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Sammanfattning 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad den nya utbildningen – Grundlärare mot 

fritidshem – innebär för aktiva inom verksamheten, vilka förändringarna är och om de är 

välkomna eller inte. De medverkande i studien har insikt om både utbildning samt 

verksamhet, hur det sett ut och vad som är annorlunda idag. För att samla data till denna 

uppsats har fyra pedagoger och en student intervjuats under mars 2015. Dessa har alla 

gemensamt att de antingen utbildar sig inom eller arbetar inom fritidsverksamheten och ser 

hur den förändras. Samverkan med skolan har inneburit många nedskärningar för 

verksamheten och en medvetenhet och vilja att synliggöra detta har växt sig stark hos 

personalen. För dem handlar det om att eleverna ska få en fullständig skolgång där 

fritidshemmet är en viktig byggsten. Vad som framkommit från uppsatsen är att det upplevs 

finnas en klyfta mellan fritidsverksamheten och skolan. Ett ingenmansland där man inte vet 

vems ansvar slutar eller tar vid. Den dubbla kompetens som Grundlärare mot fritidshem ger 

innebär en splittring i arbetsuppgifterna där den aktiva arbetar utifrån de Allmänna råden för 

fritidshemmet, skollagen samt Lgr11. I fritidsverksamheten råder ingen bedömning av 

eleverna medan det i skolan ska finnas bedömningsunderlag för varje elev. 

 

Nyckelord: Grundlärare mot fritidshem, fritids, samverkan, pedagog.  
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Inledning 

Jag är inne på min sista termin innan ”verkligheten” börjar. Det är en omvälvande tid med 

många tankar i huvudet om framtiden och hur den kommer att se ut, tankar som ofta handlar 

om arbetssituationen. Att få ett jobb känns inte svårt men frågan är vilka förväntningar denna 

utbildning – Grundlärare mot fritidshem – kan föra med sig? Tanken med detta arbete grundar 

sig i idén om att ha en ”guide” i alla dessa funderingar. 

 

I fritidshemmets uppdrag ingår främst att vara ett komplement till skolan (Skolverket, 2014) 

men en stor del av verksamheten går också ut på att ge eleverna en stabil grund att stå på. Det 

står i skollagen hur fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samtidigt 

som det ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation. Redan här ställs fritidspedagogen 

inför dubbla uppdrag eftersom hen förväntas gå in i skolan under dagen och under 

eftermiddagen föra en väl fungerande fritidsverksamhet. Det råder olika arrangemang i olika 

kommuner och skolor, det är olika bland pedagoger hur mycket de vill ansvara för skoldagen 

respektive fritidstimmarna. Trots att fritidspedagogerna ska planera för två verksamheter är 

planeringstiden ändå densamma som för en verksamhet. 

 

Jag har min utgångspunkt i en students sista tid som studerande, innan yrkeslivet som 

Grundlärare mot fritidshem börjar. Vi kommer att möta två sidor nu när studietiden är förbi 

och det yrkesverksamma livet börjar. Den ena är fritidsverksamheten där vi ska vara 

pedagoger och den andra är skolverksamheten där vi ska arbeta som lärare i ett praktisk 

estetiskt ämne. Vad det innebär är att stå med fötterna i två olika arbetslag – ett där man 

förmodligen har många kollegor med sig och ett där man är mer självständig. Med en sådan 

arbetssituation, hur kommer det att fungera? Vilket blir bemötandet av de två rollerna ute i 

verksamheten? 

 

År 2007 kom ett förslag att utbildningen Grundlärare mot fritidshem skulle förkortas från 3,5 

år till en treårig utbildning samt innefatta ett praktisk estetiskt ämne (Rohlin, 2013). Trots 

motsättningar från utredaren, som hellre ville ge utbildningen fyra år, gick detta senare 

igenom år 2011. Fritidshemmet skrevs mer tydligt ihop med grundskola och förskoleklass. 

Numera ingår fritidshemmet under rubriken ”skolans uppdrag” vilket i sig innebär mycket 

som redan står i de Allmänna råden för fritidshemmet (2014). Det tillkommer emellertid 

skolrelaterade områden som gör det problematiskt att bedriva en välplanerad 

fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten har alltså blivit mer läroplansstyrd även om den inte 

är kursplanestyrd eller en bedömningsgrundande verksamhet. En allmän bild idag från 

skolans sida är att den dubbla kompetens som utbildningen ger är positiv. På det sätt att 

fritidspersonalen kan gå in i skolan och stärka upp i de, alltför ofta, stora barngrupperna.  

 

För att göra den här uppsatsen möjlig, då den utgår från en blivande fritidslärares synsätt, har 

jag fått ta del av litteratur riktad främst till skola och lärare. Jag har tagit fasta på de fakta och 

den information som också kan appliceras på fritidshemmet. För att kunna skilja på lärare i 

skolvärlden och fritidslärare har jag valt att i min text benämna fritidslärarna som pedagoger 

och skollärarna som lärare. Detta för att tydligare påvisa de skillnader och likheter som finns. 

De pedagoger som intervjuats inför denna uppsats är också alla överens om att de själva 

benämner sig som just pedagoger och inte lärare, även de som gått och går utbildningen 

Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Idag ingår i utbildningen ett praktisk estetiskt 

ämne som det är tanken att fritidsläraren/pedagogen ska kunna undervisa i under skoldagen. 
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Jag riktar alltså in mig på vad det innebär att komma ut i arbetslivet med en fot i 

fritidsverksamheten och den andra i lärarrollen.  

Syfte 

Som syfte med denna uppsats har jag att problematisera fritidshemspersonalens roll i 

samverkan med skolan samt den egna bilden fritidspedagoger har av sitt uppdrag. Jag 

försöker ta reda på hur det ser ut både på en utbildningsnivå men också höra med personal ute 

i arbetslivet. För att få en bild av hur det har varit, hur det är och hur ska det bli. 

Forskningsfrågor 

 Hur används fritidspedagogen/läraren med sin dubbla kompetens i skolans 

verksamhet? 

 Hur påverkas yrkesrollen av de dubbla lojaliteterna gentemot skola och fritidshem? 

 Vilka möjligheter och hinder finns det för en god samverkan mellan 

fritidshemsverksamheten och skolan? 
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Litteraturgenomgång 

Arbetslaget 

Ett arbetslags kapacitet i ett kvalitetsarbete har att göra med hur pass stor kunskapsbas de 

olika individerna i laget besitter (Andersson, 2013). De typiska drag som tillskrivits en 

fritidspedagog i sitt yrke, såsom värdegrund, sociala färdigheter samt estetiska uttryckssätt, 

har bidragit till att yrket upplevts som luddigt av rektor och övrig skolpersonal. Birgit 

Andersson (2013) menar att det är därför de kompetensutvecklingsinsatser som erbjudits 

fritidshemmets personal är mer och mer präglade av skolinnehåll. Tidigare vanliga begrepp 

förknippade med fritidshemmet har ersatts allt oftare av skolrelaterade begrepp. Detta visas 

tydligt i den nya examensbenämningen; Grundlärare med inriktning mot fritidshem. 

Diskussion om och kvalitetsutvecklande av lek, vardagslärande, utveckling, kamratskap och 

frivillighet har ersatts av elev, undervisning och lektion (Andersson, 2013). 

 

I samband med fritidshemmets integrering i skolan diskuterades mycket det framtida 

samarbetet med andra lärare i ett lag. Detta då ur ett lärarperspektiv men Rohlin (2013) menar 

att man nu har förstått att det är barnperspektiv man bör utgå ifrån för att sätta nivå och 

intressefokus (Rohlin, 2013). Det här är en strategi för att genom tematiskt arbete med mål 

lyckas förbättra och utveckla fritidsverksamheten och samspelet med skolan. Det är ett arbete 

som främst riktar in sig på helhet och sammanhang och att man använder sig av barnens egna 

frågor som utgångspunkt.  

Lärandet på fritidshem 

Det livslånga lärandet börjar långt innan skolan startar och fortsätter även efter dess slut 

(Jensen, 2011). Lärande hör inte enbart ihop med skolan och dess lärandesfärer utan sker i 

olika sammanhang. Jensen (2011) förklarar lärandet som någonting man kan dela upp i det 

formella lärandet och det informella lärandet för att förklara skillnader på olika former av 

lärande. Formellt lärande menar han är förknippat med lärandesituationer som är inom ramen 

för organiserad och planerad utbildning. Det informella lärandet är svårare att ta på då det kan 

förklaras som alla lärandesituationer som inte går inom ramen för organiserad utbildning eller 

skolan. Som ett tredje begrepp finns det icke-formella lärandet som kan vara planerat och ske 

inom skolans ramverk men som ändå sker på en frivillig basis. Ett lärande kan ske gällande 

alla tre benämningarna men under till exempel ett informellt lärandetillfälle sker det mer som 

en tillfällighet och det är den uppstådda situationen som bidragit till lärande och inte en 

tidigare planering (Jensen, 2011). Det informella lärandet innebär att lärandet som sker utgår 

från elevernas egna engagemang. Fritidslärarna använder leken som resurs för elevernas egen 

utveckling i exempelvis relationer och som komplement för vad de går igenom i skolan 

(Rohlin, 2013). 

 

De olika formerna av lärande förekommer i olika miljöer (Fritidshemmet – lärande i samspel 

med skolan, 2011). På fritids ska eleverna möta en miljö som främjar deras lärande och 

utveckling men som kompletterar lärandet i skolan. Skolan och fritidshem präglas av olika 

normer som till exempel innebär att eleverna i samspel med pedagogerna sätter regler och 

förhållningssätt för fritidsverksamheten (2011). Anna Klerfelt (2000) anser att det finns 

tydliga skillnader i fritidshemmet och skolan som kan påvisas genom tystnad. I klassrummet 

betyder det att läraren har kontroll och det infinns en arbetsro om tystnad sker medan tystnad 

på ett fritidshem kan visa på att allting inte står rätt till. Klerfelt (2000) diskuterar de olika 

pedagogiska miljöerna i skola och fritidshem och dess betydelse för elevernas lärande. 
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Hennes eget antagande är att de olika miljöerna bidrar till elevers utveckling på olika sätt och 

därmed kompletterar varandra.  

Styrdokument 

Fritidshemmet 

År 2014 tog Skolverket fram de nya allmänna råden för fritidshemmet. De ersätter nu 

Skolverkets allmänna råd och kommentarer om fritidshemmet som utkom 2011. Detta på 

grund av många anledningar men främst för att bidra med en ökad förståelse för ”huvudmän, 

rektorer och andra motsvarande ledningsansvar samt för fritidshemmets personal” 

(Skolverket, 2014) vad som är fritidshemmet uppdrag. Det är viktigt att resterande personal i 

skolan också får en tydligare bild av uppdraget samt ge stöd och vägledning i målet att öka 

måluppfyllelsen för fritidshemmets elever. Genom att fritidshemmet har fått ett eget avsnitt i 

skollagen (2010:800) har verksamheten kommit närmare förskoleklassen och de obligatoriska 

skolformerna. På grund av detta är det nu av extra stor vikt att klargöra vad som gäller för 

fritidshemmet. De nya allmänna råden (2014) ska ses som ett komplement till skollagen, 

läroplanen samt andra allmänna råd som finns och gäller för fritidshemmet. 

 

I uppdraget står att fritidshemmet ska fungera som ett komplement till skolan genom att 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Med skolan menas i detta fall 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt i de särskilda 

utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet understödjer dessa med att 

stimulera elevernas utvecklande och lärande under sin verksamhet men tar samtidigt del av 

respektives läroplan, som man arbetar mot. För övrigt ingår grundskolans läroplan som en del 

av styrdokumenten för fritidshemmet (Skolverket, 2014). 

Skolan 

Inom uppdraget för en Grundskollärare med inriktning mot fritidshem gäller även kursplaner 

för respektive praktisk estetiskt ämne varje student valt. I detta fall är det bild för årskurs 1-6 

som nämns. 

 

I kursplanen för bild (2011) beskrivs det att bildämnet har som syfte i skolan att ge eleverna 

en förståelse i bildskapande och bildtolkning. Undervisningen ska ge eleverna erfarenheter av 

visuell kultur där bland annat rörlig bild, foto, konst, design och miljöer ingår. I detta ingår 

också framställandet av bilder med hjälp av olika tekniker, material och metoder. Att bli 

undervisad i bild ska bidra till att öka elevens egna initiativ att skapa och att kreativiteten får 

utvecklas. Det handlar mycket om att undersöka och om problemlösning, att få tekniker som 

hjälper eleverna till att hitta lust och nyfikenhet i sitt skapande. En viktig aspekt är att 

bildämnet utmanar eleverna att kritiskt granska bildbudskap i olika medier som de möts av 

dagligen. I kursplanen för bild för hela grundskolan står att eleverna ska ges förutsättningar 

för att utveckla sin förmåga att: 

 kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 

 skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 

material, 

 undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 

 analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

 

Vidare är det centrala innehållet uppdelat i årskurs 1-3 och 4-6. Det är bara i årskurs 6 som 

det förekommer kunskapskrav (Kursplan för bild, 2011). 
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Skillnader och likheter mellan fritidshemmet och skolan 

Det saknas vetenskapligt belagd kunskap för dagens fritidslärare- och pedagoger hur de ska 

tolka sitt uppdrag. ”Fritid” är svårdefinierat och styrdokumenten ger en vag beskrivning på 

vad som menas med den meningsfulla fritiden, som är någonting fritidshemmet ska erbjuda 

eleverna (Skolverket, 2011). Den senaste tiden har det skett många förändringar, såsom nya 

Allmänna råden (2014) för fritidshemmen där uttrycket ”rekreation” återigen dykt upp efter 

att ha varit frånvarande i de senaste styrdokumenten för fritidsverksamheten. Malin Rohlin 

(2013) anser att kreativitet och entreprenörskap bör dominera en fritidslärares planering 

medan en grundlärare F-3 har krav på ämnesinriktade baskunskaper – läsning, 

skrivkunskaper, matematik. Dessa kunskapsområden är kursplanestyrda och 

bedömningsgrundande. Ulrica von Schantz (2013) har tittat närmare på fenomenet ”estetisk 

lärprocess”. Dessa innebär att kommentera och reflektera över kvaliteter i livet och omvärlden 

med hjälp av sinnen och intellekt. I en estetisk lärprocess möts det praktiska med det 

teoretiska lärandet, två olika dimensioner; det sinnliga och det intellektuella.  

 
Det finns en tradition av en dualism eller dikotomi mellan tänkandet och kroppens aktiviteter, 

mellan själen och kroppen. Denna åtskillnad har tagits upp av vetenskapen. I medvetandet och 

språkets skapas mening och betydelse, medan kroppens verksamhet och den beprövade 

erfarenheten anses vara på en lägre nivå och mer betydelselös. Teorier och praktik separeras och 

stödjer inte varann i ett sådant tänkande. (Marner, 2005, s, 13) 

Fritidslärare/pedagog 

Historia 

Hadar Nordin (2015) har skrivit på Fritidspedagog.se en text som behandlar bland annat 

fritidshemmets utveckling under den senaste tiden. Fritidshemmet har figurerat länge men 

under olika namn och gått under olika lagar och regler. Under senare delen av 80-talet och in 

på 90-talet påbörjades fritidshemmets fysiska flytt in i skolan. Ur ett administrativt perspektiv 

är det senaste som har hänt att år 1996 övertog Utbildningsdepartementet ansvaret för 

barnomsorgen istället för Socialdepartementet samt att Skolverket blev tillsynsmyndighet 

1998. Diskussionen hade redan förts långt innan och en oro för huruvida samarbetet mellan 

skola och fritidshem skulle gå till fanns. Det gjordes utredningar (SIA SOU 1974:53 samt 

SOU 1974:42) för att undersöka samverkan mellan verksamheterna och vad som först 

framkom var att fritidshemmet på sikt skulle flyttas in i skolan. Detta för att förändra i skolan 

och införa mer kreativa och praktiska aspekter samt för att det ansågs vara för dyrt att driva 

fristående fritidshem i längden. Oron för framtida samverkan kvarstod och 

fritidspedagogernas dåvarande fackförbund, svenska facklärarförbundet, skapade en 

arbetsgrupp med uppdrag att bilda en uppfattning om frågan. Den gruppen kom fram till att 

på grund av ”avsaknaden av officiella fastställda mål” skulle samverkan med grundskolan 

försvåras (Nordin, 2015).  

Idag 

Idag läser en Grundlärare mot fritidshem även ett praktisk estetiskt ämne skriver Stefan Helte 

(2013). Detta för att få behörighet att gå in i skolan och undervisa samt för att få en 

lärarlegitimation. Enikö Koch (2015) har undersökt hur många fritidspedagoger som 

egentligen sökt legitimationen då det är många som avvaktar för att invänta en eventuell 

legitimation för fritidshemmet. Fritidspedagoger som tidigare gått utbildningen när den inte 

innehöll det praktisk estetiska valet kan idag ansöka om att få legitimationen men endast om 

du påbörjade din utbildning efter år 1977 (Koch, 2015). Vilka ämnen de blir behöriga i beror 
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dock på hur utbildningen var utformade när de själva gick den. Vill de komplettera så finns 

möjlighet att läsa Lärarlyftet 2 för att vidareutbilda sig (Helte, 2013). 

Lärarkåren 

Agneta Lundström (2008) tar upp läraryrkets situation gällande uppdrag samt samhällets 

inverkan på arbetssituationen. Vidare nämns andra yrkesgrupper som, liksom lärare, har 

uppgiften att omvandla/tolka det politiska läget och anpassa sin verksamhet därefter. Dessa 

grupper utgör en del av den offentliga sektorn och där ingår bl.a. poliser, socialarbetare samt 

vårdpersonal. I dess arbetsuppgifter ingår att integrera med samhällets medborgare, som det 

också gör för lärare, men lärare har en mer komplex verklighetsbild inom yrket; alla de 

relationer som pågår samtidigt, tiden de spenderar med elever samt att det är barn och unga 

som står i deras fokus (Lundström, 2008). En undersökning gjord av Lärarnas Tidning (2015) 

visar på att 56 % av deras lokalavdelningar anser att lärarnas arbetsbelastning har ökat det 

senaste året. Det här är trots att den förra regeringen hösten 2013 lättade på kraven på 

skriftliga omdömen just för att minska pappersarbetet (Thorén, 2015). Facktidningen 

Du&jobbet lät Statistiska Centralbyrån ta fram siffror på hur lärare upplever förändringar i sin 

arbetsbörda de senaste 5 åren. Resultatet visar att 84 % av grundskollärarna upplever en 

ökning av arbetsbördan och 69 % av fritidspedagogerna detsamma (Thorén, 2015). I nuläget 

är det på förslag från regeringen att göra en traineesatsning på fritidshemmen där fler 

barnskötare ska anställas för att underlätta arbetsbördan skriver Enikö Koch (2015).  
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Teorier 

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin härstammar från Lev Vygotskij* och handlar om barns utveckling, 

han menade på att den sker i samspel med omgivningen och inte endast är en oberoende 

process som sker individuellt. Individens relationer spelar en stor roll i huruvida vilken takt 

utvecklingen går menar Eva Mårell-Olsson (2012). Espen Jerlang och Suzanne Ringsted 

(2008) förklarar att Vygotskij delade in barnens utveckling i zoner, i den proximala 

utvecklingszonen finns utrymme för vidare utveckling som sträcker sig utöver individens 

egna begränsningar. I en sådan zon kan barnets utveckling exempelvis stimuleras i en 

lärandesituation av en pedagog, förälder eller kamrat. Det sker då en utvidgning av barnets 

individuella utveckling, inom en social lärmiljö, och det kallade Vygotskij för den potentiella 

utvecklingsnivån. Barnet kan också lära sig på egen hand och befinner sig då i den faktiska 

utvecklingsnivån skriver Mårell-Olsson (2012). 

Den faktiska utvecklingsnivån 

Enligt den sociokulturella teorin påverkas vårt sätt att se och tänka på saker av vår omgivning, 

detta skriver Karin Aronsson (2011) i sitt kapitel Datorspel och informellt lärande. Aronsson 

(2011) menar att det är vår omgivande kulturs sätt att arrangera olika aktiviteter och olika 

symbolsystem (såsom språk, siffersystem etc.) som påverkar oss så. Det är viktigt att vi klarar 

av att läsa av dessa kodsystem så vi förstår omvärlden och våra medmänniskor. Ju mer vi lär 

oss av språk, läsning och social samvaro, desto mer ökar den egna individens fantasi och 

kreativitet. Espen Jerlang och Suzanne Ringsted (2008) förklarar grundligt hur Vygotskij 

menade att de inre förändringarna i barnets utveckling är grunden för hens förståelse för 

omvärlden. Detta är en dynamisk process med olika stadier. I dessa utvecklingsstadier är det 

olika vilket karaktäristiska som är det ”viktigare” just då hos individen. Det Vygotskij tyckte 

var kritiskt att förstå var att under ett barns utveckling sker så mycket mer än vad ögat kan se 

och är olika mycket i olika perioder. Under den faktiska utvecklingsnivån ingår de perioder 

där barnet i sig själv utvecklas väldigt mycket, i samtakt med de yttre påverkningarna som 

omvärlden bidrar med (Jerlang, Ringsted, 2008). 

Den potentiella utvecklingsnivån 

Marianne Dahl (2011) redogör för en studie av Klerfelt (2007) där datorn var det primära. 

Vad studien visade var att datorn fungerade som en bro mellan barns olika kulturer samt som 

medlare mellan barnen och pedagogerna. Barnens skapande via datorn var en 

gränsöverskridande produktion över olika praktiker och ämnen. Barnen själva fungerade som 

förhandlare och kunde med hjälp av sina kamrater skapa lärandesituationer. Detta samarbete 

blev sedan grunden för att barnen fördjupade sig i sitt datoranvändande och kunde fortsätta 

själva med att utmana sig i sitt utvecklande. De som lyckades bäst med just detta var de som 

till en början var ivriga att hjälpa sina kamrater att komma vidare samt de som tog emot hjälp. 

Det skedde ett utbyte för båda parter där den som lärde ut (mästaren) kom längre i sitt lärande 

men också den som tog emot hjälpen (lärlingen) fick förståelse nog att själv fortsätta till en 

högre utvecklingsnivå (Dahl, 2011). Detta är ett exempel på hur Vygotskijs sociokulturella 

teori bygger på att vi lär oss genom sociala sammanhang (Mårell-Olsson, 2012). På hemsidan 

Nätbaserad Lärare arbetas det på ett sociokulturellt sätt där lärare delar kunskap. De beskriver 

det som att de utgår från socialt nätverkande och kunskapskonstruktion över internet. Att 

detta lärande sker genom ett samspel med andra människor där de också delar erfarenheter 

och att det på så sätt bildar ett kollektivt meningsskapande. 

                                                 
* Lev Vygotskij, 1896-1934. 
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Där presenterar de Vygotskijs teori som att han menade på att vi föds sociala och att det är 

genom språket som vi skapar mening och tankeform. Genom att använda sig av 

kommunikation blir barnet själv aktivt i sin inlärning och får på så sätt lättare att omvandla 

kunskapen till sin egen och applicera den på vardagliga ting (Nätbaserad Lärare, 2005). 

Mårell-Olsson (2012) trycker på att för att lärande ska vara möjligt inom den potentiella 

utvecklingsnivån krävs det att uppgiften ligger inom rimlig åtkomst för eleven/barnet. Det är 

pedagogens uppgift att se till så lärandet är en lagom blandning av lustfyllt och utmanande 

(Mårell-Olsson, 2012). Nätbaserad Lärare (2005) problematiserar att det i skolan inte alltid är 

tydligt för eleverna sambandet mellan undervisningen och vardagen och att motiveringen här 

är a och o för att få dem att se detta. De talar om dekontextualisering som innebär att det som 

lärs ut har tagits från dess ”naturliga” miljö och plockats in i skolmiljön. Roger Säljö (2000) 

menar på att detta är problematiskt eftersom det idag ställs höga krav på eleverna att vara 

undersökande, upptäckande och styras av sin egen nyfikenhet i sitt lärande. Förstår inte 

eleven sammanhanget mellan lärandet och sin egen verklighet riskerar motivationen att bli 

lägre (Säljö, 2000). 

Kasam – känslan för sammanhang 

Rosie Jacobsson (2011) skriver om KASAM som en teori kring hälsa och hälsofrämjande 

arbete. KASAM står för ”känslan av sammanhang” och myntades av den medicinske 

sociologen Aaron Antonovsky* som ställde sig frågan: ”Hur kommer det sig att vissa 

människor trots svåra upplevelser av krig, internering, flykt och annan utsatthet och livsstress 

har god hälsa och förblir vid god hälsa?” Han ansåg att de viktigaste ingredienserna till god 

hälsa var att uppleva meningsfullhet och sammanhang. För att förklara detta så utgår KASAM 

från tre komponenter: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Lisa Folkesson (2008) 

beskriver dem på följande sätt. Begriplighet är ens förmåga att uppfatta sig själv samt hur man 

upplever omvärlden. Huruvida det är begripligt eller oförutsägbart (Folkesson, 2008). Vidare 

betyder Hanterbarhet hur man upplever sin egen förmåga att möta och lösa problem man 

ställs inför. Meningsfullhet är känslomässigt kopplad och handlar om hur pass mycket man 

tar in omvärlden och vad den får för betydelse för en (Folkesson, 2008). Ett annat sätt att 

förstå begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är Anders Hanssons (2004) modell att 

benämna dem som historia, nu och framtid. Han anser att KASAM är ett förhållningssätt till 

livet i form av en pedagogisk vägledning. Att ens egen historia påverkar en ny situation med 

andra individer inblandade, tillsammans med deras erfarenheter och historia, menar han är ett 

faktum. Du kan påverka utgången av situationen om du förstår sambandet mellan historia, nu 

och framtid. Exempel: Den nya fritidsläraren hamnar i ett arbetslag där konflikt råder. ”Hon 

behöver förstå bakgrunden till arbetssituationen, se att den inte handlar om henne (historia)” 

(Hansson, 2004, s, 102). I en grupp projiceras gamla problem lätt över på den nya 

gruppmedlemmen så hon måste nu  

 
besluta vilka steg hon ska ta och bedöma vilka resurser (egen kraft, andras kraft) som finns för att 

hantera situationen för att exempelvis inte bli utsatt som syndabock (nuet) (Hansson, 2004, s, 102). 

 

Den nya fritidsläraren har en positiv attityd till situationen, är trygg i sin yrkesroll och ser 

lösningar istället för hinder (framtid). Hon upplever en form av sammanhang. 

Rosie Jacobsson (2011) förklarar dem som faktorer som frisk- och skyddsfaktorer och 

skyddsfrämjande faktorer med fokus på helheten. Hon tar som exempel samarbetet mellan 

skola och fritids där en miljö med trygga vuxna bidrar till en lägre risk för fysisk och psykisk 

påfrestning hos både eleverna och hos personalen. Flera exempel på faktorer kan vara ett 

                                                 
* Aaron Antonovsky, 1923-1994. 
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aktivt arbete för stärkande av självkänsla och motverkandet av mobbning liksom fysiska 

aktiviteter både utomhus och inomhus. Det handlar om hur människor hanterar de olika 

former av stress som kan uppstå. Människor har olika stor grad av KASAM och detta 

påverkar deras sätt att handskas med motgångar. Ens KASAM kan ändras genom tiden 

beroende på situation och erfarenheter.  
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Metod 

Som svarande mot studiens syfte och frågeställningar valde jag att använda mig av en 

kvalitativ ansats, och metoden jag använde för att samla in det empiriska materialet var 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Urvalet av informanter gjordes efter vissa kriterier 

och avgränsningar. Jag har intervjuat en studerande som läser andra året som Grundlärare mot 

fritidshem, två pedagoger som har arbetat länge inom fritidsverksamheten samt två 

nyutexaminerade fritidspedagoger. I detta metodkapitel ges en närmare beskrivning av 

undersökningens genomförande. 

Datainsamlingsmetod 

För insamlingen av empiri har kvalitativa halvstrukturerade intervjufrågor använts där valet 

stod mellan den metoden eller att göra en kvantitativ undersökning. Jan Trost (2011) skriver 

att den kvalitativa metoden utmärker sig genom enkla och raka frågor där man får 

innehållsrika svar. Detta ger ett rikt material som också påvisar variationerna i informanternas 

åsikter och mönster. Kvalitativa forskningsfrågor innebär djupdykningar hos enskilda 

individer och bildar en ingående bild om deras uppfattning kring ett ämne (Trost, 2011). Den 

kvantitativa metoden används främst för att samla in en stor mängd data och kan därav bli 

problematisk eftersom det i många fall handlar om enkätundersökningar. Dessa måste 

utarbetas väl så de besvarar syfte och undersökningsfrågor men visar inte hur 

informationen/skriften har mottagits och tolkats av informanterna. Trost (2011) skriver att 

kvantitet är intressant om man vill påvisa exempelvis en orätt i samhällelig skala där det rör 

sig om en stor mängd individer. Att detta visas i siffror och inte ord ska hjälpa till att höja 

statusen på undersökningen. En kvalitativ metod används ofta i ett tidigare stadium där åsikter 

får komma fram och formulera en frågeställning åt det aktuella problemet.  

 

Jag skrev tre olika intervjublad för att de skulle passa den informant jag vid det tillfället 

intervjuade. Alla tre innehåller samma eller liknande huvudområden som jag tagit från mitt 

syfte och frågeställning för uppsatsen. Vissa frågor blev individuellt utformade men har 

fortfarande med ämnet att göra. Som Johansson och Svedner (2010) skriver talar man ofta om 

två olika typer av intervjuer där den ena är väldigt fast i hur frågorna är formerade och ställda 

medan den andra är mer öppen för variationer i frågornas formulering de olika informanterna 

emellan. Den sistnämna är vad jag har använt mig av för att passa det stadie i deras yrkesroll 

som mina olika informanter befann sig. 

Etiska förhållningssätt och regler 

Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010) tar upp vad som gäller inom forskningsetiken och 

hur viktigt det är att visa respekt och hänsyn till de personer som deltar i 

undersökningen/intervjun. Det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit 

fram anvisningar för vad som gäller vid samhällsvetenskaplig forskning. Man kan dela upp 

dem i fyra huvudområden som sedan kan delas upp i ytterligare ett antal regler. 

 

 Informationskravet 
 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 
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Dessa innebär att forskaren ska informera de inblandade i forskningen om uppsatsens syfte. 

Informanterna har rätt att bestämma över sin egen medverkan och kan därmed närsomhelst 

välja att avbryta intervjun eller stryka vad de har sagt. Det är min skyldighet att förvara alla 

uppgifter som informanterna på så sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Slutligen får 

dessa uppgifter endast användas för forskningsändamål (Johansson, Svedner, 2010). 

Urval 

Mina begränsningar i urvalet av informanter har sträckt sig från utbildningstiden till hur det är 

att ha arbetat i fritidsverksamheten under en lång period. För att på bästa sätt besvara min 

frågeställning och skapa en bred bild kring ämnet. Mina informanter går här under andra 

namn enligt de etiska principerna. Denise har gett mig tillåtelse att nämna hennes 

utbildningsort eftersom det kan vara av intresse för läsare samt framtida forskning. Av etiska 

skäl kan jag inte redogöra för hur jag kommit i kontakt med alla mina informanter eftersom 

det skulle bidra till att det blir lätt att röja deras identitet. Generellt består min grupp av 

informanter av personer som jag antingen träffat förut eller blivit tipsad om genom 

gemensamma bekanta. Alan Bryman (2011) kallar detta för bekvämlighetsurval då jag väljer 

informanter eller platser jag tidigare varit i kontakt med. Den geografiska aspekten har inte 

varit intressant för resultatet av uppsatsen utan har påverkats av faktumet bekvämlighetsurval. 

Anna 

Fritidshem 1 tillhör en F-5-skola med ca 400 elever. Det är beläget i en mindre storstad i 

norra Sverige. Där intervjuades Anna som varit fritidspedagog sedan -99. Hon har varit på 

några olika ställen sedan sin examen men längst på den nuvarande arbetsplatsen. Hon har där 

en etablerad roll och är fritidshemmets representant inom skolan. De senaste åren har hon 

tagit emot och handlett studenter under deras VFU:perioder (verksamhetsförlagd utbildning). 

Bosse & Björn 

Fritidshem 2 ligger i en större stad i norra Sverige och det är ca 200 elever på skolan som är 

en F-6-skola. Mina informanter från denna skola är examinerade sedan 2 år tillbaka och gick 

alltså ”den gamla” utbildningen. I den ingick inte ett praktisk estetiskt ämne. Bosse och Björn 

har dock båda ämnen i skolan, idrott respektive bild, som sitt ansvar. De är fritidspedagoger 

men arbetar mot varsin klass, åk. 2 respektive åk. 3, tillsammans med en klasslärare. De har 

arbetat på några olika fritidshem men det var innan utbildningen, efter den gick de direkt till 

sin nuvarande arbetsplats. 

Cajsa 

Det tredje fritidshemmet ligger i mellersta Sverige och skolan är en F-6-skola med fyra 

paralleller i varje årskurs med undantag för förskoleklassen som är två-parallellig. Här har jag 

intervjuat en medelålders kvinna som har arbetat inom verksamheten länge. Hon har varit 

egen företagare och drivit ett daghem och har en fritidsledarutbildning i grunden i 

kombination med idrott. Hon arbetar som fritidspedagog och under dagtid ansvarar hon för en 

förskoleklass tillsammans med klassläraren. 

Denise 

Denise går andra året på Umeå Universitet och läser Grundskollärare med inriktning mot 

fritidshem. Hon har tidigare erfarenhet av vikariat på fritidshem innan utbildningen samt de 

VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) som ingår i utbildningen. 
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Procedur 

Till en början tog jag kontakt med mina informanter per telefon eller mail. Där de fick 

förfrågan om att medverkande i min uppsats samt att de fick en ytlig beskrivning av vad den 

handlar om. Några av dem fick jag återkomma till vad gällde att bestämma en tidpunkt för 

intervjun medan de andra kunde bestämma det redan under första samtalet. 

 

När jag bokat tid med alla mina informanter och visste vilka de var och var inom spektret 

studerande – långtidsverksam de alla befann sig kunde jag skriva intervjufrågorna. Till en 

början använde jag mig av ”tematisering” som är ett förstadium till rena intervjufrågorfrågor 

(Trost, 2011). Skillnaden är att man vid tematisering ser över syfte och problemområden för 

studien och koncentrerar utifrån de på vad man vill få ut av frågorna. Vidare kommer design-

stadiet där man bestämmer ett metodval, som i mitt fall blev kvalitativa intervjufrågor, och 

utifrån det gör man en intervjuguide (Trost, 2011). 

 

Samtliga träffade jag på deras arbetsplats och innan vi möttes upp hade jag kollat med var och 

en om deras chef borde bli informerad. Det eftersom det kan vara känsligt på vissa 

fritidshem/skolor gällande sekretess men också så informanterna fick avgöra om de ville det 

eller ej. I mitt introduktionsbrev (bilaga 1) nämner jag hur välkommet det är att ledningen 

visar intresse för och ger åsikter om både skol- och fritidsverksamhetens forskning. Vidare 

innehöll brevet en introduktion om vem jag är, vad jag skriver om och i vilket syfte jag vill ha 

med informanten i arbetet. Detta brev både mailade jag ut till mina informanter i förväg, 

innan intervjun, men hade också med mig ett när vi träffades. Vid intervjutillfällena satt vi, 

vid samtliga, alltid ostört i ett eget rum. Jag både spelade in intervjun och antecknade för hand 

för att få en överblick på hur samtalet gick samt om det fanns någonting jag borde fråga om 

mer utförligt. 

Analysmetod 

Jag väntade tills alla intervjuer var avklarade innan jag började med transkriberingen. Den var 

tidskrävande men när allt var nerskrivet var det enkelt att sätta in allt under mina huvudämnen 

som jag utgått från till en början. Trost (2011) tar upp att det är väldigt olika vi vilket skede 

man börjar analysera sina data samt att det i olika sammanhang anses mer ”rätt” eller ”fel” 

gällande det. I mitt fall började analysen redan vid intervjutillfället. Att spela in allt som sades 

speglar inte känslan i hur det sades eller den undermedvetna gesten. Detta spelar in i sättet jag 

tolkar min informant och trots att min tolkning kan stämma väl överens med vad som 

menades finns risken att den inte gör det. Trost (2011) råder till att vänta ett tag innan man 

börjar transkribering och analys av en intervju för att få en distans till de tillfälliga intrycken 

samt för att kunna analysera på ett rimligt sätt. Tanken var att behålla samma rubriker från 

intervjuformulären i Resultat-delen av uppsatsen men för att stämma överens med innehållet 

och forskningsfrågorna valde jag att byta dem.  
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Resultat 

Resultatet presenteras under rubriker som är något modifierade men utgår från mina 

intervjufrågor. Jag har intervjuat en studerande, två arbetande nyutexaminerad samt två som 

har lång erfaren av arbetet. Deras svar presenteras här tillsammans. 

Utbildningen 

Under utbildningens gång händer det mycket med den personliga utvecklingen. Bilden av ens 

framtida yrkesroll blir tydligare för varje kurs man läser och för varje termin man gått. Eller? 

Fritidspedagog/Grundlärare mot fritidshem 

Gemensamt för alla mina informanter är att de innan utbildning har provat på 

fritidshemsverksamhet eller liknande. Anna beskriver det som att hon drogs till yrket för dess 

dynamiska arbetsklimat och för att få arbeta med människor. Björn berättar att han inte riktigt 

hade förstått vikten av ett fritidshem i skolan innan han själv började arbeta på ett. Han har 

själv gått på fritids och minns att han tyckte att det var roligt. När han sedan förstod arbetet 

kring det blev han intresserad och såg möjligheter till att skapa en meningsfull verksamhet 

som eleverna kan vara sig själva i, som komplement till skolan. 

Den dynamiska lärarkåren 

Bosse tänker tillbaka på sin tid som student och minns att det redan från början av 

utbildningen blev grupperingar. Han tyckte att det var både skönt att tillhöra någonting men 

också lite konstigt. I början av utbildningen läser nämligen alla lärarstudenter samma kurser 

och fritidspedagogerna var en liten grupp som resterande lärarstudenter ibland undrade vad de 

gjorde där. Denise har liknande upplevelser men säger också att det inte spelade så stor roll 

eftersom ”man ändå inte kan vara med alla”. Hon tyckte det var skönt att veta vilken ”grupp” 

hon skulle tillhöra resterande del av utbildningen. Den första terminen ansåg hon att största 

fokus låg på att kunna beskriva fritidsverksamhetens roll i skolsamverkan, både som 

skoluppgift men också för de andra lärarstudenterna. Björn kommer med ett annat perspektiv, 

nämligen att det vore bra om de lärare man hade under utbildningen var mer angelägna om att 

studenterna skulle jobba tillsammans över lärarkategorierna. Han menar att det antagligen 

hade gjort startsträckan, när man kommer ut i arbetslivet, ännu kortare och steget att ”be om 

hjälp” inte hade varit så stort. ”Vi är alla nya i början och det tar ett tag att komma in i 

allting”, säger han. 

Utbildningen görs om 

När jag frågar mina informanter om vad de anser om att utbildningen på nytt görs om är det 

blandade svar jag får. Anna minns sin utbildning som rolig, med mycket utomhuspedagogik 

och stort fokus på fritidsverksamhetens utveckling. Idag tolkar hon det som att fokus flyttar 

på sig mot skolan och att det kan bli otydligt för studenterna vad som är menat att vara 

skolsamverkan och inte. Studenter som hon har handlett har hon upplevt haft olika 

erfarenheter och prioriteringar gällande just detta. Oftast skiljer de sig åt beroende på 

vilket/vilken universitet eller högskola de läser vid men också studenter från samma lärosäte 

har delade meningar om ämnet. Enligt Denise skiljer det sig i klassen varför man valt att läsa 

Grundlärare mot fritidshem. Vissa lockades till utbildningen för att bli ”renodlade 

fritidspedagoger” medan andra såg det praktisk estetiska ämnet som det primära. 
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Praktisk estetiskt ämne 

Eftersom mina informanter alla har olika behörighet och i olika ämnen skiljer sig svaren en 

del åt. 

Praktisk estetisk utbildning 

För den som har läst till fritidspedagog under tidigare år och nu sökt legitimationen verkar 

olika bestämmelser gälla beroende på var någonstans i landet man har läst. Cajsa berättar om 

sina kollegor vars behörighet skiljer sig trots att de examinerats samma år men på olika 

universitet. Det som hade skiljt dem åt var en liten stjärnmarkering på den ena legitimationen 

som i sig betydde att person A bara fick behörighet i åk. 1-3 istället för åk. 1-6 som var fallet 

för person B. Denise som fortfarande går utbildningen har inte läst den praktisk estetiska biten 

än men hon vet att det har varit lite problematiskt att få till den. När hon först sökte 

utbildningen kunde man välja antingen att läsa 15 hp i två olika ämnen eller 30 hp i ett ämne. 

Läste man 30 hp blev man behörig att undervisa i det ämnet i skolan. 15+15 hp-alternativet 

fanns till för att gynna fritidsverksamhetens bredd med flera olika kompetensområden hos 

personalen. Denise vet inte vad hon tycker om det men hon säger att det som känts ”skevt” är 

att det endast är lärarna i kurserna mot fritidshemmet som ser fördelen med 15+15 hp. 

”Resten förväntar sig nästan av en att man självklart ska välja 30 hp så man får undervisa i 

skolan”. 

Undervisa i ämnet 

Varken Bosse, Björn eller Anna gick ut med behörighet att undervisa i något ämne men det 

gör de i alla fall. Anna har sökt och fått sin legitimation och nu har hon behörighet i mer än 

vad hon vill ha. Hon säger att det inte har någon betydelse i hennes fall men att hon känner till 

andra som känts sig pressade av skolledningen att ta de/det ämnet också. Bosse har mer eller 

mindre blivit tilldelad idrottsämnet eftersom det inte fanns någon annan på skolan som var 

lämplig. Han tackade ja i tron om att det skulle gälla en kort period, tills skolan anställde 

någon för jobbet, men nu har det gått snart ett helt läsår och skolledningen vill att han 

fortsätter som idrottslärare. Trots att han märker att fritidsverksamheten blir lidande av det så 

har han fortfarande hand om idrotten. Denise skulle tycka att det vore roligt att ha ett ämne i 

skolan men att hon prioriterar fritidsverksamheten först. Det finns en viss oro för att det kan 

bli svårt att få arbeta så. Hon tycker att det ibland känns svårt att veta vad det är man 

förbereder sig för på universitetet vad gäller framtiden. 

Yrket och arbetsprestationen 

Återkommande under intervjuer är arbetslagets viktiga roll i fritidsverksamheten. Med mindre 

tid till sitt förfogande har lärarna det svårt att hinna med ”det vardagliga” med eleverna. Det 

ansvaret hamnar istället hos fritidspersonalen. 

Arbetslaget 

Att ingå i ett fritidshemsarbetslag innebär bred kompetens enligt Anna. Hon menar att 

självklart styrs fritidsverksamhetens aktiviteter av vilka intressen personalen har. Då är det 

bra om man är flera som kan bolla idéer och som har ett annat intresse än det andra har. Att 

arbeta så blir lustfyllt och det smittar av sig på hela verksamheten. Hon tycker ofta att det 

måste kännas tungt för lärarna som är mer ensamma i sin planering och helt får förlita sig på 

sin egen kompetens. Hon tackar samverkan för att lärare och fritidspedagoger får gemensam 

tid för ”idé-bollande” och reflektion. Både Bosse och Björn upplever också en bra stämning i 

sina respektive fritidsarbetslag och även tillsammans med de lärare de jobbar emot. Bosse 

känner ibland att han måste ”hoppa” lite väl mycket fram och tillbaka mellan att tillhöra ”sin 
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lärare” och sitt arbetslag. Han uttrycker att det kan ses som en komplimang men att det i 

slutändan blir väldigt ”slitsamt”. 

Unik yrkesgrupp 

På frågan vad det är som gör fritidspedagogernas yrkesgrupp unik var alla eniga om att de ser 

eleverna under större delen av deras skoldag. Cajsa säger också att hon älskar det här jobbet 

för att det är ett så ”otroligt fritt och inspirerande yrke”. Hon fortsätter med att säga att det 

som är så viktigt med verksamheten och personalen i den är att de får utrymme att skapa 

sunda och givande relationer och diskussioner med eleverna. Hon framhåller att fritids är en 

plats för sådana möten om det finns behov för det. Det informella lärandet frodas i 

fritidsverksamheten och det är mina informanter väl medvetna om och fortsätter att arbeta 

mot. De lyfter dock att det saknas utbildad personal i verksamheten och att detta drar ned den 

medvetenhet som råder. Lärandet på fritids kan vara svårt för ett otränat öga att se och för att 

yrket ska förstås och höjas bör verksamheten fyllas med människor som har kompetensen att 

känna igen och sätta ord på lärandet.  

Barns utveckling och lärande 

Anna förklarar att i en fritidsverksamhet får barnen välja fritt vad de vill göra för stunden och 

att det inte betyder att de ”bara” sitter och gör ingenting. Hon är noga med att påpeka att det 

ska finnas tid till rekreation och att det för henne mycket väl kan vara att ”bara vara”. Cajsa 

ser ett lärande i sig att själv välja vad man ska göra och hur. Björn menar att barnen utvecklar 

sitt eget tänkande och bygger upp en social kompetens under fritidshemmets timmar. Många 

konflikter som uppstår under skoltid hänger kvar in på fritidstiden och där hjälps de alla åt för 

att lösa det på bästa sätt. Björn vill inte ha en grupp elever som ”bara är snälla” mot varandra 

hela tiden utan han tycker det är viktigt att eleverna möts och ”tampas” för att träna sin egen 

och andras gränser. Han vill att de ska respektera sina medmänniskor men för att göra det 

måste också det sociala och verbala få tränas. Alla informanter håller med om att den sociala 

biten är en stor del av lärandet på fritids. De nämner också det informella lärandet som är 

svårt att sätta ord på när det sker men som är icke desto mindre värdefullt. 

Samverkan mellan fritids och skola 

Trots undersökningar som motsatte sig en inflyttning av fritidshemmet i skolan så hände det. 

Vissa såg fördelar medan andra såg nackdelar. Detta råder än idag är delade meningar om. 

Fritidshemmets synlighet 

Fritidshemsverksamheten är en väldigt stor del av det stora hela och ska därför också få synas, 

både internt och utåt sett. Anna vittnar om att det ibland är svårt att känna sig som en del av 

skolans personal eftersom många av de gemensamma mötena hålls på eftermiddags- eller 

kvällstid. ”Då är vi i fritidspersonalen med eleverna och har som mest att göra”. Hon säger att 

det blir tokigt eftersom samtliga från fritidspersonalen aldrig kan vara med. Hon tar som 

exempel att om man vänder på det och alla möten hade hållits under dagtid hade antagligen en 

fritidspedagog fått gå in för en lärare som ska på möte. Men eftersom det är eftermiddag och 

fritidsverksamheten som behöver en hjälpande hand, så att så många som möjligt därifrån kan 

närvara under mötet, är det inte många lärare som anmäler sig att hjälpa till. Att det finns 

olika syn på fritidsverksamhetens samverkan med skolan inom fritidspedagogsyrket är tydligt. 

Som Bosse upplever det är skolan den som sakta men säkert får honom att ta mer ansvar inom 

skolämnena men det är ingen som reagerar på att fritidsverksamheten blir lidande. Det är 

viktigt att fritidshemmet får synas och att det synliggörs att det inte alltid klarar sig.  
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En del av skolan 

Huruvida mina informanter upplever sig själva i sin yrkesroll som en del av skolan är lite 

olika. Anna kan se fritidshemmet som en del av skolan men ser sig som fritidspedagog som 

en del av fritidsverksamheten. Både Bosse och Björn har lättare att se sig som en del av 

skolan. Speciellt Bosse ser det, han tycker att det har blivit mer ju längre han har jobbat. Dock 

så påpekar han att det antagligen har att göra med hans allt större ansvar gällande idrotten. 

Denise har under sina VFU-perioder fått uppleva olika former av arbetslag och sett att det kan 

skilja sig rejält huruvida en pedagog vill vara i skolan eller inte. Hon såg att vissa var väldigt 

nöjda med att gå in under skoldagen och ha halvklass och att de sedan inte var lika mycket på 

fritids längre.  

Nutid  

Idag kan man säga att fritidspedagogerna är mer lärare än pedagoger än tidigare. Det kritiska 

idag är att det inte finns tillräckligt med utbildad personal på fritidshemmen, menar Anna. Det 

är av stor vikt att skolledningen ser det behovet. Hon anser att man måste jobba kontinuerligt 

med att visa lärandet som sker på fritids utåt. Vilken bra plattform fritidsverksamheten är för 

barn att undersöka och utveckla sig själva som individer på. Björn är inne på samma spår när 

det gäller att visa för föräldrar och personal vad som händer på fritids. Enligt honom bidrar 

verkligen fritidshemsverksamheten med det som det står i allmänna råden att det ska göra. 

De nya allmänna råden 

Inför att de nya allmänna råden kom år 2014 var det stor uppståndelse. Fritidsverksamheten 

tog ett steg i rätt riktning mot att få en större roll i skolan och det blev tydligare vad 

fritidshemmet står för. Björn tycker att man målade upp en bild av att det skulle ske en direkt 

förändring bland all personal i skolan, men så blev det inte. Jag frågade om hur det gick till 

när de nya allmänna råden släpptes, om det var något man talade om. På det svarade Björn att 

det bara var inom fritidsarbetslaget. Några åkte iväg på en introduktion och kom sedan 

tillbaka och sa att hade varit ”OK". Anna var en av dem som åkte på en introduktion och hon 

hade velat se flera i den övriga personalen från, inte bara sin utan allas, skolor. Att få en 

introduktion av en verksamhet man jobbar så tätt ihop med borde vara en självklarhet tycker 

hon men hon hade inte ens sett till någon rektor.  

Planeringstid  

Det är den eviga debatten om planeringstid som Cajsa upplever ökar klyftorna mellan fritids 

och skola ytterligare. Hon själv ansvarar tillsammans med en förskollärare för en 

förskoleklass där hon ofta går in och har halvklass. För det får hon tre timmars planering i 

veckan och det fungerar bra tycker hon men att hon bara har 45 min i veckan för 

fritidsplaneringen är hon inte nöjd med. Det är dessutom en gemensam planering med 

skolpersonalen så för bara fritidspersonalen finns det ingen egen planeringstid. Det resulterar i 

att det oftast bara blir en fritidspedagog kvar efter kl. 13.40 när de andra måste få tid till att 

planera.  

Framtiden 

Under mina intervjuer framkommer det ändå att de allihop ser fram emot en morgondag. Jag 

frågade därför hur de ser på framtiden och vår yrkesroll. Anna ser med både fasa och 

förtjusning på framtiden då hon tror att det kommer att bli sämre innan det kan bli bättre igen. 

Hon tycker att det är illa nog gällande för stora barngrupper, för mycket outbildad personal 

och tidspress men hon tänker ändå att ”alla har inte riktigt vaknat upp än”. Hon tror verkligen 

att fritidsverksamheten är gynnsam för eleverna och att det kanske är först när den hotas att 

försvinna som andra också ser det. Denise har en ljus syn på framtiden, hon säger att yrket är 



 

17 

 

under stor omvandling i dagsläget och det är inte riktigt bestämt än hur det ska definieras. 

Hon tycker att det ska bli spännande att få vara med och forma samhällets syn på 

verksamheten. 
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Analys och diskussion 

Fritidshemspersonalen har sina egna Allmänna råd att gå efter, skollagen, lgr11 samt alla 

ämneskursplaner i den för åk. 1-6. Som jag påvisar i litteraturgenomgången finns det både 

likheter och skillnader mellan, i det här fallet, bildämnets kriterier och mål och vad 

fritidsverksamheten ska innehålla.  

 

Som tidigare nämnts så fanns det motsättningar till att fritidshemsverksamheten och skolan 

skulle inleda en samverkan. Detta med anledning av att man ansåg att verksamheterna stod på 

två olika plattformar och att ett nära samarbete skulle bli svårt att få till (Nordin, 2015). För 

att översätta detta till vad KASAM står för så menar Anders Hansson (2004) att människor 

besitter olika grad av erfarenheter och kunskap om att handskas med motgångar. För att 

kunna förstå en situation och påverka den måste man ha kunskap om den andra parten, i detta 

fall mellan skol- och fritidsverksamheterna. Om förståelsen och kunskapen om varandras 

verksamheter vore bättre hade alltså samverkan fungerat som det var tänkt från början. En 

miljö där eleverna har trygga vuxna omkring sig som bidrar till att det blir mindre fysiska och 

psykiska påfrestningar för dem under hela skoldagen. Det tillkommer plats för att arbeta med 

att stärka individernas självkänsla och välmående (Jacobsson, 2011). Denna aspekt av 

KASAM kan också appliceras på vad några av mina informanter upplevt redan på 

utbildningsnivå gällande de olika lärarkategorierna. Får man redan där träna på att samarbeta 

över ”gränserna” ökar förståelsen för och kunskapen om varandras verksamheter. 

Utbildningen  

Det framkommer att det finns ytterligare dragningar i fältet mellan fritidspedagoger och 

skollärare under utbildningstiden. Fritidshemmets uppdrag är svårtolkat och det inte bara av 

resterande lärarkategorier utan även av studenterna själva. Anna Klerfelt (2011) är inne på 

samma spår när hon skriver om att skola och fritidshem präglas av olika normer. 

Informanterna har berättat att de valt detta yrke eftersom de upplever det som dynamiskt och 

meningsskapande. De har dock svårt att mer precist beskriva varför och det kan bevisa hur 

komplext det är med fritidshemmet och dess förhållningssätt, trots att det finns allmänna råd 

att tillgå. Vad de upplever är den förvirring som kan uppstå kring ordet ”fritid”. I 

Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan (2011) tar de upp just detta och att sätta ord på 

vad meningsfull fritid är, är problematiskt.  

Legitimation  

Huruvida lärarlegitimationen har varit positiv eller negativ för samverkan mellan skola och 

fritids är svårt att säga. Det finns en underliggande oro för att om man tar på sig för mycket 

skoljobb så kommer det till slut inte att finnas någon tid över till fritidshemmet. Får man 

skyldigheter man inte räknat med och vad ger det för bild till skolledningen att man helt 

plötsligt får behörighet i ett ämne som det råder brist på lärare i. 

Yrket och arbetsprestationen 

Tiden är det kritiska för hela lärarkåren och det är en stor anledning till att fritids planeringstid 

i princip försvinner helt. Vad fritids har som är en tillgång är dock deras arbetslag. Som team 

har de en bred kompetens som också gör att de klarar av tidspressen. Mina informanter 

beskriver ändå hur situationen kan bli närmare ohållbar ändå. I och med att fritids har fått ett 

eget avsnitt i skollagen (2010:800) har verksamheten flyttats närmare skolan. Detta bidrar till 

att det är av stor vikt att båda verksamheterna är medvetna om var den enes ansvar slutar och 

den andras tar vid. Vad som också framkommer är skolledning och resterande skolpersonals 
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prioritering gällande sina medarbetare. Möten för all personal eller enskilda elever hålls och 

schemaläggs i regel under eftermiddagarna. Det är tack vare fritidshemmets arbetslag som de 

klarar av att närvara vid dessa men det är sällan eller aldrig som all personal är med. Många 

löser det så att en representerar hela gruppen vid informationstillfällen. 

Samverkan mellan fritidshem och skola 

Positivt med samverkan är att fritids stödjer upp där skolans resurs inte fanns. Negativt att 

inflyttningen har berott på ekonomiska omständigheter samt att man ansåg redan innan det 

hände att skola och fritids redan står på så olika grundplattformer att en samverkan skulle bli  

problematisk. 

 

Lärarna är pressade från sitt håll vad gäller tiden. Trots att det gjorts regleringar för att minska 

lärarnas pappersarbete upplever ändå 56 % av Lärarnas Tidnings lokalavdelningar att 

arbetsbördan har ökat. Om arbetsbördan ökar så minskar lärarnas tid i vilket fall som helst 

men tid att hinna ”umgås” med sina elever är det inte tal om. Som Lundström (2008) tar upp 

är det barn och unga som står i fokus för lärarkåren och bara den biten kräver åtgärder som 

skiljer sig från andra yrken. En viktig kärna i samverkan mellan skola och fritids är just att 

fritidspersonalen tar den sociala biten med eleverna. Enligt mina informanter är det både på 

gott och ont. De nämner återigen att tiden är ett problem att få det att gå ihop under dagen. 

Om en fritidspedagog förväntas vara i både skolverksamheten och fritidsverksamheten men 

ändå hinna ”se” eleverna krävs det mer tid för dem också. 

 

Den dekontextualisering som sker inom skolan kan ställa till det för elevens 

inlärningsprocess. Fritidsverksamheten erbjuder en omvänd dekontextualisering där eleverna 

får chansen att sätta lärandet i sin ”naturliga” miljö eller åtminstone utanför skolans ramar och 

regler. Säljö (2000) uttrycker en oro för om eleverna tappar detta sammanhang så går lärandet 

också förlorat. Fritids jobbar aktivt med att synliggöra det lärande som sker men personalen är 

också mån om att påpeka att det inte alltid ska handla om lärande. Rekreation är ett viktigt 

inslag i de nya allmänna råden (2014) och med det så menas i korta drag ett stärkande och 

upplivande miljöombyte där man kan återhämta sig från dagen. 

Forskningsfrågor 

Användning av fritidspedagogens och lärarens kompetens 

Utifrån resultatet kan det fastslås att det skiljer sig åt. Detta beroende på övrig personal inom 

skolan samt vilken behörighet fritidspedagogen/läraren har inom skolan. Generellt utifrån 

mina informanter är dock att de behövs inom skolverksamheten. Inte bara inom sitt praktisk 

estetiska ämne utan också ofta som extraresurs i de stora barngrupperna. Vanligt är att 

fritidspedagogen har några timmar skolsamverkan under dagen där också deras planeringstid 

för båda verksamheterna ska inrymmas samt har fritidsverksamhet på eftermiddagarna.  

Yrkesrollens påverkan av de dubbla lojaliteterna gentemot fritidshem och skola 

En eftersträvan som finns väldigt medvetet hos mina informanter är att höja fritidshemmets 

status i både skolan och samhället. Med den dubbla kompetens/lojalitet som de nu har 

tilldelats anser de att det är viktigare än någonsin. Fallet kan bli att en grundlärare med 

inriktning mot fritidshem också tvingas ta ämnen i skolan som hen inte alls känner sig 

bekväm med att ta. Många som sökt och fått sin lärarlegitimation upplever att de tilldelats 

behörighet i ämnen de inte utbildats inom. Vissa ska också ge omdömen i ämnena, om det blir 

behöriga i åk. 1-6. Fritids är en verksamhet som inte ska innehålla någon bedömning av 

eleverna utan endast en bedömning av verksamheten som sådan samt hur den ska utformas för 
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att möta och passa elevernas behov. Att ställas inför att bedöma och att å andra sidan inte göra 

det kan vara förvirrande. Inom den nya utbildningen är det Grundlärare mot fritidshem som 

läser mest poäng inom bedömning just för att de står inför ett dubbelt uppdrag. 

 

Legitimationen var till för att höja fritidsverksamhetens status men många upplever istället 

det motsatta. De ifrågasätter det faktum att det finns en legitimation för att gå in i skolan men 

inte en för att gå in i fritidshemsverksamheten.  

Möjligheter och hinder för en god samverkan mellan fritidshemsverksamheten och 

skolan 

Från skolans håll sett är samverkan positiv i den meningen att det finns mer personal att tillgå 

i klasserna. Vad som skulle kunna ses som negativt ur denna synvinkel är att de lärare som 

läst fler poäng i de praktisk estetiska ämnena, exempelvis idrott, kan bli förbisedda. En 

skolledning som redan har en fritidslärare med inriktning mot idrott anställer sällan ytterligare 

en personalmedlem för att fylla idrottslärarposten. Den tjänsten går istället till den personal 

man redan står med. Detsamma gäller kanske åt båda håll att den fritidslärare med inriktning 

idrott inte får sin tjänst utformad som hen vill ha eftersom en idrottslärare redan har hand om 

idrotten. 

Diskussion 

Är fritidshemmet på väg att bli överflödigt? Att yrket är under omvandling framkommer 

tydligt, titta bara på hur ofta utbildningen förnyas och döps om. Det måste fastställas varför 

fritidshemmet ska få ta plats och klargöras varför det är nödvändigt. Det sker en förändring 

inte bara i fritidspedagogsyrket utan hela skolvärlden har under den senaste tiden varit med 

om rejäla förändringar. Är det så att nyutexaminerade Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem kommer ut i en värld där de ”för evigt” kommer att stå med en fot i vartdera lägret. 

Hamnar vi ännu mer i kläm än tidigare fritidspedagoger som upplevde förändringen i sin 

arbetstillvaro när fritidshemmet integrerades i skolan? Idag står utbildningen inför ytterligare 

ett nytt upplägg och ändring kommer att ske främst i det vetenskapliga fältet istället för det 

praktiska. Det praktisk/estetiska fältet är det ingen som rör. Ett missnöje finns ute bland lärare 

i dessa ämnen, som läst betydligt fler poäng i dem, och ingenting görs för att möta detta 

växande och kanske förödande missnöje. Var ska vår specialkompetens vara? En haltande 

fritidsverksamhet eller ett halvdant estetiskt ämne? Vad ställs vi egentligen inför som 

nyutexaminerade grundskolelärare med inriktning mot fritidshem? Ska vi vara ensamma i vårt 

estetiska ämne men ha ett fullständigt arbetslag i vår fritidsverksamhet? Får vi tiden att räcka 

till båda? 
 

Fritidshemmets inflyttning i skolan blev av men än idag är det inte helt självklart hur 

samverkan ska gå till. Från fritids sida blir det ett ständigt anpassande av planeringstider och 

gruppindelningar för att få skoldagen att gå ihop. För lärarna är det ett ökat pappersarbete som 

sätter käppar i hjulet. Var någonstans borde man sätta in resurser så att ekorrhjulet slutar 

spinna? Skola och fritids samverkar idag med varandra men det verkar inte fungera när 

samverkan bara går åt ena hållet. Fritidshemmet ska enligt styrdokumenten fungera som ett 

komplement till skolan men det är själva verksamheten och inte personalen i den som det 

gäller. Vissa skolor har löst det så att det är fritidspersonal som går in och kompletterar men 

lämnar då istället en halvdan fritidsverksamhet utan planering efter sig. Skulle 

fritidspersonalen inte gå in i skolan ökar trycket på lärarna och det kan komma att behövas 

vikarier. Med skolornas dåliga ekonomi är inte vikarier något man gärna anställer utan 

plockar av det man har – fritids. Samverkan är med andra ord någonting att värna om för att 

eleverna ska få en komplett utbildning. På vissa ställen upplevs den fungera väldigt bra. Man 
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kan då ställa sig frågan vad det är som de gör där som skiljer sig från andra skolors sätt att 

hantera situationen. Kanske har det endast med personalens inställning att göra och vad är det 

i så fall som påverkar den. Yttre faktorer såsom vilken kommun och ekonomi har alltid en 

prägel på hur skol- och fritidsverksamheterna fungerar. Skulle en generell plan för lyckad 

samverkan finnas hade ingen av lärarkategorierna upplevt sig som överbelastad eller 

förbisedd. 

 

Liksom yrket är utbildningsbiten under omvandling också. Det är främst den 

utbildningsvetenskapliga kärnan som ses över och inte den praktisk estetiska. Hur det blir 

med den och framtida lärarlegitimationer är det ingen som vet. I dagsläget har regeringen satt 

ett ansökningsstopp för lärarlegitimation den 1 juli. Dock har handläggningstiden dragit ut på 

tiden så nu vill de skjuta upp stoppdatumet.  

 

För att på något sätt råda bot på den splittring som är mellan skola och fritids borde man 

redan på utbildningsnivå träna mer på att samverka. Kursupplägget kan ändras så att 

samarbete över lärarkategorierna blir oftare och redan ifrån början en självklarhet. Det skulle 

resultera i en högre förståelse kategorierna emellan och större utrymme för att skapa en bra 

skola med en fritidsverksamhet som kompletterar istället för att ha fritidspedagoger som 

täpper igen läckor så att lärarna kan uträtta sin undervisning. 

 

I genomförandet av min uppsats har det väckts många nya frågor i takt med att de första har 

besvarats. Det är ett väldigt komplext ämne att undersöka spänningsfältet mellan 

fritidshemmet och skolan. Det är hela tiden en avvägning var den enas ansvar slutar och den 

andras tar vid. Fritidspedagogsyrket är ett dynamiskt sådant och inom skolans hårt reglerade 

värld kan det upplevas som instängt och nästan kvävt. En gemensam syn på vad vi ska få ut 

av skolväsendet är a och o men ändå så finns den inte. Alla lärare, pedagoger, allmänna råd 

och riktlinjer tolkar samt tolkas konstant olika. Tankar om att samverkan är och ska vara bra 

cirkulerar ständigt i bakgrunden men ändå väcks tankar som ifrågasätter den. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Brev  

 

  

 

 

Kära informant, 
 

jag heter Matilda Lindell och går Grundlärare mot Fritidshem på Umeå universitet. Just nu 

skriver jag min C-uppsats som tar upp ”dagens fritidslärare” ur ett studentperspektiv. Idag 

ingår även ett praktisk estetiskt ämne i utbildningen som det är tanken att studenten ska 

kunna undervisa i under skoldagen. Jag riktar alltså in mig på vad det innebär att komma ut 

i arbetslivet med en fot i fritidsverksamheten och den andra på lärarplattformen. Syftet är 

att få en inblick i hur det är för blivande fritidslärare under slutskedet av sin utbildning 

samt förstå hur det är för den nyutexaminerade att vara både lärare i skolan och 

fritidslärare/pedagog. 

 

Ditt deltagande är av yttersta vikt för att ge tyngd åt arbetet och att du bidrar med dina 

erfarenheter och åsikter får såväl mina som läsarens tankar att utvecklas. Du har rätt att 

avbryta eller stryka kommentarer när som helst under intervjun och/eller efteråt. Jag 

understryker att det du säger endast kommer att användas i ett forskarsyfte och ingen 

annanstans. Under intervjun kommer inspelning att förekomma, meddela om det inte är 

möjligt. Ditt deltagande är frivilligt och du kommer att vara anonym i arbetet. Det som 

sägs under intervjun är konfidentiellt material och kommer att raderas efter det att arbetet 

är godkänt. 

 

Rektorns engagemang är alltid positivt i bemärkelse för verksamhetens utveckling och 

skulle han/hon vilja ta del av detta brev eller bli kontaktad av mig är det välkommet. 

 

Om du undrar över någonting eller i övrigt vill nå mig, så är du välkommen att kontakta 

mig på min mobil eller per e-post. 

 

Jag ser fram emot att få intervjua dig! 

Matilda 

 

Mina kontaktuppgifter är: 

 

Matilda Lindell 

Mobil: 000-000000 

E-post: student@umu.se 



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor studerande 

 

 

  

Intervjufrågor studerande 

Syfte: Få data om hur utbildningen förbereder dig för din framtida yrkesroll. 

”Förfrågor” 

Namn? 

Vilket år/termin går du i utbildningen nu? 

Tidigare erfarenheter av fritidsverksamheten? 

Vilket praktisk estetiskt ämne har du valt? 

Utbildningen 

Som en del av lärarutbildningen, upplever du skillnader/likheter i de olika 

lärarkategorierna? 

 

Hur tänker du om att utbildningen nu görs om igen? 

- Finns det skäl att ändra den? 

Praktisk estetiskt ämne 

Hur ser den delen(ämnesutbildningen) av utbildningen ut? 

 

Hur ställer du dig till att sen kunna undervisa i ämnet? 

 

Varför valde du den här utbildningen? 

Yrket 

Vad är det som gör vår yrkesgrupp ”unik” i relation till resten av skolpersonalen?(Rohlin) 

 

Hur bidrar fritidshemspedagogiken till barns utveckling och lärande?(Rohlin) 

Framtiden 

Vad tänker du om lärarlegitimation? 

 

Hur ser din framtida roll som Grundlärare mot fritidshem ut? 

- Vad förväntar du dig? 



 

 

 

Bilaga 3 – Intervjufrågor nyutexaminerade  

 

 

 

Intervjufrågor nyutexaminerade 

Syfte: Få data om hur det verkligen är att komma ut nyutexaminerad som dagens typ av 

fritidslärare. 

”Förfrågor” 

Namn? 

Fritidshem? 

Hur stor barngrupp? 

Vilket år tog du examen? Vad hette utbildningen då? 

Undervisar du i något ämne? Vilket/vilka? 

Arbetssituation 

Hur ser planeringstiden ut för dig idag, vad gäller både skola- och fritidshemsverksamhet? 

- Har du minuter för både fritidsplanering samt ämnesplanering? 

- Vilket(fritids eller skolämnet) upplever du kommer i första hand hos din chef? 

 

Hur ser ditt arbetslag ut (fritids)? 

- Är ni flera fritidslärare- och pedagoger som håller i egna ämnen? 

 

Har du varit på olika ställen sen du tog examen? Medvetet eller p.g.a. arbetsmarknadens 

utseende? 

- Var det som du förväntat dig(organisatoriskt, arbetsbörda etc.)? 

Samverkan mellan fritids och skola 

Upplever du dig, i din yrkesroll (fritidslärare), som en del av skolan? 

 

Är fritids synligt i det stora hela?(stormöten i skolan, föräldramöten etc.) 

- Har fritids möjlighet att påverka? 

 

Hur blir du bemött av övrig personal på skolan vs. fritids? 

 

Har ni implementerat till de nya Allmänna råden för fritidshem? 

- Hur gick det bytet till? (Fortbildning) 

- Vilka är informerade om det? (Föräldrar, lärare etc.) 

- Hur insatt är resten av skolan i ert uppdrag enligt dig? 

 



 

 

 

 

 

  

Utbildningen  

Vad var din bild av verksamheten när du var där jag är nu(snart klar och man räknar 

dagarna)? 

- Är den bilden annorlunda idag? 

 

Hur tänker du om att utbildningen nu görs om igen? 

- Finns det skäl att ändra den? 

Yrket 

Vad är det som gör vår yrkesgrupp ”unik” i relation till resten av skolpersonalen?(Rohlin) 

 

Hur bidrar fritidshemspedagogiken till barns utveckling och lärande?(Rohlin) 

 

Hur ser du på det faktum att vi (fritidslärare) är mer lärare nu än någonsin? (pga. 

integrering i skolan och att vi nu har ett praktisk estetiskt ämne i utbildningen) 

Förs det regelbundna samtal om fritidsverksamheten? (inom fritidsarbetslaget) 

- Hur ser de ut? 

- Vad berör ni?(är det mest organisationsfrågor eller planering som rör fritids) 

 

Varför ville du bli fritidslärare? 

 

Har du lärarlegitimation? 



 

 

 

Bilaga 4 – Intervjufrågor långtidsarbetande  

 

 

Intervjufrågor arbetande 

Syfte: Få data om hur det upplevs att arbeta ”över gränserna” under en längre period. 

”Förfrågor” 

Namn? 

När tog du examen? 

Hur länge har du varit i verksamheten? 

Om, vilket praktisk estetiskt ämne har du behörighet i? 

Utbildningen 

Varför valde du att läsa till Fritidspedagog? 

 

Vad var tyngdpunkten i utbildningen som du minns det? 

 

Hur tänker du om att utbildningen nu görs om igen? 

- Finns det skäl att ändra den? 

Praktisk estetiskt ämne 

Vad har du behörighet i? 

 

Hur ställer du dig till att sen kunna undervisa i ämnet? 

Yrket 

Vad är det som gör vår yrkesgrupp ”unik” i relation till resten av skolpersonalen? 

 

Hur bidrar fritidshemspedagogiken till barns utveckling och lärande? 

Nutid 

Vad tänker du om lärarlegitimation? 

- har (ämnes)behörigheter tillkommit? (vilka?) 


