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Sammanfattning  

Denna uppsats handlar om vilken uppfattning lärare i fritidshem har på sin roll under den 

obligatoriska skoldagen. För att ta reda på detta har vi intervjuat fem lärare i fritidshem. Genom 

intervjuer har vi tagit reda på vilka arbetsuppgifter lärare i fritidshem utför i den obligatoriska 

skoldagen, samt vilket inflytande de har över sina arbetsuppgifter. Resultat visar att lärare i 

fritidshems inflytande är beroende av vilken roll de intar under den obligatoriska skoldagen. 

Andra lärarkategorier, samt rektorns förståelse för uppdraget är också av vikt för huruvida lärare 

i fritidshem ges inflytande över sitt uppdrag. I studien framkommer det att lärare i fritidshem 

arbetar som förstelärare i fritidshem, ämneslärare, rast verksamhetsansvariga, samverkan i klass 

genom fritidspedagogik till exempel eller även som stöd åt klasslärare samt elever. Majoriteten 

av lärare i fritidshem ger uttryck för att själva vilja styra sin undervisning i den obligatoriska 

skoldagen samt uttrycker en vilja om att inte vilja inta rollen som resurs.  

 

Ämnesord  
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  Förord  

Uppsatsen har varit en otroligt intressant och inspirerande tid, men också stundtals påfrestande 

process med såväl medgångar som motgångar. Vi vill först och främst rikta ett stort tack till 

samtliga lärare i fritidshem som deltagit i denna studie och som gjort det möjligt för oss att 

genomföra den. Utan er hade det aldrig gått. Vi vill tacka vår handledare Tanya Uhnger 

Wünsche som funnits där för oss genom hela denna processen. Med sitt lugna sätt, positiva 

anda, sin kompetens, vägledning och stöttning har hon hjälpt oss framåt. Vi vill tacka våra 

familjer som stått ut med oss under den stressiga perioden som uppsatsen fört med sig. 

Slutgiltligen vill vi tacka varandra för att tillsammans ha rott denna uppsats i land!  
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1. Inledning   

Sedan år 2016 har fritids ett eget kapitel i Lgr11 som belyser fritidshemmets uppdrag, samt 

fritids kompletterande uppdrag, riktat mot den obligatoriska skolan. Något som inte är lika 

uttalat är vilka arbetsuppgifter lärare i fritidshem ska bedriva under skoldagen, vilket ger 

upphov till en bred tolkning och uppfattning om vilka arbetsuppgifterna är (Lärarförbundet, 

2019). Ofta får fritidspedagoger och lärare med inriktning mot arbete i fritidshem en lärarroll 

under skoldagen där deras arbete alltmer riktas mot att fungera som ett stöd under skoldagen 

(Prop. 2009/10:89). Haglund (refererad i Hippinen Ahlgren, 2017) skriver att “det finns en oro 

bland fritidspedagoger över att bli hjälplärare och förlora sin självständighet i skolan” (s.43). 

Vidare skriver Lärarförbundet (2019) att användning av lärare i fritidshem för arbete som inte 

kräver kompetens är ett slöseri med resurser. I de skolor där lärare i fritidshems kompetenser 

tas tillvara på bedrivs undervisning i fritidspedagogik, förebyggande arbete mot mobbning, 

arbeten i mindre grupper, rastaktiviteter eller undervisning i ett ämne som den enskilda läraren 

i fritidshem har behörighet i (Lärarförbundet, 2019).  

När lärare i fritidshem arbetar under skoldagen är det viktigt att huvudmannen är tydlig med 

vilken roll som följer med uppdraget. En diffus roll kan skapa variationer i sättet att se på rollen 

mellan olika yrkeskategorier, vilket i sin tur kan bidra till att den kompetens som lärare i 

fritidshem besitter, inte används på rätt sätt (Skolverket, 2014).   

 

Vår uppfattning om lärare i fritidshem är att vi ska använda våra kompetenser under den 

obligatoriska skoldagen genom samverkan med skolan där vi gemensamt bildar en helhet för 

eleverna. Genom arbetslivserfarenhet kan vi däremot uppleva att verkligheten ser annorlunda 

ut då lärare i fritidshem ges arbetsuppgifter som ligger under yrkesrollens kompetens. Vi vill 

genom denna studie få insikt om vilken syn lärare i fritidshem har på den egna rollen under 

skoldagen. För att ta reda på det kommer vi att redogöra för vilka arbetsuppgifter lärare i 

fritidshem kan komma att utföra under den obligatoriska skoldagen, samt de uppfattningar som 

råder om yrkesrollens möjlighet till påverkan av arbetsuppgifter. Vi hoppas att med denna 

uppsats kunna bidra med kunskap om nya insikter som belyser lärare i fritidshems roll under 

den obligatoriska skoldagen i syfte att stärka den egna professionen. 
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1.1 Begreppsförklaring  

I den här delen kommer vi att förklara några begrepp som är av betydelse för vår studie.  

Detta för att ge läsaren en ökad förståelse samt bringa klarhet för de centrala begreppen i vår 

uppsats. 

 

Fritidspedagog: Personal som har examen för att ansvara samt bedriva undervisning i 

fritidshemmet (Skolverket, 2014). Utbildningen som ledde till en fritidspedagogexamen var 

mellan åren 1971-1976 en tvåårig eftergymnasial specialkurs inom gymnasieskolan som år 

1976 flyttades till högskolan och blev en tvåårig högskoleutbildning. År 1993 ändrades 

utbildningen till en treårig högskoleutbildning (Andersson, 2013) som ledde till en barn- och 

ungdomspedagogisk examen med inriktning mot arbete som fritidspedagog (Prop.2009/10:89). 

På grund av att titeln fritidspedagog inte är skyddad i skollagen, möjliggör det för rektorer att 

anställa personer utan utbildning som fritidspedagoger, vilket förvillar professionen med 

adekvat högskoleutbildning (Lärarförbundet, 2019).  

 

Lärare i fritidshem: Personal som har examen för att ansvara samt bedriva undervisning i 

fritidshemmet (Skolverket, 2014). Utbildningen har många likheter med lärarutbildningen för 

de tidiga skolåren (Andersson, 2013). Utbildningen för lärare i fritidshem är en tre och halvt år 

högskoleutbildning som tillkom år 2001 (Prop. 1999/2000:135).  

 

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem: Personal med särskild utbildning i 

fritidshemspedagogik. Förutom fritidshemspedagogik ges behörighet att undervisa, bedöma 

samt sätta betyg i ett praktiskt eller estetiskt ämne som idrott, musik, bild eller hem- och 

konsumentkunskap. Utbildningen för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem är en 

treårig högskoleutbildning som tillkom år 2011 (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016). 

 

Profession: Ett yrke som vilar på vetenskaplig grund (Brante, 2009).  

 

Roll: Ett visst sätt att vara och bete sig i ett socialt sammanhang (Svenska Akademien, 2021). 
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Inflytande: Möjlighet att påverka (Svenska Akademien, 2021). 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar sin roll under den 

obligatoriska skoldagen med avsikten att stärka den vaga beskrivningen gällande 

yrkesprofessionen under den obligatoriska skoldagen.  

      1.3 Frågeställningar  

-Vilka arbetsuppgifter har lärare i fritidshem under den obligatoriska skoldagen? 

-Vilket inflytande uppfattas lärare i fritidshem ha över sin roll i den obligatoriska skoldagen? 

2. Bakgrund 

 

I den här delen kommer vi att ta upp fritidshemmets framväxt, yrkestitelns framväxt samt 

fritidshemmets integrering i skolan. Detta för att ge läsaren en förståelse för att 

arbetsuppgifterna för lärare i fritidshem har kommit att ändras under den obligatoriska 

skoldagen i samband med de förändringar som både fritidshemmet och dess yrkestitel har 

genomgått genom åren.  

2.1 Fritidshemmets framväxt 

Skolan blev lagstadgad för de yngre barnen år 1842, dock blev den inte realitet för alla barn 

förrän skollagen infördes år 1882. Året innan förbjöds det för barn under tolv år att arbeta, 

samtidigt växte industrialismen och arbetsdagarna blev längre (Lundgren, Säljö & Liberg 2019) 

vilket ledde till att allt fler barn sprang runt på gatorna (Rohlin, 2001).  

Problemen som uppstod var att barnen blev sysslolösa vilket skapade problem i samhället 

genom att många blev tiggare som senare ledde dem in i kriminalitet. Det ledde till att 

borgerskapet blev oroliga för barnens vildhet och krävde åtgärder. Vilket i sin tur ledde till ett 

praktiskt resultat där Anna Hierta - Retzius och Fridtjuv Berg som var filantroper utformade 
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arbetsstugorna. Arbetsstugorna anses som en föregångare av vårt nuvarande fritidshem (Rohlin, 

2001). Innan arbetsstugorna fick namnet fritidshem kallades de eftermiddagshem vilket skedde 

när tillsynen av arbetsstugorna överlämnades från Folkskoledirektionen till 

Barnavårdsnämnden vilket var under 1930-talet. Arbetsstugorna och eftermiddagshemmen 

hade som funktion att minska skolk, tiggeri och att fostra barnen (Rohlin, 2001). Skillnaden var 

att i arbetsstugorna skulle barnen lära sig att bli flitiga, lydiga samt produktiva och i 

eftermiddagshemmen skulle barnen inhämta kunskaper om att bli goda samhällsmedborgare 

(Pihlgren & Rohlin i Haglund & Klerfelt, 2011). Barnen fick även göra mindre hushållssysslor 

i arbetsstugorna, syftet var att förbereda dem inför kommande arbeten. Pojkar och flickor var 

indelade i olika arbetsområden, (Rohlin 2001). Barnen som fanns både i arbetsstugorna och i 

eftermiddagshemmen var i åldern 7-12 år. De som arbetade i både arbetsstugorna och i 

eftermiddagshemmen var bland annat förskollärare (hette då barnträdgårdslärarinnor). 

Fritidspedagogutbildningen initierades för första gången på försök år 1964 då den kom att 

baseras på förskollärarutbildningen (Hansen, 1999) och i samband med det ändrades namnet 

från eftermiddagshem till fritidshem (Pihlgren & Rohlin i Haglund och Klerfelt, 2011).   

2.2 Yrkestitelns framväxt samt fritidshemmets integrering i 

skolan 

  

I början av 1950-talet och framåt började förskollärarna att protestera mot att deras utbildning 

inte var anpassad för den åldersgrupp som fanns i eftermiddagshemmen (Hansen, 1999). Allt 

fler kvinnor hade börjat arbeta inom fritidsverksamheten, detta i sin tur ledde till att 

fritidspedagogutbildningen utformades och yrkestiteln fritidspedagog skapades (Andersson, 

2013). Fritidspedagogutbildningen publicerades för första gången på försök år 1964 då den kom 

att baseras på förskollärarutbildningen och har sedan dess genomgått en hel del förändringar 

(Hansen, 1999). Fritidsverksamheten hade inga statliga mål vilket gjorde det svårt för 

fritidspedagoger att förverkliga verksamheten. Enligt Calander (2001) innefattar 

fritidspedagogutbildningen ordet fritid och pedagog vilka syftar till arbete med elevernas fritid, 

medan lärar-benämningen syftar till undervisningskontexter. Fritidspedagogernas roll var 

otydlig i förhållande till lärarnas roll, på grund av att fritidspedagogerna inte hade en lärartitel 

ansågs de av (klass)lärarna som något annat (Calander, 2001). Antalet grundlärare ökade i slutet 
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av 1970-talet vilket ledde till att fritidspedagogyrket hamnade i skymundan och inte ansågs vara 

professionellt (Andersson, 2013). Ända sedan 1970-talet har staten försökt att få skola och 

fritidshem att samverka. I ett försök att påskynda integreringen mellan skola och fritidshem 

bildades ett ledord och år 1990- 1991 gavs ledordet ut i tidningarna. Ledordet var “helhetssyn” 

som definierades med att all verksamhet som hör till barnets vardagliga liv ska sträva mot 

samma mål och komplettera varandra, vilket strax därefter ledde till en integrering mellan skola 

och fritidshem (Hansen, 1999). Enligt Hansen (1999) skrevs det i en utvärdering av staten att 

fritidspedagoger och lärare genom integration skulle få användning av varandra. Bakgrunden 

till integreringen var att dela lokaler, material samt ta del av varandra som resurser för att spara 

pengar på kommunal nivå. Enligt Calander (2001) skulle det tillföra att de olika 

lärarkategorierna genom samarbete i arbetslag gemensamt skulle ta ansvar för grupper av elever 

under skoldagen. På 1990-talet fick fritidspedagoger ta en större roll i skolverksamheten som i 

sin tur ledde till att de blev hjälplärare i skolverksamheten (Andersson, 2013). Vidare skriver 

Andersson (2013) att då fritidspedagoger fick allt mer tid i skolan ledde det till att 

fritidspedagogutbildningen kom närmare läraryrket. År 2006 tog den borgerliga alliansen över 

makten från socialdemokraterna, under detta maktskifte framställdes utbildningspolitiken som 

ett högprioriterat område av den borgerliga alliansen. Då genomfördes betydelsefulla 

förändringar av skollag, läroplan, gymnasieskola samt nya rektors- och lärarutbildningar. 

Förändringarnas syfte var att höja kvaliteten i utbildningen då det hade hittats brister i dess 

innehåll. De upptäckta bristerna bidrog till att yrkestiteln ändrades år 2011, denna gång till 

grundlärare med inriktning mot fritidshem (Hallsén, 2013). I samband med den nya yrkestiteln 

fick fritidshemmet år 2016 för första gången ett eget kapitel i läroplanen vilket satte press på 

huvudmännen om att skapa förutsättningar för en verksamhet med hög kvalité (Lärarförbundet, 

2016).  

 

      2.3 Benämning av yrkestitel 

Vi har valt att använda oss av yrkestiteln lärare i fritidshem när vi talar om professionen, då 

detta är den yrkestitel som känns mest naturlig för oss att benämna när vi talar om de tre 

yrkeskategorierna: fritidspedagog, lärare i fritidshem och grundlärare med inriktning mot arbete 

http://www.hkr.se/


 

11 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 
 

 

i fritidshem. Fritidspedagog och grundlärare i fritidshem förekommer även i studien. Då vi 

använt oss av forskning som tillkommit både före och efter den senaste yrkestitelns framväxt 

kommer vi att använda oss av det som benämns i respektive källa. 

3. Tidigare forskning  

 

3.1 Lärare i fritidshems uppfattningar om sin roll under den 

obligatoriska skoldagen 

 

I en studie om lärare och fritidspedagogers samverkan framkommer det att fritidspedagoger 

ofta drar sig tillbaka när de arbetar med lärare i skolan på grund av att klasslärarens roll anses 

högre värderad än fritidspedagogers (Hansen, 1999).  Fritidspedagogerna i Inge  

Johanssons (2002) studie om fritidspedagogers uppfattningar om sin roll beskriver hur de ser 

sitt arbete i skolan som ett tvång på grund av personalbrist. Vidare beskriver fritidspedagogerna 

att de känner sig trötta efter sitt deltagande i skolan, samt att tröttheten leder till att de inte har 

energi till att leverera den kvalité de borde på eftermiddagen på fritids. I en studie om hur 

fritidspedagoger arbetar samt uppfattar sitt arbete under skoldagen benämner Haglund (2004) 

dem utifrån det socialt inriktade systemet, det ämnesinriktade och arbetsdisciplinerade 

systemet samt det traditionsintegrerade systemet.  

 

I det socialt inriktade systemet visar fritidspedagogerna inget större intresse av att arbeta i den 

obligatoriska skoldagen då de inte vill inta rollen som hjälplärare. De förmedlar en önskan om 

att arbeta med sina kompetenser, nyttja fritidshemmets lokaler under skoldagen samt ta ansvar 

för sin egen planering av det arbete de ska utföra i den obligatoriska skoldagen. 

Fritidspedagogerna anser att deras uppgift i skolan är att arbeta med sociala förmågor och 

fungera som ett stöd åt elever på individ- samt gruppnivå genom dans, bild, form och motorik.  

Fritidspedagogerna som arbetar på detta sätt ser sitt arbete i skolan som en komplettering till 

sitt huvuduppdrag på fritids. Bakgrunden till deras tankar är att skolan är obligatorisk vilket 

fritids inte är (Haglund, 2004). I det ämnesinriktade och arbetsdisciplinerande systemet arbetar 
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fritidspedagogerna under skoldagen med de ämnen som berör den obligatoriska skolan, som 

resurs eller stöd för barn i behov. Fritidspedagogerna anser att det finns normer i klassrummet 

som gör att det förekommer svårigheter med att påverka klasslärarens undervisning. Detta leder 

till att fritidspedagogerna ger läraren makten att bestämma i klassrummet, samt att den egna 

rollen blir att utföra de förväntningar som de anser att läraren har på dem. Fritidspedagoger som 

arbetar på detta sätt har en syn som sträcker sig långt tillbaka om hur undervisningen i skolan 

ska bedrivas, samt vem som ansvarar för och bedriver undervisningen (Haglund, 2004). I det 

traditionsintegrerande systemet arbetar lärare och fritidspedagoger nära varandra som 

arbetslag. Fritidspedagogerna uttrycker att de har frihet att välja vad de vill arbeta med i skolan, 

samt att val av arbetssätt utgår från deras intressen som de tillsammans i arbetslaget kommit 

överens om. Gränsen för när det är skola respektive fritids är blek då man nyttjar varandras 

kompetenser sett till behov på grupp- samt individnivå. Fritidspedagogerna som arbetar på detta 

sätt anser att en utflykt i skolan likväl som läxläsning på fritids inte är något konstigt (Haglund, 

2004). Dessa system kan liknas vid Anderssons (2013) studie som belyser hur fritidspedagogers 

yrkesidentitet påverkas av deras arbete i skolan där varierande beskrivningar framkommer hur 

fritidspedagogerna arbetar under den obligatoriska skoldagen. Många av de intervjuade i 

studien uttrycker en önskan om att arbetet med eleverna på fritids bör prioriteras i deras 

uppdrag. Ett flertal av de intervjuade i Anderssons (2013) studie uppgav att de har en påverkan 

på sina arbetsuppgifter utifrån sina kompetenser och intressen. De beskrivningar ett arbete i 

halvklass genom olika övningar för att förbättra barns sociala förmågor, temaarbete eller 

dramaövningar genom praktiskt arbete, ansvar för skolans teknik, samt planering av 

rastverksamhet. Att arbeta som assistent åt enskilda elever eller som resurs i klass med syfte att 

kunna ha halvklass utomhus till exempel är även arbetsuppgifter som förekommer frekvent. 

Vidare beskriver lärare i fritidshem i Anderssons (2013) studie att det förekommer otydligheter 

kring deras uppdrag. En benämning som ofta kommer till uttryck bland lärare i fritidshem i 

relation till skolan är att ställa upp. Flertalet lärare i fritidshem uttrycker att det är de som får 

ställa upp under skoldagen då (klass)lärare i skolan är frånvarande. Något som några av de 

intervjuade ser som betydelsefullt, medan andra anser det vara negativt på grund av att de då 

får lämna sitt huvuduppdrag på fritids åt sidan för att prioritera den obligatoriska skolan.  

I en studie om gränsdragningar mellan skola och fritids beskriver lärare i fritidshem sin roll i 

skolan som en möjlighet att få ta del av elevens hela dag. Däremot måste yrkesrollen tydliggöras 
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för att kunna tillvarata dess kompetenser, så väl i skolan som på fritids (Närvenen & Elvstrand, 

2014). I ett forskningsprojekt om de nya grundlärare i fritidshem och deras syn på sin roll under 

utbildning, samt efter utbildning har resultat i Ackesjö, Nordänger & Lindqvist (2016) studie 

visat att grundlärare i fritidshem känner sig splittrade i sin roll. Det på grund av att de både ska 

arbeta i skolan och på fritids. De känner ett behov av att begära en plats i arbetslaget samt 

definiera sin roll genom argument, kopplade till den nya yrkestiteln. Det menar Ackesjö, 

Nordänger & Lindqvist (2016) är ett sätt att höja sin yrkesroll. Detta styrks även i Ludvigsson 

& Falkners (2019) studie där lärare i fritidshem upplever ett behov av att anstränga sig för att 

åstadkomma legitimitet genom att anpassa sig och visa skicklighet i mötet med klasslärare. 

Ludvigsson & Falkner (2019) menar att det råder en besvikelse hos lärare i fritidshem över att 

den kunskap och kompetens de besitter inte förstås, vilket bidrar till ett hinder om att fullfölja 

sitt uppdrag.  

3.2 Lärare i fritidshems inflytande över sin roll i den 

obligatoriska skolan  

 

I Närvänen & Elvstrands (2014) studie framgår det att det är klassläraren som avgör vad lärare 

i fritidshem ska göra när de arbetar i den obligatoriska skolan. Vilket fritidspedagogerna  

i Anderssons (2013) studie menar till viss del beror på vilken roll fritidspedagoger själva intar 

under skoldagen. I en studie av Ludvigsson & Falkner (2019) om lärare i fritidshems 

gemensamma syn på sitt uppdrag är uppfattningen om inflytandet i arbetet med klassläraren 

relativt liten. Vidare beskriver lärare i fritidshem en vilja om att arbeta temainriktat i respektive 

arbetslag, vilket klassläraren menar försvårar deras arbete med att hålla uppsikt över hur 

eleverna uppnår särskilda mål. I Anderssons (2013) studie råder det olika meningar huruvida 

lärare i fritidshem har inflytande eller inte över sin roll i skolan, där majoriteten av männen 

anser att de har ett stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de har under skoldagen. De lyfter 

bland annat vikten av att vara rättfram och att ha en god uppfattning om sig själv för att kunna 

inta sin roll under skoldagen. Majoriteten av kvinnorna i Anderssons (2013) studie beskriver en 

svårighet om att inta sin roll i skolan och att det till stor del beror på stöd från ledningen. I en 

studie från Andersson (2014) om fritidspedagogyrket och vad som hände med det uppfattar 

fritidspedagogerna sitt inflytande under skoldagen som varierande. Med det menar de att det 
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till viss del beror på hur deras uppdrag har tolkats av lärare i skolan, samt vilka uppgifter rektorn 

vid respektive skola delger dem. Vidare belyser Andersson (2014) en problematik kring 

rektorer och annan lednings brist på förståelse för hur systematiska förutsättningar påverkar 

fritidspedagogernas ansvarsområde. Vilket försvåras ytterligare genom att en del 

fritidspedagoger har bekymmer med att förmedla sina kunskaper.  

3.3 Lärare i fritidshems syn på sina kompetenser samt 

(klass)lärarens syn på lärare i fritidshems kompetenser  

Att behovet av fritidspedagoger har ökat och att otydligheter kring dess breda roll existerar än, 

har lett till att skolan har tagit över och att fritidspedagogerna ständigt får nya uppgifter att 

utföra under skoldagen (Andersson, 2014). Fritidspedagoger anses ha kompetens att arbeta 

med fritidspedagogik under skoldagen vilket inte har synliggjorts eller skrivits fram på något 

vis (Andersson, 2014). Fritidspedagoger i Johanssons (2002) studie beskriver sin roll som 

väldigt utbredd och flexibel, något de anser vara värdefulla egenskaper. Detta är något som 

även Andersson (2013) tar upp i sin studie om fritidspedagogers kompetenser där en flexibel 

inställning beskrivs som viktig för att kunna bemöta elevers behov och önskemål. Vidare  

beskriver fritidspedagogerna att flexibiliteten även kan vara av negativ karaktär då de ofta får 

frågor om att ställa upp vid hastiga situationer som uppkommer vid bortfall av personal i skolan. 

Det menar Andersson (2013) bidrar till att yrkesrollen blir vidsträckt och otydlig. Beskrivningar 

om fritidspedagogernas yrkeskompetens av fritidspedagogerna själva har i  

Anderssons (2013) studie innefattat social kompetens och relationell kompetens. Att kunna 

arbeta tillsammans med, samt bemöta skilda personligheter och familjekonstellationer upplevs 

som det centrala i dess yrkesroll. Vidare beskriver de estetiska uttryck som en kompetens som 

musik, bild och drama som de menar bidrar till utveckling för barns identitet, samt förbättrar 

deras sociala förmågor. Fritidspedagogyrket i Hanséns studie (1999) beskrivs av majoriteten av 

klasslärarna som ett ganska oidentifierat yrke. Klasslärarna förväxlar ofta utbildningen med 

fritidsledaryrket och har dålig kännedom om vilken utbildning som behövs för att bli 

fritidspedagog, samt vilka styrdokument som är utgångspunkten för en fritidspedagogs arbete. 

Synen på fritidspedagogens kompetenser om praktiskt-estetiska ämnen, samt barns progression 
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grundar sig i de fritidspedagoger de mött och inte i den allmängiltiga bilden om en 

fritidspedagogs yrkeskategori. En bild om en friare yrkesroll träder fram där fritidspedagogen 

som yrkesroll upplevs ha större frihet att själva utforma sitt arbete till skillnad från klassläraren 

i den obligatoriska skolan som har krav på sig om vad eleverna bör lära sig. Den otydliga rollen 

stärks även i Anderssons (2013) studie som fritidspedagogerna menar beror på den vagt styrda 

ledningen på lokal nivå, dålig kännedom om styrdokument, samt att fritidshemmet inte är en 

prioriterad verksamhet. Att vara professionell och att ses som professionell i sin yrkesroll är 

något som lärare i fritidshem i Ludvigsson & Falkners (2019) studie framhäver är viktigt för 

dem. Den otydlighet som uppfattas kring lärare i fritidshemmets uppdrag väger de upp genom 

att visa sig tydliga och starka, att visa sina kunskaper utåt är enligt dem att vara professionell.   

3.4 Rektorn 

 

Rektorerna i Anderssons (2013) studie beskriver att fritidspedagoger som yrkeskategori har en 

kompetens i sociala förmågor, elevers identitet och sociala utveckling, vilket medför till att  

fritidspedagogerna enligt rektorerna kan användas inom flera kontexter i skolan. Vidare 

uttrycker rektorer och fritidspedagoger att det råder tveksamheter om fritidspedagogens  

funktion i skolan. Rektorns roll är enligt Ludvigsson & Falkner (2019) av central betydelse för 

att arbetet i skolan ska fungera. Andersson (2013) menar att fritidspedagoger söker efter  

pedagogiskt ledarskap hos rektorerna vilket Ståhlkrantz (2019) menar att rektorn saknar tid för. 

Vidare menar Ståhlkrantz (2019) att läroplanen anger att rektorn ska vara en pedagogisk ledare, 

däremot saknas det riktlinjer för vad det innebär att vara en pedagogisk ledare, samt hur det 

pedagogiska ledarskapet ska omsättas i praktiken vilket skapar ett tolkningsutrymme  

för den enskilde rektorn. En rektors förmåga att kunna tydliggöra sitt pedagogiska ledarskap, 

samt kunna implementera det i verksamheten har en inverkan på hur framgångsrik en skola är. 

Fritidspedagoger i Anderssons (2013) studie menar att rektorns kunskaper om fritidshemmet är 

en förutsättning för att fritidspedagogerna som yrkesroll ska vara ett prioriteringsområde. 

Prioriteringar av yrkesrollen blir särskilt tydlig i Ludvigsson & Falkners (2019) studie där lärare 

i fritidshem beskriver hur rektorn förutsätter att de ska täcka upp för klasslärare vid deras 

lektioner när de ska iväg på utbildning. Däremot är det inte ömsesidigt när lärare behöver täcka 

upp för lärare i fritidshem. Vidare beskriver de betydelsen av att rektorn tydligt visar vikten av 
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fritidsverksamheten för personalen i skolan med syfte att höja fritidspedagogernas status. 

Upplevelsen är dock att lärare i fritidshem är de som lär upp rektorerna om fritidsverksamheten. 

Enligt Ludvigsson & Falkner (2019) är det varje enskild rektors skyldighet att forma goda 

dialoger för att samtala om lärares olika roller, yrkesstatus samt att respektive lärares positioner 

upplevs betydelsefulla, vilket i sin tur bygger på interaktion mellan de olika lärar kategorierna.  

4. Forskningsansats   

Den valda ansatsen är en inspiration hämtad av Ference Marton som för första gången 

presenterade den år 1981. Fenomenografi är varken en metod eller ett teoretiskt ramverk, den 

är snarare byggd på empirisk grund (Alexandersson, 1994).  Marton & Booth (2000) menar att 

fenomenografi är bättre uttryckt ett sätt att särskilja, ge uttryck för samt behandla olika frågor. 

Enligt Svensson (2015) hjälper olika förhållningssätt oss att se på världen ur en eller flera 

synvinklar, samt är essentiell vid införskaffande av empiriskt material och i analysarbetet av 

det empiriska materialet.  

4.1 Val av forskningsansats    

Vi har valt att använda oss av fenomenografi som ansats för att införskaffa samt analysera det 

empiriska materialet. Valet grundar sig i att fenomenografin enligt Dahlgren & Johansson 

(2019) riktar in sig på att beskriva människors sätt att uppfatta företeelser i omvärlden. Då vår 

studie belyser lärare i fritidshems uppfattningar om sin roll i den obligatoriska skoldagen ansåg 

vi att den angivna ansatsen passade vår studie bäst. Utgångspunkten för fenomenografin är 

enligt Alexandersson (1994) att människor har skilda uppfattningar, samt att uppfattningarna är 

ett resultat av människors skilda erfarenheter och relationer till omvärlden. Dahlgren & 

Johansson (2019) menar att lärandet om omvärlden fortskrider genom hela livet i en människas 

liv, och i takt med att ett lärande sker får människan mer erfarenhet vilket gör att sättet för 

förståelse förändras. Uppfattning är följaktligen ett sätt att se på något, eller erfara något. Det 

centrala för fenomenografin är därigenom skillnaderna som uppstår i människors sätt att förstå 

något, samt att antal sätt att förstå något är reducerat (Dahlgren & Johansson, 2019). För att få 

ett så rikt resultat som möjligt med fenomenografi som ansats krävs det frågor som är riktade 
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mot uppfattningar i syfte om att få en så detaljrik information som möjligt om respondenternas 

uppfattningar. Ett sätt att bredda sina intervjufrågor är att använda sig av probing, vilket innebär 

att man ställer frågor som: “Hur menar du då?” eller “Kan du utveckla ditt svar mer”. Ett annat 

sätt är att använda sig av icke-verbal probing som innebär att de som intervjuar nickar eller 

hummar för att visa engagemang, i ett försök att få respondenter att fortsätta berätta (Dahlgren 

& Johansson, 2019). 

      5. Metod & metodologiska överväganden  

Enligt Holme & Solvang (1997) är metod ett redskap som används för att uppnå målet med en 

studie, samt inhämta nya kunskaper om det studien är ämnad att undersöka. Vi har valt 

intervjuer som metod då den metoden ansågs mest relevant för att införskaffa den empiri som 

krävs vid studier om människors uppfattningar. Enligt Alexandersson (1994) är intervjumetod 

vanligast vid insamling av empiriskt material med fenomenografi som ansats.  

5.1 Intervjumetod   

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskning i form av semistrukturerade intervjuer då 

avsikten med vår studie är att genom insamlat empiriskt material undersöka lärare i fritidshems 

uppfattningar om sin roll under den obligatoriska skoldagen. Kvalitativ forskning handlar enligt 

Denscombe (2018) till stor del om insamling av empiri i form av ord. Insamlingen av ord kan 

ske i form av rapporter, nedskrivna protokoll eller händelser, samt intervjuer. Orden bör 

inhämtas och tas fasta på för att kunna nyttjas. De spelas vanligtvis in för att sedan transkriberas 

och användas i form av ord i skrift. Vi valde att genomföra personliga intervjuer i syfte att ta 

reda på respondenternas uppfattningar om ett visst fenomen. Kvalitativ forskning används 

enligt Patel & Davidsson (2011) i syfte att ta reda på karaktärsdrag hos något eller den 

intervjuades uppfattningar om ett visst fenomen vilket Denscombe (2018) menar är för att få en 

så detaljrik vetskap om informationen för att därefter noggrant kunna undersöka den. I 

semistrukturerade intervjuer är frågorna (se bilaga 2) öppna i syfte att kunna ge respondenterna 

utrymme att svara på en djupare nivå. Fast frågorna är öppna så bör de enligt Christoffersen & 

Johannessen (2015) ha en viss standardisering genom att ge respondenten samma frågor för att 
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därefter kunna jämföra svaren med andra respondenter. Fördelen med intervjuer är enligt 

Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2015) att justeringar av strukturen på intervjun kan ske genom 

att anpassning av frågor görs utifrån den kontext intervjun befinner sig i till skillnad från ett 

frågeformulär. Detta kan i sin tur bidra till att tillgång till fler svar fås, en bredare uppfattning 

om det fenomen forskaren vill undersöka, samt beskrivningar om varierande scenarion som är 

svårt att få tillgång till vid fasta frågor. Ytterligare en fördel med intervjuer är att de ger en 

försäkran om att få svar på frågorna som ställs då intervjuerna är förhandsbokade (Denscombe, 

2018). Nackdelen kan vara att ljudinspelning vid intervjuer ansikte mot ansikte kan hålla 

tillbaka respondenten vid intervjun. Andra nackdelar kan vara att respondenternas svar kan 

påverkas av den som intervjuar, detta då människor har en tendens att svara utifrån deras 

tolkning av personen som intervjuar dem, detta gäller främst vid frågor av känslig eller 

personlig karaktär. Intervjuer kan vara väldigt trevliga men det finns även en påtaglig risk och 

det är om de inte sker med hänsyn till respondenten som i sådant fall kan bidra till att kränka 

och såra respondenten (Denscombe, 2018).  

5.2 Urval och avgränsningar  

 

De urval som valdes baserades på frågeställning och syfte med undersökningen vilket är det 

som bör göras enligt Christoffersen & Johannessen (2015). Vidare skriver Brinkkjaer & Høyen 

(2020) att det är viktigt att forskaren börjar med att reflektera över vilken målgrupp som ska 

ingå i uppsatsen i syfte att samla in väsentlig information för att därefter välja ut potentiella 

deltagare. Vårt val av urval landade på ett icke sannolikhetsurval genom ett subjektivt urval. 

Ett icke sannolikhetsurval genom ett subjektivt urval grundar sig i att vi genom erfarenhet vet 

att det idag finns många som arbetar i skola och fritidshem utan högskoleutbildning och valde 

därför att påverka urvalet till viss del genom att enbart rikta oss till de med relevant 

högskoleutbildning. Genom att använda sig av ett icke sannolikhetsurval kan forskaren enligt 

Denscombe (2018) påverka urvalet till viss del i de fall där denne uppfattar det svårt att komma 

i kontakt med det tänkta urvalet. En teknik vid icke sannolikhetsurval är ett subjektivt urval där 

forskaren genom att välja ut potentiella kandidater till intervjun vill nå målet med ett 

representativt urval. Kriterierna för detta är att deltagarna ska vara av betydelse för studien, 

samt ha en erfarenhet av det studerade området (Denscombe, 2018). Vidare menar Denscombe 
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(2018) att ett icke sannolikhetsurval fungerar bäst när man har en mindre 

undersökningspopulation, då ett för stort urval kan medföra till att studien inte blir möjlig att 

genomföra (Denscombe, 2018). Hade valet istället landat på ett sannolikhetsurval är chansen 

stor att vi inte hade fått relevanta respondenter för att samla in den data vi behövt för att besvara 

vårt syfte samt frågeställningar (Bryman, 2018). Sammanlagt har fem utbildade lärare i 

fritidshem som alla arbetade i en och samma kommun deltagit i studien. Det har varit lagom 

jämnt mellan könen då tre av de intervjuade är kvinnor medan två är män. Tre av dem var 

relativt nyexaminerade och har en grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshemexamen. 

De två andra respondenterna har en fritidspedagogexamen, varav den ena arbetar som 

förstelärare i fritidshem. Att resultatet landade i tre kvinnor, två män, samt att det var tre 

respondenter med den nyare utbildningen och två med den äldre utbildningen var inget som vi 

medvetet eftersökte. Genom att avgränsa oss till utbildade lärare i fritidshem som vi tidigare 

nämnt innefattar både fritidspedagoger, lärare i fritidshem samt grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem var det slumpen som avgjorde vilket kön samt utbildning respondenterna 

hade.    
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  Tabell 1: Information om deltagare i intervjuerna.  

Fiktivt 

namn 

       Ålder  Utbildning     Examensår  

R1 26 år  -Grundlärare med inriktning 

mot arbete i fritidshem. 

Behörig att undervisa i ämnet 

bild i årskurs 1-6  

-Gymnasielärare i svenska 

-F-3 lärare i Svenska/SO 

År 2020  

R2 29 år  Grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem. Behörig att 

undervisa i ämnet musik i 

årskurs 1-6. 

År 2021 

R3 47 år  -Fritidspedagogexamen 

-Estetiska kurser  

-Specialpedagogik 30 hp  

År 1995 

R4 29 år  Grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem. Behörig att 

undervisa i ämnet bild i årskurs 

1-6. 

År 2021 

R5 43 Barn- och ungdomspedagogisk 

examen med inriktning mot 

arbete som fritidspedagog  

 

År 2002 

       5.3 Genomförande  

 

Vi började med att maila ut en förfrågan om medverkan, ett missivbrev (se bilaga 1) med 

tillhörande samtyckesblankett till 27 rektorer på olika skolor i en och samma kommun. Detta 

för att vi av erfarenhet vet att det generellt saknas utbildade lärare i fritidshem, samt för att 

försäkra oss om att vi skulle få tillräckligt många intervjuer för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Anledningen till att vi skickade ut missiven till rektorer är därför att rektorn är 

den som möjliggör det för oss att komma i kontakt med våra nyckelpersoner, lärare  

i fritidshem, som är den yrkesgrupp vår uppsats riktar sig mot. Enligt Denscombe (2018) är det 

oftast lättare att en respondent godkänner att medverka i en fysisk intervju när de får förfrågan 

i förväg. Efter att vi hade fått svar på våra förfrågningar har vi via mejlkontakt bokat in 

intervjuer med de lärare i fritidshem som svarade. Vårt önskemål var att få genomföra 
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intervjuerna fysiskt men på grund av rådande omständigheter har vi även erbjudit digitala 

intervjuer. Inom ramen för de två veckor vi hade önskemål om att genomföra intervjuerna kom 

vi gemensamt med respondenterna överens om datum, tid samt plats för intervjuer. Innan 

intervjuerna påbörjades genomfördes en pilotstudie utav en av oss. En pilotstudie kan enligt 

Bryman (2018) hjälpa en att avgöra om det finns frågor som är svåra att förstå, samt om man 

bör justera frågornas ordningsföljd. Tre av våra intervjuer skedde fysiskt på respektive skola, 

på en avlägsen plats för att inte påverkas av omgivningen. Enligt Denscombe (2018) kan 

nackdelen med en fysisk intervju leda till att den störs av omgivningen, därför är en avlägsen 

plats viktig, där samtal kan föras utan störande moment. En av intervjuerna skedde digitalt via 

programmet Google Meet på datorn med önskemål av respondent där vi hade möjlighet att se 

respondenten samtidigt som intervjun genomfördes. En annan intervju genomfördes via telefon, 

även den på önskemål av respondent. Vid samtliga intervjuer, förutom en (den via telefon), var 

det en av oss som intervjuade medan den andra var uppmärksam på eventuella följdfrågor som 

kunde vara av vikt för vår uppsats. Vi valde att avsätta 60 min till varje intervju. Syftet var att 

ha möjlighet att djupdyka i svaren samt ställa eventuella följdfrågor för att få den förståelse vi 

var ute efter (Bryman, 2018). Dock tog våra intervjuer mellan 35-45 minuter att genomföra 

vilket gav oss tid till att samtala även efter att intervjuerna var slut, vilket vi ansåg vara värdefull 

information. De intervjuerna som genomfördes som fysiska träffar, samt den intervjun som 

genomfördes via telefon spelades in med våra smartphones för att sedan överföras till dator och 

transkriberas. Våra smartphones var ur bruk under inspelningen och de var avsatta med lösenord 

för att inte någon annan än vi skulle ha tillgång till dem. Den intervjun som genomfördes via 

Google Meet spelades in på datorn. Enligt Denscombe (2018) finns det en risk med feltolkning 

om den som utför intervjun ska försöka memorera det som sagts under en intervju. Detta då 

människors minne har en tendens till att fungera inadekvat och därför bör den som intervjuar 

använda sig av inspelningar. Våra intervjufrågor (se bilaga 2) var baserade på vårt syfte och 

frågeställningar vilket gjorde att vi ställde relevanta frågor till vår uppsats. Då vi använde oss 

av semistrukturerade intervjuer var våra frågor öppna, vilket ledde till att vi hade möjlighet att 

ställa följdfrågor beroende på vad vi fick för svar av våra respondenter.  

       5.4 Bearbetning av det insamlade materialet  

          I denna del beskriver vi hur vi har gått tillväga för att bearbeta det empiriska materialet utifrån den    
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          fenomenografiska analysmodellen. Analysmodellen är ett av flera exempel på hur man kan bearbeta  

          sitt empiriska material med fenomenografi som ansats. Just denna modell är framtagen när man är  

          flera om att analysera materialet (Dahlgren & Johansson, 2019). Vidare ges en förklaring till studiens  

          trovärdighet utifrån begreppen validitet och reliabilitet.  

        5.4.1 Fenomenografisk analysmodell   

Vi började med att skriva ut våra intervjuer för att sedan lära känna materialet genom att läsa 

det transkriberade materialet flera gånger om, tills vi upplevde att vi bekantat oss med det  

ordentligt. Därefter började vi analysen genom kondensation som innebär att vi avlägsnar icke 

relevant information från sådan information som vi ansåg var betydelsefull och som vår studie 

var ämnad att studera. Vi jämförde de väsentliga delarna med varandra i syfte att hitta 

likheterna, genom att upptäcka likheter ledde det till att vi även upptäckte skillnaderna. Vi 

grupperade likheterna och skillnaderna utifrån de samband vi kunde se och placerade dem i 

tillfälliga kategorier. Efter att ha grupperat likheterna och skillnaderna, artikulerade vi 

kategorierna genom att rikta uppmärksamheten mot likheterna i syfte att hitta det centrala i 

likheterna. Kategorierna namngav vi sedan utifrån det vi ansåg var det centrala i respektive  

kategori. Till sist undersökte vi kategorierna noga genom att jämföra samtliga kategorier med 

varandra, i syfte att upptäcka om de skulle få plats inom fler kategorier än den valda, något som 

kallas för kontrastiv fas. Genom att analysera på detta sätt nådde vi målet med att minska antalet 

kategorier, samt skilja dem åt i syfte att skapa ett resultat av analysen, ett så kallat utfallsrum 

(Dahlgren & Johansson, 2019). 

5.4.2 Studiens tillförlitlighet  

 

I kvalitativa studier syftar validitet till hela forskningsprocessen om att få syn på fenomen, 

kunna tolka, förstå, samt kunna beskriva de uppfattningar som framträder, medan reliabilitet  

syftar till att det vi studerar görs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 2011).  För att 

försäkra oss om att vi utfört undersökningen på ett tillförlitligt sätt har vi valt att spela in våra 

intervjuer. Fördelen med inspelade intervjuerna är enligt Patel & Davidsson (2011) att vi ökar  

tillförlitligheten genom att ha möjlighet att upprepade gånger lyssna på det inspelade materialet 

för att säkerställa tolkning av insamlat material. En annan fördel med inspelade intervjuer är att 
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vi vid eventuella otydligheter skall kunna kontakta respondenter i intervjuerna. Att reflektera 

över de beslut som tas och huruvida det kan påverka analysen är enligt Patel & Davidsson 

(2011) en viktig faktor i forskningsprocessen. Något som möjligtvis kan ha påverkat 

analysarbetet omedvetet är den intervju som skedde per telefon till skillnad från de fysiska 

intervjuerna, samt den intervjun som genomfördes på Google Meet. Detta då vi i de intervjuerna 

hade möjlighet att avläsa kroppsspråk samt ansiktsuttryck som kan vara en viktig faktor i 

analysarbetet, vilket vi inte hade i den intervjun som skedde via telefon. Vi kommer genom att 

integrera resultat med våra kommentarer öka validiteten. Tolkningar i uppsatsen bör enligt Patel 

& Davidsson (2011) vara konstruerade på ett sådant sätt att läsaren själv ska kunna bedöma 

uppsatsens trovärdighet. Ett sådant exempel skulle kunna vara att varva citat från respondent 

med tillhörande kommentarer från forskaren. Något som inte är att förglömma är att det inte 

förekommer någon generell forskningsprocess mall för kvalitativa studier (Patel & Davidsson, 

2011). Vidare menar Denscombe (2018) att det nästintill är omöjligt att kontrollera kvalitén i 

en forskning genom att reproducera en liknande forskning. Dels för att det är omöjligt att 

efterbilda en social miljö då saker och ting förändras med tiden, samt att forskaren bekantar sig 

så väl med sin empiri att det är osannolikt att samma empiri hade kunnat framställas i syfte att 

generera till samma slutsats. 

5.5 Etiska överväganden 

 

Vi har utgått från de fyra forskningsetiska principerna som ligger till grund för all forskning. 

Enligt Bryman (2018) kan konsekvenserna av att inte följa de forskningsetiska principerna  

leda till stress, dålig självkänsla samt hinder för personlig utveckling för respondenterna. Det 

finns fyra krav som forskare bör ta hänsyn till: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2018). Innan intervjuerna genomfördes 

skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) i överensstämmelse med det informationskrav som 

ingår i de forskningsetiska principerna. I enlighet med informationskravet är det viktigt att 

respondenterna får information som anses vara relevant inför intervjun. Det är information 

gällande vilka rättigheter de har, syfte med intervjun, information om oss, kontaktuppgifter till 

oss och vår handledare, samt information om att respondenternas deltagande är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas (Bryman, 2018). Då vi ska anpassa oss efter samtyckeskravet valde 
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vi att i samband med intervjun ge ut ett samtyckesformulär till respondenterna där det framgick 

att de själva bestämmer över sin medverkan (Bryman, 2018). Vårt missivbrev skickades till 

rektorer först i syfte att få ett godkännande från rektorn innan missivet vidarebefodrades till 

lärare i fritidshemmet där de själva fick svara på vårt mail om de vill medverka i vår studie. Då 

vi varken nämner namn eller information om respondenterna i vår studie, undviker vi att de kan 

identifieras och anpassar oss därmed efter konfidentialitetskravet. Analogt med 

konfidentialitetskravet ska respondenterna skyddas i syfte att inte kunna identifieras (Bryman, 

2018). Deltagarna fick i enlighet nyttjandekravet även information om att det empiriska material 

som vi erhåller enbart kommer att användas i vår uppsats och kommer efter att uppsatsen är 

godkänd, att förstöras (Bryman, 2018).  

6. Resultat 

I denna del kommer vi att presentera det resultat som framkommit under intervjuerna med fem 

utbildade lärare i fritidshem. Resultatet som vi fått har mynnat ut i tre huvudkategorier för att 

besvara studiens två frågeställningar. Underkategorierna har framkommit utifrån likheter samt 

skillnader vi funnit inom respektive huvudkategori.  

      6.1 Lärare i fritidshems arbetsuppgifter i den obligatoriska       

      skolan      

Här presenteras resultat av studiens första frågeställning om vilka arbetsuppgifter lärare i 

fritidshem utför under den obligatoriska skolan. Resultatet som presenteras är respondenternas 

beskrivningar kring deras roll under den obligatoriska skoldagen. Några av respondenterna 

förekommer under fler än en underkategori då de har flera arbetsuppgifter under den 

obligatoriska skoldagen.  

        6.1.1 Förstelärare i fritidshem  

R5 arbetar inte i klass, utan arbetar endast mot fritidshemmet, såväl i den obligatoriska skolans 

del av dagen som under fritidstid. Arbetsuppgifterna handlar om att vara ett stöd åt lärare i 

fritidshem och ta hand om det praktiska vilket många gånger lärare i fritidshem inte hinner med. 
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Avlastningen med det praktiska gör att lärarna i fritidshem på dennes skola kan lägga ett större 

fokus på barngruppen. R5 samtalar med lärare i fritidshem i syfte att vägleda dem att reflektera 

kring varför de utför aktiviteter innan de genomförs och har som mål att leda verksamheten 

framåt. Det för att skapa en god kvalité i fritidshemmet, vilket vi menar tyder på det högsta 

ansvaret bortsett från rektorn när det kommer till arbetet i fritidshem.  

 
Jag har ett utvecklingsuppdrag, så jag träffar fritidspedagogerna som jobbar i 

fritidshem på min skola. (R5) 

 

Jag är den som ska hålla i trådarna för deras planeringsupplägg så att jag håller 

i årsklockan för när..vad saker ska hända. Jag hjälper dem att hålla en 
pedagogisk tanke i sin planering och så att komma igång mer med frippar 

(fritidspedagogisk planering) och skapa en slags gemensam linje för hela 
fritidshemmet, även om vi då är fem avdelningar...och så håller jag även i den 

gemensamma strukturen alltså generellt liksom vad heter det.. det praktiska 

liksom. Inlämningar av scheman för de olika loven, matbeställningar och 
övergripande liksom ansvaret för det praktiska. (R5)    

 

        6.1.2 Undervisning i behörigt ämne   

R1 och R3 undervisar bägge sitt ämne bild i den obligatoriska skolan. R3 har läst estetiska 

kurser efter att ha läst färdigt till fritidspedagog och har därför behörighet att undervisa i ämnet. 

R1 valde bild som sitt ämne i samband med sin utbildning (grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem) och kan tänka sig arbeta med endast detta under den obligatoriska skolan. 

 

Jag ansvarar för bildämnet på skolan med årskurs 3 och 5. (R3) 

  

Mitt huvuduppdrag under skoldagen är att vara bildlärare, för det är så som 

jag vill se det. (R1) 

 
                                

        6.1.3 Rast verksamhetsansvarig  

R4 beskriver sin roll som ansvarig för skolans raster i syfte att skapa en meningsfull rast för 

eleverna. R4 planerar aktiviteter, utför aktiviteter, samt lånar ut material i syfte att aktivera 

eleverna i den obligatoriska skolans raster. 
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Mitt uppdrag är rastaktiviteter… i det ingår liksom alltså rastverksamheten har 
vi liksom två bodar och där kan eleverna hyra, alltså leksaker, fotbollar, 

sandleksaker, basketbollar.. ja olika grejer de kan leka med. (R4)                                             

    

        6.1.4 Samverkan i klass 

R1, R3 och R4 arbetar samtliga med att samverka i klass. Det förekommer variationer i sättet 

att samverka där R1 uttrycker vikten av lärare i fritidshems kompetenser genom arbete i 

halvklasser där aktivitet kopplas till fritidspedagogik. Vad det fritidspedagogiska skulle 

innefatta beskrivs med “utematte” vilket inte ger en tydlig beskrivning om vad det skulle kunna 

innebära i det praktiska arbetet med eleverna.  

 

Sen ska jag ha halvklasser och jag ska ha dem i  kanske, låt oss  

säga att dem gör matte, så har jag utematte. (R4)  

                     

 

Tanken är att liksom.. att vi ska liksom in dom timmarna  

vi har kvar på schemat.. vi ska göra något fritidspedagogiskt. (R4)  

 

R1 uttrycker liksom R4 vikten av att nyttja lärare i fritidshems kompetens genom att 

ta halvklasser eller en större grupp elever.  Samverkan kan enligt R1 se olika ut 

beroende på vilken lärare samverkan sker mot. När samverkan fungerar för båda parter 

visar sig tydligt när respondenten samverkar i svenska som denne har behörighet att 

undervisa i. Behörigheten har R1 införskaffat genom att först påbörjat en F-3 

utbildning för att därefter ångra sig och gå över till att bli lärare i fritidshem. Att 

undervisa i ett behörigt ämne verkar för lärare i fritidshem generera i en större 

förståelse för uppdraget, sett från andra yrkeslärares sida.  

 

Om jag går in i en klass och ska samverka i den klassen, så ser jag det som mitt 
uppdrag att komma in med min kompetens.. stötta upp med den jag har, och 

exempelvis ta en halvklass eller ta en större del av klassen medans klassläraren 
arbetar med en mindre grupp. Det ser jag på mitt uppdrag och det kan ibland 

vara.. det fungerar inte alltid, för det beror ju lite på hur mina kollegor ser på 

mitt uppdrag. Ser de mig som en resurs som kan komma in och täcka upp för en 

elev, eller ser de mig som någon som kan gå in och rätta i något klassrum. Det 

beror helt enkelt på vilken lärare jag samverkar mot. (R1)      

 
Jag samverkar med en av lärarna mot svenskan varje vecka till exempel, ett 

pass där hon vill ha extra stöd av mig. Hon tar ut en liten grupp och jag arbetar 

mot den stora gruppen. (R1) 
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R3 besitter en kompetens i specialpedagogik och beskriver att den nyttjas genom att få 

arbeta med mindre grupper i den obligatoriska skolan, på den nivån där eleverna 

befinner sig.  

 

Jag tycker det är spännande, eftersom att jag har läst specialpedagogik. Att 
fånga upp lite elever som behöver konkretisering just i matematik. Att jobba 

med kuber, snäckor och så för att göra det tydligt och lite mer abstrakt för dem. 

(R3) 

                                                                          

        6.1.5 Resurs 

R2 vill helst inte benämna sin roll som en resurs utan som en extra vuxen. Vad skillnaden 

däremellan är tåls att fundera över. Resurs är ett hjälpmedel, ett stöd vilket kan liknas vid en 

extra vuxen som respondenten ger uttryck för. Den diffusa rollen framträder genom att 

respondenten i fråga har svårt att beskriva vad denne gör när rollen som en extra vuxen intas.  

 

Jag skulle inte säga resurs, men som en extra vuxen. (R2)  

        

Hjälpa till med allting emellanåt, sen brukar jag dra med mig lite elever som 

jag kan sitta ner med. Få ge dom större.. möjlighet till de olika uppgifterna och 
så där. (R2) 

 

R3 lyfter liksom R2 rollen om att fungera som stöttning, något R3 i nuläget inte har 

som arbetsuppgift längre. R3 ger en negativ bild om att ha arbetsuppgifter riktade mot 

en enskild elev då denne menar att lärare i fritidshems kompetenser ska användas på 

ett mer värdefullt vis.  

 

Ursprungligen har jag.. så har jag ett arbete med att jag ska jobba med.. lite 
stötta en elev i årskurs 3. Men just nu funkar det så fantastiskt bra, så jag är 

inte där för elevens skull, utan jag är där för hela gruppens skull. (R3) 

 

Att sitta bredvid en elev, och att enbart ha ögon på en elev, det är nog slöseri 

med min kompetens och min tid. (R3) 

 

R4 ger en beskrivning om vad fritidspedagoger inte ska användas till, men samtidigt 

uttrycker denne att det är viktigt att ställa upp när det inte finns någon annan som kan 
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göra det. Vilket enligt oss tyder på att en roll som resurs intas när det i skolan råder 

brist på personal. R4 uppfattar däremot inte detta som ett problem och lutar sin 

uppfattning mot att det finns klasslärare som ställer upp för andra klasslärare i den 

obligatoriska skolan. 

 

Jag har medvetet valt en skola där jag inte används som resurs, det är liksom 
inte min grej liksom. Det är inte fritidspedagogens grej liksom. (R4)  

    
På grund av speciella omständigheter har jag fått göra en annan grej och då 

jag vet inte om det är så viktigt, men jag har fått gå och simma med eleverna  

så mitt uppdrag i sju, åtta veckor är ju nu, det är liksom inte ordinarie 
verksamhet så på måndagarna och andra dagar har jag fått gå och simma med 

dem.. (R4)  
  

I slutändan handlar det också om att vi liksom måste samarbeta för att täcka 

upp liksom.. och det finns ju klasslärare som täcker upp för andra klasslärare 

när dem ska ha någonting annat. Det finns vissa.. träslöjd och syslöjd som 

täcker upp för dem andra. (R4) 

 

       6.2 Lärare i fritidshem om sin roll i den obligatoriska skolan 

I samband med frågor kopplade till studiens första frågeställning om vilka 

arbetsuppgifter respondenterna utför i den obligatoriska skolan framkom även deras 

uppfattningar om rollen. Här presenteras ett resultat samt analys om respondenternas  

önskemål om hur de skulle vilja att deras roll såg ut, samt de respondenterna som 

uttryckte en tillfredsställelse med sina arbetsuppgifter.  

        6.2.1 Önskningar av arbetsuppgifter  

R2 uttrycker en lättnad över att inte arbeta med det estetiska ämne som R2 är behörig 

i, detta för att orka med sitt huvuduppdrag på eftermiddagen på fritids.  

Däremot uttrycks en önskan om att arbeta som ansvarig för rast verksamheten vilket 

R2 inte fått gehör för av rektorn på skolan. Rektorns brist på uppmärksamhet för 

förslaget tror R2 beror på prioriteringen av den obligatoriska skolan. Rektorn väljer 

hellre att fokusera på att klassläraren behöver hjälp med enstaka elever framför 

nyttjande av lärare i fritidshems kompetens om att kunna utforma en fungerande 

verksamhet på rasten.  
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Det är skönt att inte ha jätte mycket ansvar på förmiddagen för jag känner att 

jag vill lägga mitt fokus på fritids, på eftermiddagen. Det är därför jag har 

valt en tjänst där jag inte undervisar i något ämne. Visst är det skönt att ha 
den behörigheten men jag vill kunna lägga fokus istället på fritids, på 

eftermiddagen. (R2) 
 

Jag har nämnt att jag eller någon annan.. alltså att det krävs inte så mycket tid 

och bara.. får man lite extra planeringstid.. får man lite tid innan rasten börjar 
så kan man ta fram och ta bort grejer. (R2)  

 
Jag tror att det är för att man vill inte ta bort en vuxen från klassrummet när 

man vet att det behövs fler vuxna i klassrummet. (R2)  

 

 

R1 har en stark bild av sig själv som bildlärare under den obligatoriska skoldagen, samt 

uttrycker en önskan om mer tid till undervisning i bild. Detta enligt oss tyder på en 

vilja om att inta en tydligare roll under hela den obligatoriska skoldagen. 

 

Nu har jag inte lika mycket bild som jag ville ha, men det visste jag redan från 
början. Men jag vill ha mer bild och det är någonting jag önskar mig för 

framtida läsår, men just nu har jag bara en årskurs i bild. (R1)  

 

        6.2.2 Nöjd med sina arbetsuppgifter  

R3 anser att undervisa två klasser i bild, kombinerat med samverkan i den obligatoriska skolan 

där det största ansvaret inte läggs på lärare i fritidshem, bidrar till att kunna orka leverera på 

fritids på eftermiddagen.  

 
Om jag ska jobba som fritidspedagog och ha en sån här delad tjänst så är det 

här väldigt behagligt och väldigt, väldigt bra. (R3) 

 

 

R4 uttrycker liksom R3 en nöjd inställning till sina arbetsuppgifter i den obligatoriska skolan.  

 

Ja, jag är mycket nöjd med min roll. (R4)  

 

R5 beskriver friheten om att kunna utforma arbetsuppgifter själv i den obligatoriska skolans del 

av dagen som ibland ett väldigt stort ansvar. R5 menar att vara ensam om att bära ett ansvar för 

fritidsverksamhetens utveckling kan bidra till att lärare i fritidshem blir väldigt beroende av 

R5:s roll som förstelärare i fritidshem.  
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Det är två sidor av det, det är klart att det är skönt, det är som att ha ett företag 

tänker jag.. men vad skönt att du kan lägga upp det som du vill. Men det hänger 

ju också på dig. (R5)  
 

6.3 Lärare i fritidshems uppfattningar om påverkan på sin roll i 

den obligatoriska skolan  

Här presenteras ett resultat om studiens andra frågeställning om vilket inflytande lärare i 

fritidshem uppfattar att de har under den obligatoriska skolan. Resultatet som presenteras är 

respondenternas beskrivningar över vilket inflytande de uppfattas ha över sina arbetsuppgifter 

i den obligatoriska skolan. Underkategorierna har framkommit utifrån likheter samt skillnader 

vi funnit genom bearbetning av empirin.  

        6.3.1 Inflytande genom att lägga sitt eget schema   

R5 beskriver ett stort inflytande över sin roll under den obligatoriska skolan då en stor frihet 

ges genom att få lägga sitt eget schema utifrån de beskrivna arbetsuppgifterna från rektorn.  

 

Rätt stor då eftersom jag har den rollen jag har, så känner jag ju att både på 

gott och ont för jag känner ju verkligen att jag kan lägga upp det hur jag vill. 

(R5)  

 

R4 ger en bild av ett stort inflytande genom att rektorn på dennes skola gett lärare i fritidshem 

stor frihet att “bygga upp” sin arbetsdag själv, utifrån det uppdrag som tilldelats först och främst. 

R4 ger en beskrivning om att först lägga sitt schema utifrån sitt huvuduppdrag som tillkommit 

i samråd med rektorn, för att därefter tillsammans med sitt arbetslag komma överens om hur 

resterande tid ska användas på bästa sätt.  

 

Här har vi bara fått ramtider så vi har liksom fått dem här tiderna.. dem här 
tiderna har ni bildlektioner resten har ni..fyller ni upp dem i arbetslaget. (R4)  

 
Vi fick ramtider och sen är de.. fyll upp med rastaktiviteter och fyll upp med 

fritids sen resten... så länge det är 40 timmar. (R4) 

 
Jag tycker det är stort.. för att liksom vi är här för att jobba 40 timmar om man 

jobbar heltid och sen får man fylla ut schemat själv. (R4) 
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        6.3.2 Inflytande genom att visa sig tydlig i sin roll 

R1 uttrycker att det är viktigt att visa sig tydlig i sin roll för att inte utnyttjas i den 

obligatoriska skoldagen. Vidare menar R1 att det är viktigt att ställa upp när det saknas 

personal i den obligatoriska skoldagen, det innebär dock inte alltid att det går  

och att respondenten gör det. Att stötta upp under delar av dagen som påverkar det 

egna arbetet eller planeringen är de gånger då respondenten tycks säga ifrån vilket gör 

att den alltid inte är omtyckt av andra läraryrken.  

 

Det är jätteviktigt att stötta upp.. men som sagt, jag är väldigt tydlig med vad 
som är mina uppgifter och vad som inte är mina uppgifter. Vad som finns på 

mitt kontrakt och vad som inte finns på mitt kontrakt så därför tycker jag att det 

finns mycket att säga till om. (R1)  
 

Det gör mig inte jätte poppis.. men det gör mig mer tydlig i alla fall. (R1)  

 

 

R3 beskriver liksom R1 vikten av att visa sig tydlig, men uttrycker samtidigt att 

inflytandet i klassrummet till viss del beror på vilka kollegor du arbetar med och 

huruvida de tillåter dig till inflytande.  

 

Men.. i klassrummet, när man varit där om det är så att jag kommit med en idé, 

vilket händer ofta.. och så säger man.. men du kan vi inte göra så här eller så.. 

absolut. (R3) 
 

Jag sitter inte och väntar på att någon ska säga gör si eller så, utan jag är där 

och tar för mig. Då ser man.. och känner mig bekväm med det. För är du inte 

bekväm med det, då tar du dig inte an det heller. Men här.. det är inga problem 

och det är ju också vilka kollegor du har som släpper in dig. (R3)  
 

 

        6.3.3 Inflytande genom att driva sin egen undervisning  

 

R1 beskriver ett väldigt stort inflytande, främst när det kommer till bildundervisningen. R3 

uttrycker liksom R1 ett stort inflytande genom att själv kunna styra över sin undervisning i sitt 

behöriga ämne.  

 

Rätt mycket just nu, men jag får samtidigt gå tillbaka till att jag också är ny.. 
men också att jag är väldigt tydlig med vad mina arbetsuppgifter inte är. (R1)  
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När det handlar om bilden så är det enbart jag, det är ingen annan, utan det är 
styrdokumenten och jag som bestämmer själv. (R3) 

 

        6.3.4 Ett diffust inflytande  

 

R2 ger uppfattning om ett visst inflytande över sina arbetsuppgifter när R2 befinner sig i den 

ordinarie klassen under den obligatoriska skolan. På vilket sätt detta inflytande ter sig framgår  

dock inte. Respondenten uppfattas vara maktlös när det kommer till att det sker bortfall av 

personal i skolan vilket respondenten menar blir lärare i fritidshems uppgift att lösa. R2 anser 

att det inte är lärare i fritidshems uppgift att lösa bortfall av personal men uttrycker att det är 

rektorns direktiv.  

 

Jag tycker nog att jag har ganska så fria händer under dagen och..under 
eftermiddagen, men det som är problemet är det som vi precis har pratat om 

att.. vi tycker ju inte att vi ska behöva gå in i dem andra verksamheterna. (R2)  

 
När allting funkar som det ska så tycker jag att jag har inflytande.. men.. jag 

har inte så mycket att säga till om, jag kan ju säga att jag inte.. inte vill gå in 
och täcka upp någon annanstans, men någon måste ju göra det. (R2)  

 

 

      7. Sammanfattande analys av resultatet  

I resultatet framkommer det att lärare i fritidshem har varierande arbetsuppgifter under den 

obligatoriska skoldagen. Inflytandet över arbetsuppgifterna är beroende av vilken roll lärare i 

fritidshem intar under den obligatoriska skolan, samt klasslärare och rektors förståelse för 

uppdraget. Resultatet visar att lärare i fritidshem kan inta en roll oberoende av skolans 

verksamhet, men som ändå ligger inom ramen för den obligatoriska skolan. Arbetsuppgifter 

som förekommer är stöd för lärare i fritidshem, samt utvecklare av fritidsverksamheten på den 

enskilda skolan. Lärare i fritidshem som arbetar i den obligatoriska skolan har arbetsuppgifter 

kopplade till skolans verksamhet som undervisande lärare i ett estetiskt ämne, rast 

verksamhetsansvariga eller också som stöd åt lärare och elever i klassrummet. Majoriteten av 

respondenterna ger uttryck för att inte vilja användas som resurser, dock beskrivs även en 

behaglig känsla bland respondenterna av att inta en roll som stöd i klassrummet. Den behagliga 

känslan är enligt respondenterna knuten till att deras energi inte används lika mycket när de 
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arbetar som stöd i klass som om de hade undervisat. Då undervisningen tar av den energi som 

gärna sparas till fritids uppdraget på eftermiddagen. Trots den behagliga känslan av att inte inta 

en större roll i den obligatoriska skolan uttrycks en önskan om att få en roll som är mer kopplad 

till yrkesprofessionen. Vilket är att vara rast verksamhetsansvarig vilket rektorn inte uppfattas 

ge någon stöttning i. Ett annat uppdrag som förekommer upprepade gånger är ett 

samverkansuppdrag med klasslärare, där fritidspedagogerna har olika kompetenser vilket kan 

vara fritidspedagogik, svenska samt specialpedagogik. Vid de tillfällen där lärare i fritidshem 

arbetar med sina kompetenser i halvklass eller med en grupp mindre elever där undervisningen 

“ägs” av dem uppfattar de att deras kompetenser nyttjas under samverkan. Respondenterna 

uttrycker även att det är vid dessa tillfällen de uppfattar att klasslärare visar en förståelse för 

deras roll. Något som respondenterna anser viktigt är att lärare i fritidshem bör “ta för sig” samt 

visa sig tydliga i sin roll, detta för att riskera att inte inta rollen som resurs, vilket de inte 

ringaktar men anser sig ha en större kompetens än. Att användas som något annat än lärare i 

fritidshem uppfattas vara vanligt förekommande under “utfyllnads” tiden när arbetet inte är 

relaterat till lärare i fritidshems intressen eller kompetenser. Respondenterna uttrycker att de till 

stor del är tillfredsställda med sin roll, dock relaterar de det till när de får “äga” sin egen 

undervisning. Respondenter uttrycker en önskan om att få arbeta mer med det estetiska ämne 

de är behöriga i under den obligatoriska skolan. De menar även att det bör finnas en balans i 

rollen då de även har ett omfattande uppdrag på fritidshemmet på eftermiddagen. Tillfällen då 

lärare i fritidshem uppfattas agera som stöd ger respondenterna uttryck för att det är något de 

bör göra, andra menar att det finns en gräns för vad och när de ska ställa upp, medan ett uttryck 

om brist på mandat även förekommer. Hur mycket inflytande lärare i fritidshem har under den 

obligatoriska skoldagen är enligt respondenterna beroende av hur stark du som lärare i 

fritidshem står i din yrkesprofession i förhållande till andra professioner på skolan. Vilken lärare 

du arbetar med, samt den enskilda rektorns förståelse för uppdraget på varje skola spelar också 

en viktig roll över hur inflytandet ter sig för lärare i fritidshem i den obligatoriska skolan.   

 

      8. Diskussion  

I denna del inleder vi med att återge våra tankar kring studien för att därefter gå vidare med att 

föra en diskussion om resultatet kopplat till tidigare forskning.  
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      8.1 Metoddiskussion  

I inledningen av en diskussion bör tankar kring händelser som kunnat påverka studien såväl 

positivt som negativt framgå (Patel & Davidsson, 2011). Något vi skulle vilja lyfta är att vår 

studie genomfördes i en tid där Covid-19 regerade vilket medförde till att funderingar kring 

olika aspekter som haft möjlighet att påverka studien uppstod. Covid-19 var/är ett virus som 

spred sig världen över vilket orsakade att många länder hamnade i karantän, samt att olika  

restriktioner infördes i många länder, däribland Sverige. I samband med att vi skickade ut vårt 

missivbrev lättade restriktionerna gällande Covid-19 som innebar att allt fler människor hade 

möjlighet att vistas under gemensamma sammankomster. Däremot hade inte många skolor 

hunnit ta sitt enskilda beslut gällande deras enskilda restriktioner. Något vi anser oss ha missat 

är att det i vårt missivbrev inte framgick en erbjudan om att det på grund av Covid-19 var 

möjligt att intervjuerna kunde genomföras både fysiskt samt digitalt. Dialogen kring 

erbjudandet fördes istället först via mail med de respondenter som tackade ja att medverka i en 

intervju. Detta medförde till en reflektion där vi funderade ifall den detaljen i missivbrevet varit 

avgörande för det antal respondenter vi i slutändan fick ta del av.  Då rektorer var vår 

ingångsport till våra nyckelpersoner var det även de som hade befogenhet över om de skulle 

vidarebefordra vårt mejl till lärare i fritidshem på den enskilda skolan. Med detta sagt finns det 

inget som talar emot att rektorer reagerat negativt till intervjuer och därmed inte ens bemödat 

sig att besvara vårt mejl. Trots att vi i efterhand kan tycka att det är något som borde framgått, 

upplever vi att intervjuerna vi genomfört besvarade studiens två forskningsfrågor.  

 

      8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar sin roll under den 

obligatoriska skolan för att stärka den egna yrkesprofessionen. Utifrån studiens syfte har två 

forskningsfrågor formulerats med intentionen att lyfta fram avsikten med studien.  

 

I resultatet framkommer det att lärare i fritidshem har varierande arbetsuppgifter i den 

obligatoriska skolan. Någon särskild regel för vilken roll lärare i fritidshem bör inta i den 

obligatoriska skolan verkar inte förekomma vilket verkar göra det lätt för rektorer att delegera 
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arbetsuppgifter utifrån behovet som finns på den enskilda skolan. Respondenterna i vår studie 

uttrycker liksom i Anderssons (2013) studie att lärare i fritidshem har arbetsuppgifter kopplade 

till den obligatoriska skolan genom att arbeta med sina kompetenser och intressen eller också 

som stöd åt enskilda elever. Lärare i fritidshem har som roll att undervisa i ett estetiskt ämne de 

har behörighet i, samverka i klass genom att arbeta i halvklass eller mindre grupper med 

fritidspedagogik eller annan kompetens de besitter som svenska och specialpedagogik, men 

även som rast verksamhetsansvariga eller som stöd i form av en extra vuxen i klassrummet. I 

det socialt integrerade systemet lyfter Haglund (2004) fram att fritidspedagoger inte vill inta 

rollen som hjälplärare samt har önskan att styra sin egen planering i den obligatoriska skolan 

genom kompetenser de besitter. Något även Andersson (2013) lyfter i sin studie där 

arbetsuppgifterna som är kopplade till lärare i fritidshems kompetenser och intressen är också 

de gånger de uppfattar att de har möjlighet till inflytande över sin roll. Att agera stöd åt elever 

är något som inom skolans värld benämns med resurs. Haglund (2004) beskriver detta som det 

ämnesinriktade och arbets disciplinerade systemet där rollen som stöd intas därför att lärare i 

fritidshem anser att det förekommer en oskriven regel om att det är klassläraren som har makten 

i klassrummet. Då lärare i fritidshems roll i den obligatoriska skolan inte är lika uttalad som den 

rollen de intar på fritidshemmet är det inget som talar emot att lärare i fritidshem inte kan 

användas som resurs.  Detta kan tyckas problematiskt då lärare i fritidshem inte verkar vara 

eniga i hur mycket resurs de ska agera i den obligatoriska skolan. Några respondenter menar att 

det är ett slöseri med lärare i fritidshems kompetens att enbart arbeta med enstaka elever, medan 

andra menar att de bör ställa upp som stöd, men att det finns gränser för när och hur mycket. 

 

I diskussionen kring den uppenbart laddade rollen som resurs framkom det även uppfattningar 

hos lärare i fritidshem om att inte ha något val när stöd åt klasslärare och elever behövs. Att 

vara flexibel är något fritidspedagogerna i Johanssons (2002) studie uttrycker i positiv 

bemärkelse då det kan anses som värdefulla kompetenser. Dock kan frågan ställas om den 

värdefulla kompetensen gynnar lärare i fritidshems roll i kampen om att göra sin roll tydlig i 

den obligatoriska skolan. Fritidspedagogerna i Anderssons (2013) studie menar att flexibiliteten 

missgynnar lärare i fritidshems roll, då det bidrar till att yrkesrollen blir mer otydlig då det är 

de som får inta rollen som vikarie vid bortfall av personal under den obligatoriska skolan. Det 

i sin tur leder till att deras eget arbete inte anses som viktigt. Majoriteten av respondenterna ger 
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uttryck för att vilja ha mer arbetsuppgifter kopplade till den kompetens och intressen de besitter, 

medan andra uttrycker att det krävs en god balans för att orka utföra ett bra arbete även i 

fritidsverksamheten på eftermiddagen. Det förekommer även en vilja hos respondenterna om 

att inta en annan roll kopplad till kompetenser och intressen de besitter, dock fås inget medhåll 

från rektorn då skolan anses vara ett viktigare prioriteringsområde. Hur nöjda lärare i fritidshem 

är med sin roll i den obligatoriska skolan tycks ha ett samband med de förutsättningar som ges 

för att kunna utföra ett arbete utifrån den utbildning de har. Rektorn är enligt Ludvigsson & 

Falkner (2019) nyckelpersonen för att arbetet i skolan ska fungera, samt även den som är 

ansvarig för att lärare ska uppfatta en mening med sitt arbete genom samspel med andra 

lärarkategorier. Kan det kanske vara så som Andersson (2013) skriver i sin studie om att 

rektorns kunskaper om fritidshemmet är avgörande för hur viktig lärare i fritidshems roll anses 

vara.  Något som utmärker vår studie är att det förekommer lärare i fritidshem med ett uppdrag 

som inte innefattar ett arbete i den obligatoriska skolan men som ändå ligger under tiden för 

den obligatoriska skolan. Denna roll benämns som förstelärare i fritidshem vars främsta uppgift 

är att driva utvecklingen av fritidshemmet på den enskilda skolan genom egen planering och 

mycket fria händer för hur detta ska gå tillväga. Kanske kan den önskan som framkommer hos 

lärare i fritidshem i Anderssons (2013) studie om att få arbeta mer med uppgifter relaterade till 

fritids och en egen styrning av planeringstiden när det kommer till rollen i den obligatoriska 

skolan allt mer lutar åt att bli sann. Det tåls att fundera kring om de förändringar som vi tycks 

uppfatta sker med lärare i fritidshems roll, möjligtvis kan ha att göra med det respondenterna 

ger uttryck om att häva sin roll och visa sig tydliga med vilket som inte är deras arbetsuppgifter 

i syfte att stärka den egna professionen.   

 

Majoriteten av respondenterna i vår studie visar sig väldigt tydliga med vilka kompetenser de 

besitter och vad de inte ska användas till vilket möjligtvis är det som krävs för att stärka den 

egna yrkesprofessionen i förhållande till andra lärarkategorier. I en skolvärld där klasslärare 

och lärare i fritidshem ska samverka i ett försök att ta del av varandras kompetenser där 

klasslärares kompetenser prioriteras framför lärare i fritidshems förstår vi den tysta kampen 

som pågår om lärare i fritidshems önskan om att kunna inta en roll i likhet med det de är 

utbildade för. Att visa sig professionell i sin yrkesroll är något som Ludvigsson & Falkner 

(2019) menar är viktigt för lärare i fritidshem. Studien visar att huruvida mycket eller lite 
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inflytande lärare i fritidshem har är starkt knutet till vilken roll de intar i den obligatoriska 

skolan, samt andra lärare och rektorns förståelse för deras uppdrag. Lärare i fritidshem upplevs 

ha inflytande genom att kunna lägga sitt eget schema samt visa sig tydliga i sin roll. En 

uppfattning om ett diffust inflytande framträder även där lärare i fritidshem uppfattas ha ett 

inflytande vid de tillfällen deras roll är “som vanligt”, däremot vid bortfall av personal är det 

inflytandet som bortblåst då de tvingas ställa upp för andra. Det är något som de uppfattas inte 

vilja men har mindre att säga till om. Vid tillfällen där lärare i fritidshem leder undervisningen 

uppfattas de ha ett stort inflytande medan vid de tillfällen de intar en roll som underordnad av 

klassläraren är även de gånger de inte uppfattas ha inflytande utan förminskar den egna 

yrkesprofessionen.  Detta på grund av uppfattningen om att klasslärare inte har förståelse för 

lärare i fritidshems uppdrag vilket Hansen (1999) menar bygger på klasslärares svaga koll på 

vilka styrdokument yrkesrollen har att utgå ifrån. Andersson (2013) menar att det beror på 

ledningens dåliga kännedom om fritidshemmets styrdokument samt att fritidshemmet inte 

prioriteras i samma utsträckning som den obligatoriska skolan. Med det sagt förekommer det 

tillfällen då lärare i fritidshem både anser sig ha inflytande men även tillfällen då de anser sig 

ha mindre inflytande. Andersson (2014) skriver att fritidspedagogerna upplever sitt inflytande 

som varierande vilket de menar beror på lärarens tolkningar av lärare i fritidshems uppdrag 

samt ledningens brist på förståelse. 

 

Resultatet pekar på att lärare i fritidshem har en stark bild av vad deras yrkesroll kan bidra med 

i den obligatoriska skolan men att det förekommer en variation av arbetsuppgifter beroende på 

vilken skola de arbetar på. Variationen av arbetsuppgifter är beroende av andra lärarkategoriers 

syn på lärare i fritidshems uppdrag, rektorns syn på uppdraget men framförallt hur lärare i 

fritidshem själva intar sin roll. Lärare i fritidshem behöver en tydligare beskrivning vad det 

kommer till rollen i den obligatoriska skoldagen. Att lärare i fritidshem har ett varierande 

synsätt vad gäller rollen i den obligatoriska skolan är ett bevis på att den diffusa rollen faktiskt 

existerar. Den diffusa rollen sträcker sig ända tillbaka till 1960-talet då fritidspedagog uppdraget 

ansågs vara oklart (Calander, 2001). Det är intressant att synen på lärare i fritidshem inte 

kommit längre än så och att lärare i fritidshem än idag behöver förtydliga sin roll för 

(klass)lärare. Lärare i fritidshem bör stå eniga i sitt synsätt gällande vad som är deras 

arbetsuppgifter respektive vad som inte är deras arbetsuppgifter. Så länge det förekommer en 
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saknad förståelse bland klasslärare och rektorer för lärare i fritidshems roll i den obligatoriska 

skolan, behöver lärare i fritidshem på eget bevåg tydliggöra den egna rollen i syfte att stärka 

den för övriga lärarkategorier och ledning. Lärare i fritidshem bör ses som lärare med 

kompetenser, kompetenser som är av värde och bör nyttjas förståndigt i den obligatoriska 

skolan.  

 

Jag känner liksom inte att det är seriöst i den verksamheten om jag ska vara 

inne och vara resurs och så känns de ju att jag har utbildat mig i onödan. (R4)  

 

      8.3 Förslag till fortsatt forskning  

Lärare i fritidshem innefattar ett relationsarbete med olika yrkeskategorier i arbetet med 

eleverna i den obligatoriska skolan. Vilket ett förslag på en vidareutveckling av denna studie 

kan vara att intervjua den yrkeskategori som samverkar närmast lärare i fritidshem, samt den 

eller de personer som delegerar dess arbetsuppgifter. En vidareutveckling skulle därför kunna 

vara intervjuer med klasslärare och rektorer för att få deras perspektiv på vad en lärare i 

fritidshems roll är i den obligatoriska skolan, samt på vilket sätt deras inflytande kommer till 

uttryck. Den studien hade kunnat bidra till kunskap, inte bara för att stärka den egna 

yrkesprofessionen utan även för att öka förståelsen för de yrkeskategorier som är med och 

påverkar lärare i fritidshems roll i den obligatoriska skolan. Detta i hopp om att minska 

uppkomsten av diffusa sammanhang som kan uppstå när lärare i fritidshem intar en roll i den 

obligatoriska skolan.  
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samlingar i skolan. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg. Hämtad från: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16424/3/gupea_2077_16424_3.pdf 

 

Hallsén S. (2013). Lärarutbildning i skolans tjänst? En policyanalys av statliga argument för 

förändring. Doktorsavhandling, Uppsala: Uppsala universitet. Hämtad från:  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:658986/FULLTEXT01.pdf  

Hansen, M. (1999). Yrkeskulturer i möte - Läraren, fritidspedagogen och samverkan. 
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Bilaga 1    

 
        Datum för utskick: 2021-09-23  

  

 

 Hej lärare i fritidshem på xxx skola!  

  
Vi heter Katarina Maric och Lirije Zeka och studerar till grundlärare med inriktning mot arbete 

i fritidshem. Vi läser vår sjätte och sista termin vid Högskolan Kristianstad och skriver nu vår 

kandidatuppsats. Uppsatsens syfte är att undersöka lärare i fritidshems syn på sin roll i skolans 

del av dagen.  

  

Vi vill därför genomföra personliga intervjuer med utbildade lärare i fritidshem hos er. 

Intervjuerna beräknas ta ungefär en timme och kommer att behöva genomföras under veckorna 

41-42. Vår kandidatuppsats kommer att utgå ifrån de etiska grundprinciperna där varken den 

intervjuades namn eller arbetsplats kommer att nämnas. Deltagandet i studien är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas. Vi kommer att spela in intervjuerna med våra smartphones samt 

därefter transkribera det insamlade materialet till datorn där ingen utomstående kommer att ha 

tillgång till materialet. Inspelningarna kommer endast att användas till denna uppsats och 

kommer när vi är färdiga med uppsatsen, att förstöras.  

  

Om du är intresserad att medverka ber vi dig att kontakta oss senast 3/10-21. 

  

Efter att examensarbetet är färdigt och godkänt kommer denna uppsats att bli en offentlig 

handling. Deltagarna i denna studie, kan om så önskas, få ta del av den färdiga uppsatsen.  

  

Med vänlig hälsning,  

  

Katarina Maric                                                                               Lirije Zeka                                                                             

k.maric89@hotmail.com                                                               lirije_arsim@hotmail.com                                                                                                           

  

Det går även bra att kontakta vår handledare Tanya Uhnger Wünsche för uppsatsen. 

Hennes kontaktuppgifter är:  

tanya.uhnger_wunsche@hkr.se 

 

Härmed samtycker jag till att medverka i studien:  

(det går även bra att skriva under på intervjudagen 

 

  

Datum:                                                                    Underskrift:  

  

_________________________________               _________________________________                       

http://www.hkr.se/
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Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE   
 

-Hur gammal är du?  

  

-Vilken utbildning har du gått?  

  

-Hur länge har du arbetat som.. (beroende på yrkestitel)? 
 

Inledande fråga: 

Kan du beskriva din dag under skoldagen från då du börjar tills dess att du slutar vara med under skoldagen?   

Var det detta du förväntade dig att din tjänst skulle vara?  

 
1.Berätta om vad som är ditt uppdrag under skoldagen? 

Exempel på följdfråga:  

-Beskriv hur ditt uppdrag har utformats.  

-Känner du dig nöjd med ditt uppdrag?  

  
2.Berätta om hur du ser på din roll som lärare i fritidshem under skoldagen?  

Exempel på följdfråga:  

-Hur uppfattar du att klassläraren (om de arbetar med en) ser på din roll som lärare i fritidshem i 

klassrummet?  

  
3.Beskriv vilka som är dina kompetenser? 

Exempel på följdfråga:  

Anser du att klassläraren har koll på vilka som är dina kompetenser?  

Anser du att rektorn har koll på vilka som är dina kompetenser?  

 
4.På vilket sätt anser du att man tar tillvara på dina kompetenser under skoldagen? 

Exempel på följdfråga:  

-Skulle du önska att man tog tillvara på dina kompetenser under skoldagen på ett annat sätt? Beskriv hur.  
 
5.Vilket inflytande uppfattar du att du har över dina arbetsuppgifter under skoldagen?  

Exempel på följdfråga:  

 -Vem uppfattar du bestämmer över dina arbetsuppgifter under skoldagen? Beskriv hur.  

 

Avslutande frågor: 

Har jag tolkat dina svar korrekt?  

Finns det något mer du vill tillägga?  

  
Frågor för att fördjupa och utvidga samtalet efter “stora frågor”: 

Hur menar du då? 

Kan du utveckla svaret lite mer? 

http://www.hkr.se/
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