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Abstract/Sammanfattning
Det har talats en hel del i media om fritidspedagogers rätt till legitimation samt om 

fritidspedagogernas yrkesroller. Denna studies syfte är att undersöka hur fritidspedagoger ser på sin 
egen professionalitet. Fokus riktas på fritidspedagogernas egen syn på deras centrala färdigheter och 
kunskaper, hur de tror att lärarnas och föräldrarnas syn är på dem, hur fritidspedagogerna själva kan 
planera och genomföra sin verksamhet och hur avsaknaden av legitimation påverkar deras yrkesroll. 
Studien har använt sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Fritidspedagogernas 
intervjuer analyseras med hjälp av tidigare forskning samt utvalda begrepp och teori. Det framkom 
att fritidspedagogerna hade liknande åsikter av relevanta färdigheter och kunskaper, social förmåga, 

omsorgsförmåga och flexibilitet  var några av dem. Detta var även något som fritidspedagogerna 
uppfattade att många av lärarna och föräldrarna höll med om. I sin planering och genomförande av 
sina arbetsuppgifter upplever flera av fritidspedagogerna att de är rädda att skolans verksamhet tar 

över för mycket och de är oroliga att bli reducerade till hjälplärare. Näst intill alla av 
fritidspedagogerna anser att de inte är berörda av legitimationsfrågan då den inte avgör hur de utför 

sina arbetsuppgifter. Dock resonerar flera av dem att det kan komma att påverka synen på deras 
yrke samt kårens professionaliseringssträvan.  

Nyckelord
”fritidspedagog”, ”professionalitet” och ”youth leisure centre”
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1 INLEDNING

1.1 Problembakgrund och förförståelse
”Tuff arbetsmiljö för fritidspedagoger”, ”Fritidspedagogens död”, och "En upprättelse för  
fritidspedagogerna" (www.lararnasnyheter.se) är rubriker som visar att fritidspedagog yrket är ett 
ämne som det diskuteras om idag. Det skrivs en hel del tidningsartiklar om fritidspedagogens roll i 
samhället och vilka förändringar yrket genomgått och kan komma att genomgå 
(www.lararnasnyheter.se). Dock anser jag att många i dagens samhälle inte är tillräckligt insatta i 
vad fritidspedagoger som yrkesgrupp har för egentliga arbetsuppgifter och hur den pedagogik, ofta 
benämnd fritidspedagogik, som ligger till grund för deras arbete ter sig. I min mening verkar inte 
fritidspedagogik vara ett intressant ämne att diskutera för dem som inte är direkt berörda av den. 
Detta är något som även framkommer i den forskning som bedrivs om just fritidspedagoger och 
fritidshemmet samt bristen på en bred forskning kring forskningsområdet i förhållande till andra 
områden. Klerfelt & Haglund (2011) menar att forskning om fritidshemmet och fritidspedagogiken 
fortfarande behöver utvecklas då den forskning som finns inte är tillräcklig. De tror att detta kan 
bero på att forskning kring ämnet länge har varit åsidosatt. 

Att definiera vad begreppet fritidspedagogik innebär kan vara svårt då det inte alltid underlättar att 
enbart förklara det med att det är en särskild pedagogik som bedrivs på fritidshem, speciellt då olika 
fritidshem bedriver sin verksamhet på olika sätt. Ibland beskrivs det som utmärker 
fritidspedagogiken, som personalens sätt att förhålla sig till barnen på fritidshemmen, då detta 
förhållningssätt ter sig något annorlunda mot det perspektiv på förhållningssätt som framhävs i 
klassrumssammanhang (Skolverket, 2011). Om sedan all personal på fritidshemmen följer detta 
förhållningssätt är svårt att säga. Dock är det troligt att stora delar av fritidspedagogikens grunder är 
outtalade och visar sig istället i praktisk handling. Att forska om fritidspedagogik genom att bland 
annat analysera och beskriva den verksamhet som bedrivs på fritidshemmen kan vara ett sätt att 
tydliggöra vad denna form av pedagogik faktiskt är. Detta är något som har influerat mig och gjort 
att jag vill dra mitt strå till stacken och ta detta tillfälle i akt att undersöka hur fritidspedagogerna 
själva ser på sin yrkesroll och sin professionalitet.

Att vara professionell kan betyda olika saker för olika personer och kan därför vara svårdefinierbart. 
Vad är det egentligen som gör fritidspedagogyrket professionellt, sett ur utövarnas ögon? Ingen 
yrkesgrupp blir professionell enbart genom att hävda att de är professionella eller genom att andra 
tillskriver yrkesgruppen professionalitet, för att exempelvis kunna utkräva större ansvar från 
yrkesgruppen (Colnerud, 2004). Vad som utmärker en profession är bland annat att de baseras på 
systematiska teorier. Det innebär att samtliga yrkesutövare utövar yrket med en gemensam 
kunskapsbas och har tillägnat sig teorier och ett yrkesspråk som gör det möjligt för enskilda utövare 
eller som grupp, att lösa problem eller sätta in åtgärder på en vetenskaplig basis (Carlgren, 2004). 
Ekholm (2004) tar även upp att en profession också har bland annat en formell auktorisation som 
avskärmar yrket från utövare utan giltig utbildning och legitimation. Detta innebär att yrket endast 
kan utövas av någon med yrket som profession. Dock kan auktorisationen hävas om utövaren 
missköter sig. Yrkesmässig autonomi är även detta något som utmärker professionella utövare. Att 
fatta beslut inom verksamheten för exempelvis vilka arbetsmetoder och redskap som ska användas, 
är beslut som  inte överlämnas till en tredje part utan det är den professionella yrkesutövaren själv 
som har ett ansvar att fatta dessa beslut. Det ska finnas dokumenterade etiska riktlinjer som 
uppehålls av ett kontroll organ som säkerställer att dessa regler efterlevs.

Mellan professionalisering och professionalism finns det en distinktion som kan uttryckas enligt 
följande: professionaliseringen ger uttryck för yrkesgruppens historiska och sociala kamp för en 
samhällelig status och som ett mått för dess styrka och auktoritet. Professionalismen å sin sida 
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inriktar sig på vilka kvalitéer som yrket innehåller samt vilka kompetenser som krävs av 
yrkesutövarna (Englund, 2004). I dagens samhälle är den teoretiska kunskapen något som värderas 
högt. Trots att även lärarna besitter teoretiska kunskaper är det mer ofta som fokus läggs på deras 
praktiska yrkeskunskaper, vilket då resulterar i att de praktiska kunskaperna inte värderas lika högt 
som exempelvis en forskares eller en psykologs. Något som lärarna dessutom innehar är en praktisk 
yrkeskunskap inom didaktiken. De går inte till arbetet varje dag och lär sig mer och mer teoretiska 
kunskaper, istället lär de sig att ”se” sina elever, att snappa upp när det är något som inte står rätt till 
med dem eller när eleverna inte hänger med och behöver extra hjälp. Allt detta är 
erfarenhetsbaserad kunskap som hjälper till att forma bra lärare, deras yrke går inte enbart ut på att 
lära sig massa nya ämneskunskaper (Carlgren, 2004). Att visa för andra yrkesgrupper vilka 
specifika kunskaper som lärare besitter kan öka yrkets anseende. Det påstås att det kanske allra 
bästa sättet är att åta sig uppgifter som är synliga för andra yrkesgrupper och som går utanför den 
traditionella definitionen av gränserna för läraryrket, samtidigt som det är av yttersta vikt att 
beskriva vad den specifika kunskapsgrunden består av (Ekholm, 2004). Detta är något jag anser inte 
enbart är inriktat mot lärare utan kan även appliceras på fritidspedagogernas yrkesroll.

Dagens fritidspedagoger får ofta en roll som är skolkulturellt anknuten, som gäller både under 
lektion samt i andra undervisningssammanhang. Denna roll har vuxit fram relativt snabbt och 
känslorna inför denna nya fritidspedagogroll är blandade bland utövarna. En del av dem ser det som 
en naturlig utveckling av yrkets innehåll medan andra känner sig frustrerade av de dubbla krav som 
de ställs inför i den integrerade yrkesutövningen (Calander, 2001; Andersson, 2013). 

Att det råder en sådan skillnad i attityder kring rollen som fritidspedagog gör att jag närmare vill 
undersöka hur fritidspedagogerna verkligen ser på sin roll som fritidspedagog samt vad de har för 
åsikter kring yrket som profession men även vilka metoder de använder sig av för att förmedla sin 
professionalitet till andra icke fritidspedagoger.

1.2 Syfte
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka fritidspedagogers syn på sin egen 
professionalitet.

1.3 Frågeställningar
1. Vilka centrala färdigheter och kunskaper associerar fritidspedagoger med sin yrkesroll?
2. Vilka centrala färdigheter och kunskaper uppfattar fritidspedagoger att lärare och föräldrar 

associerar med deras yrkesroll?          
3. Hur kan fritidspedagogen själv planera och genomföra sin verksamhet?
4. På vilka sätt kan avsaknaden av en legitimation påverka yrkesrollen inom fritidspedagogiskt 

huvudområde?

1.4 Avgränsningar
Studien kommer endast undersöka fritidspedagoger verksamma i Sverige. Antalet intervjupersoner 
kommer att begränsas på grund av studiens tidsram. 

1.5 Redovisning av sökmotorer, sökord m.m.
Med hjälp av hemsidan från Umeå universitets bibliotek har relevanta vetenskapliga artiklar 
inhämtats från referensdatabasen SocINDEX (EBSCO) samt databasen DiVA. De sökord som 
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användes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar var: ”fritidshem”, ”fritidspedagog”, 
”professionalitet”, ”youth leisure centre”  samt ”professionality”. Av sökresultaten valdes de 
artiklar samt avhandlingar ut som ansågs vara mest användbara för studiens syfte.

2 KUNSKAPSÖVERSIKT

2.1 Fritidshemmets historiska bakgrund
1842 genomfördes folkskolereformen som innebar att det nu blev lagstadgat att yngre barn skulle gå 
i skolan, dock blev inte detta en realitet för alla barn förrän 1882 när skollagen utformades (Pihlgren 
& Rohlin, 2011). Arbetsstugan skapades, som kan beskrivas som fritidshemmens föregångare, och 
sågs då som ett komplement till folkskolorna som fanns i städerna och de aktiviteter som barnen 
fick utföra i dem var någon form av arbete, exempelvis fick barnen tillverka bruksföremål, göra 
borstar osv (Rohlin, 2001; Söderlund, 2000). Den personal som arbetade i stugorna var 
småskollärarinnor, yrkeslärare, filantroper och folkskollärare (Rohlin, 2001). 

I slutet av 1800-talet var folkskollärarna i startgropen av sin profession. De ansåg sig vara 
jämbördiga med läroverkslärarna och arbetsstugorna var med och bidrog till att utveckla 
folkskollärarnas villkor till det bättre. Ett samarbete mellan arbetsstugorna och skolorna utvecklades 
även i och med att eleverna fick stöd i form av läxhjälp. De pedagogiska förhållningssätten i 
arbetsstugan var av en enklare variant där bland annat barnen uppmuntras till att göra bra val. 
Deras pedagogiska intressen influerades av bland annat Europas och USA:s progressiva grenar 
(Pihlgren & Rohlin, 2011). Den progressiva rörelsen ansåg att praktiskt arbete var en viktig 
komponent av lärandet. Det ansågs att intellektets och handens arbete var sammanlänkat och att 
dessa två gav stöd åt varandra. Vidare användes barngruppen som ett sätt att fostra barnen eftersom 
att samspelet som pågick i barngruppen sågs som en viktig faktor när det kom till barnens 
utveckling. Med andra ord kan detta beskrivas som att barnen i gruppen fostrade varandra till 
arbetsamhet och ordning utifrån diskussioner och olika beslut angående exempelvis regler för hur 
arbetet skulle gå till. Arbetsstugan sågs nu ibland som ett forum där olika idéer kunde prövas som 
annars hade stoppats av den mer stränga skolpedagogiken (Pihlgren & Rohlin, 2011).

Under 1930-talet höjdes barnens levnadsstandard och att barnen skulle arbeta sågs nästan som 
oacceptabelt. Detta medförde att det ursprungliga målet för arbetsstugorna började bli mindre 
viktiga, speciellt eftersom att skolorna nu även införde måltider, gymnastik med lek samt slöjd i 
barnens skoldag (Pihlgren & Rohlin, 2011; Söderlund, 2000). Vid denna tidpunkt trädde 
barnträdgårdslärarinnorna, som är dagens förskolelärare, in som yrkesgrupp i eftermiddagshemmen 
(arbetsstugan blev eftermiddagshem och dessa blev ett supplement till daghemmen) och kom  att 
vara aktiva inom fritidshemmen fram till cirka mitten av 1960-talet (Rohlin, 2001). Denna 
yrkesgrupp medförde att pedagogiken inriktades på att barnen själva besatt faktorer som behövdes 
för att utvecklas, en form av mognadsprocess, som innebar att barn utvecklas i takt med att de blir 
äldre och ju mer de umgicks med andra barn och vuxna ( Pihlgren & Rohlin, 2011). Med denna syn 
på barns utveckling uppmuntrades barnen att utvecklas genom varierande pedagogiska material 
samt lek. Den sociala fostran för barnen utspelade sig i samlingar där barnen fick träning i att 
exempelvis samtala i grupp eller sitta still (Haglund, 2004). Dock anpassades inte verksamheten 
efter åldergrupper utan utgick från småbarn, vilket resulterade i  att eftermiddagshemmen valdes 
bort av föräldrar till äldre barn, dock bör det även tas upp att dessa eftermiddagshemmen var en 
försvinnande lite verksamhet och ansvarade enbart för cirka 200 barn ( Pihlgren & Rohlin, 2011).

Under 1960-talet bytte eftermiddagshemmen namn till fritidshem och sågs fortfarande som ett 
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komplement till barnens hem och på så vis skulle hjälpa föräldrarna att fostra barnen (Skolverket, 
2011). Fokus ligger nu på att barn ska få ha fritid, en tid när de inte behöver låta sig kontrolleras av 
skolans fostran utan istället kan utvecklas till individer som är fria. Verksamheten har nu blivit 
organisatoriskt kopplad till förskolan vilket resulterat i att det är förskolans pedagogiska tankar  och 
förhållningssätt som ska vara dominerande. Dock kommer försök att influera den rådande 
pedagogiken av en pedagogik som är anpassad efter barngruppens ålder samt fritidspedagogernas 
(den nya yrkesgruppen) strävan efter en egen yrkesidentitet ( Pihlgren & Rohlin, 2011).

Fritidshemmets senare period från 1990-talet präglas av det centrala att barns upplevelser av dagens 
aktiviteter blir en helhet med en inriktning på utveckling och lärande. Nu utvecklas en gemensam 
läroplan för både fritidshem och skola. Läroplanen grundas av en dialektisk idé som innebär att 
lärandet nu sker i ett samspel med den inringade kontexten samt att utmaningar ses som en del av 
utvecklingen ( Pihlgren & Rohlin, 2011). Bestämmelserna om skolbarnomsorg och 
förskoleverksamhet övergick 1998 till skollagen. Detta gjordes för att skapa förbättringar inom alla 
berörda verksamheterna. Genom att förskoleklass, grundskola samt fritidshemmen integreras ska 
det utvecklas nya pedagogiska förhållningssätt som i sin  tur ska leda till att skapa kontinuitet i 
lärandet som sker under hela livet (Skolverket, 2001).

2.2 Fritidshemmets styrning
Styrningen av fritidshemmet har varierat under årtiondena, från 1930-talet och ända fram till slutet 
av 1990-talet var fritidshemmet underställd det sociala området. Placeringen av fritidshemmens 
lokaler har varit starkt sammankopplad med den myndighet som varit rådande under just då. Det var 
även först under 1988 som fritidshemmet fick sitt egna pedagogiska program. Under denna period 
var fritidshemmen styrda av Socialstyrelsen och det pedagogiska programmet bestod av allmänna 
råd. 1999 utvecklade Skolverket nya allmänna råd till fritidshemmen och idag integreras 
fritidshemmen oftast med skolan (Rohlin, 2012). 

Fritidshemmets personal styrs idag av skollagen, Lgr 11 samt de allmänna råden. Dessa 
styrdokument har majoriteten av Sveriges kommuner brutit ner till mindre lokala och kommunala 
styrdokument och utöver dessa så har ofta skolorna sedan egna lokala styrdokument. Det är just 
styrdokumenten som gör fritidshemmet till en alldeles särskild verksamhet från ett 
styrningsperspektiv (Hippinen, 2011). Detta är något som även Rohlin (2012) anser, när styrningen 
av fritidshemmet, oavsett vem som styr, sker genom allmänna råd, mål etc. kan det innebära att 
fritidshemmets personal får en större frihet att utöva i verksamheten. Dock innebär detta även att 
nya teorier uppkommer genom olika experters deltagande i exempelvis olika utredningar. 
Resultaten av detta kan då bli att trots att det kan ses som en stor frihet att styra genom olika mål 
och allmänna råd så är ändå vissa mål givna och det kräver en viss form av agerande för att uppfylla 
målen. Med andra ord handlar det om vägen fram till målen. Att fritidshemmets anställda styrs av 
riktlinjer och mål etc. syns bland annat tydligt när det talas om samarbetet mellan skola och 
fritidshem. Genom att använda begrepp som exempelvis att komplettera varandra, samordning, 
samarbete osv. styrs fritidspedagogerna och lärarna i en riktning där de genom olika 
handlingsmönster utformar tekniker eller instrument för styrandet av fritidshemsbarnet/eleven. 
Rohlin (2012) beskriver hur det kraftfält som fritidshemmet i dagens samhälle konfronteras med 
innehåller en stor mängd tekniker och strategier om hur det bör tänkas kring barns utveckling och 
deras lärande. Dessa står då även indirekt i relation till principer och strävanden inom det politiska 
samtalet. Exempel på de tekniker och strategier som beskrivs är temainriktat arbetssätt, arbetslag 
samt mentorskap.

Vidare anser dock Rohlin (2012) att för att styra fritidshemmet behöver staten förena sig med andra 
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styrningscentra, exempelvis de professionella själva, forskning och fackliga organisationer. 
Styrningen av verksamheten som skett och nu sker och har utformats genom beslut som fattats av 
olika aktörer och dessa beslut har sin grund i olika föreställningar den tolkning som kan göras av 
fritidshemmets uppdrag, dess målgrupp samt vad fritidshemmet kan erbjuda för innehåll. 

2.3 Fritidshemmets identitet 
För att undersöka vad fritidshemmet har för egen identitet anser Rohlin (2012) att ett sätt att närma 
sig det är att studera dess handlingar och de handlingar som utförs beror i sin tur på vem det är som 
har makten för tillfället, styrning över verksamheten. Det som då kan vara intressant är förhållandet 
mellan makt och vetande. Detta påverkar hur det talas, vem som talar samt sättet att tala om barns 
fritid. Det är detta tal som antingen öppnar upp eller begränsar ett visst handlande och handlandet 
står sedan i indirekt förbindelse med den pedagogiska identiteten som verksamhetsområdet söker. 
Vid funderingar kring fenomenet fritidshem anser Rohlin att vi alla styrs av den föreställning vi har 
av vad vi tror att fritid är för något, vilka är behoven som det ska tas hänsyn till samt hur vi tror att 
fritiden inom fritidshemmet uttrycks. Detta innebär att vi har alla olika tankefigurer om hur vi ser på 
verkligheten. I dessa komplicerade system av olika föreställningar utformas verksamhetens 
pedagogiska praktik. 

Löfdahl, Saar & Hjalmarsson (2011) tar upp att det är intressant att ha i åtanke att de 
fritidspedagoger som har fritidshemmet som arbetsplats ändå har den dagliga verksamheten i både 
fritidshemmet och skolan. Detta kan då ha betydelse för hur dessa fritidspedagoger väljer att tala om 
sitt arbete. Det arbete som sker i skolan har även en inverkan på aktiviteterna i fritidshemmet, då 
speciellt i de med skolan lokalintegrerade fritidshemmen. De arbetsuppgifter och roller som en 
fritidspedagog innehar under skoldagen samt de erfarenheter som  då kommer av detta, kan ha 
betydelse för innehållet som utformas på fritidshemmen men även i förlängningen hur 
fritidspedagogen själv ser på sitt yrke.

2.4 Lärares och fritidspedagogers syn på fritidspedagogen
I det stora hela kan det konstateras att det är skolans verksamhetsfält som fritidshemmets uppdrag 
inriktas mot, vilket medfört att det tillkommit nya arbetsuppgifter medan en del gamla fortfarande 
kvarstår. I och med att fritidshemmets uppdrag nu har vidgats är det av stor betydelse för hur 
fritidspedagogerna väljer att forma innehållet i deras uppdrag samt väljer att prioritera just deras 
område (Rohlin, 2012; Andersson, 2013).

Hansen (1999) beskriver att lärarnas syn av fritidspedagogens yrkeskunskaper rör framför allt två 
områden; kunskaper och färdigheter kring praktiskt estetisk verksamhet samt att de, som lärarna 
själva, besitter kunskaper kring barn och deras utveckling. Hansen uttrycker vidare att dessa åsikter 
härstammar från möte med faktiska personer och inte i lika stor grad till en föreställning om vad 
yrket representerar. Fritidspedagogernas syn på sina egna yrkeskompetenser beskriver en förmåga 
att ge omvårdnad tillsammans med ett stöd för barns generella utveckling i det sociala och allmänna 
lärande. Lärare och fritidspedagoger skiljer sig i sin syn på lärande från varandra och 
fritidspedagoger betonar ett stöd till barnens utvecklande av ansvarsförmåga och självvalda 
verksamheter. Det som betonas är även vikten av en känslomässig kontakt med barnen. Till skillnad 
från lärarna benämns inte att genomförandet av praktiskt/estetisk verksamhet vara en del av 
yrkeskompetensen hos fritidspedagogerna. Istället inriktas kompetensen mer på praktisk verksamhet 
framför mer teoretiskt betonad sådan.

Den kompetens som nämns i Skolverkets rapport (2007) om allmänna råd och kommentarer kring 
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fritidshemmet, lyfter att personal med pedagogisk högskoleutbildning är viktig för verksamhetens 
kvalité. Utöver detta är det av stor vikt  att för att kunna jobba med läroplanen på ett 
tillfredsställande vis måste det finnas goda kunskaper hos personalen kring de yngre skolbarnens 
utveckling och lärande samt att kunna anpassa verksamheten både utifrån individen och gruppens 
behov. Bland kompetenserna nämns utveckling av samspelet i gruppen samt att arbeta för att stärka 
barnens identitet och självkänsla. Att kunna kommunicera med alla barn i gruppen inklusive dess 
föräldrar är också något som tas upp.

2.5 Legitimation
Enligt Skolverkets rapport (2011) framkommer det att personalen på fritidshemmen inte enbart 
består av fritidspedagoger, utan dessa står för endast 30 procent av personalen medan övriga är 
bland annat förskolelärare och personer med utbildning inom social omsorg och annan pedagogik.

Regeringen har fattat beslut att det enbart får utfärdas lärarlegitimationer i skolämnen, vilket 
innebär att fritidspedagogiken inte räknas i sig som tillräcklig grund för att få legitimation. Detta är 
något som lärarförbundet anser är fel och har sen detta beslutet fattades arbetat för att se till att 
fritidspedagoger ska få legitimeras i fritidspedagogik. Dock har det inte skett någon förändring i 
dagsläget. (www.lararforbundet.se). 

2.6 Tidigare forskning
Tanken bakom denna forskningsöversikt är att den bland annat ska fungera som ett komplement till 
tidigare redovisad text. Fokus kommer att ligga på fritidspedagogens yrkesroll, samarbete med 
skolan, kunskap och kompetenser och liknande, detta för att på ett så bra sätt som möjligt skapa en 
bra grund att stå på för att kunna besvara studiens syfte.

Hur hanterar fritidspedagogerna de mål som verksamheten ska utföra?
Sedan slutet av 1990-talet har fritidspedagoger ingått i utbildningssektorn. Arbetet dessa 
fritidspedagoger utför styrs då av tolkningarna som de själva samt rektorn gör av berörda lagar samt 
förordningstexter som är gällande för skolverksamheten och fritidshemmet. Utöver detta så styrs de 
även av de kommunala riktlinjer som finns för verksamheterna (Andersson, 2013).

Skolverkets allmänna råd (2007) som är ställda till fritidshemmen innebär att de krav fritidshemmen 
ska uppfylla är mycket mer än bara omsorg. Barnen ska inte bara ta sig igenom vardagen utan även 
lära sig något. Fritidshemmen ska under gynnsamma förhållanden skapa förutsättningar för barnen 
att kunna föra ett bra liv. Barnen lär sig då mycket om de värderingar som finns i samhället, om 
mänskliga relationer och får på så vis grundkunskaperna för ett innehållsrikt leverne. Dock är detta 
som sagt endast under gynnsamma förhållanden och det är inte något som är möjligt att utföra i alla 
fritidshem. Flera av verksamheterna kan endast, som bäst, knyta an till vissa av de allmänna råden 
som ges. Den problematiska faktorn som påverkar detta mest är andelen barn i barnguppen 
(Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2011). Det skapar stora krav att fritidspedagogen ska kunna se 
alla dessa barn, veta när de kommer och går och ändå ha tid att helst koppla allt de gör till den 
pedagogiska verksamheten. De ska hinna se alla barnen i den stora barngruppen, kunna hantera 
konflikter, hantera alla praktiska aspekter samt vara delaktiga i det sociala samspelet (Hjalmarsson, 
2010). 

De styrdokument fritidshemmet måste följa skapar en väldigt limiterad vägledning när det kommer 
till fritidspedagogernas uppdrag att barnen ska erbjudas en meningsfull fritid. Det saknas 
fortfarande kunskap, som är baserad på vetenskap, om fritidspedagogernas tolkning av begreppet 
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”fritid” samt deras uppdrag. Detta innebär att det även finns väldigt lite kunskap om hur dessa 
”tolkningar” påverkar det pedagogiska innehållet i fritidshemmet (Skolverket, 2011).

2010 granskade skolinspektionen fritidshemmen för att undersöka hur fritidshemmen hanterar de 
mål och krav som finns i skollagen samt läroplanen. Det som bland annat framkommer under denna 
inspektion är att fritidshemmen kan göra mer när det kommer till att stimulera barns lärande och 
utveckling samt att i högre grad ge dem de redskap de kan behöva för tiden efter fritids. Det tas 
även upp att den eftermiddagsverksamhet som genomförs, är på vissa fritidshem rutinmässiga och 
oplanerade och istället läggs det mer tid på den tjänstgöring som sker i skolan. Detta riskerar då att 
resultera i att de pedagogiska ambitionerna som finns inom fritidshemmet blir mindre. 
Skolinspektionen (2010) tar även upp att det är relativt ovanligt med både pedagogiska reflektioner 
samt diskussioner och att vissa anställda tenderar att glömma att fritidshemmen har ett 
lärandeuppdrag. Det framkommer även att fritidshem behöver bli bättre på att bidra till barnens 
sociala utveckling . Något som även blir tydligt i denna inspektion är att de allt större 
barngrupperna kan resultera i att kontakten/relationen mellan barnen och de vuxna riskerar att bli 
hastiga och ytliga.

I Skolverkets rapport ”Finns fritids?” (2000) framkom det att fritidshemmets målformuleringar ofta 
är relativt svaga, dock har de flesta fritidshem ett gemensamt mål i form av att barnen samt deras 
föräldrar ska vara trygga. Utöver detta präglas de flesta målformuleringar av skolan, vilket 
resulterar i att fritidshemmets förutsättningar att kunna leva upp till deras egna mål är relativt små. 
Detta leder i sin tur till att de har en än mindre chans att kunna leva upp till de allmänna råd från 
Skolverket. Många fritidspedagoger uttalar att de kan se hur deras verksamheter förändras till det 
sämre och känner att problem är för stor stora att de inte kan hantera dem. Fritidspedagogerna är 
oroliga för hur stora nästa termins barngrupper kommer att bli, vilka extra arbetsuppgifter som är 
utöver fritidsverksamhetens uppgifter kommer de att åläggas samtidigt som deras ekonomiska 
resurser för verksamheten blir mindre och mindre. Andersson (2013) beskriver hur det 
handlingsutrymme som finns inom fritidshemmet är relativt stort då det är fritidspedagogerna själva 
som ansvarar över verksamhetens utformning samt dess innehåll. Dock krymper 
handlingsutrymmet inom vissa områden i takt med att de strukturella faktorerna förändras, 
exempelvis otydlig styrning och större barngrupper och detta är något som varje fritidspedagog 
måste hantera. Andersson beskriver även att fritidspedagoger känner att de inte räcker till och att de 
hamnar inför olika dilemman som uppstår när målformuleringarna inte efterföljs av de villkor och 
resurser som krävs för att ha en möjlighet att uppfylla alla målen. 

Påverkan av yttre faktorer 
I Anderssons (2013) studie (samt i Skolverket, 2000; Skolverket, 2011) framkommer det att det som 
har förändrats mest under fritidspedagogernas yrkesutövning, när det gäller de yttre faktorerna, är 
barngruppernas storlek som blivit större. Vidare uttrycks det att denna ökning har medfört att yrket 
har förändrats och har blivit något annat än vad det var förr.  Skolverket (2011) beskriver att antalet 
barn i barngrupperna nästan har fördubblats, dock har detta ökade antal inte fördubblat antalet 
personal. Andersson (2013) tar upp att i det större perspektivet är det nu svårare att utveckla nära 
relationer till barnen samt att kunna få en förståelse och inblick i deras utveckling och lärande, på 
grund av att fritidspedagogerna i nuläget måste kunna hantera en mycket större barnaskara än 
tidigare. Andersson tar upp att förändringarna som skett när det gäller det ökade antalet barn i 
barngrupperna, kan försvåra relationsskapandet mellan barn och fritidspedagog samt att kunna se 
och förstå hur deras utveckling och lärande ser ut i ett vidare perspektiv. Ytterligare en aspekt av de 
större barngrupperna är att det försvårar för fritidspedagogerna att kunna titta på en grupp och se 
individen i den.
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Samverkan mellan skola och fritidshem
Andersson (2013) beskriver att fritidspedagogerna har olika sätt att hantera samverkan och 
förändringar med skolan, dock drar hon slutsatsen att det finns en gemensam nämnare, att det finns 
ett behov hos dem att få tydliggöra fritidshemmet, skapa en kollektiv bas som är starkare samt 
försvara de särdrag som finns i yrket. Det är av stor vikt hur fritidspedagogernas position ser ut i 
skolan för deras uppfattningar om vilka möjligheter det är som finns att kunna få omvandla och 
påverka inte bara fritidshemmet utan även sina egna positioner.

I en studie gjord i Australien undersöks samarbetet mellan deras version av fritidshemmet (OSHC) 
och skolan. Samarbetet ser ut att vara samstämda på ytan sett, dock fann studien att om de grävde 
lite under ytan så fanns det en sårbarhet hos fritidshemmet och en känsla av utanförskap och 
utfasning var sammankopplade med bristen på legitimitet samt en känsla av att verksamheten tappar 
sin egen identitet. Om verksamheten ska kunna vara legitim och ha en stark känsla av kollektiv 
identitet, måste det uppnås en ömsesidig kommunikation för att effektivt kunna verka inom ett 
system som bedrivs av olika intressenter. Att ha en hög omsättning av personal (varav vissa 
outbildade), begränsad tillgång till utrymme och resurser samt en låg professionell trovärdighet 
bidrar till en tjänst/ verksamhet som kan ses som utbytbar. Det ligger i både barnens och för den 
sociala hållbarhetens intresse att legitimera fritidshemmets tjänster för att kunna tillhandahålla en 
hållbar infrastruktur som ligger i alla intressenters bästa intresse (Cartmel, 2007).

Enligt Skolverket (2011) skiljer sig samarbetet mellan skolan och fritidshemmet sig från skola till 
skola, vissa  har mycket andra har mindre. Det svåra med att ha en samverkan mellan skola och 
fritidshem är att de besitter olika grader av status och legitimitet. Detta kan då i sin tur påverka 
relationerna mellan dessa verksamheter och skapa problem. En viktig aspekt av detta är att de båda 
ska erbjuda sin professionella kompetens i samarbetet. För att det ska bli ett positivt samarbete som 
fungerar krävs det att det finns ansvarsområden som är tydligt definierade samt att det ska finnas en 
positiv och ömsesidig vilja att ge insyn i hur varandras arbeten utförs. Det är även viktigt att båda 
parterna i samarbetet känner att de har något att få ut av samarbetet.

I Hansens (1999) studie framkommer det att när lärarna och fritidspedagogerna ställs inför samma 
situation så riktar de sig mot olika perspektiv av barnens lärande. Fritidspedagogens fokus är 
inriktat på generella utvecklingsmål medan läraren fokuserar på det specifika i verksamhetens 
innehåll. Skolan och fritidshemmet skiljer sig bland annat på så sätt att skolan är både obligatorisk 
men även bunden till olika tidsramar medan fritidshemmet är frivilligt och inte lika tidsbunden utan 
handlar om barnens fritid. Andersson (2013) uttrycker att trots att fritidspedagogens yrkesroll är 
sammankopplad med en stor självständighet så är den dock även beroende av den organisation samt 
det sociala system där yrkesutövningen tar plats, framförallt som det saknas en professionell profil 
som är tydlig och som grundas på specialiserad kompetens för fritidspedagogyrket.

Vissa av fritidspedagogerna känner sig inspirerade av de nya uppdrag som blivit ett resultat av 
integreringen med skolan. Dock känner sig vissa oroade över dessa uppdrag då de anser att de 
saknar specifik utbildning i eller erfarenhet av de nya ämnen som nu tillkommit. Trots detta kämpar 
många med att göra integreringen lyckad trots att premisserna är nästan omöjliga. Många 
fritidspedagoger anser att problematiken är att de nu inte längre har tid att hinna ”se” och samtala 
med alla barnen i barngruppen, pengaresurserna är inte tillräckliga för att kunna anordna utflykter 
och i värsta fall inte ens tillräckliga för material (Skolverket, 2000).  I Anderssons (2013) 
intervjustudie  så framkommer det att de förändringar som skett  gällande villkoren för skola och 
fritidshem ha haft en viss påverkan på fritidspedagogernas arbete och hur de har valt att hantera 
dessa förändringar. Dock kommer det fram att alla informanter i studien ville ha denna förändring, 
dels för att de genom att samverka med skolan ökar möjligheterna att använda sig av en helhetssyn 
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på både verksamhet samt barn men även dels för att fritidspedagoger nu kan få heltidstjänster. 
Utöver detta tas det även upp att fritidspedagogerna i studien anser att det är svårt att sätta en gräns 
för hur mycket som de kan vara i skolan utan att tappa engagemanget och kontakten med det som är 
viktigt för fritidshemmet.

Att arbeta i olika arbetslag där ett gott samarbete ska verka kan vara svårt då bland annat lärare och 
fritidspedagoger har olika perspektiv att utgå från när de ska närma sig ett visst ämne som de ska 
planera inför, för att senare presentera det för barnen. Lärarna ser helst att arbetet med ämnet bör 
ske med hjälp av struktur, vilket också gör att de känner att de måste kontrollera att det är de rätta 
kunskaperna som barnen införskaffar sig. Fritidspedagogerna däremot har en annan infallsvinkel på 
samma ämne. De vill istället ta med barnens egna erfarenheter, då de utgår ifrån att de alla besitter 
olika erfarenheter. Genom samtal ska då dessa erfarenheter tas till vara på och ligga till grund för ett 
samarbete mellan barnen så att de kan lära varandra och på så viss öka deras förståelse (Davidsson, 
1999). 

Andersson (2013) beskriver att när det kommer till resursfördelningen mellan skolor och fritidshem, 
så tenderar det att uppstå ett konkurrensförhållande. Andersson har här funnit att det är mer vanligt 
att det är fritidshemmet som blir förloraren i denna dragkamp av resurser och tid. Vidare framkom 
det att fritidspedagogerna nyttjades som en resurs för att möjliggöra undervisning för halvklasser, 
detta innebar att det ibland hade negativa konsekvenser för fritidshemmet då det blev mindre tid 
över för fritidsverksamheten. Vidare tas det i Anderssons studie upp att den tolkning som gjorts av 
bland annat fritidshemmets uppgift att agera som ett komplement för skolan, tolkats som nästintill 
ett krav -att fritidspedagogerna ska utgöra ett komplement för skolan under skoldagen. Detta visar 
då att det får mindre betydelse att fritidshemmet enbart kommer att ses som en plats där barnen kan 
vara trygga istället för att ses som verksamhet som är pedagogisk.

Fritidspedagogernas ansvarsområden
I Anderssons (2013) studie framkommer det att en del fritidspedagoger inte har en tydlig bild av sitt 
yrke då många av de uppgifter de ska utföra under skoldagen är otydligt definierade. Detta innebär 
att dessa fritidspedagoger fungerar som en inhoppare i skolarbetet och då befinner sig i en 
underordnad roll och det påverkar fritidspedagogernas egentliga ansvarsområde, som är 
fritidshemmet. Det kan då tolkas som att fritidshemmet hamnar på en andraplats i turordningslistan. 
Av detta drar Andersson slutsatsen att beroende på hur fritidspedagogernas uppgifter i skolan 
konstrueras så kan fritidspedagogernas yrkesidentitet samt yrkesroll antingen förstärkas eller 
försvagas. Vidare anser Andersson att fritidspedagogerna, till viss del, medverkar till att skolan 
fortsätter att styra och dominera över tidsaspekter, personella resurser samt lokalanvändning. Hon 
tar även upp att det förekommer att fritidspedagogerna låter sig själva bli uppslukade av uppgifterna 
som tillkommer under skoldagen och på så vis kommer fritidshemmet i andra hand. Vidare anser 
Andersson att när fritidspedagoger agerar som inhoppare och hamnar i i underordnade positioner så 
riskerar även den traditionella kunskapsbasen att tunnas ut. Detta kan då resultera i att den 
traditionella fritidspedagogen genomgår en så kallad avprofessionalisering. Andersson menar även 
att det kan vara svårare att kunna sätta gränser för sina ansvarsområden och även hävda de uppgifter 
som fritidshemmet står för, om man inom skolan inte har något kollektivt stöd.

Fritidspedagogens olika kompetenser
Fritidspedagoger har länge haft svårt, och vissa än idag, att kunna beskriva och förklara sin 
professionella kompetens. Det är möjligt att den professionella kompetensen hos fritidspedagoger 
inte tillskrivs något värde, trots att den är bunden till läraryrkets emotionella och sociala 
dimensioner. Att fritidspedagoger sägs inneha en omätbar kunskap, exempelvis i form av att besitta 
specialkunskap om att skapa god självkänsla och trygghet hos barn, kan innebära att 
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fritidspedagogernas professionella kunskap degraderas. När fritidspedagogerna ska beskriva sin 
verksamhet använder de sig av ett språk och begrepp som skapar status. Detta gör dem bland annat 
för att visa kollegor, sig själva och barnens föräldrar att barnens aktiviteter har betydelse 
(Skolverket, 2011).

Andersson (2013) beskriver att kunna skapa relationer till vuxna och barn, vara öppen, flexibel och 
tydlig i sitt förhållningssätt, anses vara kompetenser som fritidspedagoger besitter. Att vara flexibel 
är något som fritidspedagogerna ser som väsentligt i deras sätt att vara, både i deras arbete men 
även i deras förhållningssätt. Detta är en viktig kompetens för att de ska kunna möta barns 
önskemål och behov. Dock tar Andersson upp att de kraven som fritidspedagogerna har på sig, 
gällande flexibilitet, har ökat. De ska ställa upp i vått och torrt och ständigt finnas tillgängliga, 
exempel på detta kan vara när lärare blir sjuka och behöver ha någon som rycker in. Trots att 
flexibiliteten benämns som en viktigt kompetens när det kommer till fritidspedagoger, beskrivs den 
även som något som kan vara negativt då den innebär att fritidspedagogen alltid ställer upp för 
andra så att de kan göra sitt jobb, vilket då riskerar att resultera i negativa konsekvenser för 
fritidspedagogens egna arbete men även för denne själv. Andersson tar även upp att det är i 
samspelet med barnen som fritidspedagogerna nyttjar sin personlighet, de sociala färdigheterna 
samt de kunskaper de innehar. Något som länge har varit en väldigt relevant kompetens för 
fritidspedagogerna är deras relationskompetens, vilket även är något som alltmer har blivit viktigare 
för andra lärarkategorier. I likhet med Skolverket (2011) kommer Andersson fram till slutsatsen att 
många av fritidspedagogernas kompetenser, kunskaper och färdigheter är något som är av en tyst 
karaktär. I yrken som består av mycket mellanmänskliga kontakter är de kunskaper som de 
yrkesutövande innehar svåra och sammansatta att artikulera. Utöver detta är även deras 
kunskapsbaser av relativt vag karaktär och får sitt innehåll från flertal olika discipliner. 
Fritidspedagoger är även ovana att reflektera och samtala över sina kompetenser och kunskaper 
samt att få dessa nedskrivna. Andersson beskriver även hur fritidspedagogers nödvändighet att 
kunna vara så flexibel som möjligt, bland annat resulterar i att arbetet som de utför blir otydligt och 
gränslöst på grund av att de förväntas ta med sig sina kompetenser och kunskaper och ständigt vara 
till skolans befogande.

Föräldrars syn på fritidspedagoger    
I dagens samhälle är det många föräldrar till barn i åldrarna 1-12 år som antingen studerar eller 
arbetar heltid. Dessa föräldrar överlåter en stor del av omsorg och fostran till samhället men trots 
detta är det ytterst få föräldraröster som talar om krav på fritidshemmen. Föräldrarna uttalar sig 
uppskattande om fritidshemmet och anser att så länge deras barn är trygga och trivs  så är de själva 
nöjda. Än mer så när de ser personalens ambition att försöka bekräfta och se  varje barn. Dock tar 
ett flertal föräldrar upp att de saknar insikt i vad barnen faktiskt gör på fritids (Skolinspektionen, 
2010). Detta var även något som framkom i Skolverkets rapport från 2000 då majoriteten av 
föräldrarna ansåg sig, även under denna tid känner, sig trygga i att lämna deras barn på 
fritidshemmen. Den oro som fanns bland vissa föräldrar var att de var rädda för att barngruppen är 
så stor att deras barn inte kommer att bli sedda, vilket i sin tur kan resultera i att personalen inte 
kommer märka om barnet försvinner från exempelvis skolområdet. Utöver detta framkom det även 
att en aspekt som föräldrarna skulle vilja se förbättring inom, är den information som fritidshemmet 
förmedlar till dem angående hur deras barn mår när de är på fritidshemmet samt viktiga 
förändringar som kan ha med verksamhet att göra. Trots att föräldrarna kände att de är välkomna till 
verksamheten så upplevde de inte att det fanns någon större chans att kunna påverka verksamheten 
för dem. 

Fritidspedagogernas yrkesidentitet
Enligt Calander (2001) har det skett en kommersialisering kring barns fritid samtidigt som det 
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offentliga engagemanget har minskat. Det har nu tillkommit privata aktörer på marknaden som både 
barnomsorg och skola är en del av. Fritidspedagogerna har nu sammankopplats med skolan och 
fritidshemsverksamheten utanför skoldagen har försämrats. Det verkar som att enda sättet att ta sig 
ut från skolans dominans är genom den privata sektorn, vilket innebär att fritidshemsverksamheten 
behöver starta i privat regi. Dock är den privata vägen endast en lösning för väldigt få 
fritidspedagoger. Calander beskriver vidare att det självständiga fritidshemmet som fanns från 1970-
talet till början av 1990-talet, nu inte längre finns. Calander (1999) menar att de bästa erbjudande en 
fritidspedagog kan få idag gällande sin yrkesidentitet är att bli en kompanjonlärare, trots att de flesta 
fritidspedagoger idag allt som oftast snarare fungerar som hjälplärare. 

Calander (2001) anser även att synen på fritidspedagogyrket i framtiden är inte så positiv, utan att 
alla tecken visar att fritidshemmet kommer att utvecklas till en arena för undervisning inom den 
obligatoriska skoldagen. Dock kommer troligtvis fritidshemmet utanför skoldagen istället att 
utformas till en arena där de yngsta skolbarnen och de äldsta förskolebarnen endast förvaras. 
Calander ställer sig frågande till om det finns någon plats för fritidspedagogerna och hans svar till 
detta är att det troligt inte gör det. Yrkesrollen för fritidspedagoger kan ses som omöjlig och oerhört 
svårhanterlig och kan leda till att yrket delas upp i två olika vägar. Den ena vägen innebär då att de 
som vill bli fritidspedagoger får utbilda sig genom lärarutbildningen som då resulterar i en 
lärarexamen med en fritidspedagogisk inriktning. Dessa lärare skulle då särskilt arbeta med yngre 
skolbarn samt äldre förskolebarn. Den andra vägen skulle då istället kunna vara att genom 
fritidsledarutbildningen, ha en inriktning mot arbete med yngre skolbarn samt äldre förskolebarn, 
med ett större fokus på  den fritid som finns efter exempelvis skoldagen. Oavsett vilken av dessa två 
vägar det är som väljs så innebär det att skolbarnsomsorgen blir separerad som verksamhet från 
skolan och fokus vänds bort från de pedagogiska ambitionerna och istället läggs på omsorg och 
tillsyn

När det kommer till fritidspedagogers yrkesidentitet, till skillnad från Calander, så anser Andersson 
(2013) att  deras yrkesidentiteter även kommer att utvecklas i riktningen till den fritidspedagogiska 
polen. För de allra flesta yrkesutövare finns det en gemensam kunskapsbas samt tradition som ses 
som central. Denna kunskapsbas domineras i sin tur av utveckling och lärande av av sociala 
kunskaper, färdigheter, värdegrundsfrågor samt relationer. Dock tar Andersson upp att i hennes 
studie har olika fritidspedagoger större vikt på vissa delar av sitt yrke som andra inte har gjort samt 
har olika åsikter om vad de anser vara viktig yrkeskunskap och har ibland även olika 
förhållningssätt. Detta innebär, enligt Andersson, att yrkesidentiteten för fritidspedagoger kan 
förstås på helt olika sätt, vilket i sin tur innebär att det blir en omformning av nya fritidspedagoger. 
Andersson urskiljer fyra olika typer av yrkesidentiteter: 1. den traditionella fritidspedagogen, 2. 
backupläraren, 3. den skolkompletterande fritidspedagogen samt 4. läraren inom social kompetens. 
Kategorierna i nummer ett och tre innebär att fritidshem och skola delvis hålls isär samt att 
fritidspedagogerna skyddar fritidshemmen och deras särart. Kategorierna i nummer två och fyra 
innebär att fritidshemmet och skolan är mer samlade samt att prioriteringen för fritidspedagogerna 
är arbetet som sker under skoldagen.  

3 TEORI

3.1 Val av teori
För att kunna finna möjliga förklaringar som kan ge svar till studiens syfte väljer jag att använda 
mig av Erving Goffmans (2009) rollteori. I min mening kan fritidspedagogyrket se olika ut på olika 
verksamhetsplatser. Idag ska fritidspedagogen inte bara verka som aktör i den egenkontrollerade 
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verksamheten utan även göra gästframträdanden i en annan föreställning, där fritidspedagogen inte 
till fullo kontrollera alla parametrar i föreställningen. Genom denna teori hoppas jag kunna belysa 
varför det ibland upplevs som svårt att tydliggöra vilken roll fritidspedagogen spelar på en scen som 
ständigt ändrar skepnad och där förväntningarna på aktörerna är olika. 

Utöver Goffmans rollteori kommer jag även att använda mig av särskilda begrepp som kan beskriva 
professionalitet. Jag har valt att använda Colnerud & Granstöms (2002) tre begrepp som beskriver 
olika strategier som kan användas av yrken som har en professionaliseringssträvan. Begreppen som 
valts ut är autonomisering, förvetenskapligande samt stängningsstrategier. Dessa har valts för att det 
ligger i studiens intresse att tydligt definiera vad som i allmänhet anses tillhöra ett professionellt 
yrke. De är även ett sätt att kunna analysera betydelsen av informanternas svar om deras egen syn 
på professionalitet och på så vis komma fram till möjliga förklaringar till studiens syfte.

3.2 Teori och begrepp
Goffmans rollteori
Erving Goffman (2009) har utvecklat en dramaturgisk teori om människans olika sociala roller. För 
att beskriva sin teori använder han sig av metaforer från teatervärlden där teaterföreställningen 
representerar det sociala livet. Goffman beskriver att alla människor har olika masker, vilket 
resulterar i att alla människor medvetet eller omedvetet spelar olika roller. Genom sin roll kan 
individen kontrollera och styra andra människors uppfattningar om denne, och det är genom rollen 
som vi känner varandra. Masken blir en representation av självet och dess roll som individen strävar 
att efterleva. Detta innebär att den roll som spelas, till slut blir en integrerad del av individens 
personlighet. Resultatet kan då tolkas att individen inte föds med dessa egenskaper utan det är något 
som individen samlar på sig. Det är aktören och andra som skapar de förväntningar som rollen ska 
uppfylla. De personer som betraktar en individ förväntar sig att den individen de ser just då, den 
individen som uppträder, verkligen besitter de egenskaper som rollen individen spelar har.  Den roll 
som då spelas under ”uppträdandet” betraktas som jaget. Med andra ord så gestaltar individen den 
roll som förväntas av de andra att individen ska inneha. 

Vidare uttrycker Goffman (2009) att alla de sociala roller som vi spelar är sammankopplade med 
olika skyldigheter och rättigheter  för en viss given position eller status. För att återgå till 
teatervärlden och dess metaforer så är det aktören som uppträder på scenen och som blir observerad 
av publiken för att senare gå av scenen och in bakom kulisserna för förberedelser inför nästa 
scen/föreställning. I det samspel som utspelas mellan människor är alla både aktör och publik 
samtidigt och olika sociala situationer frambringar olika rollprestationer av aktören. Dock beskriver 
Goffman att de roller som en individ spelar reflekterar äkta sidor hos denne, vilket leder till att 
individen trots sin roll är autentisk i sig själv. 

Professionaliseringsbegrepp
Autonomisering
En av de strategier som används inom läraryrket i sin professionaliseringssträvan är 
autonomisering, detta resulterar i avgränsningar för sitt kompetensområden samt en hög inverkan på 
sina egna arbetsvillkor. Andra yrken och individer får därför anpassa sig för att kunna ta del av 
yrkets expertis på deras villkor. Dock påverkas utövaren ändå till större grad av styrning uppifrån av 
andra yrken, vilket leder till att man inte har en fullkomlig autonomi (Colnerud & Granström, 
2002). 

Förvetenskapligande av yrket
Med ett förvetenskapligande av yrket avses också att en professionalisering av yrkets utövare 
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eftersträvas, genom en ökad kontroll över yrkesetik samt yrkesteori. Forskning förekommer dock 
till förhållandevis liten del sett till mängden yrkesutövare. Det ser även ut som att det från statligt 
håll ges uppmuntran till ett förvetenskapligande av läraryrket, genom att erbjuda möjligheten till 
den här typen av forskning. Genom en monopolisering av en viss typ av kunskap kan det på så vis 
avskärma vissa yrken från allmänhetens utövning. Att monopolisera en yrkesgrupp kan även 
innebära att de kan ställa högre krav på anställningsvillkor och lön (Colnerud & Granström, 2002). 
Geoffrey Millerson (1964) forskade kring yrken som ansågs innehålla en hög grad av 
professionalitet och i denna  forskning kunde Miller utläsa sex stycken kriterier som var 
återkommande och tydliga; kompetens grundad på teoretisk kunskap, en relativt lång utbildning, 
examination för att erhålla kompetensen, etiska yrkesregler, yrkets utövning ska verka mot det 
allmänna bästa samt att utövarna är organiserade i grupper. 

Stängningsstrategier
Stängningsstrategier är en metod som är beprövad och som använts för att kunna föra ett yrke 
vidare mot professionell status. Detta utförs genom att yrkesgruppen i fråga tar kontroll över ett väl 
avgränsat kunskapsområde samt utbildningen inom detta område. Därefter sluts denna grupp med 
hjälp av staten, genom bland annat olika typer av legitimation (kunskapsmonopol samt 
förtroendemonopol). Sista steget är sedan använda sig av intern kontroll för att frigöra sig från yttre 
sådan, exempel på detta kan vara att det utformas egna etikregler. Stängningsstrategier är något som 
utövas av bland annat lärarna då de önskat att stänga professionen för icke behöriga genom 
legitimationskrav (Colnerud & Granström, 2002; Knober, 1993).

3.3 Teorireflektion
Goffmans (2009) teori erbjuder en förenklad metafor för det komplexa samspelet mellan människor 
och föreslår även att rollerna vi spelar speglar de förväntningar våra medaktörer eller publik har på 
oss. Eventuellt kan detta leda till att jag får en tydligare bild av varför fritidspedagogens 
professionalitet är i ett, i min mening, utsatt läge idag (med exempelvis avsaknaden av legitimation 
i åtanke). Detta kan ha att göra med att den bild som projiceras av fritidspedagogens yrkesroll inte 
överensstämmer med samhällets syn på professionalitet. Begreppen kring  professionalitet 
kompletterar Goffmans teori och bidrar till en större möjlig förståelse där fler nyanser av yrket 
förhoppningsvis blir tydliga och ger en klarare bild av fritidspedagogernas komplexa yrkesroll. En 
svaghet med begreppen och Goffmans teori är att det är förhållandevis breda till sin utformning 
dock anser jag att denna studie drar fördelar av att använda dem. Ytterligare en nackdel/svaghet 
med begreppen samt teorin kan vara det att de inte är tillräckligt många för att få en så bra analys 
som möjligt, dock anser jag att de är tillräckliga för denna typ av studie samt att ytterligare begrepp 
kan göra det svårare att hålla sig inför de satta ramar som finns angående studiens längd.

4 METOD

4.1 Val av datainsamlingsmetod
I studien har kvalitativa intervjuer valts som datainsamlingsmetod för att så bra som möjligt besvara 
studiens frågeställningar samt för att få en djupare förståelse för studiens ämne. Kvalitativa 
intervjuer är en bra metod att nyttja för att skapa en större frihet för intervjupersonerna då de tillåts 
prata om det de anser är viktigast för frågan, vilket i sin tur kan leda till mer utförliga svar. Detta 
underlättar för intervjuaren att få en större förståelse för det intervjupersonerna säger. De kvalitativa 
intervjuerna är utformade efter en semistrukturerad karaktär vilket innebär att intervjuaren inte strikt 
behöver följa en intervjumall utan får lov att ställa följdfrågor (Bryman, 2011; Johansson & 
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Svedner, 2006). 

I denna typ av datainsamlingsmetod ingår även en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004). En intervjuguide med olika teman utformades och de teman som valdes
ut var: bakgrund, synsätt, yrkesroll, kompetenser och legitimation (se Bilaga 1). Dessa teman 
identifierades under genomläsning av studiens litteratur.

4.2 Urval och bortfall
Studien använder sig av ett snöbollsurval vilket innebar att jag utnyttjade en tidigare kontakt inom 
skolvärlden som vidare rekommenderade nya personer (informanter) -”snöbollseffekten”. De 
informanter som blev rekommenderade av fler än en person kan ses som ytterst viktiga (Bryman, 
2011). Alla tillfrågade valde att medverka i undersökningen vilket gjorde att bortfallet blev noll.

4.3 Tillvägagångssätt
Kontakt via mail gjordes till en känd kontakt inom skolan som rekommenderade två pedagoger. 
Dessa två kontaktades via mail om förfrågan att delta i studien samt ett bifogat informationsbrev (se 
Bilaga 2). Vid intervjutillfällena rekommenderades även tre nya informanter som även dessa 
kontaktades via mail med förfrågan samt informationsbrev.

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide som tillämpades under intervjuerna som stöd (se 
Bilaga 1). Informanterna är fem kvinnor i varierande åldrar som arbetar på samma arbetsplats. Då 
en detaljerad analys kommer att göras av materialet i studien användes diktafon för inspelning. 
Detta för att underlätta kommande transkribering samt fånga informanternas egna ord och uttryck 
under intervjuerna. Utöver detta underlättar inspelat material intervjuaren att kunna vara lyhörd för 
informanterna svar och på så vis göra en adekvat uppföljning av det (Bryman, 2011). Informanterna 
meddelades om att intervjuerna skulle spelas in i informationsbrevet och de valde att ge sitt 
samtycke till detta.

Mellan den 25 – 29 november 2013 genomfördes alla intervjuer och tog 20 – 30 minuter. 
Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats i särskilda samtalsrum, detta valdes för att 
informanterna skulle befinna sig i trygga och lugna miljöer som kunde skapa en god ton i samtalet.  
Efter varje intervju transkriberades dem ordagrant för att svaren skulle bli så noggrant återberättade 
som möjligt. 

I analys och resultatredovisningen har jag valt att ta bort vissa av de uttryckssätt som informanterna 
använder sig av i sina citat. Detta valdes för dels etiska orsaker men även för att skapa en lättare 
läsförståelse (Kvale, 1997). Dock är dessa borttagningar något som jag inte anser påverkar citatens 
innebörd. Genomgående i analys och resultatredovisningen har citat samt viktiga ord valts ut för att 
ge stöd åt sammanfattningens äkthet. Genomförandet av den kvalitativa analysen har skett genom 
att utgå från intervjuguidens teman, kategoriserat och sorterat liknande uttalanden från alla 
intervjuer till de särskilda innehållsområden. Utöver detta har jag letat efter mönster i 
intervjumaterialet för att kunna se likheter och skillnader mellan dessa (Ely, 1997). Genom detta 
kunde jag konstruera underteman som blev tydliga. Med hjälp av studiens teori samt begrepp kunde 
frågor ställas till materialet. Utöver detta har jag även använt mig av bland annat tidigare forskning 
för att på så vis kunna antingen ifrågasätta eller bekräfta studiens resultat samt hjälpa mig att hitta 
mönster i materialet som annars kunna förbli dolt. I mitt analyseringsarbete har jag lyssnat och läst 
igenom mitt material oerhört många gånger för att säkerställa att jag minimerar risken att dels missa 
något eller att tolka något fel, det kan vara lätt att lägga in för mycket eller för lite innebörd i något 
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(Kvale, 1997). 

Efter att analysen var gjord utformades diskussionen där valda delar av studien lyfts fram för att ge 
möjliga förklaring samt reflektion åt studiens syfte.

4.4 Etiska principer
Det etiska perspektivet inom forskning innebär bland annat en medveten reflektion kring hur den 
forskning som bedrivs kan komma att inverka på forskarsamhället, forskningsdeltagarna och 
samhället. Med detta i åtanke kan etiken inom forskning beskrivas som en guide för de olika skeden 
forskningsprocessen innehåller. De begrepp som värderas stort inom forskarsamhället är exempelvis 
opartiskhet, ärlighet och noggrannhet. Ett exempel på hur detta kan inkorporeras i forskningen är att 
forskaren är tydlig med att visa hur denne har, på ett så tydligt och korrekt sätt som möjligt 
refererat, klargjort sina källor, noggrant beskrivit var de inhämtat tidigare forskning från och att det 
forskningsmaterial som insamlats hanterats på ett bra förfaringssätt. Allt detta är av stor vikt för att 
andra forskare ska känna sig säkra i att använda sig av forskningens resultat och slutsatser i deras 
forskning (Kalman & Lövgren, 2012).

I forskning där människor är inblandade på ett eller annat sätt så är det viktigt att reflektera kring 
om det, genom forskningen, kan komma att påverka personerna som det forskas om och få dem att 
känna sig utsatta. Det är därför av stor vikt att en kritisk reflektion kring detta sker av forskaren men 
även att en viss form av självreflektion av forskaren utförs (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-
Lappalainen & Jacobsson, 2008).

För att tillgodose de fyra etiska principer som finns; informationskravet, konfidentialitetskravet, 
samtyckeskravet samt nyttjandekravet, informerades deltagarna i studien både skriftligt och 
muntligt om vad syftet med studien är, att deras medverkan är frivillig, att de får lov att avbryta sin 
medverkan när som helst samt hur studiens upplägg ser ut. För att tillgodose konfidentialitetskravet 
har bland annat deltagarnas namn fingerats och detaljer som kan identifiera deltagarna eller deras 
arbetsplats har tagits bort. Allt material som har insamlats under studiens gång har bevarats på en 
skyddad plats hos författaren för att på så vis minimera risken att materialet kan hamna i obehörigas 
händer. Materialet kommer inte heller att användas utanför denna studie, vilket innebär att även 
nyttjandekravet har tillgodosetts (Bryman, 2011). 

Då yrket kan uppfattas som en del av människans identitet, enligt min mening, så kan studiens syfte 
vara ett känsligt ämne för deltagarna. Detta är något jag reflekterat över och tänkt på när jag 
utformade intervjufrågorna och ställde dem under intervjuerna.

4.5 Metodologiska reflektioner
Metoden har valts med tanke på den tidsram som uppgiften innebär. Det hade varit intressant för 
studiens resultat om det hade funnits tid att förstärka de kvalitativa intervjuerna, med observationer 
och kvantitativa undersökningar för att sedermera genom det kunnat göra ett mer representativt 
urval av informanter, sett till ytterligare skolor, kön, etnicitet etc. Ytterligare orsaker till att jag valde 
att göra en kvalitativ studie är att jag om möjligt vill fånga vad fritidspedagoger själva tycker är 
representativt för sin egen professionalitet, då ämnet ofta beskrivs som diffust och oklart. Jag ville 
genom en innehållsanalys fokusera på vad fritidspedagogerna själva associerar med sin 
professionalitet. Valet av en semistrukturerad intervju valdes även av denna orsak då det ger 
utrymme för informanterna att ge sin egen syn på ämnet.  
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5 ANALYS & RESULTAT

5.1 Analysmetod
Analysen av datamaterialet genomfördes med hjälp av konventionell kvalitativ innehållsanalys. 
Graneheim & Lundman (2004) beskriver att denna typ av analys utgår från en induktiv ansats där 
kodningen av analystexten sker förutsättningslöst samt att störst fokus läggs på tolkningen av 
texten. Att använda kvalitativ innehållsanalys innebär att i materialet som analyseras utförs det en 
sökning efter underliggande teman (Bryman, 2011). Vidare kommer analysen att på ett så smidigt 
och lämpligt sätt som möjligt visa resultat, koppla ihop samt jämföra  analysen med tidigare 
redovisad fakta. De teman som konstruerades för intervjuguiden (se Bilaga 1) kommer att användas 
nedan för att skapa kategorier som underlättar för läsaren att förstå och läsa texten. Dock kommer 
temat bakgrund inte tas upp i denna del utan det har endast använts för beskrivning av nedanstående 
intervjupersoner.  I slutet av varje kategori kommer även sammanfattande analys och kommentarer 
att skrivas.
 

5.2 Redovisning av intervjuer och intervjupersoner
För att intervjupersonernas identitet inte ska riskeras att avslöjas kommer fingerade namn att 
användas i redovisningen av intervjumaterialet. För att ytterligare minimera risken att identifiering 
sker kommer även intervjupersonernas antal år som aktiva inom yrket att avrundas. 

Intervjuperson 1: Linnea, fritidspedagog, 20 år i yrket. 

Intervjuperson 2: Lotta, ej fritidspedagog men med likställd utbildning, 25 år i yrket. 

Intervjuperson 3: Nina, fritidspedagog, 20 år i yrket. 

Intervjuperson 4: Cecilia, fritidspedagog, 25 år i yrket. 

Intervjuperson 5: Mia, fritidspedagog, 25 år i yrket. 

5.3 Synsätt
Syn på verksamhetens utveckling
Under sina verksamma år inom yrket anser alla informanter att det har skett en tydlig förändring 
gällande verksamhetens utveckling, bland annat när det kommer till barngruppens storlek. Detta är 
något som bekräftas av Andersson (2013) samt Skolverket (2000; 2011). Cecilia beskriver att det 
förr var relativt små barngrupper jämfört med dagens barngrupper, som är nästintill dubbelt så stora 
idag.  

Då var det ju små grupper, det var 24 per avdelning och så var det bestämt hur många personal  
man skulle vara, 2,75 på 24 barn om jag minns rätt mot idag när vi är 41 barn och...vad är  
vi...2,30...ja två och en halv kanske...  (Lotta)

I en rapport från Skolverket (2000) framkommer det att vissa fritidspedagoger känner sig oroade 
över att de inte har tid nog att samtala och hinna ”se” alla barnen som är i deras barngrupp. Detta 
uttrycks även av majoriteten av informanterna. De anser att det fanns mer tid förr, vilket de kopplar 
till att det inte var lika stora barngrupper då. Avsaknaden av tid är något som majoriteten av 
informanterna alla anser att det fanns mer av förr. I nuläget uttrycker de att det finns stora brister 
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gällande tidsaspekten när det kommer till just förberedelser, planering, spontanitet, samtal osv. 
Detta är även något som bland annat Andersson (2013) lyfter fram och beskriver vidare att på grund 
av den stora barngruppen, försvåras fritidspedagogernas arbete med att utveckla de nära 
relationerna till barnen som är så viktiga samt att det nu är svårare för fritidspedagogen att se 
individerna i gruppen. 

Det fanns lite mera tid förr kan jag känna, det asså det var ju inte alls lika många barn och man  
hann förbereda mycket mer...  (Mia) 

Hur dagens samarbete ser ut mellan skolan och fritidshemmet skiljer sig mycket och beror mycket 
på skolan, vissa skolor har mycket medan andra har mindre (Skolverket, 2011). Flera av 
informanterna beskriver att det förr nästan inte fanns något samarbete mellan skola och fritidshem 
men att det idag utgör en stor del av arbetsdagen.

Eh...ja men just då tyckte jag att då var det...ja men ta den här halvgruppen och gör vad ni vill så  
får jag halv klass i skolan. Det var inte så mycket mer än så.  (Lotta) 

...då hade man sin barnfria tid på förmiddag och så kom barnen vid tolv och så hade man 
verksamhet då. Ingen tid alls i skolan var de då men nu är de ju all tid som går till skolan. Och nu  
gäller det ju...förut ville man ju in i skolan, nu vill man ju inte att skolan ska ta över allt från fritids,  
så det har ju som svängt ordentligt.  (Nina)

Tolkning av lärarnas synsätt på fritidspedagogernas yrkesroll
Andersson (2013) beskriver att de förändringar som skett mellan skolan och fritidshemmet har varit 
välkomnande för fritidspedagogerna, då samverkan bidrar till en ökad helhetssyn på både 
verksamhet och barn men även för att samverkan innebär att fritidspedagogerna kan arbeta heltid. 
Detta är även något som vissa av informanterna håller med om. Dock framkommer det i Anderssons 
(2013) studie att en nackdel med samverkan är att det finns svårigheter att sätta gränser för tiden de 
ska vara i skolan så att de inte förlorar fokus över det centrala för fritidshemmet. 

...sen är det ju det att vi har ju olika tjänster och vartefter det tightar till för alla, så är ju alla  
liksom lite mer avvaktande till att man inte ska tappa nå mer än man har.  (Mia) 

Utifrån skolan sett anser Linnea att det inte är verksamheten som är av störst betydelse när det 
kommer till hur olika professioner ser på varandra utan det är människosynen som är central. Att det 
har skett en förändring när det gäller lärarnas syn på fritidspedagogerna är något som alla 
informanter håller med om. Lotta upplevde förr att fritidspedagoger sågs som avlastningshjälp för 
att få mindre klasser men idag, när samarbetet har ökat, så kan de istället se behovet av 
fritidspedagogerna.  

Nu när man jobbar tillsammans i arbetslag då ser man ju behovet av...oss fritidspedagoger och vice  
versa. Att vi gör saker olika sätt och att vi gör det bra för barnen. Jag tycker att vi har en bra  
respekt och status här på skolan.  (Lotta)

Flera av informanterna upplever sig vara väldigt eftertraktade av lärarna, så till den grad att de 
känner att lärarna inte vill vara ensamma utan dem. Vidare beskrivs det hur krävande det kan vara 
att de alltid ska vara inne med lärarna. Detta är även något som Calander (1999) bekräftar och 
beskriver även att fritidspedagogens roll idag har blivit att fungera som hjälplärare. 

Vi är överens om att alla vill nog ha oss mer än vad dem har...så det är ju inte så att vad gör ni här  
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och vad ska ni hit och göra och så...  (Mia)

Men det...det tycker jag ju att alltså här e det också ganska mycket så men det e ju också så att vi  
anses ju som att vi ska fylla upp och...ehm...vad ska jag säga...ja men det man inte klarar själv det  
måste vi fylla upp och ställa upp på...det blir mer och mer så tycker jag.  (Linnea)

 Löfdahl, Saar & Hjalmarsson (2011) poängterar att fritidspedagogernas sätt att se på sitt yrke och 
roll kan påverkas av de arbetsuppgifter och roller som de innehar under skoldagen, vilket är något 
som flera av informanterna håller med om. Majoriteten av informanterna upplever att lärarna har en 
bra syn på fritidspedagogernas kunskaper och att de respekterar och uppskattar dem. 

...så både dem och vi har nog förändrat våra sätt att se på oss själva och våran kunskap om 
barnen.  (Nina)

Jag tror att lärarna tycker att vi e jätte viktiga. Att dem behöver oss. I alla fall på den här skolan,  
att de vill nästan inte vara ensamma. Det blir nästan som ett krav på att vi ska vara inne. Så både  
dem och vi har nog förändrat våra sätt att se på oss själva och våran kunskap om barnen.  (Nina)

Om Cecilia tänker lite fördomsfullt om vilka kunskaper som informanterna i studien tror att lärarna 
förknippar med fritidspedagogerna, så tror hon att det är väldigt individuellt men att det kan vara 
som så att lärarna ibland tänker att fritidspedagoger är bättre på saker som bild och pyssel. Mia har 
liknande åsikter som Cecilia men tillägger att lärarna troligtvis även anser att de är bra på att hålla i 
en grupp och vara roliga. Lotta och Nina menar att det skiljer sig mycket kring de attityder som 
finns om fritidspedagoger, beroende på vilken skola lärarna arbetar på. 

Ja alltså jag tror att om man ser lärarna här så tror jag att dem förknippar oss med att det vi e bra  
på e dem sociala kunskaperna. Det e gruppen, konflikthantering...det är den kreativa sida och  
flexibiliteten, att vi är anpassningsbara. Jag tror att dem ser oss på det sättet att vi har stora  
kunskaper.  (Lotta) 

Social skicklighet, att de ser att vi kan kommunikation...social kommunikation så kan vi säga och  
att man ser den hära progressionen med barnen. Det tror jag att dem ser som en viktig grej som vi  
kan stå för.  (Linnea)

Jag tror inte att det här är nåt...som är vanligt som vi har på den här skolan. Jag tror att de har det  
ganska tufft andra fritidspedagoger.  (Nina)

Tolkning av föräldrarnas synsätt på fritidspedagogernas yrkesroll
Linnea upplever att det är lättare för föräldrarna att ha en bättre relation till fritidspedagogerna än 
till lärarna, detta tror hon kan bero på att många människor har en en annan typ av respekt för 
lärarna som har varit hos dem sedan de var små. Vissa av informanterna anser även att det är den 
tätare kontakten med fritidspedagogerna som gör det lättare att skapa en nära relation till dem.

...men vi har ju en mycket närmare kontakt med föräldrarna och ehm..så tycker jag alltid att det har  
varit att våran kontakt är mycket mera...ja men vi står på ungefär samma plan på nåt vis. Vi kan  
prata om jobbigare och svårare saker med dem på ett helt annat sätt än vad lärarna kan.  (Linnea)

...man e ju inte med alltjämt men vi e ju som den här kanalen, för oss möter de ju varje  
eftermiddag.  (Lotta)
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Cecilia är en av flera informanter som upplever att föräldrar, under många år, tyckt bra om 
fritidspedagogerna och haft ett stort behov av dem. Vidare beskriver hon att föräldrarna talar om för 
dem att dem är duktiga och har en bra verksamhet.

De talar om för oss att vi behövs för deras ändamål, vilket är positivt.  (Cecilia)

Majoriteten av informanterna anser även att föräldrarnas syn på fritidspedagogerna har genomgått 
en förändring. De anser att det har skett en ökning av de krav som idag ställs på fritidspedagogerna 
från föräldrarna. Förr var föräldrarna glada över att barnen hade nånstans att gå och få aktivera sig. 
Idag handlar det mycket mer om att föräldrarna vill/kräver att fritidspedagogen ska se hela barnet på 
ett annat sätt.  Dock framkommer det av Skolinspektionen (2010) att flertalet föräldrar är nöjda så 
länge barnen är trygga och trivs. Samtidigt anser flera av informanterna i denna studie att det finns 
förväntningar från föräldrarna att fritidspedagogerna ska vara närvarande, ha stor kunskap om 
skolan, de ska veta hur deras barns dag har varit och om det har inträffat något särskilt.

Ja för tjugo år sen så ställde de ju inte lika stora krav för då var man mer glad att de (barnen) har  
nåt att göra på eftermiddagarna och föräldrarna skulle jobba. Nu är de större krav att det ska vara  
si och så, att man ska hinna se barnen på ett annat sätt fast man har flera barn...ja större krav har  
dem. (Lotta) 

Utöver detta beskrivs det att det är stora förväntningar på att fritidspedagogerna ska ”ta hand” om 
det mesta och ”fixa” det som behöver fixas. Informanterna tar även upp att föräldrarna vill att de 
ska skapa en miljö som är utvecklande, social träning, underlätta för  barnen att skapa nya vänner 
osv. Utöver detta upplever Linnea att några av de större förväntningarna de har på sig är att de som 
fritidspedagoger ska få både barnen och deras föräldrar att känna sig trygga.

Ja det är ju det här att fixa allt, alltså kompisar, det sociala, det ska vara skapande, utvecklande  
och sånt...  (Mia)

Ja att jag ska vara nära deras barn eller veta någorlunda ungefär hur deras vardag ser ut, att dem 
pratar ju om situationer som händer under dagen och då förstår jag ju att dem förväntar sig att jag  
ska veta vad hur det gått till. Och att jag är närvarande och att ja som sagt var gör en innehållsrik  
dag för dem.  (Cecilia)

Majoriteten av informanterna upplever att de kan leva upp till de förväntningar som ställs på dem av 
föräldrarna, dock poängteras det att det även handlar om erfarenhet och att vara medveten om sina 
egna gränser. 

Både i Skolinspektionens (2010) samt Skolverkets (2000) rapporter framkommer det att det finns 
brister när det kommer till att förmedla information till föräldrarna. De känner att de inte vet vad 
barnen gör på dagarna. Dock anser majoriteten av informanterna i denna studie att deras sätt att 
förmedla information är något som fungerar bra och de beskriver att de använder sig av bland annat 
både veckobrev och föräldramöten. Nina poängterar även vikten av att träna på att vara så 
pedagogiska som möjligt när det kommer till informationshantering, det är viktigt att ”tala om i 
ord” vad det är verksamheten vill. Samtidigt uttrycker hon att det alltid finns rum för förbättring. 
Cecilia håller med Nina om att det är viktigt hur något förmedlas, att använda ”rätt” ord och ge 
förklaringar till olika händelser och aktiviteter för att föräldrarna ska veta att det hela tiden finns en 
pedagogisk tanke bakom allt.

Ja men det e ju det att man måste ju prata och berätta vad man gör, att man inte bara leker hela 
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dagarna och att leken... den lek som man har, den e ju viktig för inlärningen och för att kunna 
umgås i en grupp.  (Nina)

Jag tycker det är ganska jag tycker vi gör det ganska tydligt... här i alla fall. Dels genom 
föräldramöten där vi informerar, varför vi gör vissa saker. Vi informerar i veckobreven vad vi har  
gjort och varför vi gör de och hur vi ser på saker och så. Även i hallarna så hänger ju dokument  
och så om föräldrarna vill läsa. Vi e tydliga utåt att det här vill vi.  (Lotta)

För det vet jag flera andra som inte...de skickar inga veckobrev och föräldrarna vet ingenting  
liksom.  (Linnea)

När det kommer till föräldrarnas åsikter om fritidspedagogens kunskaper och kompetenser så tror 
Nina att de ibland kan besitta en relativt förlegad syn på deras yrkesroll, att de endast leker. Dock 
menar hon att när föräldrarna kommer till fritidshemmet och ser vad de gör och hur de arbetar så 
tror hon att de förstår att det ligger mycket arbete bakom. 

Och när man sitter i samtal och man pratar...ja då oftast är vi ju duktig på att ta de här svåra  
samtalen. Så jag tror att de ser att vi har kompetens. Jag tror inte att de ser oss som lektant eller  
lekfarbror längre utan jag tror att vi e viktiga även för föräldrarna genom att de möter oss också. 
(Nina)

Lotta tror att föräldrarna ser att fritidspedagogerna har kunskaper inom barns utveckling och 
grupprocesser. Detta är även något som Linnea håller med om men tillägger att hon tror att 
föräldrarna även ser att de har en stor glädje av att arbeta med barn. Mia tror även att föräldrarna ser 
att de besitter kunskaper inom utvecklingspsykologi och att fritidspedagogerna kan hantera de svåra 
situationer som kan uppstå med barn.

Eh...barns utveckling, det här med att leka, varför gör barnen si eller så...eh...och så tror jag den  
här förmågan att kunna entusiasmera en grupp, att få dem att göra och prova på saker. Att vara  
duktig på att leka eller få igång lekar.  (Lotta)

Nej men förhoppningsvis så tycker de att man e duktig att jobba med barn ...det handlar bara om 
närvaron tillsammans med barn, att göra saker tillsammans med barn. Det tror jag att föräldrar  
tänker.  (Cecilia) 

Sammanfattande analys och kommentarer
De förändringar som skett gällande lärarnas och föräldrarna sätt att se på fritidspedagogerna är att 
fritidspedagogerna har mer krav och förväntningar på sig idag. Dels ska de vara i klassrummen med 
lärarna men även vara en resurs som kan användas om lärare inte kan närvara osv. Detta resulterar 
bland annat i att fritidspedagogerna upplever att de är rädda att skolan ska ta över för mycket. Dock 
anser de även att detta har lett till en positiv förändring genom att de har ett bättre samarbete med 
lärarna samt att de ser och uppskattar deras kompetenser och kunskaper på ett annat sätt än vad de 
gjorde tidigare. Genom att använda Goffmans (2009) teori om olika roller och masker så är en 
möjlig förklaring till att de positiva förändringarna att fritidspedagogerna har skapat andra roller 
som de ”spelar” än vad  de hade tidigare. I takt med att mer forskning bedrivs om 
fritidspedagogyrket (exempelvis Andersson, 2013 och Skolverkets  rapporter) och ju mer media 
talar om fritidspedagogerna så går det att spekulera i att den roll som fritidspedagogen ”spelar” 
idag, tack vare att de själva är lite mer medvetna om sina kompetenser osv. genom bland annat den 
forskning som bedrivs, har hjälpt till att förändra lärarnas syn på dem. Detta genom att ”rollen” 
eller”masken” kan förändra människors uppfattningar. Vidare kan då detta även resultera i att 
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fritidspedagogen själv förändrar sin bild av sin yrkesroll genom de förväntningar som kommer från 
omgivningen. Dock kan detta även innebära att fritidspedagogen gestaltar den roll som de förväntas 
ha av andra, exempelvis från lärare och föräldrar. 

Detta sätt att se på olika situationer (som beskrivits ovan) går även att placera på föräldrarnas sätt 
att se på fritidspedagogerna och deras yrkesroll. Säg till exempel att varje gång föräldrarna hämtar 
och lämnar sitt barn så visar fritidspedagogen en stor glädje och entusiasm att få ta hand om deras 
barn. Detta kan då få föräldrarna att dra slutsatsen att alla fritidspedagoger är glada, entusiastiska 
och brinner för sitt yrke. Resultatet för detta kan då bli att nästa gång de kommer i kontakten med 
en annan fritidspedagog så förväntar de sig att denne ska inneha samma egenskaper. Även om 
denna fritidspedagog inte har dessa egenskaper så kan föräldrarnas förväntningar få denne att spela 
en roll av en fritidspedagog som faktiskt har dessa egenskaper. Det är då möjligt, enligt Goffman, 
att fritidspedagogen tar dessa egenskaper och gör de till sina, rollen som fritidspedagogen har spelat 
har nu blivit en  integrerad del av dennes personlighet. 

Utöver Goffmans teori analyseras denna kategori med hjälp av professionaliseringsbegreppet 
autonomisering (Colnerud & Granström, 2002). I studien beskriver fritidspedagogerna att de känner 
att de inte alltid hinner med, att det finns för lite tid samt att de känner stora krav på sig. Vidare 
beskriver de hur deras ansvarsområden ibland ändras och de får utgöra ett alltmer större stöd för 
lärarna i skolan. Allt detta tyder på att det är möjligt att det finns brister i fritidspedagogernas 
autonomi. De innehar inte en hög inverkan på deras egna arbetsvillkor och istället för att det är 
andra yrken och individer som får anpassa sig till fritidspedagogerna och deras kunnande, så går det 
att tolka att det istället är fritidspedagogerna om anpassar sig till andra. 

5.4 Yrkesroll
Informanterna anser att exempel på faktorer som påverkar fritidspedagogens yrkesroll, bland annat 
är att det är viktigt att kunna planera, skapa struktur och trygghet, ha en tydlig målfokusering som 
även ska förmedlas till barnen men även ha tydliga ramar som de kan arbeta med. Det är viktigt att 
vara förberedd och insatt i dagens planering för att på så skapa större möjligheter att se till alla 
barnens bästa i gruppen.

Jag måste ju ha nån slag övergripande plan, att gruppen inte drar iväg...se den enskilda och  
förhoppningsvis utveckla allihop och både som grupp och enskild så är det ju...en bra dag då har  
jag varit bra sträng och rolig å inlyssnande.  (Mia)

Det är att barnen ska vara trygga med mig. De ska känna att dem...kan lita på mig. Att jag e en  
tydlig vuxen och att jag kan också vara lite busig. Det e inte bara en över och under utan vi e som 
samspelta. Det här e vårat jobb, både barn och vuxnas.  (Nina) 

Ja jag vill ha en bra verksamhet för barnen. En bra, trygg och rolig och spännande...ja men du vet  
alla de där orden. Men liksom en bra ram för hur vi ska liksom jobba och se produktionen,  
utvecklingen med barnen och oss själva också.  (Linnea)

Enligt informanterna är även kollegor en faktor som påverkar deras yrkesroll i och med att de ofta 
har ett nära samarbete med varandra. Informanternas tankar kring hur en kollega bör vara är att de 
ska kunna delegera, ta ansvar, ha en god kommunikationsförmåga, förståelse för varandras 
arbetsuppgifter, vara delaktig och framförallt att kunna samarbeta. Utöver detta beskriver Mia att 
verksamhetsutveckling är viktigt, dock förklarar hon samtidigt att just detta kan ses som något 
hotfullt för vissa, då det innebär nya idéer osv. Vidare uttrycker Linnea att det är viktigt att ta del av 
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varandras erfarenheter för att kunna se vad som fungerar bra i denna verksamhet men även vad som 
fungerar mindre bra och vad som i sådana fall kan förbättras.

Nä men det e ju det att man e delaktig i hela verksamheten att man driver fram. Det måste ju alla  
göra. Vara med på tåget.  (Nina)

Ja men det e ju att vi e tillsammans, att vi samarbetar och ehm...gärna tänker nytt, att diskutera,  
vara med i nätverk...det tycker jag e viktigt. Att få den hära inputen från andra som inte jobbar  
här...vi e ändå en ganska isolerad liten ö här på nåt vis.  (Linnea)

Fritidspedagogerna styrs idag av skollagen, Lgr 11 samt Skolverkets (2007) allmänna råd 
(Hippinen, 2011). Dessa styrdokument kan tolkas som att fritidspedagogerna innehar ett relativt stor 
handlingsutrymme när det kommer till hur de kan utföra sitt arbete, dock krävs det en viss form av 
agerande för att de ska kunna uppfylla de mål som är satta av de tre styrdokumenten. Det handlar 
om vägen fram till målen (Rohlin, 2012). När det kommer till att planera innehållet i verksamheten 
så anser informanterna att detta är något som de utformar tillsammans, där de tar hänsyn till de mål 
som är satta. Sedan är det upp till varje arbetsgrupp att bestämma hur de ska gå till väga.

Nej men man får ju vara delaktig när man börjar med sin planering och sen är det ju att vi har ju  
en arbetsordning. Eller det...vi har alla barnen och då vet vi vad de ska gå igenom som går på den  
här skolan och då följer man ju det.  (Nina)

Informanterna säger att det finns stora möjligheter att få påverka innehållet, dock finns det yttre 
faktorer som måste beaktas, exempelvis resurser som pengar etc. Utöver detta finns det nedskrivna 
punkter om specifika saker som ska göras under året. Majoriteten av informanterna uttrycker att det 
är ett väldigt fritt jobb på det sättet att det mesta går att utforma så att de ändå tar hänsyn till de 
styrdokument som finns, det gäller bara att vara kreativ. Här ser informanterna att det går att dra 
fördel av att arbeta i arbetslag, då arbetet som ska göras kan fördelas till de som vill och innehar 
bäst kompetens gällande en viss uppgift.

Men om nu rör oss innanför ramarna, så har jag ju ändå ett ganska stort spelutrymme.  (Mia)

Mm...det e ju så att vårat yrke är ju ett stort...alltså vi kan ju bestämma själv men nu har vi ju Lgr  
11 som vi har att stödja oss på. Så vi ska ju också ha in en del i våran verksamhet men jag tror inte  
att det är så svårt eller jag upplever inte att det är så svårt att få med allting.  (Nina)

På frågan om de anser att de har arbetsuppgifter som inte hör till deras yrket, svarar flera av 
informanterna att det är en väldigt komplex fråga. De nämner att fritidspedagogens yrkesroll har 
blivit större och mer bred men även att fritidspedagogerna har ”tradition” att fixa och trixa på det 
som behövs göras, oavsett om de arbetsuppgifterna ligger utanför verksamhetens egentliga syfte. 
Lotta nämner att det ibland kan bli för mycket att ”agera kurator” åt föräldrarna som behöver prata 
av sig. Det kan vara svårt att finna den tid som behövs för att ta hand om både föräldrar och barn 
samtidigt. Utöver detta så anser även majoriteten av informanterna att en del praktiska uppgifter 
vore skönt att slippa, exempel på detta kan vara att om det finns barn med diabetes i barngruppen så 
är det fritidspedagogerna som ger dem insulinsprutor.

Det e ju dem här assistentdelarna som typ, jag har diabetesbarn och då ska man ta sprutor och  
räkna ut. Jag har haft stomibarn att byta på...det tycker inte jag räknas som mina uppgifter. Dem 
skulle jag ju verkligen vilja eller...inte slippa men alltså det e en belastning. Mer å tänka på att just  
när man har nån livs i sina händer det e lite grann det och så har man inte utbildning fört.  (Nina) 
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Nej inte...just nu kan jag inte komma på nånting sånt utan just de praktiska sakerna e vi ganska van  
och invaggade i att vi ska utföra. Och i skolans värld och hur vi jobbar och hur vi samverkar och  
samarbetar...det trivs vi ju med både dem och vi har ju vinning av det. Vi klarar oss ju liksom inte  
utan dem och dem klarar sig inte utan oss.  (Cecilia)

Linnea tar även upp sin syn på skolan och uttrycker att det är en svår balansgång att vara delaktig 
men inte för delaktig i skolans verksamhet. Hon förklarar vidare att hon anser att alla tycker att 
fritidspedagogerna är för mycket i skolan men hon vet inte hur det ska kunna lösas på ett annat sätt 
än att fortsätta som de gör. Dock menar Linnea även att fritidspedagogerna måste passa sig så att de 
inte istället för fritidspedagog enbart får en roll som assistent på sig i skolan, dock är detta något 
som hon anser att hon i dagsläget är.  

För vi har ju en...alltså eftersom att man jobbar heltid så vad ska jag göra den tiden om jag inte e  
inne i skolan...när barnen e inne i skolan? Jag vet inte. Men samtidigt kan jag tycka att jag har ju  
andra kompetenser som inte lärarna har som ehm...vad ska jag säga...som jag kan nyttja när jag är  
i skolan, på ett annat sätt än vad lärarna kan.  (Linnea)

Det där e en balansgång för att det...jag vet inte...man kan känna sig utnyttjad men det handlar  
återigen om det där med personer...alltså var man liksom gör av det.  (Linnea)

Majoriteten av informanterna vill ha mer tid för planering och förberedelser, att inte alltid behöva 
jäkta igenom så många delar av arbetsdagen. Informanterna uttrycker även en gemensam önskan 
om att spendera mer tid med mindre barngrupper, för att på så vis kunna föra en annan dialog med 
barnen som inte kan göras i de stora barngrupperna. Andersson (2013) beskriver hur 
fritidspedagogernas handlingsutrymme är relativt stort men att de krymper i takt med att 
förändringar inom strukturella faktorer sker, exempel på detta är de allt mer större barngrupperna. 
När de resurser och villkor, som krävs för att kunna uppfylla de satta målen, inte utdelas känner 
fritidspedagogerna att de inte räcker till. 

Men det e ju det här gruppen och kompissamtalen. Att just det här med sociala biten, att hinna  
prata med alla, att kunna ha samtal med liten grupp, med stor grupp...alltså det finns lite tid för de.  
(Nina)

Sammanfattande analys och kommentarer
Samtliga av fritidspedagogerna anser att deras yrke är väldigt fritt utformat, trots att de har 
styrdokument som de måste efterfölja så är det upp till dem att planera hur innehållet i 
verksamheten ska se ut för att kunna efterfölja dokumenten. Även här kan 
autonomiseringsbegreppet (Colnerud & Granström, 2002) vara till hjälp för att skapa en större 
förståelse. Det kan vara lätt att tro att fritidspedagogerna besitter stor autonomi med tanke på deras 
tidigare beskrivning av hur fritt det är. Dock går det att utläsa att detta endast gäller utformningen på 
innehållet i många av deras arbetsuppgifter och inte lika mycket i ett vidare perspektiv. 
Fritidspedagogerna uttrycker även en önskan om att få mer tid att lägga på bland annat 
barngrupperna. Om deras autonomi hade varit större så hade de haft en chans att kunna skapa en 
annan fördelning bland de resurser de är tilldelade samt att deras självbestämmande hade varit 
kraftigare även utanför verksamhetens innehåll. Att många av dem dessutom känner att de har 
arbetsuppgifter som inte faller inom deras ansvarsområden och att de känner att de riskerar att bli 
sedda som assistenter, kan tolkas som starka indikationer på att det brister i fritidspedagogers 
autonimiseringen. 
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Att vissa av fritidspedagogerna upplever att de ibland får rollen som assistent kan enligt Goffman 
(2009) handla om att skolan (och i ett vidare perspektiv samhället) har skapat förväntningar på att 
fritidspedagogen ska fylla den rollen. Till exempel, om alla i din omgivning förväntar sig att du 
alltid ska ställa upp när någon blir sjuk och då samtidigt ta över dennes arbetsuppgifter, så är det 
möjligt att även du själv börjar förvänta dig det av dig själv, vilket i sin tur kan innebära att du för 
vidare de förväntningarna på dina kolleger som osv. Detta riskerar då att öka kraven och 
förväntningarna på dig som fritidspedagog.

 
5.5 Kompetenser
Hansen (1999) beskriver hur fritidspedagogerna ser på de kompetenser de besitter och det 
framkommer att de anser sig inneha en omsorgsförmåga som kombineras med att kunna ge stöd för 
barns generella utveckling, detta är även en uppfattning som informanterna delar. Vidare tar Hansen 
(1999) upp att fritidspedagogerna skiljer sig från lärarna på den punkten att fritidspedagogernas 
kompetenser inriktar sig mer på praktiskt verksamhet än en mer teoretisk. Flera av informanterna 
anser att det som gör fritidspedagogyrket unikt är att det innehar en relativt stor frihet att forma sina 
arbetsuppgifter. Detta underlättar då att kunna se till barnens behov men även deras egna. Vidare 
uttrycker bland annat Cecilia med att en ytterligare unik aspekt är att vid behov kan de tvärvända 
och ändra på planering och arbetsuppgifter om det inträffar något som är av större vikt. Lotta menar 
också att det dessutom är förmågan att kunna vara spontan och utforma verksamheten utifrån egna 
och barnens intressen, är något som bidrar till yrkets unika karaktär. 

...men alltså jag kan ju tycka att hitta vägar, att låta vissa barn växa, att liksom se...att se  
utmaningen i att den här gruppen inte är trygg, hur gör vi den trygg. Att få se barn växa. Att hitta  
vägar att stärka och att sen få bygga dem...  (Mia)

Det e kul och att man jobbar med människor, det gör ju att det händer grejer. Och att man får jobba 
i ett arbetslag, att man får hjälpas åt och ta del av varans kunskaper tycker jag är bra.  (Lotta)

Skolverkets rapport (2007) poängterar att fritidspedagoger bör inneha kompetenser som att kunna 
utveckla samspelet i barngruppen, kunna kommunicera med alla barnen i gruppen och deras 
föräldrar samt föra ett kontinuerligt arbete att hjälpa till att stärka barns identitet och självkänsla 
Detta är även något som majoriteten av informanterna anser att de besitter. Nina belyser att en 
viktig aspekt i yrkesrollen är att fritidspedagoger ser barnen på ett annat sätt än vad skolan gör. 

Man ser deras andra kompetenser, deras sociala kompetenser, som det viktigaste medan skolan ser  
att de ska kunna sina mattegrejer. Men jag tror fortfarande att om man inte har det bra  
runtomkring sig, då lär man sig inte.  (Nina)

Jag tror att i många barn kommer ihåg sitt fritids...att där var ett ställe där man både kunde slappa  
och ha roligt och vara synlig för vuxna.  (Nina)

Fritidspedagoger har länge haft svårt att beskriva sina professionella kompetenser (Skolverket, 
2011) och Andersson (2013) beskriver att de är ovana att reflektera och tala om sina kunskaper och 
kompetenser samt att få dessa nedskrivna. Andersson påpekar även att många av de kompetenser, 
kunskaper och färdigheter som fritidspedagoger innehar är av en tyst karaktär. Detta är något som 
kan kopplas samman med att yrken som består av mellanmänskliga kontakter har svårare att 
artikulera och sammansätta deras kunskaper. Utöver dessa faktorer så är även deras kunskapsbaser 
ofta baserade på ett flertal olika discipliner och är relativt vaga. Detta kan kopplas samman med att 
informanterna i denna studie hade svårare att tala om sina egna kompetenser och kunskaper än de 
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övriga samtalsämnena under intervjun. Flera av informanterna associerar viktiga kunskaper för sin 
yrkesroll som kunskapen att kunna lyssna på vad människor säger, förstå gruppdynamik, vara insatt 
inom utvecklingspsykologi samt att skapa relationer.

Det hänger också ihop med ju mer krav man får från föräldrar och utifrån och man snävar ihop  
våran värld på någotvis, desto mer måste jag ha kunskap och kunna uttrycka mig på ett så sätt att  
jag liksom kan förklara.  (Mia)

I arbetet med barngrupper, anser Cecilia att det även är viktigt att kunna vara tydlig, ansvarsfull 
samt ge barnen respekt. Att ha kunskaper inom samtalsteknik, ha en stor social förmåga samt att 
vara en ”människokännare” är något som majoriteten av intervjupersonerna anser är viktiga 
kunskaper för fritidspedagoger. Vikten av att kunna vara social är något som styrks av bland annat 
Andersson (2013) som beskriver att relationskompetensen och att i samspelet med barnen kunna 
nyttja sina kunskaper och sociala färdigheter, är kompetenser som fritidspedagoger bör inneha.

Man måste kunna lyssna på varann och vara lyhörd och förstå att vi har olika ryggsäckar, att vi har  
olika perspektiv och tänker olika.  (Cecilia)

Flera av informanterna uttrycker att det är viktigt att vara en trygg och tydlig vuxen som vågar att 
göra sitt jobb även i svåra situationer.

...och att de vänder sig till en när de vill ha hjälp både när det är bra saker och när det är sämre  
saker eller bara vill visa saker.  (Cecilia)

...ska man jobba inom det här yrket så måste man kunna våga ta kontakt och man måste kunna 
våga ta i de här svåra kontakterna.  (Linnea)

Att vara flexibel är en egenskap som majoriteten av informanterna kopplar till sina kompetenser. 
Detta är även något som Andersson (2013) bekräftar är vanligt förekommande. Dock påpekar 
Andersson att kraven på fritidspedagogerna att vara flexibla har ökat och att den ibland kan 
upplevas som negativ, på grund av att fritidspedagogen ska vara en ständig inhoppare som ställer 
upp för andra vilket i sin tur kan resultera i att deras egna arbeten blir lidande samt dem själva. 
Denna flexibilitet kan även innebära att arbetet som de utför blir gränslöst och otydligt på grund av 
att de då förvänta ta med sin kompetenser till andra ansvarsområden, vilket är något som 
majoriteten av informanterna bekräftar.

...sen är det ju viktigt att vi inte blir uppäten.  (Nina)

Sammanfattande analys och kommentarer
I denna kategori går det att med hjälp av Goffmans (2009) teori, finna nya sätt att se på situationer. 
Som tidigare har beskrivits har fritidspedagogerna förväntningar på sig att vara en hjälplärare i 
skolan, att vara en ständig inhoppare. Det är även möjligt att de mer eller mindre kommer till insikt 
om att andra anser att exempelvis skolans ansvarsområden är viktigare än fritidshemmets, detta tror 
jag kan resultera i att fritidspedagogerna kan hamna i en självuppfyllande ond cirkel. Det finns risk 
att de tar på sig rollen som ”hjälpläraren” och gör den till sin. Vilket innebär att de strävar emot sig 
själva genom att fokusera på förväntningarna som finns på denna roll istället för rollen som 
fritidspedagog. Jag tror att det här är väldigt lätt att bli ”blind” för vilken roll det är som spelas och 
var den tar slut. Det är även möjligt att färdigheten att vara flexibel, som majoriteten av 
informanterna använder sig av, kan agera som en ”mask” som de tar på sig för att det är detta som 
förväntas av dem och i slutändan är det möjligt att tolka detta till att de inte längre ser att de har på 
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sig en mask eller spelar en roll utan de anser nu att vara flexibel är en färdighet som alla 
fritidspedagoger bör inneha. 

Det kan vara svårt att skapa autonomi för fritidspedagogerna när det kommer till avgränsningar för 
deras kompetensområden (Colnerud & Granström, 2002). Fritidspedagogerna i studien beskriver 
hur komplext det kan vara att göra dessa avgränsningar i ett yrke som bara blir bredare och bredare, 
där fritidspedagogen ses som den som ska fixa det mesta och vara lite av en alltiallo. Detta breda 
spektra gör även att en framtida förvetenskapligande av yrket (Colnerud & Granström, 2002) 
försvåras då det är, i min mening, svårt att monopolisera särskilda kunskaper och på så vis 
avskärma allmänheten från att utöva detta om denna kunskap och kompetenser ständigt är 
gränsöverskridande och tar sig in på andra yrkesgruppers områden.

5.6 Legitimation
Om fritidspedagogerna ska ha legitimation eller inte, är något som det ha diskuterats om en hel del i 
bland annat media (www.lararnasnyheter.se). Dock anser majoriteten av informanterna att 
legitimationen inte har så stor betydelse för dem.

Ja...jag tycker att det e lite konstigt alltså att det här med legitimation plötsligt har blivit en sån  
status grej, att det ska förhöja yrket. För alla vi har ju en examen, vi har ju gått vår utbildning och  
vi har ju fått på papper och sen att det ska heta legitimation det har jag egentligen inte förstått... 
(Cecilia)

De kunskaper som karaktäriserar fritidspedagogyrket är, enligt flera av informanterna, kunskapen 
om barn, att se barnet som ett barn med tillhörande utveckling samt att se barnet från en annan sida 
än vad exempelvis lärarna gör. Vidare beskriver dem hur detta är kunskap som fritidspedagoger 
besitter som yrkesgrupp till större grad än andra yrkesgrupper oavsett om de får någon legitimation 
eller inte.

Att kunna möta barn tror jag och göra nått bra av det mötet.  (Mia) 

Jag kan ju säga att ganska många fritidspedagoger...alla som man känner eller...vi e ju hemskt  
duktiga att prata med barn och vi e duktiga att prata med vuxna och vi e duktiga att prata med  
okända människor. Vi har en egenskap att vi e inte rädd för att ta kontakt med människor. Det  
tycker jag.  (Cecilia)

I skolverkets rapport (2007) framkommer det att det är viktigt med personal som har en pedagogisk 
högskoleutbildning för verksamhetens kvalité. Enligt en rapport från Skolverket (2011) så består 
fritidshemmens personal inte bara av fritidspedagoger, dessa utgör cirka 30 procent, resterande 
personal består av exempelvis förskolelärare samt personer som är utbildade inom pedagogik och 
social omsorg. Flera av informanterna  anser att om förskolelärare ska få legitimation så ska även 
fritidspedagogerna få detta. Cecilia anser att det ska vara lika eftersom att det är lika lång utbildning 
samt lika mycket pondus. Alla ska ha rätt till samma kraft. Cecilia hoppas däremot att det inte ska 
påverka deras yrkesroll att inte ha legitimation, då barn behöver deras verksamhet oavsett om det 
finns legitimation eller inte. Det ska inte behöva påverka menar hon, utan det som ska påverka är 
människorna som jobbar med barnen.

Ja jag vill ju hoppas att det inte sitter i orden utan att det sitter i människorna som jobbar. Om 
ordet legitimation skulle göra att jag kunde förändra mitt jobb...alltså jag tror inte det utan det som 
förändrar vårt jobb och hur vi tänker det e ju faktiskt tid och hur stora lokaler vi har, hur mycket  
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pengar vi har, hur mycket personal vi har att röra oss med.  (Cecilia)
 
Både Nina och Mia anser att avsaknaden av legitimation är inget som är viktigt eller påverkar dem 
personligen, då det inte inverkar på hur fritidspedagoger utför sitt yrke. Dock uttrycker Mia en stor 
ilska över att vara i den sitsen de befinner sig idag, att förskolelärare får legitimation men inte 
fritidspedagoger.

Jag tycker att vi sänker oss...jag är en gammal stuv. Jag tror inte på legitimation...eller jag vill inte  
ha det. Jag vill inte bedöma ett barn utefter deras kunskap. Jag vill bedöma dem utefter vad de har  
för social kompetens. Jag tror inte att papper är nånting att komme med.  (Nina)

Den logiken för mig är helt ofattbar. Sen kan man ha den här diskussionen om legitimation som 
sådan och vad den tillför i praktiken...jag förstår tanken, jag förstår liksom och jag vill också höja  
statusen och när tanken är att höja statusen och vi inte får den ja då är något sagt med det också. 
(Mia)

Mia tror inte heller att majoriteten av föräldrarna till barnen på fritidshemmen bryr sig nåt större om 
de har legitimation eller inte. Legitimation påverkar inte arbetsinnehållet, oavsett legitimation så 
anser Mia att fritidspedagoger vet vilka deras arbetsuppgifter är. Dock tror majoriteten av 
informanterna att det troligtvis kommer att påverka att huruvida fritidspedagogerna kommer att få 
legitimation eller inte kan komma att påverka synen på deras arbete i framtiden. Mia menar även att 
det troligtvis kommer att bli allt mindre folk som vill utbilda sig till fritidspedagoger.  I likhet med 
Pål anser Lotta att legitimationen kan fungera som en statushöjning och på så vis kan göra att 
fritidspedagogerna känner sig jämbördiga med lärarna i deras arbetslag. Hon tror även att det kan 
spela roll för föräldrarna om deras fritidspedagoger har legitimation eller inte då det kan ses som en 
form av status.

...jag menar varför skulle folk välja, med tanke på lön och status, att bli fritidspedagog idag? Så i  
förlängningen...självklart påverkar det. Förmodligen jobbar jag ju i ett utdöende yrke.  (Mia)

Alltså rent så där i verksamheten tror jag inte att de har nån betydelse men det har en betydelse för  
en själv...att man inte rangordnas på samma sätt som andra lärargrupper. Och jag tycker det är  
förödande för yrket måste jag säga.  (Linnea)

Linnea poängterar att legitimationsfrågan kommer ha betydelse för yrkets överlevnad. Legitimation 
behövs för att höja statusen och för att det ska fortsätta att bli klassat som ett yrke. Däremot anser 
Linnea, i liket med flera av de övriga informanter, inte att det har någon betydelse för innehållet i de 
arbetsuppgifter de utför. 

Jag menar vi har ju hållit på och jobbat så här i hundra miljoner år och vi har ju inte haft nån  
legitimation. Det handlar ju jätte mycket det där vad man har för ramar liksom vad man jobbar  
efter och då spelar det ingen roll om man har legitimation eller inte. Den finns ju där ändå. 
(Linnea)

Sammanfattande analys och kommentarer
Genom att använda sig av professionaliseringsbegreppet stängningsstrategi (Colnerud & Granström, 
2002) går det att analysera denna kategori som att legitimation skulle stänga fritidspedagogyrket 
från yttre påverkan och ge utövarna förtolkningsrätt om hur yrket bör utövas. Fritidspedagogerna 
anser att oavsett införandet av legitimation eller inte så kommer de att fortsätta utföra ett adekvat 
arbete. De uttrycker även att införandet av legitimation inte på något sätt påverkar den utbildning 
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och bakgrund de besitter. Detta går att tolka som att de ställer sig skeptiskt till hur legitimationen 
ska kunna hjälpa till att utveckla verksamheten. Här går det då att dra paralleller till Goffmans 
(2009) teori om masker, roller och förväntningar. Fritidspedagogerna anser inte att en legitimation 
skulle påverka den roll de spelar eller de förväntningar som ligger på dem i deras samspel med 
andra aktörer på verksamhetens arena. De anser att de redan innehar de kompetenser och kunskaper 
som deras roll kräver, vilket i sin tur innebär att en legitimation inte är nödvändig för deras 
rollprestation. Utifrån autonomibegreppet (Colnerud & Granström, 2002) är en möjlig analys att 
fritidspedagogerna upplever en stor frihet i sitt yrke trots deras underordnade funktion till skolan. 
Detta medför då att de upplever att de innehar en stor autonomi när det kommer till utformandet av 
sin yrkesroll utanför skolans ansvarsområden. Med andra ord går det att tolka detta som att en 
legitimation inte ökar graden av autonomi, vilket därför kan vara en av anledningarna till att det inte 
är intressant för fritidspedagogerna att tillförskansa sig en legitimation. Dock anser flertalet av dem 
att en legitimation kan komma att påverka deras status och roll i framtiden. Genom att än en gång 
utgå från Goffmans (2009) teori går det att tolka detta som att när andra läraryrken tilldelas 
legitimation, tror fritidspedagogerna att detta leder till att samhällets aktörer även förväntar sig att 
detta även ska ingå i fritidspedagogens yrkesroll. Det kan även innebära att förväntningarna sänks 
då, enligt Goffmans teori, så anpassar sig rollen efter de förväntningar som ges, vilket kan kan 
tolkas som att om legitimationen uteblir så sänks förväntningarna från de övriga aktörerna. Båda 
dessa tolkningar kan då vara orsaken till att flera av fritidspedagogerna tror att en legitimation inte 
påverkar dem nu men att det kan komma att påverka dem i framtiden, då rollförändringar sker 
successivt. 

6 DISKUSSION

Syftet för denna studie var att undersöka hur fritidspedagoger ser på sin egen professionalitet. Jag 
har studerat vilka de centrala färdigheter samt kunskaper är som fritidspedagoger associerar med sin 
yrkesroll, vilka kompetenser samt kunskaper som fritidspedagoger tror att lärare och föräldrar 
associerar med fritidspedagogens yrkesroll, hur fritidspedagogen själv kan planera och genomföra 
sin verksamhet samt på hur avsaknaden av en legitimation kan påverka deras yrkesroll. 

Till viss del anser jag att resultaten besvarar studiens syfte och frågeställningar, dock är det inte 
möjligt att redovisa en ”faktisk sanning” som alla informanter i studien ser som den enda möjliga 
förklaringen till deras upplevelser av studiens ämne. Det bör även tas i beaktning att varje individ 
med sina erfarenheter är unika, vilket innebär att det är komplicerat att tydliggöra detta med hjälp 
av en teori samt begrepp eller tidigare forskning. Resultatet av studien är därmed min tolkning där 
tidigare forskning och vald teori och begrepp implementeras med informanternas beskrivningar. 
Studiens resultat kan inte heller generaliseras till liknande populationer på grund av att urvalet är 
relativt litet, utan mitt syfte har konstant handlat om att belysa dessa informanters egna 
beskrivningar och tolkningar av sitt yrke.

I analysen framkom att majoriteten av informanterna anser att de har en förmåga att ge omsorg, att 
kunna se och ge stöd för barnens generella utveckling, att ha en stark social kompetens vilket i sin 
tur hjälper dem att agera relationsskapande samt att kunna kommunicera och samtala med alla barn 
i gruppen och deras föräldrar. Dessa kompetenser är även något som tidigare forskning beskriver att 
fritidspedagoger bör inneha (se Andersson, 2013; Skolverket, 2007). Näst intill alla informanter 
använder sig av ordet ”flexibel” när de talar om sina färdigheter. Detta ord är även väldigt ofta 
förekommande i tidigare forskning och används ofta för att beskriva fritidspedagogers färdigheter. 
Dock tas det både i den tidigare forskningen samt i informanternas beskrivningar upp, att vara 
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flexibel inte alltid är något positivt utan kan också agera hämmande för fritidspedagogernas 
yrkesroll (se Andersson, 2013). Det är lätt hänt att flexibiliteten suddar ut gränserna mellan olika 
ansvarsområden och skapar rollen som den ständige inhopparen eller hjälpläraren för 
fritidspedagogerna i skolan. Utöver redan tidigare nämnda kunskaper och färdigheter så skiljer det 
sig åt lite när det kommer till vilka av dessa informanterna ser som sina starkaste och mest relevanta 
för sin yrkesroll. Här tas det upp olika färdigheter som att skapa struktur, vara empatisk, lyhörd, en 
tydlig vuxen samt en förmåga att våga ta tag i svåra situationer och samtal med både barn och 
vuxna. Att det trots allt skiljer sig mellan de de olika informanter visar att de är alla olika individer 
som har hittat sina sätt att utvecklas och hantera fritidspedagogens komplexa yrkesroll. Trots detta 
kan jag urskilja likheter i informanternas beskrivningar om sina kompetenser som även bekräftas av 
tidigare forskning, vilket kan tydas som att det är mycket möjligt att det finns andra 
fritidspedagoger som har liknande upplevelser om vilka kunskaper och färdigheter de besitter och 
varför dessa är viktiga för deras yrkesroll.

Det framgår att majoriteten av informanterna anser att det har skett en förändring gällande lärarnas 
sätt att se på fritidspedagogen. Från att ha gått från att näst intill enbart se fritidspedagogen som ett 
sätt att få avlastningshjälp till att visa respekt och uppskattning samt att se behovet av 
fritidspedagoger och deras kunskaper. Många av informanterna upplever att de är oerhört 
eftertraktade av lärarna att det skapas förväntningar på att fritidspedagogerna ska vara en ständig 
följeslagare till lärarna. Trots att de beskriver en förändring av lärarnas synsätt samt att de upplever 
att de har ett bra samarbete med lärarna, uttrycker flera av informanterna att de är rädda att få rollen 
som assistent. Även detta är något som bekräftas av tidigare forskning (se Andersson, 2013; 
Calander, 1999) och som kan tolkas att oavsett hur samverkan mellan skolan och fritidshemmet ser 
ut, är fritidspedagogens yrkesroll så komplex och bred att den saknar en tydlig definition om exakta 
ansvarsområden. Detta skapar i sin tur en väldigt svår sits för dagens fritidspedagoger som 
samverkar med skolan och utöver detta även ska hålla en tydlig fokusering på fritidshemmets mål 
och riktlinjer. Denna komplexitet är något som även detta bekräftas av tidigare forskning samt 
informanterna själva. 

Gällande de kunskaper som fritidspedagogerna upplever att lärarna anser att de besitter, så skiljer 
sig informanternas åsikter lite åt. Några uttrycker att de tror att det fortfarande finns dem som enbart 
ser på dem som några som vars största kunskaper är att vara bra på bild, att pyssla och vara roliga 
medan vissa av de andra informanterna tror att lärarna anser att de har bra social kunskap, att de har 
bra kommunikationsförmåga, duktiga på gruppdynamik samt att de är flexibla och anpassningsbara. 
Dock finns det likheter som förenar majoriteten av informanterna genom att de tror att lärarna, 
generellt sett, har en relativt bra syn på fritidspedagogernas kunskaper. 

När det kommer till vilka kunskaper och färdigheter som informanterna tror att föräldrarna anser att 
de besitter, så är informanterna relativt eniga om att föräldrarna har en generellt sett bra syn, och har 
haft under många år, på dem. Informanterna upplever att föräldrarna har lättare att skapa en bra 
relationer till dem än till lärarna, att de ser ett stort behov av fritidspedagoger samt att de uttrycker 
uppskattning över dem och deras verksamhet, vilket även bekräftas i tidigare forskning. Dock 
upplever majoriteten av informanterna att föräldrarnas förväntningar på dem har förändrats på det 
vis att kraven på dem har ökat. Tidigare upplevde informanterna att föräldrarna var nöjda om deras 
barn hade nånstans att ta vägen och kunde aktivera sig men idag har situationen förändrats till att de 
vill att fritidspedagogen ska se hela barnet, ha all kunskap om deras barn samt att veta hur barnets 
dag har sett ut. Utöver detta upplever de även att föräldrarna anser att de ska besitta kunskaper som 
göra att de kan fixa och ta hand om allt som kan uppstå.

Jag fann att när informanterna talade om hur de kan planera, påverka och genomföra sin 
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verksamhet, var det ett ord som alla informanter använde sig av, nämligen ordet ”fritt”. De beskrev 
att det unika med fritidspedagogens yrke är att det är så fritt. Detta ord är även något som går att 
koppla till tidigare forskning där det används för att beskriva fritidspedagogernas innehåll i 
arbetsuppgifterna. Informanterna i denna studie beskriver att trots att de har särskilda styrdokument 
som de måste följa så anser de att de har en väldigt stor frihet när det kommer till planeringen och 
genomförandet av dessa. Detta är något som till viss del förvånade mig då min uppfattning av 
fritidspedagogernas arbetsuppgifter var att de var relativt styrda, speciellt i den samverkan som 
finns mellan skolan och fritidshemmet. Detta är något som kan kopplas till den bild som bland 
annat media ger av fritidspedagogerna. I min mening så beskrivs ofta fritidspedagogen som den 
yrkesgrupp som ständigt får kämpa i underläge. Vilket jag anser tydligt går att se i de diskussioner 
som förts i media om fritidspedagoger ska få legitimation eller inte. Därför var det intressant att 
höra att flera av dem anser att de har ett relativt stort handlingsutrymme. Dock nämner vissa av dem 
att resurser som exempelvis tid och pengar är något som påverkar och minskar handlingsutrymmet, 
vilket även är något som tidigare forskning tar upp (se Andersson, 2013; Skolverket, 2000). Utöver 
detta anser flera av informanterna att de trots planering och liknande inte alltid har den tid de känner 
att de behöver. Tidsbristen är även detta något som ofta förekommer i tidigare forskning och som 
används vid beskrivningar av fritidspedagogers arbetsuppgifter.

Något som för mig gav väldigt överraskande resultat var hur informanterna resonerade kring 
legitimationsfrågan. Majoriteten av dem uttryckte att de inte ansåg att en legitimation skulle 
påverka dem i deras nuvarande yrkesroll. Detta fann jag mycket förvånande då min uppfattning var 
att alla fritidspedagoger vill ha legitimation. En orsak till att jag såg detta som näst intill självkart 
tror jag har att göra med hur media har valt att framställa denna bild. Dock uttryckte flera av 
informanterna att legitimationsfrågan skapade irritation på grund av att de anser att om 
förskolelärare ska ha legitimation så bör även fritidspedagoger få detta. Utöver detta beskrev även 
flera informanter att de tror att en legitimation skulle fungera statushöjande för yrket och att det kan 
komma att påverka synen på yrket i framtiden. Vissa av informanterna använde sig även av ord som 
utdöende yrke för att beskriva sin syn på framtiden. Då frågan om legitimation fortfarande är så ny, 
fann jag det oerhört svårt att hitta tidigare forskning om detta. Jag anser att detta påverkat hur jag 
har kunnat resonera och tolka informanternas beskrivningar om var de står i frågan. Jag tror dock att 
en möjlig slutsats att dra är att legitimation kommer att ha en stor inverkan på fritidspedagogiken 
som yrke och profession. Att inte bli tilldelad legitimation kan även detta komma att påverka 
fritidspedagogernas yrkesroll som helhet. I dagens samhälle anser jag att ordet legitimation är något 
som de flesta har någon form av association till och kunskap om, oavsett om det handlar om 
läkarlegitimation, psykologlegitimation eller lärarlegitimation. I likhet med vad flera av 
fritidspedagogerna i denna studie säger, så anser även jag att en legitimation är något som kan ge en 
särskild profession och yrkesgrupp en viss tyngd, en form av pondus inom yrkesvärlden och även 
agera som en statushöjare. 

Utifrån informanternas beskrivningar drar jag slutsatser att de inte anser att en legitimation skapar 
professionalitet, det är något som redan finns. Det finns i fritidspedagogernas breda kunskaper och 
färdigheter, i förhållningssätten de har till barnen och deras föräldrar samt i deras sätt att utföra sina 
arbetsuppgifter. Med hjälp av teori och begrepp går det även att tolka tidigare forskning samt 
studiens resultat, att i dagsläget uppfyller inte fritidspedagogyrket de krav som krävs för att uppnå 
en fullständig professionalitet. Dock anser jag att det vore intressant med ny forskning kring 
fritidspedagogernas komplexa yrkesroll och vilka krav de egentligen uppfyller i det tysta, det som 
inte syns på pappret och inte heller med lätthet verbaliseras av dem själv. Det kan vara relevant att 
reflektera kring alla de förväntningar och krav som ställs på fritidspedagoger idag och vidare 
undersöka hur långt ifrån fritidspedagogyrket är från att få en legitimation och på så vis vara ett steg 
längre i kårens professionaliseringssträvan.
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Bilaga 1

Intervjuguide 

Bakgrund
1. När utbildade du dig till fritidspedagog?

2. Vart utbildade du dig? 

3. Hur länge har du arbetat i yrket?

4. Hur många arbetsplatser har du haft inom yrket?

5. Har du några andra utbildningar?
-Om ja: Har dessa påverkat ditt nuvarande yrke?

6. Vad fick dig att välja yrket?

7. Vilket inflytande hade du över din utbildnings utformning?

Synsätt
8. Kan du beskriva hur verksamheten har förändrats om du jämför med hur det var när du började 
arbeta?

9. Hur har synen på fritidspedagoger utvecklats under din tid i yrket?
– Synen på fritidshemmet från skolan sett?
– Synen på fritidshemmet bland föräldragruppen?

10. Vilka förväntningar upplever du att föräldrar har på dig som pedagog?
-Anser du att du kan leva upp till dem?

11. Vilka möjligheter ser du som pedagog till att förmedla vad verksamheten innehåller till 
utomstående?

Yrkesroll
 12. Vad anser du att du måste göra för att utföra ett bra jobb?

– För dig själv?
– För andra?
– Kollegor?

13. Till vilken grad anser du att du kan påverka din arbetssituation när det gäller: 
– Tider?
– Innehåll i verksamheten? 



– Arbetsuppgifter?

14. Vilka om några arbetsuppgifter ligger idag på dig som du inte anser hör till ditt yrke.

15. Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja lägga mer tid på?
– Vad hindrar dig idag?

Kompetenser
16. Berätta vad det är som gör fritidspedagogyrket unikt?

17. Vilka kunskaper förknippar du med ditt yrke?

18. Vilka kunskaper tror du andra förknippar med yrket?
– lärare
– föräldrar
– barn

19. Vilka egenskaper och kunskaper skulle du själv säga att du besitter som är viktiga för yrket?

20. Vilka av dessa kunskaper besitter fritidspedagoger till större grad än andra yrkesgrupper inom 
verksamheten?
 

Legitimation   
21. Hur tror du avsaknaden av en legitimation påverkar dig:
      - i ditt yrke?

− i verksamheten?
− hur du uppfattas av föräldrar?

22. Hur påverkar detta dina möjligheter att avgöra att själv avgöra arbetets innehåll ? 

23. Vilken roll skulle en legitimation spela i ditt yrke?



Bilaga 2

Umeå universitet
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Förfrågan om medverkan till intervju.

Jag som vill genomföra intervjun studerar för tillfället till blivande fritidspedagog och intresserar 
mig för hur yrkesaktiva fritidspedagoger upplever sin professionalitet och deras egen syn på sin 
yrkesidentitet. Jag vill ta del av Dina upplevelser och uppfattningar av Din yrkesroll.  

Det är frivilligt att delta och Du får när som helst avbryta Din medverkan i undersökningen, även 
om det sker mitt under intervjun. Om Du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är Du 
i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Du kommer att vara anonym och jag kommer 
inte skriva ut Ditt namn, skolans namn eller något som kan komma att kopplas till Dig. Det som 
sägs under intervjun kommer inte att föras vidare till annan personal och jag som intervjuar har 
sekretess.

Om möjligt kommer intervjun att ske vecka 47 och bör ta ungefär en timme. Intervjun kommer att 
spelas in (inte filmas).

Jag som genomför intervju går sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot 
fritidshemmet. Intervjun kommer att ligga till grund för mitt examensarbete som ska stå färdigt i 
början på januari 2014. Om intresse finns skickar jag gärna ett ex. till Dig när det är klart. 

Om ytterligare information kring intervjun önskas kontakta mig på mobilnr: 070-2389848 eller via 
mail: antegrente@hotmail.com 

Jag bjuder så klart på fika under intervjun!

Med vänliga hälsningar

Andreas Gren


