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”Fritidspedagogen är liksom grunden 

till att allt håller ihop och fungerar.” 

En studie om hur fritidspedagogens roll och kompetens 

uppfattas utifrån ett fritidspedagog och ett lärarperspektiv.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att bidra till kunskapsområdet över vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar fritidspedagogens dagliga arbete i samspelet med lärarna. Studien 

syftar även till att bidra till kunskapsområdet över varför fritidspedagogen är viktig i skolans 

verksamhet. Vi har valt att undersöka detta utifrån ett fritidspedagog och ett lärarperspektiv. I 

studien har en kvalitativ metod använts och fem fritidspedagoger samt fem lärare i norra 

Sverige har intervjuats. Resultatet av studien har analyserats med hjälp av Lindström och 

Pennlerts (2012) didaktiska frågor vad, hur och varför. Några av de viktigaste resultaten som 

framkommer i studien är hur tid, arbetsfördelning och styrdokument ses som de 

bakomliggande faktorerna som påverkar fritidspedagogens roll och kompetens i skolan. Det 

sociala lärandet och fritidspedagogernas flexibla förhållningssätt tycker både 

fritidspedagogerna och lärarna är de viktigaste orsakerna till varför fritidspedagogerna behövs 

i skolan. En slutsats som dragits av studien är att planeringstiden är den främsta faktorn till att 

fritidspedagogens roll och kompetens inte används på rätt sätt. En annan slutsats som dragits 

av studien är att både fritidspedagogerna och lärarna värdesätter fritidspedagogens sociala 

kompetens. De menar att barnen i dagens skola skulle ha svårt att nå upp till de krav och mål 

som är preciserade i styrdokumenten om inte fritidspedagogen hade funnits i skolan med sin 

värdefulla roll och kompetens.  
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Inledning 

Vi upplever att fritidspedagogens yrkesroll och kompetenser på olika sätt har varit ett 

återkommande diskussionsämne under de senaste åren. I vår utbildning på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem har vi under den verksamhetsförlagda 

utbildningen uppmärksammat att fritidspedagogernas roll och kompetenser formas och 

omformas i det dagliga mötet mellan lärarnas och fritidspedagogernas olika arbetssätt.  

Fritidspedagogens yrkesroll varierar sig och enligt Bengts (2011) kan pedagogerna idag 

beskriva hur de utför sitt arbete, samt att det i deras gemensamma arbete med lärarna skapas 

återkommande mönster som enligt Calander (1999) leder till att fritidspedagogen blir till 

exempel hjälplärare, resurs och har hand om halvklassundervisning med mera.  

Det tycks dock fortfarande råda oklarheter kring vad som orsakar att rollerna formas och 

påverkas, samt varför vissa kompetenser får mer plats än andra.  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta examensarbete är att bidra till kunskapsområdet över vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar fritidspedagogens dagliga arbete i samspelet med lärarna, utifrån ett 

fritidspedagog och ett lärarperspektiv. De frågor som vi kommer att söka svar på under 

studiens gång är. 

 

 Vad är det som påverkar fritidspedagogens roll och kompetens när de arbetar i skolan 

enligt dem själva och enligt lärarna?  

 Varför är fritidspedagogen viktig i skolan enligt dem själva och enligt lärarna? 
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Litteraturgenomgång 

Detta kapitel presenterar en kort sammanfattning av fritidshemmets framväxt och 

integrationen med skolan, samt allmänna begrepp och hur dessa kommer fram när 

fritidspedagogen arbetar i skolans verksamhet. Fritidspedagogen benämns ibland med 

begreppet pedagog.  

Från arbetsstugan till fritidshem 

I slutet av 1800-talet grundade Anna Hierta Retzuis arbetsstugan tillsammans med Fridtjuv 

Berg, vars syfte delvis var att få arbetarklassens barn från gatan, där fattigdom och 

kriminalitet förekom (Rohlin, 2012). Torstensson-Ed och Johansson (2000) tar upp att 

arbetsstugan var ett komplement till folkskolans teoretiska undervisning där barn kunde utöva 

praktiska aktiviteter som till exempel läxläsning, väva korgar och hushållsundervisning. 

Torstensson- Ed och Johansson förtydligar att arbetsstugorna fokuserade på barnets 

helhetsperspektiv som inkluderade omsorg, lärande, praktiska och teoretiska kunskaper.  

År 1940 tillskrevs arbetsstugan till Barnavårdsnämnden och Socialstyrelsen, vilket bland 

annat ledde till att verksamheten ändrade namn till eftermiddagshemmet och den dåvarande 

grundtanken om att komplettera skolan med arbete ändrades till att fokusera på barns 

rekreation och möjligheter till lek och fria aktiviteter. År 1965 kom den första 

grundutbildningen för fritidspedagoger och eftermiddagshemmet fick en ny benämning som 

kom att bli fritidshemmet (Rohlin, 2012). 

Fritidshemmets integration med skolan 

Redan i början av 1970-talet startade två stora utredningar vid namn SIA-utredningen och 

Barns fria tid för att föreslå fritidshemmets integration med skolan (Hansen, 1999). Det tog 

dock många år innan samverkan blev verklighet. Under 1980-talet prövade en del fritidshem 

att integrera med skolan och genom detta skapade den dåvarande skolpolitikern Göran 

Persson en kommitté för att utreda hur integreringen hade fungerat. En av de främsta 

orsakerna till att utredningen ägde rum var för att påskynda utvecklingen mot en god 

heldagsomsorg. Skolan behövde expanderas och utveckla sitt samarbete med andra 

myndigheter för att sträva mot målet med ”den samlade skoldagen” (ibid.)  

Under 1990-talet ökade samverkan och allt fler fritidshem flyttade in i skolans verksamhet. År 

1995 ändrades socialtjänstlagen och den så kallade kvalitetsparagrafen skapades där 

fritidshemmets främsta uppgift blev att erbjuda en meningsfull fritid och bland annat vara ett 

komplement till skolan. År 1998 överlät Socialstyrelsen tillsynsansvaret till Skolverket och 
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det medförde att kvalitetsparagrafen skrevs in i skollagen, samt att den dåvarande läroplanen 

ändrades till att omfatta fritidshemmet och förskoleklass (Skolverket, 2011a).   

Rohlin (2012) anser att det framför allt var finansieringen av fritidshemmet, att fritidshemmet 

inte var en obligatorisk verksamhet för barnen, samt barnets sociala utveckling som påverkade 

fritidshemmets integration med skolan.  Hansen (1999) och Calander (1999) däremot är båda 

övertygade om att drivkraften bakom fritidshemmets integrering baserades främst på den 

ekonomiska faktorn, eftersom fritidshemmen var dyra att bedriva, samt att kostnaderna skulle 

minska om fritidsverksamheten flyttade in i skolan. Rohlin (2012) däremot anser att den 

största anledningen till att fritidshemmet integrerade med skolan var i första hand för att 

barnet skulle känna trygghet under hela dagen och stärka barnets helhetssyn och den allsidiga 

utvecklingen. Vilket är i linje med vad som delvis står inrättat i dagens läroplan (lgr11) att 

fritidshemmet har en viktig roll när det kommer till att ge barnet personlig trygghet och 

självkänsla (Skolverket, 2011b). Barnen ska även utmanas till att vidga och fördjupa sin 

allsidiga utveckling genom att utveckla kunskaper om sig själva och sin omvärld (Skolverket, 

2007). Avslutningsvis tar Munkhammar (2001) upp att det i samband med integrationen blev 

svårare för fritidspedagogerna att hävda sin kompetens och det jobb som de utförde i skolan 

och menar att detta ledde till att fritidspedagogens yrkesidentitet försvagades och att det 

dagliga arbetet påverkades på olika sätt.  

Allmänt om yrkesidentitet 

Begreppet yrkesidentitet ligger nära termer som till exempel yrkesroll, yrkesfunktion och 

professionell identitet (Andersson, 2013).  Både Andersson och Börnfors (1996) har en 

gemensam uppfattning om hur yrkesidentitet kan förstås. De uttrycker att yrkesidentiteten 

skapas genom de personliga upplevelserna som man får som yrkesutövare. Vidare menar 

Andersson och Börnfors att yrkesidentiteten också påverkas av de kunskaper som man 

inhämtar genom en yrkesutbildning samt i det kollegiala arbetet inom yrket.  

 Börnfors (1996) fortsätter med att det är genom de enskilda mötena och tillsammans med 

andra som identiteten skapas i relation till de skyldigheter samt rättigheter som är kopplade 

till yrket. Andersson förtydligar att det är genom omgivningens krav och behov som 

yrkesidentitet formas och utvecklas. Bursjöö (2011) anser i sin tur att yrkesidentiteten är 

komplex och har ett samband med personens åsikter, personlighet, intressen och konsekvenser 

vilket delvis är i linje med Andersson och Börnfors argument. Yrkesidentiteten kan kopplas 

samman med de undervisningsstrategier som används i det dagliga arbetet (Bursjöö, 2011). 
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Fritidspedagogens yrkesidentitet under skoltid 

Andersson (2013) är en bland få forskare som har studerat yrkesidentitet hos fritidspedagoger 

och har i sin avhandling kommit fram till hur identiteten kan förstås i relation till nya 

fritidspedagoger som omformas mellan tradition och nya styrformer. Andersson urskiljer fyra 

yrkesidentiteter som framkommer i pedagogernas arbete under skoldagen.  

 

Den första yrkesidentiteten är backuppläraren, vilket innebär att fritidspedagogen kan arbeta 

på två olika sätt. Antingen genom att ta tillvara på sina kompetenser inom ett visst skolämne 

och undervisa i detta ämne till exempel idrott. Det andra arbetssättet går ut på att pedagogens 

arbete styrs av lärarna och att fritidspedagogerna arbetar utan undervisningsansvar med olika 

skolämnen under skoldagen. På grund av detta arbetssätt tunnas pedagogens traditionella 

kunskapsbas ut och ersätts till vis del med nya kunskaper. I denna yrkesidentitet utför 

fritidspedagogen även bedömningar av barnens skolämnes och sociala kunskaper (ibid.).  

 

Den andra yrkesidentiteten Andersson (2013) tar upp är lärare i social kompetens, och 

innebär att fritidspedagogerna själva kan ha ansvaret för undervisningen och dess innehåll. 

Den kompetens och kunskap som fritidspedagogen har ses som värdefull av skolan, men kan 

dock nyttjas till lärarens fördel genom att till exempel dela upp klassen i mindre grupper. 

Fritidspedagogernas kunskaper och insatser under skoldagen blir uppenbara, samt att 

pedagogerna deltar i skolans utvecklingssamtal och de bedömningar av barnen som sker inför 

detta samtal.  

 

I den tredje yrkesidentiteten den skolkompletterande fritidspedagogen, erbjuder pedagogen 

trygghet och omsorg som skapar förutsättning för lärande. Fritidspedagogerna vill helst inte 

delta i formella bedömningar av barn, dock är de delaktiga i utvecklingssamtalen för att stärka 

helhetssynen av barnen.  

 

I den sista yrkesidentiteten den traditionella fritidspedagogen är barns behov och lärande det 

centrala för fritidspedagogerna och de tar i sitt arbete under skoldagen utgångspunkt i barnens 

önskemål, erfarenheter samt initiativ. Pedagogerna i denna identitet motsätter sig bedömning 

av barn (Andersson, 2013).  

 

Avslutningsvis liknar Rohlin (2001) identitetsbildandet som en process där identiteten 

förändras och utvecklas. Detta menar Hansen (1999) leder till att det blir problem kring 
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fritidspedagogernas yrkesidentitet och att denna problematik även kan påverkas av att det 

finns för lite forskning om yrket.  

Allmänt om yrkesroller inom skolan 

Granström tar upp tre olika yrkesroller som förekommer i skolans verksamhet och benämner dessa 

som strukturell, interaktionistisk och systemisk. 

Den Strukturella rollen, innebär att skolan medvetet skapar och tillsätter olika roller för att 

verksamheten ska fungera. Organisationens skapare har bestämt vilka roller som behövs och 

anställer till exempel en lärare som får en lärarroll och som förväntas lära ut. Det är alltså inte den 

som blir anställd som skapar sin roll, utan det är organisationen som avgör hur personens 

handlingar ska gestalta sig. Calander (1999) benämner dock i sin avhandling den strukturella 

rollen som Yrkesposition. Vidare tar Granström upp att för den person som har en strukturerad roll 

innebär det att personen har vissa rättigheter och skyldigheter, vilket även Calander poängterar. 

Dessa skyldigheter och rättigheter menar Granström till exempel kan vara skyldigheten att sätta 

betyg, samt att man har kunskap om vad som hör till rollen och inte. Granström fortsätter med att 

rollen kan förändas eller fråntas när de till exempel tillkommer en nyanställning vilket då leder till 

att organisationen sätter tydliga gränser mellan de olika rollerna och klargör vilka skyldigheter 

respektive rättigheter som ingår i rollen. 

 

I samspelet med varandra menar Granström samt Calander att vi utvecklar en interaktionistisk 

roll, vilket Calander kallar för yrkesfunktion i sin avhandling. Vidare tar Granström upp att 

det inte finns några färdiga mönster för hur rollerna ska spelas eftersom de inte är 

förutbestämda utan förhandlas fram mellan de individer som samspelar. Den interaktionistiska 

rollen är situations och humörsbunden och för att man ska förstå hur rolltagandet etableras 

måste man se till hela det komplexa samspelet som i sin tur leder fram till olika positioner. 

Makt och underkastelse är ofta återkommande roller som skapas i samspelet mellan olika 

individer.  

 

Granström tar upp att i den systemiska rollen är samarbetet den viktigaste grundpelaren och 

alla är beroende av varandra för att organisationen ska fungera. Till exempel fördelas arbetet 

tydligt mellan vem som gör vad och har inte personen utfört sitt jobb eller arbetsuppgifter kan 

konsekvenser skapas för resten av arbetslaget. 
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Fritidspedagogens yrkesroller under skoltid 

Längsjö (2007) redogör tre olika kategorier för hur fritidspedagogens roll kan uppfattas i 

klassrummet. 

Den första kategorin handlar om hur läraren oftast planerar in hur fritidspedagogen ska 

användas och vilka uppgifter som ska genomföras. Kärrby (2000) menar att fritidspedagogen 

lätt kan få en roll som utfyllnad och ta arbetsuppgifter som läraren inte har tid med eller som 

helt enkelt inte anses nog relevanta. Munkhammar (2001) poängterar att fritidspedagogens 

roll lätt kan leda till att de blir elevstödjare vilket innebär att de tar hand om barn som av olika 

anledningar har svårt att klara av klassundervisningen. Torstensson- Ed och Johansson (2000) 

menar dock att fritidspedagogens yrkesroll i skolan har en benägenhet till att bli underordnad 

och tillämpas som en hjälplärare eller extra resurs som blir till lärarens förfogande. Både 

Hansen (1999) och Kärrby (2000) är båda överens om att fritidspedagogen upplever att rollen 

i skolan blir ytlig och kan leda till att fritidspedagogen intar en fusklärarroll som leder till en 

slags schablon, eftersom fritidspedagogen försöker inta lärarens roll.  

Det andra förhållningssättet Längsjö (2007) tar upp handlar om lärarens och fritidspedagogens 

planeringstid där de tillsammans kan sätta upp mål för klassundervisningen. När läraren och 

fritidspedagogen planerar halvklass skapar det möjligheter till att läraren får avlastning och 

fritidspedagogen självständigt får bestämma över hur undervisningen ska läggas upp. Ett 

konkret exempel hur arbetsfördelningen kan se ut vid halvklass, är att fritidspedagogen har 

högläsning och läraren har undervisning i svenska (Flising, 1995). Torstensson- Ed och 

Johansson (2000)  pekar dock på att det vanligaste sättet är att fritidspedagogen intar en roll 

genom att utgöra ett praktiskt komplement till klasslärarens teoretiska undervisning.  

Längsjös (2007) tredje förhållningssätt handlar om att fritidspedagogen kan få mer tid och 

möjlighet till att leda och planera sin egen undervisning i skolan. I denna kategori menar 

Längsjö att det vanligaste arbetssättet blir att fritidspedagogen kopplar undervisningens 

innehåll till ett renodlat fritidspedagogiskt ämne som till exempel värdegrundsfrågor och 

drama. Till sist tar Ursberg (1996) upp i sin avhandling att skolan är en kollektiv arbetsplats 

och att det är upp till var och en att skapa förutsättningar för samarbete och förståelse för att 

forma yrkesrollerna i det kollektiva samarbetet. 

Allmänt om pedagogens yrkeskompetens  

Lindström och Pennlert (2012) beskriver tre områden som en pedagogs yrkeskunnande bör bestå 

av. 
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Det första området kallas för didaktisk kompetens och innefattar hur man lär ut och förmedlar 

kunskap. Detta innebär att pedagogen ska kunna använda sig av kompetenser som har att göra 

med att till exempel utforma väsentliga kunskapsmål, göra meningsfulla ämnesurval genom att ta 

hänsyn till styrdokument, vad eleverna redan kan samt olika ramfaktorer. Pedagogen ska även 

kunna välja passande metoder för sin undervisning genom att skapa olika miljöer och situationer 

där eleverna blir uppmärksamma på innehållet, samt stimuleras till att på olika sätt bearbeta det. 

Pedagogen som arbetar i skolan ska vägleda eleven genom att rikta sin uppmärksamhet mot hur 

eleven förhåller sig till undervisningsinnehållet. Den didaktiska kompetensen handlar även om att 

kunna distansera sig från den egna undervisningen och reflektera över sina egna handlingar, tankar 

samt känslor. Vidare handlar det om att kunna spegla sina erfarenheter mot andra och kunna 

utveckla sin undervisning med hjälp av didaktisk forskning. 

Det andra området Social kompetens innehåller både teoretiska och praktiska kunskaper. Detta 

innebär att den som utövar arbetet har kunskap om elevers utveckling, livsvillkor och kulturer, 

samt ha förmågan att kunna kommunicera, visa omsorg och empati. Genom sitt arbete ska 

pedagogen etablera goda relationer till eleverna men även underlätta relationskapande mellan 

eleverna. Vidare har pedagogen tillsammans med föräldrarna ett fostransuppdrag vars syfte är att 

lära eleverna att ta ansvar för sig själv och andra. Pedagogen ska även vara lyhörd för eleverna, 

samt kunna ta tillvara på deras nyfikenhet, idéer, tankar, engagemang samt erfarenheter. Den 

sociala kompetensen behöver vara utvecklad hos pedagogen för att denne ska klara av att utöva 

ledarskap, men det innebär även att denne kan reflektera över sig själv som ledare. 

Det sista området Lindström och Pennlert (2012) tar upp kallar de för innehålls- ämneskompetens 

och innebär att pedagogen har goda kunskaper inom ett ämne samt förstår hur det är uppbyggt, 

men även att pedagogen kan använda sig av dess kunskaper i olika sammanhang. Vidare har 

pedagogen förmågan att kunna reflektera över kunskapsområdet, kritiskt granska det samt följa 

dess utveckling. Denna kompetens innebär också att pedagogen kan se olika kopplingar mellan 

estetiska ämnesområden och sedan integrera dessa i undervisningen.  

Fritidspedagogens yrkeskompetens under skoltid 

Fritidspedagogens yrkeskompetens består enligt Hansen (1999) av tre olika aspekter: 

Den första aspekten omsorg, hjälp och stöd i vardagen, innebär att fritidspedagogen ska ge 

barnen omsorg och omvårdnad, skapa avkoppling och trygghet. Pedagogen ska även ge 

barnen möjlighet till meningsfull sysselsättning, men även kunna skapa en känslomässig 

relation till barnen genom att bry sig om dem, ge av sig själv, vara engagerad, ta sig tid, 
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samtala, lyssna, samt vara en vuxen som barnen tycker om och kan vända sig till (ibid.). 

Fritidspedagogerna i Anderssons (2013) studie menar att en viktig del av deras 

yrkeskompetens består av att kunna samarbeta samt att på olika sätt kunna möta olika 

personligheter samt familjekonstellationer. Vidare fortsätter fritidspedagogerna med att deras 

kompetens även innefattar att kunna skapa relationer till både barn och vuxna.  

Den andra aspekten Hansen (1999) tar upp är Stöd för barns utveckling, främst på det sociala 

området, vilket innebär att fritidspedagogen hjälper barnet att bli självständigt och tryggt, 

samt utvecklar deras förmåga att kunna klara sig i olika vardagliga situationer som rör mat, 

kläder, hygien och liknande. Vidare lär de barnen att kunna ta ansvar för sina handlingar samt 

för egna och gemensamma ägodelar. De betonar även de sociala förmågorna som att barnen 

ska kunna fungera i en grupp tillsammans med andra, vara en bra kompis, kunna klara samt 

lösa olika konflikter som kan uppstå, men de hjälper även barnen att våga uttrycka sina 

åsikter, att lyssna på andra, visa hänsyn och respekt, tillåta andras olikheter, samt att kunna 

förstå och följa gemensamma regler.  

Den sista aspekten Hansen (1999) nämner är Stöd för barns lärande, detta innebär att 

fritidspedagogen förenar barns lärande med deras personliga behov av kunskap, och att detta 

sedan sättas in ett vidare sammanhang för att bilda en helhet. Detta inkluderar såväl 

fritidspedagogens kunskaper om barnet, dess vardag och familj som deras inställning till att 

lärandet sker med alla sinnen, i konkreta praktiska situationer där barnet är aktivt och 

deltagande (ibid.). Andersson (2013) tar i sin studie upp att fritidspedagogen genom sina 

kunskaper även ska kunna fånga de lärandetillfällen som uppstår genom att ta tillvara på olika 

situationer, samt läsa av barnens olika önskningar.  

Ursberg (1996) poängterar att många av fritidspedagogens kompetenser inte syns tydligt i 

deras vardagliga arbete. Det som är märkbart för omgivningen är pedagogens praktiskt 

estetiska arbete, trygghet och omsorg samt konkreta aktiviteter. Dessa kompetensområden 

utgör sedan grunden för fritidspedagogens kompetens (ibid.). De flesta lärare har även de en 

uppfattning om att fritidspedagogens kompetens riktar sig mot just de praktiskt estetiska 

kunskaperna som bild, musik, drama men även kunskaper som har att göra med barns 

utveckling (Hansen, 1999). 

 

Lärarförbundet (2005) tar upp att fritidspedagogiken innefattar olika former av lärande. Dessa 

olika områden är genus, relationer, konflikthantering, hälsa och rörelse, kultur, natur, 

identitet, språk och kommunikation, elevers inflytande och ansvar. Lärarförbundet tar 
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avslutningsvis upp att fritidspedagogen ska utgå från elevens befintliga kunskaper och att 

lärandet ska ske i en ömsesidig process mellan eleven och pedagogen.  

Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska utgångspunkten där vi förklarar modellen och hur vi har 

tänkt använda den som redskap för vår analys. 

 

Studien tar sin utgångspunkt i Lindström och Pennlerts (2012) modell, den didaktiska 

översiktskartan (se bilaga 1). Denna kan förklaras som en mer öppen och generell modell över 

undervisning och lärande som lyfter de centrala didaktiska begreppen vad/innehåll, 

hur/metoder, varför/syfte.  

 

Vad ska arbetet innehålla? Vad i arbetet är det pedagogen ska rikta sin uppmärksamhet mot 

och bearbeta. Vad i fritidspedagogens förkunskaper måste man ta hänsyn till för att de ska få 

inflytande i verksamheten, samt att pedagogens intressen och behov ska tas tillvara på. 

Hur ska innehållet behandlas? Hur använder pedagogen olika metoder att arbeta med till 

exempel interaktiva metoder som diskussion, värderingsövningar, samtal, grupparbete eller 

gestaltande metoder som lek, drama, bildskapande, musikskapande, rollspel och teater. Vad är 

det pedagogen ska rikta sin uppmärksamhet på. 

Varför bör fritidspedagogen göra detta? De tilldelas ett visst arbetsområde till exempel som 

resurs eller assistent. Vad är syftet med pedagogens arbete och de innehåll samt metoder som 

de väljer att använda sig av.   

 

Hela studien bygger på frågorna vad, hur och varför och därför tycker vi att denna modell är 

applicerbara i vår studie eftersom den kan användas för att granska olika didaktiska samband 

som förekommer i fritidspedagogens arbete. Vi har dock valt att endast använda oss av de 

didaktiska frågorna som analysredskap för att djupare kunna förstå och resonera kring de 

resultat som framkommer om fritidspedagogernas roll och kompetens i studien. Vi har även 

valt att ändra på Lindström och Pennlerts begrepp elev och undervisning till pedagog och 

arbetet för att det ska passa bättre till vår studie. 
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Metod 

I detta kapitel presenterar vi vår datainsamlingsmetod och varför vi valde denna. Vi 

presenterar även vårt urval samt undersökningsgruppen. Vidare beskriver vi själva 

genomförandet, samt de forskningsetiska överväganden som vi gjort inför studien och 

avslutningsvis tar vi upp metoddiskussion.  

Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att få svar på våra 

forskningsfrågor. Detta innebär att vi kommer använda oss av semistrukturerade intervjuer 

där både fritidspedagoger och lärare är våra respondenter. Syftet med att använda sig av en 

kvalitativ intervju menar Johansson och Svedner (2010) är att få så uttömmande svar som 

möjligt av de personer som blir intervjuade. Intervjun ska fokusera på att ta reda på hur 

respondenten tänker beroende på vad den har erfarit. Kvalitativ intervju är ett bra sätt att 

framhäva respondentens personliga erfarenheter och upplevelser och inte bara personens 

allmänna åsikter förtydligar Kvale (1997).  

Det är även enligt Kihlström (2012) viktigt att man tänker på att inte styra intervjun eller 

ställa ledande frågor vid en kvalitativ intervju, eftersom det är respondentens uppfattningar 

och föreställningar som är intressanta och därför får man lägga sin egen förförståelse åt sidan. 

Vilket Patel och Davidsson (2003) lägger fram som en av metodens främsta nackdelar, 

eftersom den som intervjuar kan påverka medvetet eller omedvetet respondentens svar genom 

att använda ett speciellt kroppsspråk eller röstläge. En annan nackdel som författarna tar upp 

är att kvalitativa intervjuer är en tidskrävande metod, eftersom den data som samlas in måste 

transkriberas.  

Urval och undersökningsgrupp 

Vår urvalsgrupp består av sammanlagt tio respondenter, fem fritidspedagoger som är 

verksamma under skolans timmar och fem grundlärare. Respondenterna kommer från två 

olika kommuner i norra Sverige och är geografiskt utspridda på tre olika skolor.  Vid valet av 

intervjupersoner plockade vi medvetet ut personer som vi ansåg kunde tillföra någonting i 

undersökningen (Denscombe, 2000). Respondenterna valdes även eftersom vi sedan tidigare 

erfarenheter visste att det fanns ett nära samarbete på dessa skolor mellan fritidspedagoger 

och lärare. För att öka chansen att få fram de viktigaste åsikterna ska man välja personer med 

olika erfarenhetsbakgrunder (Johansson & Svedner, 2010). Både fritidspedagogerna och 
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lärarna har alla olika antal yrkesverksamma år bakom sig, samt att fritidspedagogerna har 

fritidspedagogexamen och lärarna har en lärarexamen och de arbetar på ett eller annat sätt 

med barn i förskoleklass samt åk 1-3.  

Här nedanför listar vi informanterna med fiktiva namn.  

 

Fredrik utbildad fritidspedagog, tog examen 1991, Fia utbildad fritidspedagog, tog examen 

1999. Fanny utbildad fritidspedagog, tog examen 1991. Felicia utbildad fritidspedagog, tog 

examen 2003. Filippa utbildad fritidspedagog, tog examen 1990. 

 

Lena utbildad grundskollärare åk 1-7, tog examen 1991. Lisa utbildad grundskollärare åk 1-7, 

tog examen 1992. Lotta utbildad förskollärare och specialpedagog, tog examen 1972. 

Linnea utbildad grundskollärare åk 1-3, tog examen 1999. Lars utbildad grundskollärare åk1-

3, tog examen 1998. 

 

Genomförande och analysmetod 

Vi började med att skicka ut ett följebrev (se bilaga 2) via e-post till tilltänkta fritidspedagoger 

och lärare.  För de lärare och fritidspedagoger som valde att delta i studien försökte vi vara 

tillmötesgående samt underlätta för dem genom att ge dem möjlighet till att välja en dag och 

tid som passade för dem, samt att vi erbjöd oss att göra intervjuerna på deras arbetsplats.  Det 

enda vi bestämde i förväg var att vi i följebrevet skrev att vi ville påbörja intervjuerna en 

specifik vecka (v.12). I samtalen via telefon tog vi sedan muntligt upp att respondenterna 

skulle avsätta ca 1 timme för vårt kommande samtal. Detta eftersom Kihlström (2012) tar upp 

att en intervju inte bör överstiga en timme, men att man ska se till att ha tillräckligt med tid så 

att man inte behöver avbryta den, eftersom detta kan leda till att man skyndar på svaren, 

tappar uppmärksamheten och blir stressad. 

Innan intervjuerna satte igång, prövade vi att göra en testintervju med en verksam 

fritidspedagog för att träna vår intervjuteknik och för att se om intervjuguiden (se bilaga 2) 

kändes bra och om det var ett tänkbart material att använda sig av.  Detta anser Johansson och 

Svedner (2010)  är ett bra sätt att förbereda sig på, eftersom det ibland kan vara svårt för att 

vara lyhörd för vad respondenterna svarar. Vi valde att dela upp respondenterna mellan 

varandra, en tog fritidspedagogerna och den andre tog lärarna. Det ledde till att vi inte gjorde 

intervjuerna tillsammans, utan var och en för sig.  
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Intervjuerna tog mellan 40-60  minuter vilket var inom ramen för det som vi muntligt kommit 

överens om med informanterna. I början av samtalet delade vi ut vår intervjuguide (bilaga 3) 

för att skapa en trygghet för informanten under intervjutillfället. Kvale (1997) rekommenderar 

att frågorna i intervjuguiden bör vara utformade efter olika frågeområden som berör arbetets 

syfte och forskningsfrågor vilket kan ses som exempelfrågor eller öppningsfrågor som går att 

följa upp med följdfrågor för att belysa dilemmat från olika håll.  Detta hade vi i åtanke när vi 

utformade intervjuguiden. Under intervjuerna var vi även noga med att använda oss av pauser 

och tystnad eftersom det enligt Johansson och Svedner (2010)  fungerar som en metod att låta 

respondenterna tänka och utveckla sina svar. Det inspelade intervjumaterialet transkriberades 

sedan ordagrant för att underlätta det kommande analysarbetet och för att vi lättare skulle 

kunna avläsa informanternas svar i förhållande till arbetets syfte och forskningsfrågor. Genom 

att läsa, bearbeta och diskutera den transkriberade datan formades sedan övergripande 

kategorier och vi fann olika mönster i svaren. Lindström och Pennlert (2012) didaktiska 

översiktskarta har sedan använts för att förstå och analysera informanternas svar (se den 

teoretiska utgångspunkten.) 

Därefter sammanställde vi resultatet med egna ord utifrån det som respondenten sagt. Vi 

valde även som Kihlström (2012) tar upp att plocka ut citat från intervjuerna för att illustrera 

den egna texten och på så vis få en större trovärdighet i resultatet samt att strukturera först 

resultatet och därefter en sammanfattande analys för att skapa en tydlighet för läsaren. Patel 

och Davidsson (2003) poängterar att det vid kvalitativ forskning inte finns några självklara 

analysmetoder att använda samt att varje forskningsproblem behöver en särskild typ av metod 

och bearbetning.  

Etiska överväganden 

Inför och under intervjuerna har vi haft i åtanke att ett examensarbete måste bygga på respekt 

för de som deltar (Johansson & Svedner, 2010). Respondenterna får inte föras bakom ljuset 

angående undersökningens syfte. I undersökningen håller vi därför Vetenskapsrådet (2002) 

fyra forskningsetiska principer i åtanke. 

1. Informationskravet – de berörda personerna ska informeras om vad undersökningen 

handlar om, vad syftet är samt att det är frivilligt att delta.  

2. Samtyckeskravet – respondenten i undersökningen kan själva bestämma över sin 

medverkan.  
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3. Konfidentialitetskravet – informationen som framkommer i undersökningen och de 

personer som deltar ska ges största konfidentialitet.  

4. Nyttjandekravet – de uppgifter som samlas in från respondenterna får endast användas för 

forskningens syfte.   

I mötet med de enskilda respondenterna informerades de om syftet med studien och de etiska 

principerna till exempel att det var frivilligt att delta i studien och att de när som helst kunde 

avbryta, samt att inga namn på personer eller skolor skulle nämnas i undersökningen. 

Eftersom intervjuerna skulle spelas in var vi även noga med att som Johansson och Svedner 

(2010) tar upp se till att respondenterna gav sitt tillstånd till detta, samt att de försäkras om att 

inga andra än vi kommer att lyssna på inspelningen och att materialet förstörs efter att 

intervjun är bearbetad och resultatet redovisat.  

Metoddiskussion 

När man utför kvalitativa intervjuer har man en bestämd urvalsgrupp. I vårt fall fick vi ett 

bekvämlighetsurval eftersom vi medvetet valde våra informanter. Detta gör att studien inte 

går att generalisera (Johansson & Svedner, 2010).  

Användandet av fem fritidspedagoger och fem lärares åsikter gör även att man inte kan säga 

att studien ger en sann bild av verkligheten, det vill säga att validiteten skulle vara hög. 

Reliabiliteten med vår valda metod anser vi är svår att fastställa. Johansson och Svedner tar 

upp att materialet ska samlas in på samma sätt, vilket det har gjorts. Dock har intervjuerna sett 

olika ut beroende på informanternas erfarenheter och åsikter. 

Johansson och Svedner tar upp att det under intervjuerna kan förekomma yttre störningar som 

påverkar innehållet. Vid intervjuerna med informanterna var det övrig personal som kom in i 

rummet mitt under intervjun, en telefon som ringde eller barn som lekte utanför fönstren och 

detta kan ha påverkat både vår och respondenternas uppmärksamhet och koncentration. Två 

av intervjuerna fick även göras på ganska kort tid eftersom informanterna hade ont om tid och 

detta kan ha påverkat deras svar eftersom de kan ha varit stressade. Vi hade om det funnits tid 

kunnat boka om tiden med dessa informanter till en dag där de kände att de hade mer tid. 

Intervjuerna kan även ha påverkats positivt och negativt av att vi sedan tidigare träffat några 

av informanterna. Positivt eftersom de kunde känna sig mer avslappnade med oss, negativt 

eftersom de kan ha gett oss svar som de trodde att vi ville ha. Johansson och Svedner 

poängterar att det finns en risk att man får svar utifrån hur man ställer frågorna. De menar 

även att det är viktigt att man inte har bara en grupp med informanter eller använder sig av 
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bara en metod. Utifrån detta kan vi problematisera våra egna roller under intervjuerna och 

ifrågasätta om vårat eget intresse färgade av sig på de frågor som vi ställde och de sätt som vi 

använde vår röst på. Vi kan utifrån Johansson och Svedner ord även kritisera vår valda metod 

eftersom vi bara använt oss av intervjuer och anser i efterhand att om tiden funnits, kunnat 

utöka studien med observationer ute i verksamheterna.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska material som är kategoriserade och 

strukturerade utifrån våra två frågeställningar. I analysen kan man se att de faktorer som 

påverkar fritidspedagogens roll och kompetenser till stor del är beroende av varandra. Detta 

gjorde det svårt att analysera dem var för sig och därför avslutas varje forskningsfråga med en 

sammanfattande kommentarer och analys kring det redovisade resultatet. De fiktiva namn 

som i resultatet börjar på F är kopplade till fritidspedagogerna och namnen på L är kopplade 

till lärarna.  

 

Faktorer som påverkar fritidspedagogens roll och kompetens när de 

arbetar i skolan enligt dem själva och enligt lärarna. 

 

Tid 

Den första och mest märkbara faktorn som påverkar fritidspedagogens roll och kompetens när 

de arbetar i skolan är tiden. Både fritidspedagogerna och lärarna beskriver på ett eller annat 

sätt att den tid som är avsatt för deras gemensamma arbetsplanering försvinner av olika 

anledningar vilket leder till att det blir stressigt för både fritidspedagogerna och lärarna att 

hinna planera och delge varandra den information som krävs för att undervisningen ska 

fungera. Fanny och Fia poängterar att det ofta är på rasterna eller i korridoren som 

planeringen kan ske och menar att fritidspedagogen måste kunna vara tillmötesgående och 

flexibel i sin yrkesroll, vilket även Lars håller med om.  

 

 (…) det är svårt att få ihop det (…) vi pratar oftast innan lektionen, under lektionen 

eller på vår gemensamma rast i personalrummet. (Lars) 

 

Det blir ju mycket att man planerar på väg till lektionen eller på fikarasten eller på 

lunchen, eller så kommer läraren förbi på hennes planeringstid eftersom läraren är 

angelägen om att få med mig. Det är A och O för att du ska kunna ha en bra 

verksamhets grund att stå på. Det blir ofta på andras premisser känner jag.  (Fia) 

 

I arbetslaget som Fredrik ingår i har de en timme i veckan som är avsatt för gemensam 

planering. Dock poängterar han att planeringstiden oftast inte används som den ska utan fokus 

hamnar på annat som till exempel praktiska lösningar, vilket gör att fritidspedagogens roll och 
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kompetenser blir åsidosatt på grund av att läraren senare planerar in pedagogens 

arbetsuppgifter. 

Vi har inte så mycket tid att planera tillsammans, utan en timme i veckan (…) och när 

vi väl har det så går det åt (…) till praktiska lösningar och det gör att själva 

planerandet försvinner. (…) vi blir åsidosatt och läraren planerar in vad jag ska göra. 

Läraren planerar och jag utför kort och gott uppgiften. (Fredrik)    

 

Även Linnea nämner att tiden är den stora boven eftersom fritidspedagogen och läraren inte 

alltid kan planera tillsammans vilket leder till att läraren bestämmer vad som ska ske och hur 

pedagogen ska användas i klassrummet. Lena och Lisa poängterar att när de av olika 

anledningar inte kan planera tillsammans med pedagogen försöker de dock ta hänsyn till 

fritidspedagogens kreativa sida och att den ska få plats och komma fram i undervisningen.  

 

Just det här med att de är kreativa gör att de oftast får ta hand om t.ex. bild, musik, 

etniska samtal osv. (Lisa) 

 

Lisa tar i sin tur även upp att på grund av att det sällan finns någon gemensam planeringstid så 

har hon oftast huvudansvaret över planeringen vilket leder till att fritidspedagogens roll blir en 

form av assistent, omvårdare eller hjälplärare. Vilket hon i sin tur kopplar till att 

fritidspedagogen håller ordningen, plockar upp samt ser till att barnen får med sig det material 

som behövs för lektionen. Fia förklarar att hon får rollen som resurs eftersom hon inte hinner 

vara med på lärarens planeringstid. 

Läraren förbereder mycket och jag är inne i klassrummet som resurs (…). Det beror 

på att jag inte hinner, eller har någon avsatt tid till att vara med på lärarens enskilda 

planering. (Fia)  

 

Lotta tar upp att när hon inte har tid eller möjlighet kan fritidspedagogen automatiskt bli 

tilldelad en roll som resurs eller hjälplärare genom att gå in och ta över samt reda ut 

situationer som uppstår i klassrummet. Det är problematiskt att det inte finns tid att sitta ner 

gemensamt och planera känner Lotta och menar att det är ett stort problem. 
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Det är ju problematiskt att man inte har tid att sätta sig ner tillsammans och planera, 

utan det blir oftast jag som har huvudplaneringen och sedan berättar jag för henne 

vad vi ska göra och då kan jag ha bestämt att hon ska ha en del av klassen och göra 

samma sak som jag t.ex. matte eller att jag ska gå igenom något speciellt och att hon 

då måste fokusera på ett vist barn för att jag ska kunna hålla i undervisningen utan att 

behöva lägga upp den på ett annat sätt eller att den hade blivit splittrad och otrygg för 

barnen. (Lotta) 

 

Både Filippa och Felicia har läst till ett par kurser för att bygga på sin formella kompetens och 

genom det har de tillämpat sig relevanta kunskaper inom ett visst ämne. Detta tycker båda 

genererar till att de får en mer ledande lärarroll eller rollen som hjälplärare. 

(…) jag är den enda som har gått utbildning i just detta ämne (…) Den här 

kompetensen finns ju inte i klassrummet om inte jag finns där (…) (Filippa) 

 

Jag har vidareutbildat mig och det har inte min kollega och därför undervisar jag i 

det(…) det sker naturligt mellan mig och läraren som ansvarar för 

klassrumsundervisningen. (Felicia)  

 

Felicia fortsätter att om fritidspedagogerna inte skulle finnas i skolan skulle det inte finnas tid 

till att ta hand om konflikter som uppstår mellan barnen, se det enskilda barnet i guppen eller 

se utmaningar som barnen ställ inför och hur deras intressen ska tas tillvara på. Genom 

fritidspedagogens kompetenser tror Lena att de lättare kan ge stöd och närvara vid de elever 

som av olika skäl behöver extra hjälp eftersom pedagogen har mer tid till det än vad hon själv 

har. 

(…) utan fritidspedagogens kompetenser tror jag att de barn som hamnar utanför 

ramen av olika skäl skulle ha det jättesvårt. Det känns som att deras kompetenser 

finns till för de här barnen som behöver extrastöd. (Lena) 

 

Arbetsfördelning 

Den andra faktorn som påverkar fritidspedagogens roll och kompetens är arbetsfördelningen 

mellan fritidspedagogerna och lärarna.  Utifrån informanternas svar kan man urskilja att  

pedagogerna både har ett eget ansvar och inte för undervisningen.  
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Felicia tycker sig var mer en extrafröken eftersom hon inte har något huvudansvar för 

undervisningen och menar på att det är lärarens huvudområde. Det är viktigt att man klargör 

för barnen vem som har den ledande lärarrollen under undervisningstillfället, det vill säga om 

det är fritidspedagogen eller läraren, för att skapa en trygghet för barnen menar Lisa. Fia tar 

upp att när hon har halvklass blir hon tilldelad rollen som hjälplärare.  

 

I klassrummet är jag mer hjälpläraren och då är jag mer denna extrafröken, för att 

jag har inget huvudansvar för undervisningen (…) det är ju lärarens ansvar. (Felicia) 

 

När fritidspedagogen får huvudansvaret för undervisningen till exempel gymnastiken menar 

Lotta att pedagogen får en tydlig ledande lärarroll eftersom det är fritidspedagogen som har 

ansvaret för att leda undervisningen och planera dess innehåll och syfte.  

(…) därför har jag valt att ge henne ansvaret över gymnastiken. (Lotta) 

 

Jag har en lektion i elevens val som jag håller helt själv och planerar. Jag har en 

lektion under elevens val för att vi har lagt upp det så i arbetslaget (...) alla har varsin 

lektion som hör till elevens val. (Filippa) 

 

Fanny fortsätter med att fritidspedagogens kompetens lättare kommer fram om de själva får 

ansvara för och planera innehållet i undervisningen och då speciellt om det är ett ämne som 

pedagogen har ett intresse för. 

(…) eftersom man gör ett bättre jobb tillsammans med barnen om man har intresse 

och brinner för det, än om man inte hade haft ett stort intresse (…) det jag kan 

kommer fram i arbetet. (Fanny) 

 

Fredrik uppfattar att när det väl finns tid till den gemensam planering med läraren kommer 

hans olika kompetenser och intresseområden som fritidspedagog fram som till exempel att få 

undervisningsansvaret för bild och olika utomhusaktiviteter.  

Utifrån varandras förutsättningar försöker vi alltid se över vad vi kan bidra med, vad 

vi är bra på och planera efter det.  Det tycker jag genererar till att vi tar hand om de 

kompetenser vi har. ( Fredrik) 
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Styrdokument 

Den tredje faktorn som framkommer och påverkar fritidspedagogens roll och kompetens är 

läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. Den sociala kompetensen är 

viktig enligt Fia eftersom Lgr11 fokuserar på att barnen ska uppnå kunskapskraven. Fia tror 

att om fritidspedagogens sociala kompetens inte hade funnits närvarande i verksamheten hade 

det varit svårt att hjälpa vissa barn att klara av skolan. Dock uttrycker hon att hennes 

kompetens inte används till fullo och tycker att det fortfarande är den teoretiska kunskapen 

som dominerar.  

 

Våra kompetenser tas inte tillvara, utan det känns som att det är så inriktat på det 

teoretiska att det är det som är värt någonting. Jag tror att det har med 

styrdokumenten att göra.  (Fia)  

 

Lena tycker att fritidspedagogens flexibla roll bidrar till att det blir lättare att uppnå det som 

står i Lgr11 mål och riktlinjer, eftersom fritidspedagogen kan rycka in och hjälpa läraren i 

olika situationer.  

(…) den flexibla kompetensen är någonting som jag tycker är viktig för en 

fritidspedagog eftersom arbetet är situationsbunden och man måste kunna inta olika 

roller och tänka om under arbetets gång. (Lena) 

 

Fanny tar upp att fritidspedagogen ska komplettera, men ifrågasätter om det är skolan eller 

läraren som ska kompletteras.  Fanny upplever att hon i sin roll blir tagen för given av läraren 

men poängterar att för att barnen ska nå upp till Lgr11 krav måste hon anpassa sig för att 

undervisningen ska fungera i relation till det som står i styrdokumenten. 

Vi ska komplettera skolan men ska vi komplettera läraren (…) Det är här 

problematiken kommer in (...) tror att läraren tar förgivet bara för att jag finns i 

klassrummet ska jag rätta mig efter vad läraren vill. (…) kraven i lgr11 gör att jag 

(…) rättar mig efter läraren och ta på mig rollen att ha halvklassundervisning i 

matten. (Fanny)  
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Samhället 

Den fjärde faktorn tar upp hur samhället i stort påverkar fritidspedagogens roll och 

kompetens. Både fritidspedagogen och lärarna uppfattar att samhället i stort har en otydlig syn 

på vilka förväntningar och krav man kan ha på fritidspedagogen.  

Jag tror att många t.ex. samhälle, politiker, föräldrar inte riktigt vet vad det innebär 

att vara pedagog, (…) vilka förväntningar som man ska ha på dem eller vilka krav 

man kan ställa. (Lars)  

 

Ingen vet riktigt egentligen vad fritidspedagogens kompetenser består av (…) (Lisa) 

 

Personer som inte jobbar i skolans verksamhet har inte samma inblick om fritidspedagogens 

yrkesroll och det kan leda till att rollen kan ses som otydlig och uppfattas mer som en lektant 

menar Fia. Lena i sin tur menar att många i samhället inte riktigt vet vad yrket står för. Dock 

tycker Filippa och Felicia att fritidspedagogens yrkesroll är uppskattad av vårdnadshavare, 

barnen och lärarna men för resten av samhället är yrket okänt. 

Vi är uppskattade av föräldrarna och uppskattade av barnen men vi är inte 

uppskattade i samhället. Fritidspedagogsyrket okänt, vadå fritidspedagog vad är det 

för något. (Filippa)  

 

De flesta som har barn har ofta kontakt med fritids och för dem känner jag mig viktigt 

(…) men för de som kanske inte har samma inblick om vad vi gör kanske inte riktigt 

vet vad våra kompetenser egentligen är när vi jobbar i skolan.(Fia) 

 

Linnea tror att dock att samhällets syn på fritidspedagogens roll och kompetenser har 

förändrats under senaste åren och tror att det har att göra med att fritidspedagogens identitet 

har blivit viktigare, vilket är i linje med vad Fredrik tycker om att samhället har börjat förstå 

fritidspedagogens yrke men att det ändå råder en oklarhet. 

Samhället har börja upptäcka oss och förstår vårt yrke mer och mer vad vår roll 

handlar om men (…) fortfarande när man säger fritidspedagog så kan det vara någon 

som säger vad är det. (Fredrik)   
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Sammanfattande kommentarer och analys 

I resultatet framkommer det att fritidspedagogens roll och kompetenser tar olika vägar 

beroende på hur mycket tid som är avsatt till den gemensamma planeringstiden med läraren. 

En likhet som framkommer tydligt är att både fritidspedagogerna och lärarna upplever att den 

planerings tid som finns är otillräcklig. Detta leder till att fritidspedagogens roll och 

kompetens åsidosätts eftersom fritidspedagogen oftast får rätta sig efter hur läraren väljer att 

använda pedagogen. På grund av för lite planeringstid blir den främsta lösningen att läraren 

tar huvudansvaret över planeringen. Utifrån informanternas svar kan man se ett samband med 

det Längsjö (2007) tar upp att det är genom dessa planeringssituationer som fritidspedagogens 

yrkesroll kan förstås och formas under skoltid, samt att det oftast är läraren som blir den som 

dominerar över planeringstiden. Vidare kan även ett samband med Granström (2003) som 

menar att fritidspedagogen intar en strukturell roll eftersom de är medvetna om att de har 

vissa skyldigheter att förhålla sig till för att verksamheten ska fungera.  

 

Att planeringstiden ses som otillräcklig leder även till att fritidspedagogen och läraren måste 

hitta spontana lösningar för att delge varandra den information som rör undervisningen när de 

möts i korridoren eller på rasterna. Detta är en lösning som fungerar för stunden och som kan 

leda till stress vilket i sin tur inte gynnar fritidspedagogens roll och kompetenser. Pedagogens 

roll blir på grund av detta sätt att planera, spontan och flexibel eftersom de måste kunna 

komma med snabba lösningar på kort tid. Informanternas svar visar att det finns ett samband 

med Granström (2003) som menar att fritidspedagogen intar en interaktionistisk roll eftersom 

denna roll är situationsbunden och formas under samspelet med läraren.   

 

I dessa spontana situationer kan även arbetsfördelningen delas upp mellan parterna och 

beroende på sammanhanget och situationen kan fritidspedagogens kompetenser komma till 

användning till exempel genom att läraren har tilldelat fritidspedagogen ansvaret för 

gymnastikundervisningen. Detta leder i sin tur till att fritidspedagogens roll blir ledande samt 

att kompetenserna som de skaffat sig via den formella utbildningen synliggörs och kommer 

till användning. En skillnad som framkommer mellan informanternas svar är dock att endast 

pedagogerna tar upp att deras kompetenser lättare kommer fram om de själva ansvarar för 

planeringen och innehållet i undervisningen. I Lindström och Pennlert (2012) didaktiska 

modell kan man genom Vad fråga se ett samband med att läraren tar hänsyn till vilka 

förkunskaper fritidspedagogen har genom att tilldela pedagogen ett eget ansvar över 
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undervisningen. Utifrån informanternas svar kan man även se att när fritidspedagogen inte har 

något eget ansvar över innehållet i undervisningen leder detta till att de intar en roll som extra 

fröken samt att pedagogens kompetenser inte kommer fram ordentligt.   

 

En till skillnad som framkommer i informanternas svar är att endast fritidspedagogerna tog 

upp att de har vidareutbildat sig, men detta nämnde lärarna ingenting om. De fritidspedagoger 

som har valt att vidareutbilda sig i till exempel IKT, informations och kommunikationsteknik 

samt ASL, att skriva sig till läsning. Detta gör att fritidspedagogen upplever att deras 

kompetens och roll kompletterar undervisningen samt värdesätts av läraren och att deras 

intresse bejakas. Detta eftersom kompetensen används och pedagogen får bedriva egen hel 

eller halvklassundervisning i det ämnet.  Detta visar precis som Lindström och Pennlert 

(2012) beskriver att en god ämneskunskap inom olika ämnesområden genererar att pedagogen 

kan använda sin kunskap i olika sammanhang och integrera dessa i undervisningen. Vidare 

kan ett samband ses med Lindström och Pennlert (2012)  Hur fråga där pedagogen kan 

använda sig av passande metoder i sitt arbete till exempel interaktiva metoder som 

grupparbete vid halvklassundervisning.  

 

När fritidspedagogen har huvudansvaret för hel eller halvklassundervisningen intar de en 

lärarroll och genom detta kan deras kompetenser bli mer synliga och ses som en självklar del i 

undervisningen, eftersom de själva får bestämma innehållet. Även här kan man se ett samband 

med Lindström och Pennlert (2012) Vad fråga eftersom fritidspedagogen själv bestämmer och 

har huvudansvaret för hel eller halvklassundervisningen.  

I resultatet framkommer det även att om fritidspedagogen inte skulle finnas närvarande i 

skolan med sin roll och kompetenser skulle tiden till att se det enskilda barnet och dess behov 

inte hinnas med. Detta skulle leda till att det blir svårt för det enskilda barnet att klara skolans 

undervisning eftersom de kan vara beroende av ett annat inlärningssätt som fritidspedagogen 

kan ge dem. Utifrån informanternas svar kan man se ett samband till vad Hansen (1999) tar 

upp angående fritidspedagogens praktiska och estetiska kompetenser och hur dessa kan 

användas för att berika barnens utveckling och behov. Vidare kan detta kopplas till Lindström 

och Pennlert (2012) Varför fråga eftersom syftet med fritidspedagogens arbete blir att de kan 

hjälpa det enskilda barnet i dessa sammanhang. 
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Ännu en skillnad som kan ses i informanternas svar är att fritidspedagogerna är de enda som 

nämner tydligt att de kompletterar undervisningen med sin kompetens. I resultatet kan man 

även urskilja att för att barnen ska nå målen som är preciserade i styrdokumenten kan 

fritidspedagogen komplettera med sin sociala kompetens för att påverka undervisningens 

innehåll. Genom att Lgr11 uppfattas resultatstyrd blir det svårare att inkludera att alla barnen 

klarar skolgången.  

 

Till sist framkommer det i resultatet att samhället i stort bidrar till att fritidspedagogens roll 

och kompetens blir otydliga. Detta beror på en okunnighet från omvärlden, politiker samt att 

pedagogerna har svårt för att stå upp för sitt yrke. 

 

Anledningen till varför fritidspedagogen är viktig i skolan enligt dem själva 

och enligt lärarna. 

Sociala lärandet 

Både fritidspedagogerna och lärarna beskriver att pedagogerna behövs i skolan på grund av 

det sociala lärandet. Alla tar på något sätt upp att fritidspedagogen är den som ser barnet från 

alla håll och därför får och har en helhetssyn som läraren saknar.  

Fanny tycker hon får en helhetssyn av barnet som läraren inte får och menar att det kan bero 

på att hon ser barnets olika sidor och behov som det teoretiska och sociala lärandet. Både Fia 

och Fredrik samtycker och menar att den sociala biten hör till fritidspedagogens 

huvudområde. 

 (…) att jag ser hela barnet. Jag ser alla barnets kunskaper och sidor, jag ser vad 

barnet kan och behöva, både det sociala och det teoretiska. (…) att jag får 

helhetssynen som inte läraren får (…)Varje individ har något väldigt unikt och har 

olika förutsättningar för att lära och därför behöver inte just det teoretiska sättet vara 

dominerande. Det är ju därför vårt yrke är så bra, att man får jobba med alla sinne. 

(Fanny)  

 

Vad som också är viktigt med vårt yrke är den sociala biten som man har med 

barnen(…) att man verkligen (...) ser barnets alla sidor, vi ser andra sidor av barnen i 

skolan och i fritids kan reflektera kring det. (Fia)  
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         (…) vi ser hela barnen hela dagen, och inte bara skolbarnet. (Fredrik) 

 

Vidare fortsätter Fia att det sociala är det viktigaste eftersom dagens barn ska kunna 

koncentrera sig och lära sig läsa, skriva och räkna för att uppnå målen i skolan. Därför tycker 

Fia att fritidspedagogerna behövs i skolan. Det är viktigt att barnen blir bekräftade och sedda 

för den individ de är, därför måste fritidspedagogerna finns där för att hjälpa och ge en positiv 

syn av skolan menar Lotta.  

Fanny och Filippa menar båda att synen på det enskilda barnet är viktigt samt att stötta och 

hjälpa barnen vid konflikter vilket enligt dem ses som en central del i arbetet som 

fritidspedagog.  Felicia lägger värde i att kunna sätta sig ner och samtala med ett barn 

eftersom hon tycker att det är något som läraren aldrig verkar ha tid till.  

Fritidspedagogen har lättare att samtala och nå fram till barnet eftersom de har en helhetssyn 

som lärare inte riktigt har och därför tycker Lars att fritidspedagogens sociala förmåga är 

värdefull. Vidare tror Lars att det är fritidspedagogens formella kompetens och flexibilitet 

som gör att det är lättare för fritidspedagogerna att samtala med barnen. Lars nämner till sist 

att varje barn är sitt eget och att det är viktigt att bejaka det. 

(…) de har lätt för att nå barnet på grund av deras helhetssyn som jag tycker är 

värdefull. Jag tror att det beror på deras utbildning och att fritidspedagogerna är 

flexibla i sitt förhållningssätt. (…) jag uppfattar att de har lätt för att se och känna av 

barnet (…) varje barn är ju sitt eget. (Lars) 

 

Enligt Fredrik är den största vinsten för skolan att fritidspedagogerna finns närvarande med 

sin helhetssyn och kan se barnet ur två olika verksamhetsaspekter. Lisa förtydligar att 

fritidspedagogen är viktigt för att de kan se barnet från båda verksamheterna och menar att 

utan fritidspedagogen skulle det vara någonting som saknades.  

(…) de är viktiga för skolan eftersom de kan se barnen från olika håll, både i skolmiljön 

men även från den fria delen, de är som en länk mellan barn, föräldrar, lärare osv. som 

en liten spindel i nätet som gör att allt håller ihop på något vis. Om de inte skulle finnas 

så skulle det kännas lite tomt och som om man var i en gråzon. ( Lisa) 

 

Att samverkan mellan fritidspedagogen och läraren finns ser Felicia som en fördel eftersom 

fritidspedagogen kan arbeta med värdegrundsfrågor i båda verksamheterna. Vidare tror hon 
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att det är bra att man kompletterar varandras olika synsätt. Lena tar i sin tur upp att det är 

viktigt att fritidspedagogen finns som en länk mellan båda verksamheterna och för att man ska 

få ett bredare perspektiv av barnets utveckling. 

Fanny och Fredrik tycker att fritidspedagogerna är viktiga och att lärarna idag känner att de är 

en tillgång för att få ihop undervisningen. Det handlar inte längre om en bekvämlighetsfaktor 

menar Filippa eftersom hon tror att lärarna inte skulle klara sig utan fritidspedagogen under 

skoltiden. Lärarna är beroende av fritidspedagogerna menar Linnea, då hon och andra 

lärarkollegor inte skulle klara sig utan fritidspedagogerna eftersom de är en viktig länk för att 

det ska fungera. 

         Fritidspedagogen är liksom grunden till att allt håller ihop och fungerar.   (Linnea) 

 

Olika synsätt 

Både fritidspedagogerna och lärarna beskriver att fritidspedagogens synsätt är ännu en 

anledning till att de är viktiga och behövs i skolan eftersom fritidspedagogerna har ett mer 

mångsidigt synsätt än vad lärarna har. Felicia uttrycker att lärarna har ett mer teoretiskt 

synsätt och pedagogerna har i överlag ett mer praktiskt vilket i sin tur leder till att de kan 

komplettera varandra med olika infallsvinklar i skolan och se vad barnet behöver i olika 

lärande situationer. Lotta fortsätter med att fritidspedagogerna behövs i skolan eftersom de har 

en tendens till att se det positiva i saker och ting samt att de ser möjligheter istället för 

problem och att de är drivkraften bakom olika saker.  

De kan få mig att tänka i andra banor och se saker och ting ur ett annat perspektiv, de 

är så förnuftiga och krånglar inte till saker och ting.  (Lotta) 

 

Lena i sin tur uttrycker att när fritidspedagogen är med henne i klassrummet bidrar de till att 

hon tänker mer kreativt i olika situationer. Dessutom blir det roligare att arbeta när 

fritidspedagogen är närvarande tycker Lena.  

 (…) jag kan känna att de kan få mig att tänka på ett annat sätt, mer kreativt…(…) och 

de är duktiga på att se saker från andra synvinklar. Det blir lite roligare när de finns 

med. (Lena) 
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Fia ser skolan som mer resultatstyrd och menar att fritidspedagogens förmåga att ha ett 

synsätt som är mer processinriktat gör att de lättare kan ta olika vägar när det kommer till 

inlärningen. 

Skolan är resultatstyrd och fritidspedagogen har ett mer processinriktat sätt att se på 

saker (…) vilket gör att vi kan ta olika vägar med inlärningen. (Fia) 

 

Sammanfattande kommentarer och analys 

I resultatet framkommer det att bland de medverkande fritidspedagogerna och lärarna råder 

det en stor överensstämmelse om att det sociala lärande som till exempel värdegrundsarbete, 

konflikthantering samt att samtala med barnen är den viktigaste orsaken till att 

fritidspedagogernas roll och kompetenser behövs i skolan. En annan enighet som tydligt kan 

urskiljas i informanternas svar är att de värdesätter att fritidspedagogen har en helhetssyn av 

barnet eftersom de ser barnet utifrån ett skol och fritidshemsperspektiv. Detta leder i sin tur 

till att fritidspedagogens roll och kompetenser på olika sätt kan bidra till att hjälpa barnet att 

utvecklas utifrån olika perspektiv.  

 

I resultatet tar informanterna även upp att fritidspedagogens mångsidiga synsätt leder till att 

undervisningen kan bli mer varierad, eftersom deras kompetens bidrar till olika synvinklar. 

Detta leder i sin tur till att undervisningen kan formas så att den passar till barn med olika 

förutsättningar vilket är i linje med Lindström och Pennlerts (2012) Hur fråga som tar upp hur 

pedagogen använder olika metoder att arbeta med.  

 

  Resultatet visar även att lärarna är beroende av fritidspedagogens roll och kompetenser för 

att undervisningen ska fungera. Därmed kan ett samband ses med Granström (2003) 

systemiska roll där samarbetet är den viktigaste grundpelaren att alla är beroende av varandra 

för att organisationen ska fungera till exempel att arbetet tydligt fördelas mellan de 

inblandade. 

 

Till sist framkommer det även en skillnad i informanternas svar i form av att lärarna upplever 

att om fritidspedagogen inte hade funnits närvarande under skoldagen skulle det kännas som 

om någonting saknades samt att det skulle vara tråkigt.  Fritidspedagogerna däremot nämner 

inte någonting om detta.  Det framkommer också att alla informanterna på något sätt uttrycker 
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att fritidspedagogen är den som gör att det gemensamma arbetet fungerar. Utifrån detta kan 

man se ett samband med Lindström och Pennlerts (2012) didaktiska modell och Varför fråga 

eftersom syftet med att fritidspedagogen arbete i skolan beror på att lärarna inte klarar sig utan 

dem. 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera de tankar och slutsatser som framkommit i resultatet 

och analysen. 

Den första forskningsfrågan handlar om vad det är som påverkar fritidspedagogens roll och 

kompetens när de arbetar i skolan. Med utgångspunkt i de tio informanternas svar har vi 

kommit fram till att tid, arbetsfördelning, styrdokument och samhället är de faktorer som 

inverkar på fritidspedagogens roll och kompetenser. En slutsats vi har dragit är att 

planeringstiden är den största faktorn som påverkar att fritidspedagogens roll och 

kompetenser inte kommer till sin rätt i det gemensamma arbetet tillsammans med lärarna. För 

att få planeringstiden att gå ihop nämner en del av informanterna att det oftast är i de spontana 

mötena till exempelvis i korridoren eller på rasterna som planering sker. Vi ställer oss 

frågande till om fritidspedagogens roll och kompetenser verkligen hinner diskuteras ur olika 

perspektiv för att kunna vara ett viktigt komplement till undervisningen. Att planera i 

spontana situationer skapar en arbetsfördelning mellan båda parterna där det bestäms vem 

som gör vad. Detta sätt att planera anser vi inte är en långsiktig lösning, utan en lösning som 

fungerar för stunden. Vi tror att detta kan leda till stress, missförstånd, förhastade val samt 

oreflekterade överenskommelser som inte bidrar till att få fram fritidspedagogens roll och 

kompetens.  En annan fundering som framkommit hos oss är att om nu planeringstiden är så 

knaper som den är, varför gör man inte något åt det? Vad beror det på? Ser inte rektorn att det  

behövs tid till att sätta sig ner och planera tillsammans? Lyfter inte fritidspedagogerna och 

lärarna detta dilemma?  

En av våra informanter har ställt sig frågande till hur fritidspedagogen ska komplettera skolan 

eller läraren med sin roll och kompetens när de arbetar i skolan. Vi tycker att detta är en 

intressant tanke men ställer oss frågande till varför det egentligen inte är preciserat någonting 

i styrdokumenten om att fritidspedagogen ska komplettera läraren. Eftersom vi utifrån våra 

egna erfarenheter och det Torstensson- Ed och Johansson (2000) tidigare har uttalat sig om att 

fritidspedagogens yrkesroll har en tendens till att bli underordnad och tillämpas som till 

exempel som en hjälplärare eller extra resurs som läraren använder av till sin fördel. 

Uttalandet som författarna gjort tycker vi visar tydligt på att fritidspedagogen anpassar sig och 

kompletterar läraren som har huvudansvaret för att undervisningen ska gå ihop. Vi tycker att 

det är dåligt att det inte är utskrivet något om detta i styrdokumenten eftersom vi tror att det 
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skulle skapa en tydlighet för hur fritidspedagogens roll ska användas och komplettera i 

samarbetet med läraren.  

Den andra forskningsfrågan handlar om varför fritidspedagogen är viktig i skolan.  

Utgångspunkten i informanternas svar visar att den främsta orsaken till varför 

fritidspedagogen är viktig i skolan är på grund av deras kunskaper om det sociala lärandet 

samt deras mångsidiga och flexibla förhållningssätt. Från intervjuerna med fritidspedagogerna 

och lärarna kan vi dra en slutsats om att de sociala kunskaperna är fritidspedagogens starkaste 

kompetens vilket vi håller med om. Därför tycker vi att fritidspedagogens yrkesidentitet bör 

förknippas med det sociala lärandet eftersom vi upplever det precis som våra informanter 

tidigare har uttryckt, att det sociala lärandet är den starkaste kompetensen som 

fritidspedagogen har. Denna åsikt hör ihop med Börnfors (1996) argument om att 

yrkesidentiteten kan kopplas till de kunskaper som pedagogen inhämtar via sin utbildning 

samt i det kollegiala arbetet. 

Hansen (1999) menar att lärarna prioriterar det teoretiska synsättet i skolan till exempel att 

läsa, skriva och räkna. Fritidspedagogen har däremot ett mer praktiskt synsätt där den sociala 

kompetensen som bland annat innebär att konfliktlösning och estetiska ämnen blir det mest 

centrala i fritidspedagogens undervisning. De olika synsätten Hansen tar upp är i linje med vår 

egen uppfattning om att fritidspedagogens kompetens i skolan har en tendens att bli mer 

praktiskt inriktad. En orsak som vi tror påverkar detta kan vara att många i samhället har 

fortfarande den uppfattningen om att den teoretiska inlärningen är den viktigaste. 

Fritidspedagogen hamnar i underläge eftersom de genom sin formella utbildning har 

kunskaper om det praktiska och sociala lärandet. Därför uppfattar vi att samhället i stort har 

format och påverkat den hierarkiordningen som uppstått mellan det teoretiska och det 

praktiska synsättet.  

En fundering som vi upplever intressant är varför det inte verkar ha skett någon större 

förändring mellan det teoretiska och praktiska synsättet. Vi lever på 2010-talet men samhället 

i stort har fortfarande en föråldrad syn på vad som anses viktigt för barnen att lära sig i skolan. 

Vad behöver fritidspedagogerna göra för att bryta denna syn för att få omvärlden att förstå att 

dagens barn är beroende av att fritidspedagogen finns i skolan med sina kompetenser? Vi 

menar att det inte skulle fungera i dagens undervisning att bara använda sig av ett teoretiskt 

inlärningsperspektiv därför att barnen idag behöver varierande inlärningssätt för att utvecklas. 

Lärarna har uttryckligen sagt i studien att de inte skulle fungera utan fritidspedagogens 
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närvaro i skolan. Detta ser vi som ytligare ett bevis på att fritidspedagogen behövs med sin 

roll och kompetens och att dessa är värdefulla och viktiga.  

Utifrån ett status perspektiv tycker vi fortfarande att fritidspedagogens roll och kompetenser 

är i underläge gentemot lärarna som ligger i högre rang, men i ett kollegialt perspektiv är 

fritidspedagogerna och lärarna ”bästisar”. Accepteras detta?   Utifrån våra erfarenheter verkar 

det så, självklart bör man som lärare vara nöjd med att ha en flexibel hjälpreda som styr upp, 

tar hand om oväntade situationer som de själva inte har tid med osv. Vem vore inte glad över 

att ha en sådan arbetskamrat som gjorde allt man inte själv hade tid till? Det kanske är så att 

många fritidspedagoger har accepterat att de har en lägre status för att de har jobbat så pass 

länge under dessa premisser och att det inte har skett några större förändringar genom sina 

yrkesverksamma år. Vilket kanske leder till att de har tappat hoppet om förändring. Vi kan 

känna att varför råder denna statusskillnad, när fritidspedagogen och läraren på lika villkor 

bedriver en gemensam undervisning och hjälps åt för att målen i styrdokumenten ska uppnås? 

 Den helhetssyn av barnet som fritidspedagogen får genom att de arbetar i både skolan och 

fritidshemmet anser vi är viktig. På grund av denna helhetssyn tycker vi att det blir ett sorts 

osynligt ansvar för fritidspedagogen, eftersom de ska delge läraren information som denne 

annars inte skulle ha få ta del av och som kan vara viktig för barnets utveckling och behov. Vi 

kan utifrån resultatet i studien känna att fritidspedagogerna och lärarna samverkar i allt större 

utsträckning, samt att lärarna har influerats av fritidspedagogernas pedagogik. Utifrån detta 

uppfattar vi att båda parterna har fått förändrade roller i och med att arbetsuppgifterna har 

förändrats. Det menar vi kan tendera till att till exempel läraren inte alltid är den som har den 

ledande rollen utan kan behöva kliva åt sidan ibland.  

Avslutningsvis upplever vi att det är mycket fokus kring att fritidspedagogen har fått ansvar 

för det praktisk estetiska ämnena sedan den nya skolreformen kom. Detta tycker vi är lite 

synd eftersom vi upplever att många förknippar fritidspedagogens yrkesidentitet med det 

praktisk estetiska ämnena och inte det sociala lärandet. Vi anser att detta leder till att det 

sociala lärandet har hamnat i skymundan och har påverkat vårt egna synsätt angående vad 

fritidspedagogens identitet ska förknippas med. Efter genomfört examensarbete har vi 

verkligen insett vikten av att fritidspedagogens mångsidiga roller, flexibla förhållningssätt och 

att det sociala lärandet är viktigt samt verkligen behövs i skolan.  Detta är kunskaper som har 

bidragit till att vi har stärkts i vår kommande yrkesroll, samt i hur vår roll och kompetens kan 

förstås i olika sammanhang i det dagliga arbetet tillsammans med läraren. Studien har 
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dessutom gett oss en fördjupad kunskap och förståelse om hur viktigt fritidspedagogsyrket 

faktiskt är och att det är dags att stå upp för yrket och bli starka i vår yrkesroll. 

Fritidspedagogerna är viktiga och de behövs verkligen i skolan, framförallt för att socialt 

stötta barnens olika sidor. Vi tycker att syftet med examensarbete har uppnåtts och vi hoppas 

att vi har bidragit till kunskapsområdet kring vilka bakomliggande faktorer som kan påverka 

och konstruera fritidspedagogens dagliga arbete i samspelet med lärarna. Dessa kunskaper är 

något som vi kommer att ta med oss eftersom det har gett oss en djupare och bredare 

förståelse om vad fritidspedagogens sociala kompetens innebär.  

 

Vidare forskning 

En fundering som väkts hos oss under studiens gång och som vi tycker vore intressant att 

forska vidare om är hur fritidspedagogens roll och kompetens kommer att påverkas genom 

den nya lärarutbildningen och den nya yrkestiteln grundlärare. Detta eftersom vi känner att 

fritidspedagogerna står inför nya utmaningar inom skolverksamheten samt att det upplevs som 

att den nya lärarutbildningen formar pedagogernas yrkesroll allt mer efter skolans behov.  

 



 

35 
 

Litteraturförteckning 

 

Andersson, Birgit. (2013). Nya fritidspedagoger – i spänningsfältet mellan tradition och nya 

styrformer. Print och Media: Umeå universitet, Umeå 

 

Bengts, Marie. (2011). Hon vill göra pedagogiken tydligare. i: Lärarnas nyheter. etc. 

http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogen/2011/11/29/vill-gora-pedagogiken-tydligare (Hämtad 

2014-03-22) 

Bursjöö, Ingela. (2011). Lärarrollen, Hållbar utveckling:  

Göteborg : Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik, Göteborgs universitet  

 

Börnfors, Lennart. (1996). Bankmannen: En etnologisk studie av yrkesvardag och 

yrkesidentitet 1945–1995. Lund:Historiska Media. 

 

Calander, Finn. (1999). Från fritidens pedagog till hjälplärare: fritidspedagogers och lärares 

yrkesrelation i integrerade arbetslag. Diss. Uppsala: Univ. 

Denscombe, Martyn. (2000). Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. 

 

Flising,Björn. (1995). Samverkan skola skolbarnomsorg: en utvärdering. Socialstyrelsens 

Stockholm: SoS rapport 1995:12  

Granström, Kjell. (2003). Förändring av roller och arbetsrelationer. i Berg & Scherp (red.) 

Skolutvecklingens många ansikten. S.197-206 Stockholm: Myndigheten för skolutveckling: 

Liber distribution 

Hansen, Monica. (1999). Yrkeskulturer i möte - Läraren, fritidspedagogen och samverkan. 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Johansson, Bo & Svedner Per-Olov (2010) Examensarbete i lärarutbildningen. (5. Uppl.) 

Uppsala: Kunskapsförlaget AB 

 

Kihlström, Sonja. (2012). Intervju som redskap. i .J. Dimenäs (red.) Lära till lärare. (s. 47-

69) Stockholm: Liber AB 

 

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kärrby, Gunni. (red.) (2000). Skolan möter förskolan och fritidshemmet. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke (2012). Undervisning i teori och praktik- en 

introduktion i didaktik. 5. Uppl. Fundo Förlag AB. 

 

Längsjö, Anna. (2007). Vad gör en fritidspedagog i skolan? I Bruslin, Christer & Strömqvist. 

Göran (red). Reflektion och praktik i läraryrket. (s.261-273). 2,[rev. och uppdaterande] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogen/2011/11/29/vill-gora-pedagogiken-tydligare
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=L%c3%a4rarrollen&vl(2951191UI0)=sub&vl(29082289UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cprimo_central_multiple_fe
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+H%c3%a5llbar+utveckling&vl(2951191UI0)=sub&vl(29082289UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cprimo_central_multiple_fe


 

36 
 

Lärarförbundet (2005)  När intresse blir kunskap - fritidspedagogikens mål och medel. Tryck: 

Nordisk Bokindustri Försäljnings AB 

Munkhammar, Ingmarie. (2001).Från samverkan till integration- Arena för gömda 

motsägelser och förgivet tagna sanningar: En studie av hur förskollärare, 

fritidspedagoger och lärare formar en samverkan. (Diss: Luleå tekniska universitet). Luleå, 

Universitetstryckeriet 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rohlin. Malin (2001). Att styra i namn av barns fritid. En nutidshistoria om  

konstruktion av dagens fritidshem i samordning med skolan. Stockholm: HLS  

Förlag 

 

Rohlin, Malin. (2012). Fritidshemmets historiska dilemman. En nutidshistoria om 

konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan. Stockholm: Stockholms 

Universitets förlag. 

 

Skolverket. (2007). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem. Stockholm:  

Skolverket. 

 

Skolverket.(2011a). Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling. 

Stockholm: Skolverket 

http://www.oru.se/ExternalWebsites/NCFF/Fritidspedagogik/Fritidshemmet%20en%20samtalguide%

20om%20uppdrag,%20kvalitiet%20o%20utveckling.pdf(Hämtad 2014-03-17) 

 

Skolverket. (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet,Lgr11:Studentlitteratur AB, Lund 
 

Torstenson-Ed, Tullie & Johansson, Inge (2000). Fritidshemmet i forskning och förändring. 

En kunskapsöversikt. Stockholm: Liber distribution. 

 

Ursberg, Maria. (1996). Det möjliga mötet: en studie av fritidspedagogens förhållningsätt i 

samspel med barngrupper inom skolbarnomsorgen. Stockholm: Almqvist & Wiksell  

International 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. www.cod ex.vr.se/texts/HSFR.pdf                    

(Hämtad 2014-03-20) 

 

  

http://www.oru.se/ExternalWebsites/NCFF/Fritidspedagogik/Fritidshemmet%20en%20samtalguide%20om%20uppdrag,%20kvalitiet%20o%20utveckling.pdf
http://www.oru.se/ExternalWebsites/NCFF/Fritidspedagogik/Fritidshemmet%20en%20samtalguide%20om%20uppdrag,%20kvalitiet%20o%20utveckling.pdf


 

37 
 

 Bilaga 1. Lindström och Pennlert (2012) modell, den didaktiska 

översiktskartan  
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Bilaga 2 Missivbrev 

Hej! 

Våra namn är Cecilia Lindberg och Sandra Jonsson och vi läser sista terminen på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Umeå universitet. För närvarande 

skriver vi vårt examensarbete som handlar vilka bakomliggande faktorer som kan påverkar 

och konstruerar fritidspedagogens dagliga arbete i samspelet med lärarna. 

Vi söker behöriga klasslärare och fritidspedagoger med olika erfarenhetsbakgrunder för att 

kunna samla in så mycket och varierat material som möjligt till vår undersökning. Har du tid 

och möjlighet att delta i vår studie vore vi ytterst tacksamma.  Vi har planerat att genomföra 

intervjuerna under v.12 och kan anpassa oss och komma till din arbetsplats den dag och tid 

som passar dig. 

Vi kommer att dela upp intervjuerna mellan oss, vilket innebär att en av oss intervjuar 

fritidspedagogerna och den andra lärarna. Vi kommer att spela in intervjusamtalet och du kan 

när som helst avbryta intervjun eftersom den är frivillig. Vi kommer att följa 

konfidentialitetskravet vilket innebär att den information som framkommer i undersökningen 

och de personer samt skolor som deltar ges största konfidentialitet dvs. inga namn på personer 

eller skolor kommer att användas i undersökningen. Materialet kommer att skyddas fram tills 

det att vi gjort vår sammanställning och analys, därefter kommer samtalet att raderas. De 

uppgifter som vi får in kommer enbart att användas till detta examensarbete, samt att det bara 

är vi och eventuellt vår handledare som kommer att lyssna på det.  

Vi skulle uppskatta om du tog dig tid för detta då det betyder mycket för oss att kunna 

genomföra vår undersökning och färdigställa vårt examensarbete. Vill du ha ytterligare 

information om examensarbetet kan du kontakta oss via telefon eller mail.  

 

Med vänlig hälsning 

Cecilia Lindberg och Sandra Jonsson 

 

 

Kontaktinformation:  

Cecilia: Celi@xxxxxxx.xxx                             Mobil  07x-xx xx xxx                                                                         

Sandra: sajn@xxxxxxxxxxx.xx                        Mobil  07x-xx xx xxx 



 

39 
 

Bilaga 3 intervjuguide 

Intervjufrågor till fritidspedagogen/lärarna 

Vilken utbildning har du? 

Vilket år tog du examen?  

Hur många år har du arbetat inom skolans verksamhet under skoldagen? 

Hur många timmar i vecka undervisar du i något praktisk/estetiska ämne?  

     1. Hur kom det sig att du/varför utbildade dig till fritidspedagog? 

- Vad är det med yrket som du tycker är viktigt?  

- Varför behövs fritidspedagogen i skolan/klassrummet? Ge exempel. 

       2. Berätta hur du ser på fritidspedagogsyrkets status. 

- Vad tror du är orsakerna? /Finns det några a bidragande faktorer som  spelar in? Berätta. 

- Vad anser du att samhället, människor du möter har för syn på fritidspedagogen som yrkesperson? 

               -  Vad tror du att det beror på att det ser ut så? Ge exempel 

 

3. När du jobbar tillsammans med en lärare/fritidspedagog, berätta vad du 

upplever är positivt och negativt?  
- Hur fungerar planeringen mellan dig och läraren/ fritidspedagogen? 

- Vem gör vad och vad kan det bero på att det blir så? 

- Om du fick önska, hur skulle du vilja att det var? 

 

4. Vilka är dina kompetenser som fritidspedagog? 
På vilka sätt är dem betydelsefulla i skolan? 

- Vad beror det på? Ge exempel.  

Berätta hur du tror att det hade det varit om dina/fritidspedagogens kompetenser inte hade funnits i 

skolan? Ge exempel 

5.  Får du/fritidspedagogen någon bestämd roll/roller när du/de jobbar i skolan? 

Vilken/vilka är de i så fall?  

Har du/de några specifika arbetsuppgifter/ ansvarsområden när du/de arbetar i skolan?  

- I så fall, vilka är det?  

- Vad tror du att det beror på att uppdelningen ser ut så? 

- Vad tror du att det beror att det blir just dessa roller? Ge exempel 

På vilket sätt tycker du att dessa roll/roller betydelsefulla i klassrummet?  

- Vad beror det på? Ge exempel.  

Hur hade det varit om roll/rollerna inte hade funnit i klassrummet?   

- Ge exempel  

När ni väljer att jobba i halvklass, hur upplever du att din/fritidspedagogens roll/roller blir?  

- Vad tror du att det beror på?  Har du något att tillägga 

 


