryrket och har svårigheter att se 

skillnader mellan dessa vilket leder till irritation bland fritidspedagogerna. Lärarens 

uppfattning om fritidspedagogens kompetens är att den riktar sig till de praktiskt estetiska 

kunskaperna såsom musik, bild och drama samt kunskaper om barns utveckling och deras 

behov vilket är den samma som lärarens utbildning. Uppfattningen om yrket grundar sig på 

deras egna yttranden kring beskrivningarna om fritidspedagogens kompetens. Därför saknas 

för lärarna en generell bild av fritidspedagogsyrket. Lärarna ser uppgifterna som en 

fritidspedagog har som delade mellan en ”pedagogisk del” och en ” icke pedagogisk del”. Den 

”pedagogiska delen” innefattar skoldagen och den ”icke pedagogiska” delen rör 

fritidsverksamheten. De betraktar fritidspedagogen som någon som har närmare anknytning 

till hem och fritid än skola, och uppfattar att fritidspedagogen inte har några bestämda 

förväntningar på vad de skall åstadkomma här – och – nu. I och med detta har de möjlighet att 

”göra vad de vill” och ”låta barnen styra”. Enligt läraren har fritidspedagogen en praktisk 

innebörd – barnen får omvårdnad och tillsyn medan föräldrarna arbetar, det innebär också att 

barnen får en roligare och mer innehållsrik dag. Men detta har inte en avgörande betydelse för 

barnens framtid. 
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Lärarna beskriver fritidspedagogerna som experter på omsorg och att de har en förmåga att 

förstå barn och stödja deras lärande. De anses också vara flexibla och initiativrika. Lärarna 

anser också att de har olika syn på lärandet. De själva betonar barnens motivation och intresse 

medan de anser att fritidspedagogen skapar en god relation och fungerar som en förebild 

gnom att leva som man lär (Torstenson-Ed & Johansson, 2000). Vissa lärare tror att 

fritidspedagogsutbildning är en gymnasieutbildning och de vet heller inte hur lång en 

fritidspedagogsutbildning är eller på vilken nivå den ligger. Det finns också lärare som har en 

positiv bild på fritidspedagogen. De menar att de inte bara har en förmåga att leda och 

genomföra olika aktiviteter utan också har kunskaper om de praktiska aktiviteterna såsom 

musik och bild (Hansen, 1999). 

 

Hansen (1999) urskiljer fritidspedagogernas yrkeskompetens i tre olika uppfattningar enligt 

lärarna. Dessa uppfattningar är generella för hur lärarna uppfattar yrkeskompetensen hos 

fritidspedagogen: 

 

• Kompetensen hos fritidspedagogen är annorlunda jämfört med lärarens. Kompetensen 

som fritidspedagogen har består i att ersätta föräldrarna och komplettera hemmet. 

• Det som skiljer lärarens och fritidspedagogens kompetens är att läraren har kunskap om 

inlärning, annars är det ungefär detsamma. Lärarna uttrycker ibland att fritidspedagogen 

”tar över” det praktiska innehållet i skolans undervisning. 

• Lärarens och fritidspedagogens kompetenser är ungefär densamma, det som skiljer de åt 

är att de har egna specialkunskaper. Fritidspedagogerna arbetar med de praktiska – 

estetiska ämnena som sin specialkunskap medan lärarnas specialkunskap riktar sig mot 

inlärning. 

 

2.5 Arbetslag 

  
Att arbeta i arbetslag innebär att en grupp vuxna gemensamt har ansvaret att planera, 

genomföra och utvärdera ett arbete.  Det innebär också att man tar tillvara på de olika 

kompetenser som var och en i personalgruppen har. Man utnyttjar ens personliga 

specialintressen samt erfarenheter. Det antas vara en fördel att ha olika grundutbildningar och 

kompetenser i arbetslaget. Integreringen av sexårsverksamhet, skola och fritidshem gör det 

möjligt för allt fler lärare idag att arbeta i arbetslag tillsammans med förskollärare och 
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fritidspedagoger. Eftersom verksamheten dessutom styrs av gemensamma mål blir det 

naturligt att arbeta i arbetslag. Lärare som samarbetar med förskollärare respektive 

fritidspedagog kan inte delta i den samlande verksamheten på likvärdig basis på grund av de 

praktiska och administrativa hinder. Ett välkänt sådant hinder är de olika arbetstider och avtal 

som finns mellan de olika arbetsgrupperna. Detta har lett till, från fritidspedagogernas sida, att 

samarbetet med läraren i första hand ska ske på ”skolans villkor”, vilket har inneburit att 

fritidspedagogerna har varit en extra resurs under skoltiden men inte fått liknande tillbaka 

under eftermiddagstiden (Kärrby, 2000). Hansen (1999) visar på att fritidspedagogernas roll 

påverkas av arbetslag. De får en fusklärarroll och de blir mer resultatinriktade än 

processinriktade. Fritidspedagogsrollen blir dessutom uppsplittrad och ytlig och deras 

varaktiga kontakt med samma barngrupp bryts. Calander (1999) menar att fritidspedagogerna 

får en identitetskris när de arbetar i arbetslag. Han menar att hur inställda fritidspedagogerna 

än är på en öppen kommunikation med lärarna blir de ändå till slut underställda och 

hjälplärare. 

 

Johansson (1999) ser däremot i sin undersökning ( i Torstensson – Ed & Johansson 2000)   

tydliga tecken på att samarbetskulturen håller på att utvecklas. Pedagogerna menar att arbetet 

har blivit mer krävande men ändå roligare. Lärarna har en mer uppgiftsinriktad inställning till 

samarbetet medan fritidspedagogerna har en mer relationsinriktad inställning. Alla engagerar 

sig i helheten vilket är ett tecken enligt Johansson på att samarbetet börjar fungera.  

Arbetslagen inom barnomsorgens förskolor och fritidshem har utgjort grunden för 

verksamheten. Samverkan i skolan förväntas leda till att lärarnas professionalism stärks samt 

till pedagogisk utveckling i skolan. En förändring av skolundervisningen skall komma till 

stånd genom arbetslaget. Man skall till exempel bort från planering och genomförande av 

undervisning mot en tematisk, ämnesintegrerad utgångspunkt.  För att uppnå förändringar i 

skolan anses samverkan i arbetslag vara nödvändigt (Calander, 1999). 

 

2.6 Fritidspedagogens roll enligt styrdokumenten 
 
Fritidspedagogens roll i skolan är att:  

• Motverka förtryck och trakasserier. 

• Klargöra och diskutera det svenska samhällets värdegrunden tillsammans med eleven. 

• Samarbeta med hemmen och därmed klargöra skolans regler och normer. 

 14



• Tillsammans med hemmet skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars 

lärande och utveckling. 

• Att alltid utgå ifrån att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sina studier. 

 

2.7 Problemprecisering och frågeställningar 
Med utgångspunkt för uppsatsens huvudsyfte, att undersöka likheter och skillnader i lärarens 

och fritidspedagogens uppfattning om fritidspedagogens yrkesroll är våra preciserade 

frågeställningar: 

 

• Hur uppfattar läraren fritidspedagogens yrkesroll? 

• Hur uppfattar fritidspedagogen sin egen yrkesroll? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
3.1 Rollteoretiskt perspektiv 

3.1.1 Vad är en roll? 
 
Själva ordet ”roll” har sina historiska rötter i teatern. Begreppet roll användes i modern tid i 

vetenskapliga sammanhang av Linton (1936, 1945) enligt Johansson (1984). Linton använde 

rollbegreppet för att studera hur kulturer överförs och reproduceras i samhället. Han använder 

också begreppet status som har grunden i rollbegreppet och som enligt honom är den position 

individen innehar i speciella sociala situationer. Status refererar till olika sociala mönster som 

en person befinner sig i. Den består av rättigheter och plikter som förväntas uppfyllas av en 

individ i olika situationer som till exempel fotbollsmålvakt eller forskare. Rollen uppstår när 

en person handlar i de olika positionerna med en viss status. Mead (1934) beskriver enligt 

Johansson (1984) socialt beteende som en följd av interaktioner med andra. Han menar att 

grunden för utvecklandet av en egen identitet och ett eget jag är att se förmågan att sätta sig in 

i en annans roll. Han menar att en sådan utveckling måste ske genom socialt samspel. Många 

har under årens lopp försökt att definiera begreppet roll. En definition som har legat i grund 

för flera forskare är denna:  
 

En roll är en uppsättning förväntningar och normer som innehavaren av en 

särskild position kan värdera sitt beteende gentemot (Gross, Mason & 

McEachern, 1958 I Johansson, 1986:67). 

 

Genom förväntningar ställda från andra skapas rollen. Man kan värdera sitt handlande genom 

dessa förväntningar. Personen själv styr över sitt eget faktiska handlande samtidigt som någon 

i en viss position möter förväntningar på sitt handlande från omvärlden. Ens handlande kan i 

med detta i sin tur sägas påverka förväntningarna från andra (Johansson, 1984). En viss 

position och status innebär inte bara en entydig roll utan den består av en hel rad associerade 

roller som påverka personens handlingar. Det vill säga att rollerna varierar sitt innehåll, 

beroende på vilka personer som ingår i de sociala mönstrena. Detta benämns som 

”rolluppsättningar” enligt Merton (1957) i Johansson (1984). I en roll påverkas personens 

handlande av hans relationer till övriga inom rolluppsättningen. Det uppstår ett mönster för 

hur hans agerande formas. Genom dessa rollmönster byggs individens identitet och yrkesroll 

upp (Johansson, 1984). 
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3.1.2 Sambandet mellan yrkesrollen och dess organisatoriska struktur 
 

Johansson (1984) skriver att yrkesrollen anspelar på den uppsättning förväntningar som riktas 

mot någon som har en viss yrkesposition. I med det kan yrkesrollens ses som en mer 

begränsad del av personens rolluppsättningar. Innehållet som en yrkesroll har, knyter dock an 

till många delar av personens övriga rolluppsättningar. Speciellt till de yrkesroller som är 

mångsidiga som till exempel fritidspedagogen. En fritidspedagogs yrkesroll har en nära 

relaterad roll som ”förälder”, ”lärare”, ”vuxen” och ”kamrat”. Hur utformningen av 

yrkesrollen blir beror på yrkets status, innehåll och kompetens samt på vilka organisatoriska 

förutsättningar som finns för yrket. Genom att ha en yrkesroll befinner man sig inom ett visst 

socialt system. Förväntningarna på någon i en yrkesroll ställs utifrån olika utgångspunkter, 

dels utifrån rollinnehavarens personliga egenskaper och av den bild man har av en 

yrkesposition. De ställs också krav på yrkesrollen vilket skapar motsättningar och spänningar 

i den. I förhållandet till yrkesrollens innehåll och omfattningar kan förväntningarna vara 

orealistiska eller felaktiga, det kan också vara förväntningar som inte stämmer överens med 

rollinnehavarens egna uppfattningar om arbetet (Johansson, 1984). Yrkesidentiteten utvecklas 

när någon haft en yrkesroll en längre tid och skaffat sig erfarenheter av den. Det vill säga att 

man har en yrkesidentitet som till exempel ”fritidspedagog” eller ”sjuksköterska”. 

Organisationer som är stora och hierarkiskt uppbyggda innehåller många avgränsade 

yrkesroller som har specialiserade arbetsuppgifter. De är även hierarkiskt ordnade när det 

gäller kompetens och makt. En sådan organisation kan vara ett större sjukhus. I organisationer 

som är mindre finns det yrkesroller som är mindre specialiserade men andelen allround 

betonade arbetsuppgifter ökar. Det krävs då att man ska kunna ersätta varandra och därmed ha 

liknande kompetens. Organisationer som fritidshem med sociala serviceuppgifter har en 

relativt stor öppenhet mot omgivningen vilket kan leda till kontinuerlig påverkan därifrån. 

Yrket får inom sådana organisationer lätt en så kallad ”buffertställning” där man förväntas att 

tillgodose alla. Att ha en sådan ställning ökar risken för rollkonflikter och en tveksamhet 

uppstår mot vem man skall vara lojal. Fritidspedagogens yrkesroll kan ses som en 

”buffertroll” mellan de krav som finns på arbetet och att tillgodose barnens behov.  

Fritidshemmet är en liten enhet som är löst kopplad till organisationen skolan. Genom 

kontakten med barn och föräldrar inom det sociala systemet utformas fritidspedagogens 

yrkesroll. Förväntningarna på fritidspedagogen som person kommer att ställas eftersom 
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fritidshemmet som organisation är relativt liten. Det finns ingen klar professionell profil inom 

fritidspedagogens yrkesroll i den mening att innehållet i yrket bygger på någon specialiserad 

kunskapsmassa eller består av vissa arbetsuppgifter som en fritidspedagog kan eller får utföra. 

Fritidspedagogens yrkesroll är i hög grad knuten till det sociala systemet på grund av 

frånvaron av specialiserad kompetens. Förväntningarna som ställs, ställs inte bara mot själva 

positionen utan också mot den person som innehar den. Den lösa organisatoriska kopplingen 

lutar åt att göra yrkesrollen diffus och generell, samtidigt uppfattas yrkesrollen som homogen 

och stabil inom det sociala systemet (Johansson, 1984) 

 

3.2 Professionalitet 
Forskning om professioner och professionalisering har förekommit främst inom sociologin. 

En definition för att känneteckna profession enligt Lorties (1977) i Colnerud och Granström 

(1989) är: 

• Yrkesmässig autonomi 

• Egenkontrollerad yrkesetik 

• Offentlig auktorisation 

• Gemensam kunskapsbas  

Colnerud och Granström (1989) har utgått från läraryrkets situation i sin studie. En profession 

är ett yrke som besitter en hög grad av specialiserad kunskap. Man utgår från tre olika 

yrkeskategorier i de flesta professionaliseringsteorierna. Dessa är läkare, psykologer och 

advokater. Professionaliseringen kan därmed ses som en socialisering av individen för att 

möta de krav som professionen ställer och som ställs på den. Professionalitet kan också liknas 

vid en form av kollektiv kompetens och utgör ett gemensamt yrkeskunnande.  

 

3.2.1 Den professionella professionen 
 
Ytterligare definition av begreppet profession är att en yrkesgrupp som monopoliserar viss typ 

av kunskap och arbetsuppgifter som endast får utföras av en yrkesgrupp som till exempel 

läkaren. Yrkesgruppen har också en viss akademisk utbildningsnivå. Hur denna efterlevs 

framkommer i intern kontroll av yrkesmässiga och etiska normer (Colnerud & Granström, 

1989). Man kan dela in processen i tre delar då ett yrke professionaliseras. De tre delarna är: 

1. Arbetet övergår från att vara oavlönat till att bli avlönat. 

2. Det skapas en utbildning som är specifik för yrkesgruppen. 
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3. Utvecklandet sker av de särdrag som förknippas med traditionell professionalisering. 

Det menas att professionen själv skaffar sig kunskapsmonopol och ansvarar för sin 

utbildning. 

Johansson (1984) menar att fritidspedagogen kännetecknas av en låg grad av professionalitet 

då deras uppfattning av sin yrkesroll sätts i relation till vad som här ovan antas vara utmärkta 

professioner. I det dagliga arbetet har fritidspedagogerna ingen egen specialiserad 

kunskapsmassa eller egna specifika metoder för att tillämpa sina kunskaper. Uppfattningen 

som fritidspedagogen själv har om sin roll skiljer sig från närliggande roller såsom förälder, 

lärare och förskollärare. Många fritidspedagoger anser till exempel att barnen lär sig saker på 

fritidshemmet som de inte lär sig i skolan eller i hemmet. Officiellt formulerade etiska regler 

för hur fritidspedagogen skall utföra sina arbetsuppgifter finns inte. Däremot har 

fritidspedagogerna själva utvecklat grundläggande regler som till exempel att barnens behov 

är utgångspunkten på vad som händer under dagen, att ägna tid åt alla barnen i gruppen, att ge 

en känslomässig kontakt som skapar tillit och trygghet hos barnet. De flesta arbetsuppgifter 

som en fritidspedagog innefattar är sådant som traditionellt har varit oavlönat arbete i hemmet 

som till exempel att passa barn och uppfostra barn. Omvandlandet av dessa arbetsuppgifter är 

det första steget i professionaliseringen. Det andra steget av professionaliseringen är 

förekomsten av egen utbildning. Professionaliseringen har dock inte utvecklats till att det bara 

är fritidspedagoger, det vill säga den egna professionen, som har rätt att utbilda nya 

fritidspedagoger. Några andra karakteristika som kännetecknar professionaliseringen har inte 

fritidspedagogerna mer än att de genom sin examen är legitimerade av samhället och de är 

anställda på fritidspedagogsbefattningar.  

 

3.3 Metodval 
 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 

något fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera 

svarsalternativen för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på 

en fråga. I denna mening är en kvalitativ intervju riktad mot ett induktivt eller 

abduktivt arbetssätt i forskning (Patel & Davidson, 2003:78). 
 

Utifrån vår provintervju, våra frågeställningar samt vårt syfte såg vi att semistrukturerade 

intervjuer var den bäst lämpade metoden för denna undersökning. Vi fann att det gav bäst svar 

på de frågor som ställdes. Detta för att vi ville ha svar på specifika frågor men vi vill samtidigt 
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inte styra våra respondenter till specifika svar utan ville ha respondenternas synvinkel på 

frågorna som ställdes. Kvale (1997) betonar vikten av att välja rätt metod för sin 

undersökning. Vidare menar han att den kvalitativa intervjun hjälper till att upptäcka, förstå 

och lista ut vad respondenten vill ha sagt med sina svar. Lantz (1993) väljer att kalla det för en 

intervju med öppet riktade frågor. Intervjun skall då bestå av några övergripande frågor som 

ändå går på djupet mer än vad helt öppna frågor gör. Frågorna kräver vissa svar och på det 

sättet kan man få fram de svar som man önskar. Vidare menar hon att det är viktigt att 

intervjuaren gör det möjligt för respondenten att komma till sin rätt. Det gäller att man skapar 

ett gott klimat och en bra miljö vid intervjutillfället som gör att respondenten känner sig säker 

och ges möjlighet att svara på de frågor som man förväntas få svar på. 

  

Vi valde att planera intervjun utifrån Kvale (1997) enligt följande: 

• Livsvärld - få respondentens livsvärld och dennes relation till ämnet.  

• Det destruktiva - få en nyanserad beskrivning av olika aspekter från respondenten. 

• Fokusering - ett bestämt tema finns. 

• Mångtydlighet – uttalanden kan vara motsägelsefulla från respondenten jämfört med 

verkligheten. 

• Förändring - nya insikter för respondenten. 

• Mellanmänsklig situation - få respondentens relation till andra människor på 

arbetsplatsen. 

• Positiv upplevelse - få respondenten till en berikande upplevelse och en ny insikt i sin 

livssituation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20



4 Empirisk del 
 
Vi kommer i detta kapitel redovisa de intervjuer vi genomfört samt de resultat vi kommit fram 

till.  

 

4.1 Pilotstudie 
För att ta reda på om våra intervjufrågor var relevanta för vår undersökning valde vi att göra 

en provintervju med vår handledare på fältet. Även denna intervju bandades och skrevs ut 

ordagrant. Vi begrundade svaren och utifrån detta valde vi att revidera vissa av 

intervjufrågorna eftersom vi ansåg att svaren inte gav oss den information som vi behövde för 

vår undersökning.  

 
4.2 Undersökningsgrupp 
Vi valde att intervjua fyra fritidspedagoger samt fyra låg- och mellanstadielärare. Detta gjorde 

vi för att få fram olika åsikter och deras olika syn på yrkesrollerna. Vi valde att intervjua 

respondenter som varit verksamma i minst sju år för att få svar på våra frågeställningar. I 

undersökningen har vi inte tagit genusperspektiv i beaktning. 

 

Vi har valt att döpa de intervjuade lärarna med fingerade namn som börjar på L och de 

intervjuade fritidspedagogerna med fingerade namn som börja på F enligt tabell nedan. 

 

Respondent Yrke Arbetat i yrket sen: 

Lisa, Linda, Lotta och Lina Lärare 1968,1981, 1995, 1997 

Fredrika, Frida, Frans och Fia Fritidspedagoger 1975, 1996, 1997, 1998 

 
 
4.3 Datainsamlingsmetod 
Urvalet av respondenter gjordes utifrån tanken att vi inte skulle ha någon information eller 

vetskap om respondenterna innan intervjutillfällena. Vi vände oss till de olika praktikplatserna 

som vi har varit på men valde respondenter som vi inte haft någon djupare kontakt med. Vi 

valde lärare och fritidspedagoger som varit verksamma i minst sju år, då vi ansåg att de varit 

med om en viss förändring i skol- och fritidsverksamheterna. Det är vanligt att man gör 

medvetna urval när man gör kvalitativa undersökningar då man vill få svar på vissa bestämda 
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frågor (Denscombe, 2000). Vi har inte haft några svårigheter att få tag på respondenterna till 

våra intervjuer och alla intervjuerna har fortlöpt utan några som helst förhinder. Vi har fått 

svar på de frågor vi har ställt och har blivit väl bemötta. Vi genomförde intervjuerna på 

respondenternas arbetsplatser. Vi satt oftast i ett bokat grupprum på avtalad tid. Intervjuerna 

fortlöpte på ett bra sätt och respondenterna var öppna och svarade på frågorna vi ställde. Vissa 

av respondenter svarade mer utförligt på frågorna än andra. Vi använde oss av bandspelare för 

att på så sätt bevara respondenternas svar. Intervjuerna varade mellan tjugo minuter till en 

timme. 

Vi valde vidare att kategorisera våra intervjusvar efter våra fyra forskningsfrågor (bilaga 1) 

för att på ett tydligt sätt kunna redovisa utfallet av våra intervjuer. Som underordnade frågor 

presenteras sedan två olika perspektiv, nämligen lärarnas samt fritidspedagogernas syn på de 

fyra forskningsfrågorna.  

 
4.4 Sätt att bearbeta och analysera 
Vi har gjort en övergripande sammanfattning av respondenternas intervjusvar som varit 

relevanta för studien samt dess frågeställningar. 

Vi transkriberade intervjuerna ordagrant från de inspelade banden. Vi har efter varje 

intervjutillfälle skrivit ut intervjun från bandet ordagrant. Detta för att kunna återge och ”läsa 

av” respondentens förhållningssätt till våra övergripande frågeställningar:   

• Hur läraren uppfattar fritidspedagogens yrkesroll? 

• Hur fritidspedagogen uppfattar sin egen yrkesroll?  

Intervjuerna analyserades utifrån den rollteoretiska samt professionaliseringsteorin. 

 

4.5 Etiska övervägande 
 
Vetenskapsrådet (2002) utgår från följande fyra allmänna huvudkrav som ska följas när man 

ska genomföra forskning.  

1. Informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera de berörda om 

forskningens syfte. 

2. Samtyckeskravet, vilket innebär att deltagaren i undersökningen har rätt till att 

bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla personer som är inblandade i 

undersökningen skall ges största konfidentialitet med till exempel personuppgifter. 
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4. Nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifterna som är insamlade om enskilda personer 

får endast användas för forskningens ändamål. 

ånga organisationer har utformat etiska riktlinjer för forskning. Det kan handla om hur man 

ska göra med frågor som gäller anonymitet, konfidentialitet och syftet med undersökningen 

(Bell, 2000). Blaxter m.fl. (1996) sammanfattar de etiska frågorna vid en undersökning så här: 

 
Forskningsetik handlar om att man är tydlig när det gäller vilken form av 

överenskommelse man gör med sina undersökningspersoner eller 

kontaktpersoner. Det är en anledning till varför ett skriftligt kontrakt kan 

fungera bra. Etniska aspekter av forskningen ingriper ett samtycke från 

dem man ska intervjua, observera eller hämta material från. Det handlar 

också om att man kommer överens om hur detta material ska användas och 

hur resultaten kommer att spridas. När man väl kommit överens om 

sådant, ska man också se till att hålla sig till detta. (Bell, 2000:39) 

   

Etiska avgöranden aktualiseras under hela forskningsprocessen. Etiken ska finnas med från 

planeringsstadiet för att understryka vikten av att etiska frågor övervägs från undersökningens 

början till undersökningens slut (Kvale, 1997).  

 

Vi valde i vår undersökning att informera alla respondenterna om syftet med undersökningen 

samt respondenternas anonymitet och anser därmed att vi uppfyllt Vetenskapsrådets (2002) 

krav på god forskningsetik.  
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5 Redovisning av resultat 
I detta kapitel redovisas vår sammanfattning av intervjusvaren utifrån våra frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 

 

5.1 Fråga gällande fritidspedagogens yrkesroll i skolan? 
 

5.1.1 Vilken generell uppfattning har lärare om fritidspedagogens yrkesroll i skolan:  
 

Respondenterna upplever att det har skett stora förändringar i skolan efter det att 

fritidsverksamheten flyttade in i skolan. Enligt lärarrespondenterna har fritidspedagogens 

yrkesroll ändrats i den mån att fritidspedagogen nu har egna lektioner i de estetiska ämnena. 

Men den generella uppfattningen hos de intervjuade lärarna tenderar dock fortfarande vara 

den att fritidspedagogens roll i skolan främst är att vara en resurs och att lärarna är de som har 

det huvudsakliga ansvaret för skolverksamheten. Lisa uttrycker det såhär:  

 
… jag tycker att fritidspedagogens uppgift är att ha ansvar för barns lite 

‘friare ämnen’ i skolan om jag säger att det är kanske idrott eller gymnastik, 

bild och musik om man har den ådran och kan det. 

 

Vidare menar Lisa att fritidspedagogens inflytande i 

skol/undervisningsverksamheten: 

 
… nog kan tillföra mycket utav barns utveckling när det gäller den motoriska 

utvecklingen, den estetiska utvecklingen alltså att man kan kanske säga att 

fritidspedagogen kan se till så att barnet får lära sig att rita, måla veta vem 

man är genom att måla bilder.  

 

Vad det gäller vilka ansvarsområden en fritidspedagog har anser Lina att det är efter 

överenskommelse innan termin start. Lina säger vidare att: ”… ansvaret har ju jag för allt 

som har med läsinlärning, matte och det har inte fritidspedagogen”. Linda tycker att 

fritidspedagogens huvudsakliga arbetsuppgift är fritidsverksamheten men att man i skolan 

skall dra nytta av deras kompetenser som oftast är att de är duktiga i bild eller musik. 

Samtidigt säger hon så här: 
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Sen är det klart att som jag jobbar med en fritidspedagog och han är ju beredd 

att hoppa in och ta t.ex. matte men då ska han ju inte ta det med eget ansvar 

utan han får en uppgift på de han ska göra och så genomför det.  

 

 

Linda säger vidare att om hon känner respekt och förtroende för fritidspedagogen så har 

denne ett större inflytande i skol/undervisningsverksamheten som hon bedriver. 

Fritidspedagogens åsikter släpps då fram och hon anser att man lyssnar mer på 

fritidspedagogen. Vidare menar hon att om man inte fungerar så bra tillsammans bryr hon sig 

inte om att lyssna på fritidspedagogen i fråga. 

 

Linda upplever det som positivt att ha en fritidspedagog i klassen eftersom ”… man har 

möjlighet och ta med sig fritidspedagogen om man skall ut och cykla iväg på utfärder”. 

Förändringarna efter fritidsverksamhetens inflyttande i skolan är enligt lärarna ganska 

markanta eftersom lärarna förr hade det totala ansvaret för allt som hade med 

skolverksamheten att göra. Lärarna menar vidare att de förmodligen inte klarat sig utan 

fritidspedagogen i verksamheten idag då behovet av personalresurser i skolan ökat väsentligt 

under senare år. På frågan om det inte finns någon alternativ resurs man skulle kunna använda 

istället för fritidspedagogen går lärarnas uppfattning isär. Lisa, Linda och Lina menar att det 

inte finns någon alternativ resurs till skillnad från Lotta som menar att en lösning på 

resursproblematiken hade varit att lärarna fått utökade timmar i verksamheten. Lotta menar att 

det är läraren som har det huvudsakliga ansvaret i skolan men att fritidspedagogen gärna får 

komma med tips och idéer inför utvecklingssamtal. Hon uttrycker sig också angående frågan 

om det har skett stora förändringar under hennes verksamma år som lärare:  

 
Fritidspedagogen är inne mer nu under skoltid. Detta är väl mycket för att de 

skall få heltidstjänster.  

 

Om Lotta tyckte det var positivt för skolverksamheten att fritidspedagogen är mer inne i 

skolan, svarade hon så här:  

 
Det är positivt på så sätt att man är en människa mer i klassen och bland 

barnen men samtidigt så kan jag ibland tycka att det hade varit bättre att ha 

en lärare till.  
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Lina anser att fritidspedagogen har, utifrån sin utbildning och kompetens, stort inflytande i 

skolan när det gäller det sociala samspelet mellan barnen. Lina menar att: 

 

 … fritidspedagogen ser det på ett annat sätt hur barnen fungerar i den fria 

leken och i sociala situationer och då får man mer en hel bild utav barnet.  

 

Lina menar att det är positivt eftersom man själv enbart ser hur de fungerar i 

undervisningssituationerna. De övriga lärarna tycker att fritidspedagogen tillför ett nytt 

perspektiv på barnens sociala samspel. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att lärarnas uppfattning av fritidspedagogens roll i 

skolverksamheten är positiv men tillför mest i fritidsverksamheten som ofta förekommer före 

och efter skoltid. Man anser vidare att fritidspedagogen tillför ett nytt perspektiv gällande det 

sociala samspelet mellan barnen men även här främst i de ”fria” situationerna och inte i 

undervisningssituationerna. Lärarna anser att de är de som har det huvudsakliga ansvaret för 

skolverksamheten och att fritidspedagogens roll inte är undervisande. Undantaget för detta är 

att fritidspedagogen i viss utsträckning kan ha ansvar för estetiska ämnen. 

 

5.1.2 Vilken generell uppfattning har fritidspedagogen om sin egen yrkesroll i skolan  
 
Samtliga respondenter är överens om att deras huvudsakliga arbetsuppgift i skolan är 

eftermiddagsverksamheten. Vidare anser också Fia att det sociala samspelet mellan barnen 

också är en viktig arbetsuppgift. Frida menar att det är eftermiddagsverksamheten 

fritidspedagogerna är utbildade för och det är här man finner fritidspedagogernas 

huvudsakliga ansvarsområde. Frans anser att det idag är svårt att ha energi kvar till 

eftermiddagsverksamheten eftersom man som fritidspedagog är mer inne i skolan under 

dagen, till skillnad från förr då fritidspedagogen inte befann sig i den dagliga verksamheten 

 

Gällande ansvarsfördelningen i skolverksamheten resonerar exempelvis Fia på följande vis: 

 
Det är ju mycket man ansvarar över ju… //..Det sociala tycker jag ju är 

viktigt och att man har ansvar för att de mår bra… jag tycker det är det 

viktigaste, att barnen mår bra och tycker det är kul att komma dit man är. 
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Fredrika är av samma åsikt som Fia att den sociala biten är ett viktigt ansvarsområde. Frida 

och Frans menar att det beror på hur man jobbar. Jobbar man i arbetslag har man ett 

gemensamt ansvar för att barnen skall trivas och må bra. Vidare i diskussionerna gällande 

med vem och hur man arbetar kan detta också påverka i vilken grad man har ett inflytande i 

skol/undervisningsverksamheten menar Fia, Frida samt Fredrika. Frida uttrycker detta på 

följande vis: 
 

Jag tror att tycker läraren att det är ok så har man rätt så stort inflytande och 

de tycker det är bra det vi kommer med för ofta har vi en helhetssyn på 

barnen som inte de har och man ser dem i sociala situationer, sen tror jag de 

tycker det är bra att ha en dadda i klassrummet ibland, en liten hjälpreda i det 

praktiska. 

 

Frans är av samma åsikt som Frida att har man inte något inflytande i skolan så är det bra för 

läraren att ha en ”hjälpreda” vilket inte är särskilt kul. Även Frans menar i att om man jobbar 

med en lärare som vill ha fritidspedagogens tips och idéer har man ett stort inflytande och 

känner sig behövd. Fia däremot lämnar själv över ansvaret i skolan till läraren eftersom hon 

anser att detta inte ligger inom hennes kunskapsområde. Fredrika anser att man har relativt 

stort inflytande på planeringarna tillsammans med arbetslaget och att hon ofta får igenom sina 

förslag. 

 

5.2 Förändringar kring fritidspedagogens yrkesroll under arbetstagarens 

verksamma år i skolan? 

5.2.1 Har det skett några förändringar under dina verksamma år som lärare 
 
Lisa har varit med om stora förändringar under hennes verksamma år som lärare. Till en 

början hade läraren hela ansvaret när det gällde idrott, musik med mera. Det gjordes sedan ett 

försök av kommunen som de aktuella lärarna arbetar i, att försöka integrera fritidspedagogen i 

skolan. Detta gjorde man genom att överlåta ansvaret för estetiska ämnen till 

fritidspedagogen. Det ledde vidare till att fritids kom in i skolan och fritidspedagogen följde 

med den. Detta anser hon vara positivt för skolverksamheten men bara om man kommer 

överens med fritidspedagogen och denne har tillräcklig kunskap om vad som händer i skolan. 

Linda ser också att det har skett stora förändringar till följd av att fritidspedagogen kom in i 

skolan och detta är bara positivt för skolverksamheten. Hon menar vidare att fritidspedagogen 
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ser barnen i andra situationer än bara i skolan och dessutom är det en vuxen till i klassen 

vilket är positivt. Detta utrycks så här: 

 
jag tycker det är positivt..//… ju fler vuxna ju mer infallsvinklar till alla 

möjliga saker. Och sen ofta är ju fritidspedagogerna då såna där som kan ha 

idéer och hitta på när det är friluftsdagar och sånt. Komma med idéer och 

hjälpa lärarna att driva det hela framåt på ett mer lättsamt plan alltså lärarna 

har ju sånt ansvar med allt som ska... som liksom saker och ting som tvunget 

skall genomföras… alltså man… sen har man inte riktigt ork för det som är 

utöver, lite roliga lite glansen på vardagen och då kan ju fritidspedagogerna 

vara med då och man diskuterar med dem och de kommer med idéer. 

 

Lina har däremot sett att det finns skillnader mellan olika skolor som hon har varit verksam i 

gällande hur mycket fritidspedagogen är inne i skolan. Lina menar på allt från nästan ingen 

delaktighet alls till relativt stor delaktighet i skolverksamheten. Vidare menar hon att 

fritidspedagogen är positiv för skolverksamheten och kan tillföra mycket i skolan och på 

fritids. Lotta har också sett att det har skett en förändring i skolan. Hon menar att 

fritidspedagogen är mer inne i skolan och tror att en bidragande orsak till detta är att de skall 

få en heltidstjänst. Samtidigt som Lotta tycker att det är positivt för skolverksamheten att ha 

en vuxen till i klassen hade hon hellre sett att det var en lärare istället för en fritidspedagog. 

5.2.2 Har det skett några förändringar under dina verksamma år som fritidspedagog 
 
Samtliga fritidspedagoger är överens om att det har skett en positiv förändring sett till 

skolverksamheten när fritispedagogerna flyttade in i skolan. Möjligheten att dela eleverna i 

mindre grupper ökade med fler vuxna i skolan. Fia utrycker sig så här: 

 
Jag tycker förändringen är positiv för att vi är fler personer som kan gå in 

och dela på grejorna, man kan få mer än en synvinkel av det. 
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Frida resonerar liknande som Fia. Hon säger så här på frågan: 
 

Kanske att man använder fritidspedagogen mer till att inte bara vara en 

resurs utan mer som dem skall hålla lektioner. Att man använder oss till 

data och hemkunskap. 

 

Man uppfattar däremot att fritidsverksamheten blir lidande då fritidspedagogerna ofta är trötta 

efter att de har lagt ner mycket energi på arbetet i skolan. Frida utrycker sig så här: 

 
…nackdelen är ju om man har så mycket att man inte orkar, att inte 

planeringstiden räcker till, att eftermiddagsverksamheten blir lidande… 

 

Frans ser även en förändring. Han säger så här: 

 
…det skall i sådana fall vara att man utnyttjar fritidspedagogens 

kompetens i skolan…//…eftersom jag själv jobbar med något som jag 

gillar så tycker jag det är positivt men som jag sagt innan så får det inte gå 

till överdrift….man måste ha ork kvar till eftermiddagsverksamheten. 

 

Jämfört med övriga fritidspedagoger skiljer sig Fredrik genom att hon ser förändringen som 

negativ. På frågan svarar hon så här: 

 
Jag tycker att det har blivit en negativ förändring när det gäller 

fritidsverksamheten. Förr hade vi barn med mycket , mycket mer planering 

och inför fritidsverksamheten, mer demokrati i själva fritidsverksamheten 

som jag känner att vi inte hinner idag. De var mer delaktiga i vad man 

hinner med idag på de få timmar man har….//…  det är skolan som har 

blivit vinnare. 

 

Sammanfattningsvis är fritidspedagogernas uppfattning gällande förändringarna att 

skolverksamheten är den stora vinnaren på fritidspedagogernas ökade delaktighet i skolan. 

Eftermiddagsverksamheten blir då lidande eftersom man sällan har tillräckligt mycket energi 

kvar. 
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5.3 Arbetar ni i arbetslag? 

 

5.3.1 Ändrar arbetslag din roll som lärare:  
 

Samtliga lärare ingår i arbetslag. Arbetslagen består av en lärare, en förskollärare samt en 

fritidspedagog. Linda däremot bildar tillsammans med de lärare som har hand om de äldre 

barnen ett arbetslag. Hon uttrycker sig så här: 

 
Sen ingår jag kan man säga i ett arbetslag där lärarna ingår som har de 

äldre klasserna. Där planerar vi inte så mycket vad det gäller 

undervisningen utan där diskuterar vi mer pedagogiska frågor…//…jag 

känner att jag har ändå en trygghet i andra vuxna som jag kan söka mig till 

när jag så vill. 

 

Samtliga lärare tycker det är positivt att ingå i ett arbetslag. Bland annat utrycker Lina sig så 

här: 

 
Det positiva är att man får olika syn på barnen. Man får inte bara min 

ensidiga bild av hur barnet fungerar i undervisningssituationer utan man får 

även hur dem fungerar på fritids och i dem sociala situationerna på ett annat 

sätt. Man har flera olika ögon på dem och olika utgångspunkter. 

 

Linda säger så här på frågan: 
 

…även i de pedagogiska sakerna så finns det ju jättebra saker att diskutera 

i och med att man är flera stycken. Sen får man får idéer och tips. Man tar 

och ger ifrån varandra. 

 

 

Lotta är den enda av lärarna som ser något negativt i att ingå i ett arbetslag. Hon säger så här: 
 

Negativt, det är ju om man inte fungerar arbetsmässigt bra ihop. Om man 

har olika syn på barn och arbetssituationer. 

 

Lisa och Lotta anser att deras roller som lärare förändras om de ingå i ett arbetslag eftersom 

de måste ta mer hänsyn och dela upp ansvaret mellan varandra. Samtidigt menar båda att 
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arbetslag tillför något positivt till verksamheten. Linda säger däremot att hennes roll som 

lärare inte förändras om hon ingår i ett arbetslag eller ej. Lina utrycker sig så här på frågan: 

 
Man får ju ett mer delat ansvar om man ingår i ett arbetslag men mina 

arbetsuppgifter som lärare förändras ju inte. 

 

5.3.2 Ändras rollen som fritidspedagog om man arbetar i arbetslag 
 

Fia ingår i två arbetslag, ett med fritidsklubben och ett med två lärare. Fia tycker att det är 

positivt för att man kan diskutera problem, tankar och idéer med varandra. Gällande 

eventuella nackdelar utrycker sig Fia så här: 

 
Man ska hela tiden täcka upp för varandra... det sätts inte in vikarier så ibland 

får man göra andras arbete mer än vad man hade gjort om man hade varit 

själv. Fast fördelarna överväger helt klart. 

 

Vidare menar Fia att hennes roll som fritidspedagog inte förändrats och att hon inte hade velat 

arbeta själv. Hon trivs med att arbeta i arbetslag för att man får olika syn på saker och ting. 

Frida ingår inte i något arbetslag utan hoppar runt i alla klasser. Det negativa med detta tycker 

hon är att man inte hör hemma någonstans, man ligger och flyter. Men det positiva anser 

Frida vara: 

 
… att man känner många barn, man är inte bara knuten till sin egen klass, 

man ser alla barn som våra barn och att man behöver inte ta hänsyn till andra 

utan man har ett eget ansvar. 

 

Arbetslag påverkar inte Fridas roll som fritidspedagog, hon anser att sig vara samma person i 

alla fall och hade säkert tagit på sig samma saker. Vidare menar hon att hon tycker det är 

roligare att jobba om man får bestämma mycket själv och ta eget ansvar. Det känns 

meningsfullt. Det är inte kul att vara någons ”dadda” för då blir det meningslöst menar hon. 

Frans ingår inte heller i något arbetslag eftersom han har idrott under förmiddagarna. Han 

tycker att det är positivt för att han då slipper ta hänsyn till andra, han kan rå om sitt eget bo 

och planera och genomföra sina lektioner utan att ha någon över sig. Frans anser att det som 

är negativt med att inte ingå i arbetslag är att man inte har någon att bolla idéer med. 
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Fredrika ingår i ett arbetslag med en lågstadielärare och förskollärare. Hon anser att det inte 

finns något negativt med att ingå i ett arbetslag och att det positiva är att man kan bolla olika 

idéer med varandra och att man ser barnen från olika synvinklar. Fredrika anser att hennes roll 

som fritidspedagog inte förändras. 

 

Om man sammanfattar fritidspedagogernas uppfattning gällande arbetslag så ser de arbetslag 

som ett positivt komplement i arbetssituationerna. Man får dock uppfattningen att ingen av 

fritidspedagogerna anser det vara nödvändigt att arbetslag förekommer. Frans menar att den 

individuella självständigheten i yrkesrollen hade blivit lidande om man hade ingått i ett 

arbetslag. De övriga fritidspedagogerna anser att deras roll inte förändrats, men säger 

samtidigt att de tycker utbytandet av erfarenheter är positivt. 

 

5.4 Behovet av fritidspedagoger i skolan? 

5.4.1 Finns det ett behov av fritidspedagogerna i skolan enligt lärarna 
 
På frågan om det finns en alternativ resurs i skolan istället för fritidspedagogen svara alla 

lärarna nej förutom Lotta. Hon anser att en resurs istället för fritidspedagogen i skolan hade 

varit att lärarna hade haft fler lärartimmar och då hade de kunnat gå in som en resurs. 

Linda, Lisa och Lina anser att verksamheten skulle påverkas om det inte fanns en 

fritidspedagog närvarande. Lina uttrycker sig så här: 

 
Ja, jag tycker det. Att då, då förlorar man ju kunskapen som fritidspedagogen 

har framförallt den sociala synvinkeln som är viktig även i skolan. 

 

Linda svarar på frågan på detta vis: 

 
… ja för det första så skulle inte fritidsklubben och fritidsverksamheten 

fungera. Det är ju mycket där som de åker ut med barnen och de har hand om 

dem på eftermiddagen och där är ju även en liksom en fostrande uppgift för 

fritidspedagogen som då bara föll på lärarna så att säga. Nej, jag vet inte hur 

det skulle fungera. 

 

Linda säger även att med de stora klasserna de har nu så skulle det vara en ren 

”katastrof” om inte fritidspedagogen fanns. 

Lotta håller inte alls med de övriga respondenterna. Hon utrycker sig så här:  
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…. Det finns ju säkert både bra och dåliga fritidspedagoger så att jobba med en 

fritidspedagog är ju säkert väldigt positivt. Men verksamheten påverkas inte. 

 

Alla lärarna håller med varandra om att fritidspedagogen gynnar verksamheten. 

Linda säger att allt som fritidspedagogen gör på ett bra sätt gynnar 

verksamheten. Lina tror att lärare har lättare för att se barngruppen som en 

grupp och att man undervisar barnen i grupp. Lina tror att fritidspedagogen har 

lättare för att se barnen mer som enskilda individer och att på fritidspedagogen 

ser lättare hur de olika individerna fungerar detta gynnar verksamheten på ett 

positivs sätt. Lisa säger att det gynnar på det sättet att man är en vuxen till. 

Barnen har fler personer den kan känna trygghet tillsammans med. 

På vilken kompetens en fritidspedagog besitter håller lärarna i stort sätt med 

varandra. Lina säger att kompetensen skiljer sig åt från fritidspedagog till 

fritidspedagog. Generellt anser hon att kompetensen ligger mycket i lek och 

rörelse. Hon anser också att fritidspedagogen är en person som är bra på att 

”hitta på roliga saker”. Lotta säger i stort samma sak som Lina.  

Linda däremot har upplevt att fritidspedagogen oftast är bra på de estetiska 

ämnena. Hon tycker att fritidspedagogen borde besitta egenskapen med att vara 

händig detta för att hon upplever att man på detta sätt berikar barnens fritid. 

Lisa säger att om man utbildar sig till fritidspedagog så har man många 

kvaliteter bland annat att ha god hand om barnen 

Att verksamheten hade påverkas om det inte funnits en fritidspedagog 

närvarande håller alla respondenterna med om förutom Lotta. Hon anser att om 

fritidspedagogen ”bara är en resurs” i klassen så påverkas inte verksamheten så 

mycket. Lina däremot tror att det blir mer varierad undervisning om 

fritidspedagogen är inne ”hjälper till” och ”stöttar” upp i klassen. 

Lisa utrycker sig så här på frågan: 

 
… alltså det hade haltat lite och det hade ställts större krav på läraren bland 

annat och då ska jag nog säga att det är ganska svårt att orka med all det här.    
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5.4.2 Finns det ett behov av fritidspedagogerna i skolan enligt fritidspedagogerna 
 
Alla respondenterna är överens om att det inte finns någon alternativ resurs i 

skolan istället för fritidspedagogen. De anser att verksamheten skulle förändras 

om det inte fanns en fritidspedagog närvarande. Fredrika utrycker sig så här: 

 
Jag tror det sociala arrangemang vi har när det gäller barnen och vi kan få 

fram om man säger den fria delen. För det är en sak att sitta i ett rum och ha 

en barngrupp där du inte kommer utanför du får helt andra sociala spelrum 

till den fria tiden där vi ser andra saker hos barnen kan jag tycka. 

 

Fia tror att verksamheten skulle påverkas genom att den skulle bli ännu mer 

skolinriktat Frida utrycker sig så här: 

 
Vi ser mycket till den sociala helheten. Vi har lättare för att se det positiva 

med barn, som kanske missgynnas i skolan. Kanske de har någonting som är 

bra på fritids även om man är jättekass i skolan kan vi lyfta dem. 

 

Frans menar också  att det sociala samspelet med barnen har förändrats. Frans 

tror att fritidspedagogen har en stor betydelse när det gäller barns sociala 

relationer. Han anser att fritidspedagogen har en större helhetsbild på barnet 

eftersom de ser barnen både i skolan och på fritids. Han säger även att 

fritidspedagogen är barnens trygghet innan, under och efter skoltid.  

 

Alla respondenterna är överens om att fritidspedagogen gynnar 

skol/undervisningsverksamheten. Fredrika trycker även här på den sociala 

biten. Hon anser att fritidspedagogen inte ser på alla på samma sätt. Fia säger 

att det som gynnar verksamheten är: 

 
Vi ser hur barn fungerar i olika situationer. Vi är inte så fokuserade på just 

inlärningsmomentet att nu måste dem lära sig det här utan det är mer vägen 

dit.  

 

Frida och Frans anser att verksamheten gynnas för att man är en vuxen till i 

klassrummet. Frans säger också att läraren och fritidspedagogen kompletterar 

varandra med de två olika kompetenserna. Frida säger även att 
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fritidspedagogen ser på ett annat vis på inlärning. Att fritidspedagogen har en 

annan syn på hur man lär sig jämfört med ”gamla traditionella lärare”. Vilken 

kompetens en fritidspedagog har varierar menar Fia. Hon utrycker sig så här: 
Det är ju väldigt olika. Alla tror att man är väldigt duktig på att rita och sy 

och snickra och allting… man är väldigt estetisk och det är inte alla som är  

det, däremot så tror jag att man inte är rädd för att prova på olika saker. 

 

Frida anser att fritidspedagogens kompetens ligger i att de är flexibla och att de 

har en helhetssyn. Hon säger även att fritidspedagogen är duktiga på det 

sociala. Frida menar att var och en besitter olika kompetenser och detta beror 

på intresset, vad man väljer att jobba med. Frans anser också att 

fritidspedagogen är flexibel samt att fritidspedagogen ser mycket på den 

sociala biten.  Även Fredrika anser att fritidspedagogen besitter en stor 

kompetens i den sociala biten. Både Frans och Frida anser att det hade blivit en 

tillbakagång om inte fritidspedagogen hade funnits i 

skol/undervisningsverksamheten. Frida tror att det hade blivit ”korvstoppning”. 

Hon menar även att klimatet hade blivit sämre för att läraren inte hunnit med 

att ta det sociala med barnen. Fia svarar så här på frågan: 
Jag tror att vi hade tappat många barn. Det hade blivit för mycket teoretiskt 

lärande. 

 

 

Fredrika menar att om inte fritidspedagogen hade funnits i 

skol/undervisningsverksamheten hade man inte kunnat gruppera barnen som 

man gör idag. 
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5.5 Sammanfattande analys av intervjuerna 
 

Johansson (1984) menar att enligt professionaliseringsteorin finns det ett monopol på 

arbetsuppgifter och kunskap som endast får utföras av en yrkesgrupp. Denna arbetsgrupp kan 

till exempel vara lärarna. Vi finner en koppling mellan de intervjuades uppfattningar om sin 

yrkesroll och teorins tankar om den interna kontrollen av denna. Den generella uppfattningen 

hos de intervjuade lärarna tenderar vara den att fritidspedagogens roll i skolan främst är att 

vara en resurs och att lärarna är de som har det huvudsakliga ansvaret för skolverksamheten. 

Man kan se denna generella uppfattning som ett led i det vi tidigare diskuterat utifrån 

professionaliseringsteorin, nämligen att lärarna har en tydlig uppfattning och intern kontroll 

gällande vad som är just deras arbetsuppgifter respektive fritidspedagogens uppgifter. En 

orsak till detta monopol inom läraryrket kan vara att yrket i sig har funnits i många år. Yrket 

är en del av en organisation som alltid varit hierarkiskt strukturerad och tydlig, det vill säga att 

personalen har vetat vad deras huvudsakliga arbetsuppgifter är. Den nya tidens förändringar 

samt utbildningar kan vara svåra att implementera i skolkulturen. Detta för att det hela tiden 

sker en förändring inom yrkesgrupperna och arbetsfördelningen. Lärarna har alltid varit den 

yrkesgrupp som haft det huvudsakliga ansvaret för undervisningen. I och med nya 

förändringar kan det vara så att lärarna känner sig hotade, när en ny yrkesgrupp, det vill säga 

fritidspedagogerna, kommer in i skolverksamheten. 

 

Utifrån det rollteoretiska perspektivet som hänvisar till hur individer uppfattar sin egen 

yrkesroll i relation till andras menar Johansson (1984) att genom förväntningar ställda från 

andra skapas ens roll. Överlag anser fritidspedagogerna att deras huvudsakliga ansvar ligger 

på eftermiddagsverksamheten. Utifrån det rollteoretiska perspektivet skulle detta innebära att 

fritidspedagogerna själva skapar sin uppfattning om sin egen yrkesroll utifrån vad de tror att 

andra förväntar sig av dem. I detta fall kan det innebära att fritidspedagogerna har problem 

med att komma in i skolverksamheten. Detta eftersom det inte finns några förväntningar på att 

fritidspedagogen ska finnas med i skolverksamheten. Skulle förväntningarna på yrkesrollen 

förändras skulle detta medföra att man fick en annan uppfattning om sig själv. Detta kan även 

kopplas till Johansson (1984) som menar att det finns fritidspedagoger som har stora 

förväntningar på sig själv och av detta känner sig pressad av andra. Han skriver också att det 

finns fritidspedagoger som inte har så stora förväntningar och därmed inte känner någon press 

på sig själv att klara av vissa saker och ting. 
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Enligt ett rollteoretiskt perspektiv varierar rollernas innehåll beroende på vilka personer som 

ingår i de sociala mönsterna. Detta benämner Merton, (1957) i Johansson (1984) som 

”rolluppsättningar”. Han menar att personens roll påverkar ens handlingar i relation till övriga 

inom rolluppsättningen. Vidare menar Merton, (1957) i Johansson (1984) att genom detta 

uppstår det ett mönster för  hur ens agerande formas. Dessa rollmönster bygger sedan upp 

individens identitet och yrkesroll. Detta kan vi koppla de intervjuades uppfattningar om 

arbetslag. De menar här att det är intressant att få ta del av varandras synpunkter. Exempelvis 

gällande hur eleven fungerar socialt så står fritidspedagogen för den huvudsakliga 

informationen medan lärarna står för informationen gällande undervisningen. Detta tyder på 

en god kommunikation mellan de båda yrkesgrupperna där elevernas bästa är det som 

prioriteras före uppfattningarna om varandras yrkesroller. Man utbyter kunskaper om eleven 

och förbiser vilken yrkesgrupp man tillhör. Detta skulle kunna nyttjas i en större utsträckning 

än det görs gällande kommunikationen mellan de bägge yrkesgrupperna. 

 

Lärarna skilde sig åt gällande om deras roll som lärare förändras om de ingår i arbetslag eller 

ej. Enligt det rollteoretiska perspektivet har yrkesrollens innehåll många delar av personens 

övriga rolluppsättningar. Speciellt de yrkesroller som är mångsidiga som till exempel 

fritidspedagogen. Denne har en nära roll som ”förälder”, ”lärare”, ”vuxen” samt ”kompis”. 

Utifrån det rollteoretiska perspektivet skriver Johansson (1984) att, hur utformningen av 

yrkesrollen blir beror på yrkets status, innehåll och kompetens samt på vilka organisatoriska 

förutsättningar som finns för yrket. Detta kan vi koppla till vår studie. Lärarna menar att om 

inte fritidspedagogen finns med i skol/undervisningsverksamheten så förlorar man den 

kunskapen som denne besitter, det vill säga i detta fall fritidspedagogens sociala synvinkel på 

barnen i skolan. De menar vidare att kompetensen skiljer sig åt mellan olika fritidspedagoger 

och att man uppfattar deras roll i verksamheten olika utifrån deras kompetens. Lärarna menar 

till exempel gällande kompetensområde, att fritidspedagogen bör besitta egenskaper som att 

vara händig. Detta för att dessa upplever att man genom händighet berikar barnens fritid. 

Utifrån ovanstående teori samt uttalande från intervjuade lärare får man en uppfattning om att 

fritidspedagogens yrkesroll i skol/undervisningsverksamheten ter sig väldigt vara varierande 

beroende av hur yrkesrollen uppfattas av lärarna i de specifika miljöerna. Dessa tankar är 

intressanta att samman koppla med det som skrevs om hur fritidspedagogen uppfattar sig egen 

yrkesroll. Utifrån rollteoretiska perspektivet menar man att de förväntningar som man tror till 
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exempel lärarna, har på fritidspedagogens yrkesroll, även har en inverkan på 

fritidspedagogens egen uppfattning om sin roll. 

 

Gällande behovet av fritidspedagogen i skolverksamheten gick det att utläsa att majoriteten av 

lärarna anser att fritidspedagogen tillför ny kunskap samt andra kompetenser i verksamheten. 

Ovanstående kan kopplas till professionaliseringsteorin som enligt Colnerud och Granström 

(1989) innebär att en profession är ett yrke som besitter en hög grad av specialiserad kunskap 

såsom lärare och fritidspedagoger. Men det gick även att utläsa att samtliga lärare hade en 

bestämd uppfattning av vad som var en fritidspedagogs ansvarsområde, och detta var inte 

inom undervisningsverksamheten utan främst eftermiddagsverksamheten. Vidare märktes en 

motsättning mellan lärare och fritidspedagogers uppfattning gällande behovet av en 

fritidspedagog i undervisningen. En av lärarna anser att undervisningsverksamheten inte har 

ett behov av en fritidspedagog men däremot av en extra lärarresurs. Denna menar vidare att 

verksamheten inte skulle påverkas nämnvärt om fritidspedagogen skulle plockas bort från 

undervisningen. De andra lärarna menar däremot att fritidspedagogen idag har en viktig roll i 

skolan eftersom allt ansvar gällande sociala relationer har ökat betydligt under senare år. 

Barnen har komplicerade sociala relationer som fritidspedagogen har en större insyn i och att 

detta är en väldigt viktig faktor att ta i beaktning. Dessa motsättningar skulle kunna förklaras 

med tankar från teorin om professionslitet. Man skulle då kunna hänvisa till lärarnas 

uppfattningar om yrkesroller i undervisningsverksamheter. Dessa uppfattningar genomsyras 

av den gamla lärarkulturen där läraren var den individ som enskilt ansvarade för 

undervisningen. Den nya skolstrukturen har genomgått en hel del förändringar exempelvis 

gällande arbetsfördelning samt ansvar. Idag arbetar man i en större utsträckning i arbetslag 

med flera olika kompetenser. Exempel på sådana kan vara just fritidspedagoger och 

förskollärare. Lärarrollen i sig är idag mycket mer mångfacetterad än tidigare och detta kan 

påverka lärarnas uppfattning om sina arbetsuppgifter. Om man spinner vidare på sådana 

tankar kan man tänka sig en situation där lärare är måna om att hålla på sina specifika 

arbetsuppgifter och inte gärna ser att fritidspedagoger är alltför integrerade i undervisningen. 

Fritidspedagogen i sin tur menar att de har en kompetens som tillför nya perspektiv i 

undervisningen och på så sätt är deras roll av betydelse menar de. Dessa motsättningar skapar 

ett spänningsförhållande mellan de båda yrkesgrupperna då deras förväntningar samt 

uppfattningar på respektive grupp skiljer sig åt. Detta har sin förklaring i att grupperna har 

orealistiska eller felaktiga uppfattningar om varandras arbetsuppgifter. En eventuell lösning 

på sådan problematik skulle vara en mer öppen dialog mellan de båda yrkesgrupperna så det 
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inte uppstår oklarheter gällande förväntningar på den motsatta yrkesgruppen. Det främjar 

undervisningsverksamheten om man motarbetar en polarisering mellan de båda grupperna och 

eftersträvar en känsla av att ”alla sitter i samma båt”. En mer uttalad kommunikation om 

arbetsuppgifter och behov av resurser skulle kunna förbättra båda gruppernas yrkesidentitet 

samt relationen mellan yrkesgrupperna.  
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6 Diskussion 
Vi kommer i detta kapitel att diskutera litteraturgenomgången i förhållande till vårt resultat.  

 
6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med vår studie var att undersöka lärarens och fritidspedagogens uppfattningar om 

fritidspedagogens yrkesroll i skolverksamheten. 

 

Hur yrkesrollen uppfattas 

 

I Hansens (1999) studie om olika yrkeskulturer framkommer det att fritidspedagogsyrket är 

relativt okänt för många lärare. En del lärare blandar dessutom ihop fritidspedagogsyrket med 

fritidsledaryrket. Vissa lärare tror att fritidspedagogsutbildningen är en gymnasieutbildning 

vilket i sin tur medför och de inte heller vet hur lång en fritidspedagogsutbildning är eller 

vilken nivå den ligger på. I vår undersökning menar lärarna att fritidspedagogerna har en 

pedagogisk utbildning vilket de anser är viktigt när man jobbar med barn.   

Vi anser att det är förvånansvärt att man som lärare förknippar fritidspedagogsyrket med 

fritidsledaryrket, eftersom dessa är två skilda utbildningar på två olika nivåer. I vår 

undersökning framkom det att det finns lärare som vet att fritidspedagoger har en pedagogisk 

utbildning precis som de. Vi ser detta som ett lyft för yrkesrollen och att det är ett steg i rätt 

riktning. Lärarna idag är mer medvetna om fritidspedagogernas yrkesroll. Att vara resurs i en 

klass kan vara positivt beroende på hur man definierar resurs. Vi anser, precis som 

fritidspedagogerna i vår undersökning, oss inte vara en resurs som enbart tas med på till 

exempel utfärder. Detta ses mer som att vara en ”hjälpreda”. Ordet ”hjälpreda” för oss har en 

negativ klang, vilket i detta fall innebär att fritidspedagogen står under läraren utan något eget 

ansvar. Vi menar att flera av lärarna i vår undersökning har en felaktig bild av vår yrkesroll. 

Detta kan bero på att både lärarens och fritidspedagogens yrkesroll har förändrats under 1990-

talet.   

Enligt Torstensson – Ed & Johansson (2000) har fritidspedagogen lättare för att beskriva vad 

de inte är än vad de är i sin yrkesroll. Detta visar att man ofta talar om fritidspedagogens 

yrkesroll som luddig och otydlig medan lärarnas yrkesroll är mer klar och tydlig. Om 

fritidspedagoger själva har svårt att förklara sin yrkesroll bidrar detta troligen till att de har en 
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lägre status än vad lärarna har. Detta kan i sin tur medföra att lärarna bestämmer vad 

fritidspedagogen skall göra i deras samarbete i skolan. 

Ovanstående kan vi som blivande fritidspedagoger relatera till. Vi känner en osäkerhet i vår 

blivande yrkesroll eftersom vi inte vet vad den innebär idag. Denna osäkerhet på yrkesrollen 

kan vi även se hos lärarna. Vi har på vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) mött lärare 

som inte riktigt vet vilka arbetsuppgifter de ska förse oss med. Lärarna vet inte vilken vår roll 

är i skolan och detta medför en osäkerhet i bemötandet av fritidspedagogen. En av 

anledningarna kan vara den nya lärarutbildningen. I denna sägs det att alla studerande blir 

lärare men med olika specifika inriktningar. Vi själva kallar oss fritidspedagoger men med vår 

utbildning är vi lärare med en inriktning mot fritid och skola i ett helhetsperspektiv. Dagens 

format på lärarutbildningen kan medföra skilda uppfattningar av de nya yrkesrollerna. 

Riktlinjerna kan uppfattas som väldigt otydliga och en konsekvens av detta kan bli att 

ramarna kring vår yrkesroll suddas ut och fritidspedagoger fungerar då som ett komplement 

till läraren. 

 

Hur ser yrkesrollen ut 

 

Enligt Torstensson – Ed & Johansson (2000) upplever fritidspedagogen att de får en  roll som 

hjälplärare i skolan. Detta upplevs även av fritidspedagogerna i vår undersökning. Generellt 

kände sig fritidspedagogerna som hjälpredor i klassrummet. Däremot anser de flesta 

lärarrespondenterna i vår undersökning att fritidspedagogen först och främst är en resurs i 

skolan. Carlgren (2000) menar att genom integreringen mellan skola och fritidshem har 

fritidspedagogerna fått en ny yrkesroll. Fritidshemspedagogiken har flyttats in i skolan. 

Respondenterna i vår undersökning upplever att det har skett stora förändringar i skolan efter 

fritidsverksamhetens inflyttande i skolan. Enligt lärarna har fritidspedagogens yrkesroll 

ändrats i den mån att fritidspedagogen nu har egna lektioner i till exempel de estetiska 

ämnena. Förändringarna är enligt lärarna ganska markanta eftersom lärarna förr hade det 

totala ansvaret för allt som hade med skolverksamheten att göra. Lärarna menar vidare att de 

förmodligen inte klarat sig utan fritidspedagogen i verksamheten idag då behovet av 

personalresurser i skolan ökat väsentligt under senare år. 

 

Vi anser att det är positivt att vissa lärare idag tycker det är viktigt att behålla 

fritidspedagogen i skolan. Samtidigt med förändringen har fritidspedagogen fått en dubbel 

yrkesroll som innefattar båda att vara lärare och fritidspedagog. En svårighet kan vara att 
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kombinera fritidspedagogens båda roller. Som blivande fritidspedagoger vet vi inte riktigt var 

vi ska lägga vårt ”krut”. Ska vi lägga det på eftermiddagsverksamheten eller i skolan? Vi 

anser att vår energi skall läggas på eftermiddagen och att vi under skoltid inte bara skall vara i 

klass med läraren utan också får tid till egen planering. Fritidspedagogerna behöver inte bara 

planera för eftermiddagsverksamheten utan också för de egna lektioner som de oftast har i de 

estetiska ämnena. Att arbeta i arbetslag innebär att en grupp vuxna gemensamt har ansvaret att 

planera, genomföra och utvärdera ett arbete tillsammans. Det innebär också att man tar 

tillvara på de olika kompetenser som var och en av personalgruppen har. Man utnyttjar  

personliga specialintressen och erfarenheter. Det antas vara en fördel att ha olika 

grundutbildningar och kompetenser i gruppen arbetslaget (Kärrby, 2000).  Så önskar vi att det 

skulle fungera men enligt vår erfarenhet ser det inte ut så i verkligheten. Ska det bli ett väl 

fungerande arbetslag menar vi att det gäller att alla i arbetslaget respekteras för sin 

kompetens. Inom arbetslaget måste alla få komma till tals. Det är vidare av stor betydelse att 

allas åsikter är lika mycket värda. Det kan lätt uppstå osämja inom arbetslaget om inte alla 

respekterar detta. Som blivande fritidspedagoger menar vi att mycket arbete återstår för att 

skapa ett väl fungerande arbetslagsarbete.  

Kärrby (2000) menar att lärare som samarbetar med förskollärare eller fritidspedagoger inte 

kan delta i den samlande verksamheten på likvärdig basis på grund av praktiska och 

administrativa hinder. Ett välkänt sådant hinder är de olika arbetstider och avtal som finns 

mellan de olika arbetsgrupperna. Detta har lett till att samarbetet i första hand sker på 

”skolans villkor”, vilket innebär att fritidspedagogerna är en extra resurs under skoltiden men 

inte får tillbaka detta under eftermiddagstiden. På vissa skolor finns avtal där även lärare 

täcker upp för fritidspedagogerna. Detta är något vi har mött ett fåtal gånger ute på fältet 

vilket är positivt. Avtal som dessa skulle vi vilja ha på alla skolor. Vi känner att detta är och 

kommer att bli ett stort hinder att ta sig över och här menar vi att fritidspedagoger och lärare 

inte arbetar på lika villkor i skolan. För läraren är det en självklarhet att fritidspedagogen ska 

gå in och stötta upp i skolan om så behövs men, det är aldrig tvärtom. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi mött en lärare som har stöttat upp på 

fritidshemmet. Varför har det blivit så här? Varför är det inte självklart för alla lärare att stötta 

upp på fritidshemmet? Detta är frågor som för oss är obesvarade och gör oss väldigt 

frustrerade. Vi menar att man är väl i skolverksamheten för barnens skull. Detta bidrar till en 

irritation mellan fritidspedagogen och läraren, men även till en statusskillnad mellan de två 

olika parterna. 
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Det är värdefullt att få kunskap om vilken kompetens man anser sig ha i sin yrkesroll 

(Ursberg, 1996). Enligt många källor upplever fritidspedagogen att dennes kompetens inte 

tillvaratas fullt ut. De får istället ta platsen som utfyllnad det vill säga de får hoppa in ta 

arbetsuppgifter som ingen annan har tid med. Detta leder till frustration och missnöje hos 

fritidspedagogen. Utifrån dessa förutsättningar får fritidspedagogen svårt att använda sin 

kompetens. De får även svårigheter med definitionen om vad som är unikt för just den 

kompetens de besitter (Kärrby, 2000). 

Det är inte konstigt, anser vi, att vår kompetens inte alltid tas till vara eftersom merparterna av 

lärarna tror att fritidspedagogerna enbart har en estetisk inriktning. Vi uppfattas vara bra på 

bild, drama, slöjd och musik. Men det är inte så att alla fritidspedagoger är estetiskt lagda bara 

för att de har valt denna utbildning. Vi instämmer med våra fritidspedagogsrespondenter att 

alla är olika. Vi har förstått att den tidigare fritidspedagogutbildningen med renodlade 

fritidspedagogklasser till stor del bestod av estetiska ämnen. Så är inte fallet med den nya 

lärarutbildningen utan detta är något man är tvungen att välja till som specialisering. Att vi får 

ta plats som utfyllnad ser vi både som positivt och negativt beroende på vad de menar med 

utfyllnad. Vi menar att de flesta lärare idag tycker att vi ska ta hand om de estetiska ämnena i 

skolan och det är de arbetsuppgifterna som läraren inte själv vill ansvara för.  

 
Hur tycker vi yrkesrollen ska vara 
 
Som blivande fritidspedagoger anser vi att vi har en viktig uppgift gentemot barnen. Som 

fritidspedagog är man inte bara pedagog utan även ”förälder”, ”kompis” och ”vuxen”. 

Fritidspedagogen har mer än bara en roll, det vill säga både lärare och fritidspedagog. 

Givetvis så varierar detta fritidspedagoger emellan, men de flesta som vi har mött under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har stämt in i dessa rolluppsättningar. Johansson 

(1986) menar att arbetsuppgifterna på fritidshemmet inte är specialiserade, vilket innebär att 

det är allroundbetonat med både förberedda och oförberedda aktiviteter. Fritidspedagogernas 

roll skiftar mellan aktivitet och passivitet. Det aktiva förhållningssättet består oftast av att 

gripa in vid till exempel konflikter medan det passiva förhållningssättet ges till barnen för att 

de ska få utlopp för fri lek.  

  

Fritidspedagogen spelar en viktig roll i barns sociala situationer. Enligt våra 

fritidspedagogsrespondenter är det här vår spetskompetens ligger. Vi instämmer i detta men 

upplever de som frustrerande att det finns många personer som anser att vi fritidspedagoger 

inte har en speciellt viktig roll för barnen i skolan. Vi har många gånger hört att 
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fritidspedagogen inte gör något speciellt utan bara leker i skolan. Hur ska fritidspedagogen 

kunna nå en högre status bland övrig personal i skolan? Vi anser att fritidspedagogen många 

gånger gör ett viktigt arbete både i skolverksamheten och inom fritidsverksamheten. Man 

träffar barnen både före, i och efter skolan. Fritidspedagogen är troligen den personal som 

barnen träffar mest. Det hade varit väldigt skönt om fritidspedagogens roll i skolan hade varit 

en självklarhet för alla människor. 

 
 
6.2 Frågeställningar som väckts genom vår undersökning 
 
Vi har genom vår undersökning stött på många olika infallsvinklar och nya frågeställningar 

har väckts hos oss. Vi vill här ge förslag på frågeställningar att forska vidare kring.  

• Hur påverkas fritidspedagogens yrkesroll genom den nya lärarutbildningen? 

• Vad har fritidspedagogen för yrkesroll? 

• Varför får fritidspedagogen en roll som hjälplärare? 

 

7 Sammanfattning 
 
Vi valde att i vårt arbete undersöka hur fritidspedagoger och lärare uppfattar 

fritidspedagogens yrkesroll. Litteraturgenomgången börjar med en historisk tillbakablick på 

fritidshemmet som institution och på yrket som fritidspedagog. Fritidspedagogens syn på sin 

egen yrkesroll och lärarens syn på fritidspedagogens yrkesroll är andra rubriker som tas upp i 

litteraturdelen. Vi genomförde semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fritidspedagoger 

och lärare. En önskan hade varit att vi haft tid att göra flera intervjuer för att då kunna få en 

bredare bild av synen på fritidspedagogyrket. Resultaten från våra intervjuer fann vi mycket 

blandade. En, som vi ser det, intressant syn på fritidspedagogrollen i skolan var att lärarna 

ansåg att fritidspedagogen var en resurs som behövdes i skolan. Däremot hade ordet resurs en 

blandad betydelse för lärarna. Generellt upptäckte vi också ett missnöje bland 

fritidspedagogerna, då de menade att de inte hade någon ork kvar till 

eftermiddagsverksamheten eftersom de fick lägga nästan all sin energi i skolan. Vår slutsats 

av undersökningen är att fritidspedagogen tillför ett perspektiv på barnet som inte lärarna har. 

Vi fann även genom vår undersökning att fritidspedagogen är en viktig person för barnen på 

det sociala planet. Vi kan se att fritidspedagogen behövs både i skolan och på fritidshemmet. 

 
 

 44



 

Referenser 
 

Bell, J, (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Calander, F, (1999) Från fritidens pedagog till hjälplärare. Fritidspedagogers och lärares 

yrkesrelation i integrerade arbetslag. Uppsala: Uppsala University Library 

 

Calander Finn, (2003) Farväl fritidspedagoger… Fritidspedagogen nr: 8-9. Stockholm: 

 

 LärarförbundetCarlgren, I & Marton, F, (2000) Lärare av imorgon. Stockholm: 

Lärarförbundetsförlag 

 

Colnerud, G & Granström, K (1989) Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och 

yrkesspråk - två viktiga aspekter. Lund: Studentlitteratur 

 

Dahlberg, G & Lenz Taguchi, H, (2003) Förskola och skola – om två skilda traditioner och 

om visionen om en mötesplats. Stockholm: Elanders Gotab 

 

Denscombe, M, (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Flising, B & Johansson, I, (1987) Fritidshem i Norden. Mål, former och innehåll i verksamhet 

för omsorg om yngre skolbarn. Stockholm: Allmänna förlaget 

 

Hansen, M, (1999) Yrkeskulturer i möte. Lärare, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: 

Acta universitatis gothoburgensis. 

 

Johansson, I, (1984) Fritidspedagog på fritidshem. En yrkesgrupps syn på sitt arbete. 

Göteborg: Acta universitatis gothoburgensis. 

 

Johansson, I, (1986) Fritidspedagogens yrkesroll. Stockholm: Liber 

 

 45



Johansson, I m.fl., (1993) Skolbarnomsorg.  Förutsättningar, inriktning och metodiskt arbete 

Liber utbildning: Stockholm 

 

Johansson, J-E, (1986) Från arbetsstuga till fritidshem. Ett bidrag till fritidshemmets historia. 

Liber allmänna förlaget: Stockholm 

 

Kvale, S, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Kärrby, G, (2000) Skolan möter förskolan och fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur 

 

Lantz, A, (1993) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lärarförbundet, (2002) Fritidspedagogerna och skolans utveckling, Stockholm: 

Lärarförbundet 

  

Patel, R & Davidson, B, (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning (tredje uppl.) Lund: Studentlitteratur 

 

Torstensson – Ed, T & Johansson, I, (2000) Fritidshemmet i forskning och förändring. En 

kunskapsöversikt. Liber: Stockholm 

 

Ursberg, M, (1996) Det möjliga mötet. En studie av fritidspedagogers förhållningssätt i 

samspel med barngrupper inom skolbarnomsorgen. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International. 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetniska principer Stockholm:Vetenskapsrådet. 

 

 

 46



Bilaga 
BILAGA 1 
FORSKNINGSFRÅGOR: INTERVJUFRÅGOR: 
 
 

Vilka är fritidspedagogens huvud- 
   sakliga arbetsuppgift anser du? 
      
   Vilka ansvarsområden anser du en  
   fritidspedagog har?  
      
   Vilket inflytande har en fritidspedagog i skol/
   undervisningsverksamheten anser du? 

Vilken generell uppfattning har 

läraren/fritidspedagogen om 

fritidspedagogens yrkesroll i 

skolan? 

 
 
 

Kan du se att det har skett några förändringar
 under dina verksamma år som lärare/fritidspedagog? 

      
   I sådana fall vilka?   
      
   Positiva eller negativt för skolverksamheten?
      
      
   Ingår du själv i ett arbetslag? 
    

Hur såg det ut för en 

lärare/fritidspedagog för 7 år 

sedan? 

Vad är positivt/negativt med att ingå arbetslag?  
Har arbetslag förändrat 
läraren/fritidspedagogernas roll 
i skolan? 

Inte ingå i ett arbetslag?  
   
Förändrar det din roll som lärare/fritidspedagog om 
du ingår i ett arbetslag? 
Inte ingår i ett arbetslag? 
 

      
   Finns det en alternativ resurs istället för 
   fritidspedagogen i skolan?  
      
   Skulle verksamheten påverkas om det inte fanns en
   fritidspedagog närvarande? 

 
Finns behovet av att ha 

fritidspedagoger i skolan? 

Vad är det en fritidspedagog gör i 
skol/undervisningsverksamheten som gynnar/inte 
gynnar verksamheten? 
 
Vilka kompetenser besitter en fritidspedagog? 
 
Hur hade frånvaron av fritidspedagogen i 
skol/undervisningsverksamheten påverkat 
verksamheten? 
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