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Sammanfattning	  
 
Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om huruvida specifikt inriktad 
högskoleutbildning mot fritidshem hos personalen respektive avsaknaden av densamma har 
någon betydelse för verksamheten och hur det påverkar personalens arbete i fritidshemmet ur 
såväl fritidspedagogers som rektorers perspektiv. Studien har genomförts genom en kvalitativ 
undersökning där sex fritidspedagoger och fyra rektorer intervjuats. Resultaten av studien har 
analyserats med hjälp av Colnerud och Granströms (2013) professionsteoretiska begrepp: 
auktoritet, yrkesmässig autonomi, systematisk teori och egenkontrollerad yrkesetisk. Några 
resultat som redovisas i studien är hur fritidspedagogers utbildning bidrar med en 
kunskapsbas med verktyg och modeller för ett legitimt arbete i fritidshemmet. Något som 
också påvisas är hur fritidspedagoger har svårt att stänga ute obehörig personal trots att det 
framkommer hur outbildad personal bidrar till lägre kvalité i verksamheten och yrkets 
tillsynes låga status. En slutsats som dragits av studien är att fritidspedagoger måste och 
förväntas ta ett större ansvar för att bedriva verksamheten när de arbetar med outbildad 
personal. En annan slutsats som dragits är att en verksamhet med högskoleutbildad personal 
förväntas vara en verksamhet med hög kvalitet där arbete utförs i enlighet med fritidshemmets 
uppdrag och där barns lärande och utveckling ställs i fokus. 
 

Nyckelord: yrkesprofession, utbildningsnivå, kvalité, status, personal 
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1.	  Inledning	  
 
Innan vi två 2013 antogs till grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem arbetade vi 
båda inom skolbarnomsorgen, en av oss som barnskötare och den andra utan relevant 
utbildning. Det var genom erfarenheterna i verksamheten som gjorde att vi senare sökte oss 
till högskolan, mest för att få examenspapperet i handen. Efter tre år på högskolan kan vi 
emellertid vara eniga om att utbildningen för oss fått större betydelse än så för vårt framtida 
arbete i fritidshemmet.  
 
Som studerande får vi många frågor om huruvida utbildning är relevant för vårt yrkesval. 
Behövs utbildning för att leka med barn? Skolverket (2011a) anger att det 2010 var tre av fem 
av dem som arbetade på fritidshem som hade en högskoleutbildning och att knappt 30 procent 
av personalen var fritidspedagoger. Övrig personal på fritidshemmet bestod av fritidsledare, 
personer med annan lärarexamen och personer med annan utbildning inom pedagogik eller 
social omsorg. Utöver detta fanns även en grupp individer där utbildningsbakgrunden inte 
presenterades. Dessutom nämner Skolinspektionen (2010) i sin kvalitetgranskningsrapport att 
det endast är ett av de 77 fritidshem som granskats där all personal har en utbildning med 
inriktning mot arbete i fritidshem. I motljus till detta var 11 av dessa fritidshem helt utan 
personal med sådan inriktning (Skolinspektionen, 2010). Hur hade allmänheten reagerat om 
dessa siffror varit verklighet i en annan professionell yrkesgrupp exempelvis en advokatbyrå 
eller vårdcentral?  
 
Den bristande kompetensen inom området fritidspedagogik och en bristande kännedom om 
det uppdrag verksamheten har i styrdokumenten tycks påverka kvalitén på fritidshemmen 
(Skolinspektionen, 2010). Skolinspektionen (2010) visar i sin kvalitetgranskningsrapport att 
personal saknar gemensamma strategier för att motverka kränkningar och konflikter mellan 
barnen. I granskningen där 77 fritidshem besökts ansågs en dryg fjärdedel av dem behöva 
arbeta mer aktivt för att träna barnens självständighet och sociala förmåga samt arbeta mer för 
att skapa goda relationer mellan barnen. Eftermiddagsaktiviteterna sker rutinmässigt och är 
inte pedagogiskt genomtänkta. Det saknas pedagogiskt utbildad personal och 
kompetensutveckling är i princip obefintlig. I många fall får verksamheten luta sig på så 
kallade eldsjälar och att det räcker med personalens privata intressen för att få fritidshemmet 
att fungera (Skolinspektionen, 2010).  
 
Det var utifrån dessa siffror och våra egna erfarenheter från verksamheten som vi började 
fundera på utbildningsprocenten i fritidshemmen och hur verksamheten påverkas utifrån 
personalgruppens utbildning. Vilka förhållanden är det vi nyexaminerade fritidspedagoger 
kommer att arbeta i?  
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1.1	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om huruvida specifikt inriktad 
högskoleutbildning mot fritidshem hos personalen respektive avsaknaden av densamma har 
någon betydelse för verksamheten och hur det påverkar personalens arbete i fritidshemmet ur 
såväl fritidspedagogers som rektorers perspektiv. Detta ska vi göra genom dessa 
frågeställningar:  

- Hur ser fritidspedagoger och rektorer på vikten av fritidspedagogers utbildning i 
fritidshemmet?   

- Vilka fördelar och nackdelar erfar fritidspedagoger kontra rektorer det finns med 
outbildad personal i fritidshemsverksamheten 

- Föreligger det någon skillnad i vilka krav fritidspedagoger och rektorer anser det ställs 
på personalen utifrån utbildningsnivå? 

 

	  
	  



 

 6 

2.	  Bakgrund	  
 
I denna del presenteras styrdokument och riktlinjer för fritidshemmet, tidigare forskning och 
litteratur inom det fritidspedagogiska fältet; därefter avslutar vi delen med att presentera de 
teoretiska utgångpunkter som kommer användas för analysen. Inledningsvis förklaras några 
begrepp som används i texten mer ingående.  
 
Två centrala begrepp som används i studien är fritidspedagog och outbildad personal. Med 
begreppet fritidspedagog avser vi personal med en högskoleexamen avsedd för arbete i 
fritidshem. Begreppet innefattar även den nya benämningen grundlärare i fritidshem. Då vi 
erfar att majoriteten benämner sig som fritidspedagog har vi valt att använda just den 
benämningen för att det är ett mer vedertaget begrepp och för att hålla sig konsekvent och 
underlätta för läsaren. Begreppet outbildad personal innefattar personal som inte har en 
examen avsedd för arbete i fritidshem; begreppet innefattar även personer med annan 
utbildning inom pedagogik eller social omsorg så som förskollärare, barnskötare, fritidsledare, 
lärare (ej grundlärare i fritidshem) eller liknande.   
 

2.1	  Uppdrag	  och	  riktlinjer	  för	  fritidshemmet	  
Fritidshemmet råder under skollagen (SFS 2010:800) stiftad av riksdagen samt läroplanen 
(Skolverket, 2011a) utfärdad av regeringen. Utöver dessa förordningar har Skolverket gett ut 
flertalet allmänna råd som komplement till skollagen och läroplanen för hur personalen bör 
arbeta i fritidshemmet. Fritidshemsverksamheten omfattas av delar i skollagens 6 första 
kapitel samt kapitel 14: 
  

§2 Fritidshemmet kompletterar utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska 
utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap (SFS 2010:800, s.79). 

  
Läroplanen är vid sidan av skollag det viktigaste styrdokumentet för fritidshemmet 
(Skolverket, 2014). För fritidshemmet gäller grundskolans läroplan som i samlad form 
innehåller tre delar gällande alla skolans verksamheter, vilka är: 
  

1.     Skolans värdegrund och uppdrag 
2.     Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 
3.     Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav 

 
Dessa tre delar förklaras mer utförligt nedan. Därefter beskrivs det ansvar personalen har för 
att tolka och omsätta skollag och läroplan i fritidshemsverksamheten. 



 

 7 

2.1.1	  Skolans	  värdegrund	  och	  uppdrag	  
Läroplanens första del är en utveckling och komplettering till skollagens övergripande mål 
(Skolverket, 2014b). Dessa mål gäller hela det Svenska skolväsendet, därmed också 
fritidshemmet. I denna del behandlas grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, 
saklighet och allsidighet, en likvärdig utbildning, rättigheter och skyldigheter, skolans 
uppdrag och varje skolas utveckling. I läroplanens första del betonas att skapande och lek är 
viktiga delar i barns aktiva lärande (Skolverket, 2011b). I fritidshemmet finns goda 
möjligheter för personalen att erbjuda skapande verksamhet genom olika uttrycksformer så 
som bild, musik och idrott. Barnen kan ges nästintill oändliga möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2014b). Att personalen 
erbjuder aktiviteter som stimulerar barnens kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och en vilja 
att pröva egna idéer och lösa problem menar Skolverket är en viktig del av fritidshemmets 
uppdrag. Barnen ska ges möjligheter att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra 
(Skolverket, 2014b). Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella arena som 
fritidshemmet erbjuder skapar utrymme och förutsättningar för lärande och utveckling där 
olika kunskapsformer är delar av en helhet (Skolverket 2011b). 
 

2.1.2	  Mål	  och	  riktlinjer	  för	  utbildningen	  	  
Läroplanens andra del behandlar normer och värden, kunskaper, elevernas ansvar och 
inflytande, övergång och samverkan samt skolan och omvärlden; som till stor del är relevanta 
till fritidshemmet. Personalen i fritidshemmet ska ge barnen möjligheter att inhämta och 
utveckla kunskaper som är nödvändiga för var individ och samhällsmedlem. Barnen ska 
utvecklas till demokratiska medborgare som kan påverka, ta ansvar och vara delaktiga. 
Därmed är det viktigt för personalen att ge barnen inflytande att påverka verksamhetens 
innehåll (Skolverket, 2011b). Vidare menar Skolverket (2011b) att personalen ska påverka 
och stimulera elever att omfatta samhällets gemensamma värderingar och dessa ska få komma 
till uttryck i vardaglig handling. Ett samarbete med skolverksamheterna bör utvecklas för att 
berika var barns utveckling och lärande. Utbildningen och lärandet som personalen erbjuder i 
verksamheten ska vara av hög kvalitet för att ge underlag till att barnen blir självständiga 
samhällsmedborgare med bra förutsättningar för framtiden (Skolverket 2011b). 
  

2.1.3	  Kursplaner	  som	  kompletteras	  med	  kunskapskrav	  
Tredje delen i läroplanen innehåller kursplaner för grundskolans ämnen, vilka riktar sig direkt 
till grundskolan. Då fritidshemmet har i uppdrag att komplettera skolans verksamhet och 
stimulera elevernas lärande kan det vara fördelaktigt för personalen att ha insikt i 
kursplanernas innehåll (Skolverket, 2014b). Emellertid kan inte deltagande i fritidshemmets 
aktiviteter vara en förutsättning för att eleverna ska nå målen i respektive ämne då 
verksamheten inte är obligatorisk för alla elever. 
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2.1.4	  Personalens	  ansvar	  i	  tolkning	  och	  omsättning	  av	  uppdraget	  
Fritidshemmets uppdrag involverar stor del av barnens utveckling och lärande (Skolverket, 
2014b). Personalen har ett viktigt uppdrag i att planera och genomföra aktiviteter med utgång 
i var individs behov och med tanke på gruppen och dess process. Uppdraget handlar om att 
stödja barnen i sin utveckling och genom verksamheten skapa ett helhetsperspektiv på 
lärandet där meningsfull fritid och elevens bästa är i fokus för verksamheten. Det är viktigt att 
personalen har kunskap om vilket uppdrag de arbetar mot. För att fritidshemmets pedagogiska 
visioner ska bli verklighet krävs det aktiv personal som ser värdet i det egna uppdraget. Stor 
vikt bör läggas i att tolka, transformera och realisera fritidshemmets uppdrag. Det handlar om 
att uppmärksamma barnens intressen och skapa situationer där barnen utmanas och utvecklas 
i verksamheten (Skolverket, 2011c). Vidare betonar Skolverket (2014b) vikten av att 
personalen ser och bekräftar varje barn. Enligt regeringens proposition (2009/10:165) ska 
huvudmännen använda lärare som har en utbildning avsedd för undervisningen hen ska 
bedriva. Läraren är den viktigaste faktorn för elevers resultat. Regeringen (2009/10:165) ser 
stor problematik i att utbildningen i Sverige till stor del bedrivs av personer som saknar rätt 
utbildning. Det visar på att det behöver åtgärdas i form av skärpta regler för vem som får 
användas för undervisningen i skolan; detta för att säkerställa att lärarna har utbildning för det 
dem faktiskt undervisar i. Regeringen (2009/10:165) menar på att det i dagens regelverk finns 
ett tolkningsutrymme för vilken utbildning som krävs för en viss undervisning. Otydligheten 
är inte önskvärd och de bedömer därför att det finns behov att skärpa dessa bestämmelser Det 
ska krävas utbildning för den undervisning personalen ska bedriva. Utöver utbildade lärare 
kan det finnas annan personal i skolarbetet, som t.ex. elevassistenter. Dessa kan bidra till att 
skapa trygghet och på olika sätt medverka i delar av genomförandet av undervisningen. 
Regeringen (2009/10:165) poängterar dock att de utan utbildning för undervisningen inte 
heller ska ansvara över den. Emellertid bedömer de att man i vissa fall måste tillåtas göra 
undantag från skyldigheten att använda personal med rätt utbildning för undervisningen. Det 
är bland annat på grund av organisatoriska skäl. Det kan handla om svängning i söktryck, 
elevkullars storlek, tjänsteledigheter eller ökat behov av särskilt stöd. I detta fall ska det 
saknas lärare avsedd för undervisningen som ska bedrivas eller finnas ett annat särskilt skäl 
(prop. 2009/10:165). 
 

2.	  2	  Litteraturgenomgång	  
I denna del presenteras kort hur fritidspedagogyrket uppkom och hur utbildningen har 
förändrats genom åren. Därefter berörs begreppen yrkesidentitet, yrkeskompetens och 
didaktik för att konkretisera fritidspedagogyrket och vad utbildningen för med sig.  
 

2.2.1	  Fritidspedagogyrkets	  framväxt	  och	  utveckling	  
Andersson (2013) beskriver att vad som idag kallas fritidshem har sin grund i arbetsstugorna 
som startades under slutet av 1800-talet för att fostra och ha tillsyn över arbetsklassens barn. 
Emellertid ersattes arbetsstugorna under 1930-40-talet med eftermiddagshem men det var 
först under 1960-talet som fritidspedagogyrket uppkom. Under denna tid var det 
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arbetskraftbrist vilket ledde till att allt fler kvinnor började förvärvsarbeta vilket i sin tur 
bidrog till att behovet av barntillsyn växte. Fritidspedagoger och barnskötare hade 
tillsammans uppgiften att genomföra arbetet i fritidshemmen. Det fanns under denna tid inga 
statliga mål för verksamheten utan man tolkade sin funktion som ett bidrag till det statliga 
ansvaret för välfärd för vuxna och barn. På 1980-talet ökade antalet fritidspedagoger dock var 
yrkesrollen fortfarande diffus i jämförelse med lärare och förskollärare. Andersson (2013) 
påpekar att fritidspedagoger försökte att klargöra sitt yrkesområde och utveckla sin 
professionella profil men att de emellertid stötte på problem eftersom det inte fanns några 
egenproducerade kunskaper eller metoder för arbetet i fritidshemmet. Trots den korta tid som 
fritidspedagoger funnits som yrkeskår har arbetet och ansvarsområdena varierats och 
genomgått stora förändringar. En stor förändring skedde i och med integreringen i skolan då 
Skolverket tog över tillsynsansvaret från Socialstyrelsen 1998. Yrkets utveckling har inneburit 
ökade krav på uppföljning, bedömning och dokumentation av verksamheten samt att det finns 
ett fokus på barns utveckling och lärande. Dessutom bidrog integrationen och etableringen av 
den samlade skoldagen att fritidspedagoger medverkade allt mer i skolans arbete som 
exempelvis hjälplärare i klassrummen (Andersson, 2013). 
 

2.2.2	  Utbildningens	  start	  och	  förändringar	  
Rohlin (1996) nämner att starten för en specifik utbildning för det som idag är 
fritidspedagoger startade i och med att de förskollärare som arbetade i eftermiddagshemmen 
på 1950-1960 talen ansåg att deras kompetens inte var helt relevant för arbetet med barnen i 
skolåldern. År 1964 startades en försöksutbildning vid förskollärarseminariet i Norrköping 
men som sedan förlades till yrkesskola 1965. 1971 blev fritidspedagogutbildningen en tvåårig 
postgymnasial specialkurs i gymnasieskolan fram till 1976 då den förlades till högskolan 
(Rohlin, 1996). Andersson (2013) berör att utbildningen 1993 förlängdes till att bli tre år; 
2001 ökade utbildningen med ytterligare ett halvår då fritidspedagogerna räknades in i den 
lärarexamen som då infördes i och med en reform av lärarutbildningen (Prop. 
1999/2000:135). Följden av detta blev att fritidspedagogers utbildning omformades till att 
likna den utbildning som gavs lärare med inriktning mot de tidigare åren. Detta såg regeringen 
skulle gynna det samarbete som uppstått mellan lärare och fritidspedagoger genom 
fritidshemmets integration i skolan på 1990-talet. År 2011 ändrades utbildningen ännu en 
gång i och med att regeringen ville förtydliga gränserna mellan de olika lärarkategorierna. I 
och med reformen skapades en grundlärarexamen där en av tre inriktningar var fritidshem 
som nu även kortades med en termin och nu är tre år lång (Andersson, 2013). Skolverket 
(2014a) påpekar att antalet personal med högskoleutbildning minskar i fritidshemmen och har 
gjort det kontinuerligt de senaste fyra åren. I Skolverkets (1997) statistik från 1997 hade 
44,4% av dem som arbetade i fritidshem en högskoleutbildning i fritidspedagogik medan 3,2 
% inte hade någon utbildning mot utbildning mot pedagogik eller social omsorg. Detta går att 
jämföra med vad Skolverkets (2013) statistik visar 2013 då 27 % av dem som arbetade i 
fritidshemmet hade en fritidspedagogexamen medan 27,5% inte hade någon utbildning mot 
pedagogik eller social omsorg.  
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2.2.3	  Fritidspedagogers	  centrala	  del	  av	  arbetet	  samt	  kompetens	  	  
Vad är det som utgör fritidspedagogernas kunskapsbas; vilka kompetenser är det 
fritidspedagogerna besitter? I Hjalmarssons (2010) enkätundersökning där fritidspedagoger 
värderar sitt yrkeskunnande påpekar dem att deras styrka är störst inom den sociala 
kompetensen; de är en flexibel yrkesgrupp som har hög förmåga att skapa trygghet, positivt 
klimat och bidra till barns självförtroende. Fritidspedagogerna skattar att de har hög förmåga 
att använda olika metoder och arbetssätt då de har kunskaper inom estetiska och praktiska 
ämnen samt dagligen använder sig av olika uttryckssätt i skola och fritidshem (Hjalmarsson, 
2010). I Dahls (2014) avhandling om fritidspedagogers handlingsrepertoar påpekas att 
fritidspedagogers centrala del av arbetet är att stödja relationer. Detta gäller inte bara 
relationer mellan barnen utan det anses också värdefullt att det finns en relation mellan 
fritidspedagog och barn som bygger på förtroende och tillit. Fritidspedagoger närmar sig 
barnen genom att vara tillgänglig, samtala med barnen och genom att hålla det som lovats. I 
arbetet med relationerna anses det viktigt att fritidspedagogen är känslig och kan tolka barns 
uttryck och avsikt i specifika stunder och olika miljöer. Ibland gör detta att fritidspedagogen 
håller en distans till barnen för att undvika att det sker övertramp eller att man kommer med 
förutfattade meningar om vad som inträffat. Ett sätt att stödja relationer kan vara genom att 
delta i aktiviteter. Kontrasten till detta sätt förhålla sig är att inta en mer övervakande position. 
Enligt Dahl (2014) sker övervakning och kontroll till viss del i verksamheten, vilket i motsats 
till ett nära förhållningssätt till barnet istället distanserar pedagogen från barnet. 
Fritidspedagoger anser att regler och övervakning kan behövas för att förebygga kaos i 
verksamheten. Det kan handla om vilka lekar som passar inomhus och utomhus eller hur 
många barn som får vara i ett visst rum eller deltaga under en viss aktivitet.  
     
Förutom att stärka relationer sker det till viss del att fritidspedagogerna medvetet begränsar 
somliga relationer. Detta görs genom att hålla isär de barn som inte kommer överens eller som 
anses påverka varandra negativt. Barnen stöttas till lek genom att skapa olika rum, miljöer och 
aktiviteter. Det är viktigt att få barnen att känna sig delaktig i fritidshemmet, barnen ska få 
känna en viss frihet och inflytande. Det finns en strävan efter att vara lyhörd för barns 
önskningar och att försöka vara flexibel och hitta lösningar för att uppfylla dessa. Både 
frivilliga och obligatoriska aktiviteter erbjuds. Miljöerna och aktiviteterna i fritidshemmet ska 
bidra till att barnen får en känsla av tillhörighet och skapa ett engagemang tillsammans i 
gruppen (Dahl, 2014).  
 

2.2.4	  Fritidspedagogers	  didaktiska	  kompetens	  
I denna del beskrivs fritidspedagogers yrkeskunnande utifrån social kompetens, 
ämneskompetens och didaktisk kompetens. Detta förklarar Lindström och Pennlert (2012) som 
en gemensam grund för all undervisning; det är genom dessa tre områden som eleven får en 
relation till undervisningsinnehållet och därmed skapar ett lärande (Lindström och Pennlert, 
2012). Dessa generella synsätt på lärares kompetenser kommer att skrivas utifrån 
fritidspedagogsyrkets perspektiv.  
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Det första området beskriver Lindström och Pennlert (2012) som relationen mellan 
fritidspedagog och barn samt barn och barn. Denna del pekar på fritidspedagogers sociala 
arbete och krav på social kompetens. I den sociala kompetensen ingår teoretiska kunskaper 
om exempelvis olika kulturer och barns utveckling men också praktiska kunskaper som 
förmågan att visa empati, omsorg och kunna kommunicera.  
Det andra området författarna nämner är relationen mellan fritidspedagoger och aktiviteters 
innehåll. I detta område är fritidspedagogens ämneskompetens det vitala. Begreppet 
ämneskompetens avser att personen i fråga har färdigheter inom ämnet och känner sig 
förtrogen i att använda det i olika sammanhang. Kompetensen infattar även att kunna 
reflektera, kritiskt granska och följa utvecklingen inom ämnesområdet (Lindström och 
Pennlert, 2012). För att förklara mer ingående vad som avser fritidspedagogers 
ämneskompetens menar Skolverket (2011c) att fritidshemmets kärna är att “fånga och ta 
tillvara barns intresse och att skapa situationer i vardagen där barn kan utmanas i sitt 
lärande.” (a.a s. 7). Lek och skapande är ett centralt inslag i verksamheten där det informella 
lärandet dominerar (Skolverket, 2011c). 
 
Det tredje området infattar relationen mellan fritidspedagogen och barnets lärande. Denna 
relation kallas för didaktiska kompetens. Kortfattat ska en fritidspedagog med didaktisk 
kompetens kunna ta hänsyn till undervisningens dimensioner; alltså kunna motivera syfte, 
innehåll, metoder och mål för de aktiviteter som sker i verksamheten. Dessutom ska de ta 
hänsyn till undervisningens villkor: uppdraget, arbetslaget, barn, vårdnadshavare och 
ramfaktorer. Den praktiska didaktiken syftar till hur undervisning sker i praktiken. Praktisk 
didaktik delas in i två olika fält. Fritidspedagogers praktiska didaktik ligger inom det som 
kallas lärardidaktik som är kopplad till en skolad färdighet där undervisningen sker 
yrkesmässigt. Vardagsdidaktik omfattas av den naturliga färdigheten för undervisning och 
syftar till den självlärda och spontana förmågan att lära ut något till andra (Lindström och 
Pennlert, 2012). Förutom detta övergripande perspektiv på didaktik finner Löfdahl, Saar och 
Hjalmarsson (2011) en alternativ didaktik för arbetet i fritidshemmet. Detta kallar de för den 
potentiella didaktiken. Den potentiella didaktiken menar Löfdahl, Saar och Hjalmarsson 
(2011) inte alltid behöver bestå av fördefinierat innehåll och kunskaper utan beskrivs utifrån 
vilket förhållningssätt fritidspedagogen har i det gemensamma utforskandet med barnen. Det 
är en didaktik där resultatet inte alltid är målet, ”istället syftar vi på en pedagogik i betydelsen 
av kunskapsmöjligheter som kontinuerligt öppnas i praktikens flöde” (a.a s.11).  
 

2.2.5	  Fritidspedagogers	  yrkesidentitet	  	  
Johansson (1984)  beskriver hur en yrkesroll infattar de förväntningar som finns i 
omgivningen på en individ som ingår i en viss yrkesposition. När en person haft en viss 
yrkesroll under en tid kommer individen utifrån de egenskaper hen tillgodosett sig utveckla en 
yrkesidentitet, exempelvis som fritidspedagog. Emellertid uttrycker Hansen (1999) att 
fritidspedagogernas yrkesidentitet för omgivningen är otydlig och okänd. Vidare menar hon 
att det är svårt att tydliggöra vem som har berättigandet av att utföra arbetet i fritidshem och 
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att det finns en ambivalens i hur fritidspedagoger ska positionera sig mellan familjen och 
skolan.  
 
Andersson (2013) har studerat hur fritidspedagogers yrkesidentitet kan förstås på olika sätt. 
Hon visar att det finns en gemensam central kunskapsbas som de flesta fritidspedagoger är 
överens om. I denna centrala bas ingår kunskaper om lärande och utveckling som rör 
relationer, sociala kunskaper och färdigheter samt värdegrundsfrågor. Hon finner analytiskt 
att fyra olika yrkesidentiteter utkristalliseras. De benämns backuplärare, lärare i social 
kompetens, den kompletterande läraren och den traditionella fritidspedagogen. 
Yrkesidentiteten backupläraren har främst en skolämnesbetoning och skolinriktning. 
Uppgifterna i fritidshemmet bortprioteras för att istället undervisa under den obligatoriska 
skoldagen. Lärare i social kompetens menar Andersson (2013) går att likna backupläraren, 
dock finns en tydligare relationell och social betoning. Dessa fritidspedagogers kompetenser 
och kunskaper används främst som komplement och utnyttjas som ett tillfälle för lärarna att 
kunna undervisa i mindre grupper. Den tredje yrkesidentiteten är den skolkompletterande 
fritidspedagogen. Dessa fritidspedagoger har en fritidshemsinriktning med en betoning på 
skolämnena. Fritidspedagogens främsta funktion att komplettera skolan genom att omvandla 
skolämneskunskaper så de passar att läras ut i fritidshemmets regi. Den sista yrkesidentiteten 
är den som benämns traditionella fritidspedagogen. I detta fält ligger fokus på fritidshemmet 
och det finns en relationell och social tonvikt. Den centrala delen ligger på helhetssynen av 
barns behov och lärande med mål och innehåll utifrån värdegrunden. De uttrycker att de har 
en säkerhet och trygghet inom sitt yrkesområde. Dock tampas man med att kunna 
konkretisera och stärka sin verksamhet och kunskapsbas (Andersson, 2013).  
 

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I denna del presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. De utgångspunkter som kommer 
att användas är professionsteoretiska begrepp och teorier som Colnerud och Granström (2013) 
menar utmärker yrkesprofessionalitet. De professionsteoretiska begreppen ska användas i 
analysen som ett verktyg för att operationalisera korrelationen mellan yrkesprofessionalitet 
och personalen i fritidshemmet.  
 

2.3.1	  Professionsteoretiska	  begrepp	  
Det finns fyra begrepp som främst kännetecknar yrkesprofessionalitet. Dessa är auktoritet, 
yrkesmässig autonomi, systematisk teori och egenkontrollerad yrkesetik (Colnerud & 
Granström, 2013). Vi kommer främst att beskriva och använda oss av begreppen systematisk 
teori och egenkontrollerad yrkesetik. Emellertid inleds denna del med att vidröra de två första 
begreppen för att skapa en helhetsförståelse för vad yrkesprofessionalitet innebär.  
 
Colnerud och Granström (2013) påpekar att professionella grupper kännetecknas på deras 
offentliga auktorisation. Med detta menas att utövaren av yrket måste inneha en legitimation, 
i och med detta stängs andra yrkesgrupper ut från att utöva yrket. Inom läraryrket finns 
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emellertid ingen framgångsrik stängningsstrategi. Ämneslärare har vid tidpunkter vägrat att 
lära ut ämnen som ligger utanför deras ämneskrets. Resultat blev i kontrast till en stängning 
av yrket istället en öppning för att bjuda in outbildad personal till positionerna istället.  
 
Med yrkesmässig autonomi menas att yrkesutövaren själv får bestämma de verktyg och 
metoder som ska användas i arbetet. Lärare får till stor del välja hur de utformar klassrummet, 
lägger upp undervisningen och har en bestämmande roll vad gäller bedömning och värdering 
av elevers resultat. Trots detta bygger skolväsendet mycket på att staten respektive 
läromedelsföretagen har bestämt vilket metoder lärare ska ha genom de kursplaner och 
läromedel som används.  
 
Med systematisk teori menar Colnerud och Granström (2013) en gemensam kunskapsbas som 
vilar på vetenskaplig grund; en professionell utövare ska ha tillägnat sig de vetenskapliga 
teorier som rör yrkets innehåll och utövande samt tagit del av de begrepp och teorier som 
ingår i yrkesspråket. Inom läraryrket är således den gemensamma kunskapsbasen begränsad. 
Detta i jämförelse med vissa andra professionella grupper som har en längre och mer 
omfattande gemensam utbildning innan de börjar specialisera sig. I läraryrket finns idag en 
liten möjlighet att bedriva forskning i sin tjänst vilket är ett konkret hinder för att kunna 
utveckla nya modeller och teorier för undervisning och lärande. Yrkesspråket hjälper 
yrkesutövarna att se samband, förklaringsmodeller, orsaksrelationer och beskriver företeelser 
inom yrkesområdet. Genom yrkesspråket kan lärarna distansera sig från praktiken när de 
kommunicerar och diskuterar med kollegorna. Ett yrkesspråk som är utvecklat innehåller inte 
bara fackspråkstermer och begrepp utan bör också omfatta modeller, teorier och gemensamma 
antaganden som yrkesgruppen hanterar och uttrycker; yrkesspråket hjälper helt enkelt 
utövarna att göra teori av praktiken.  
 
En egenkontrollerad yrkesetik syftar till att yrkesgruppen har utformat etiska riktlinjer, regler 
och normer för arbetet (Colnerud & Granström, 2013). Efterföljs inte dessa kan yrkesutövaren 
bli utesluten ur yrkeskåren. Begreppet etik som kommer från grekiska ordet ethos som 
betyder vana och används som synonym till vad som är rätt och fel. Vidare är moral de 
normer som styr handlandet genom de vanor som finns i en kultur. Etik agerar alltså som 
moralens teori. “Disciplinen etik kan således betraktas som läran om värderingarna bakom 
det som blir till handling eller icke-handling” (a.a s.137). Yrkesetik sker i den professionella 
relationen mellan yrkesutövaren och klienten och ses som viktig för att klienten ska kunna 
skapa en tilltro till yrkesutövaren. Ett viktigt faktum att peka på är hur elever och 
vårdnadshavare står i ett beroendeförhållande till läraren eftersom att relationen mellan dessa 
är konstant och svår att byta ut. Detta går att jämföra med den relation som finns mellan 
exempelvis en advokat och hens klient; där klienten har ett större inflytande över huruvida 
kontakten ska upprätthållas. Lärares yrkesetik är komplicerad att ringa in eftersom de har två 
etiska uppgifter: etik som innehåll och etik som handling, d.v.s. fostran av elever och sättet att 
bemöta eleverna. Om budskapet och handlingarna går isär uppstår det en misstänksamhet mot 
trovärdigheten hos läraren. En sammanfattande bild över de etiska konflikter som lärare anser 
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sig stöta på beskrivs “som en ständig balans mellan yrkesuppdragets krav på fostrande och 
socialiserande gärningar och etiska hänsyn till eleven som enskild individ.” (a.a s.165). En 
del av lärarnas arbete är att utmana barnet och kan därför inte alltid tillgodose dess behov. 
Gränsen mellan fostran och utnyttjandet av makt är därför en gråzon; det finns en ständig 
balansgång mellan att företräda skolan och ta hänsyn till elevens rättighet som individ 
(Colnerud & Granström, 2013).  
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3.	  Metod	  
 
I denna del motiveras och presenteras metoden för studiens datainsamling och bearbetning. 
Detta görs genom att presentera urvalet, deltagande informanter, genomförandet, analysmetod 
samt de forskningsetiska överväganden vi utgått från i studien. Dessutom diskuteras 
trovärdigheten av studien.  
 

3.1	  Datainsamling	  
Insamlingen av empirin är baserad på kvalitativa intervjuer med fritidspedagoger och rektorer 
verksamma inom fritidshemsverksamhet. Kvalitativa intervjuer valdes som metod för att få en 
tydligare och bredare bild av informanten och dess åsikter kring vikten av personalens 
utbildning i fritidshemmet. Metoden ger enligt Johansson och Svedner (2010) intressanta 
resultat om attityder och värderingar. Vidare anser författarna att man genom denna metod 
även får mer uttömmande svar av informanterna. Intervjufrågorna som ställdes (se bilaga 1 & 
2) hade sin utgångspunkt i forskningsfrågorna. Dessa användes som stöd för att föra samtalet 
framåt. Detta bidrog vidare till ett djupgående samtal som formades utifrån varje informants 
utsagor. Då samtalet spelades in kunde informantens pauser, stakningar och övriga handlingar 
tolkas för att komplettera de svar som gavs (Johansson & Svedner, 2010).  
 

3.2	  Urval	  
Urvalsgruppen består av tio informanter: sex utbildade fritidspedagoger och fyra rektorer som 
ansvarar för fritidshemsverksamhet. Informanterna är verksamma i sex olika kommunala 
verksamheter geografiskt spridda inom ett län i norra delen av Sverige. Kontakt togs med 
fritidspedagoger och rektorer som vi sedan tidigare samverkat med, emellertid var tre av 
rektorerna som sedan intervjuades sedan tidigare okänd för oss. Enligt Bryman (2011) ses 
detta urval som ett bekvämlighetsurval eftersom vi valt personer som varit lättillgängliga för 
oss. Empirin samlades från två intervjugrupper - fritidspedagoger och rektorer - för att belysa 
båda yrkesgruppernas perspektiv. Genom detta hoppades vi få mer fyllighet i och med att 
dessa två grupper kan skapa kontrast men även komplettera varandras svar. Personer med 
olika erfarenhetsbakgrund ökar chanserna att hitta de viktigaste uppfattningarna (Johansson & 
Svedner, 2010). De pedagoger som deltog i studien ansågs vara lämpliga på grund av att de 
var utbildade för arbete i fritidshem och att de hade någon erfarenhet av arbete med personal 
utan en högskoleutbildning mot fritidshemmet. För urvalet av rektorerna krävdes det att de 
skulle vara ansvarig för fritidshemsverksamhet på skolan. 
 
Nedan beskrivs informanterna med fiktiva namn: 
 
Fanny, lärare med inriktning mot fritidshem (3,5 årig utbildning), examinerad 2010.  
Felicia, fritidspedagog (3 årig utbildning), examinerad 1996. 
Fiffi, lärare med inriktning mot fritidshem (3,5 årig utbildning), examinerad 2013. 
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Frank, fritidspedagog med inriktning ungdom (3 årig utbildning), examinerad 2000.  
Freya, fritidspedagog med specialinriktning handikapp (2,5 årig utbildning), examinerad 
1988.  
Frida, fritidspedagog (3 årig utbildning), examinerad 2000.  
 
Regina, arbetat som rektor sedan 2008, tidigare erfarenhet som 1-7 lärare, läst 
rektorsutbildningen.  
Roger, arbetat som rektor sedan 2013, tidigare erfarenhet som högstadielärare. Gick 
rekryteringsutbildning för ledaruppdrag, även genomgått chefsutbildning och ledarutbildning, 
inte läst rektorsutbildningen.  
Ronja, arbetat som rektor sedan 2009, tidigare erfarenhet som lärare. Gick 
rekryteringsutbildning innan uppdraget, har läst rektorsutbildningen. 
Rosa, arbetat som rektor sedan 2012, tidigare erfarenhet som högstadielärare, påbörjat 
rektorsutbildningen.  
 

3.3	  Genomförande	  samt	  metod	  för	  analys	  
Vi började med att skicka ut ett följebrev (se bilaga 3 & 4) via e-mail till fritidspedagoger och 
rektorer som tilltänkts för vår studie. De som visade intresse att delta fick sedan ge förslag på 
dag och tid som passade för intervjutillfället. För att vara tillmötesgående valde vi att skicka 
ut ännu ett e-mail med temaområden för vad intervjun skulle innehålla; dessa temaområden 
utformades ur forskningsfrågor och tillhörande intervjufrågor (se bilaga 5 & 6). Detta gjordes 
för att informanten skulle vara ytterligare förberedd inför de områden som skulle vidröras i 
samtalet. För att hålla det konsekvent och rättvist skickade vi detta till alla informanter så 
samma förutsättningar skulle ges inför samtalet med oss. I vårt andra e-mail tog vi åter igen 
upp de etiska riktlinjerna för att förtydliga utgångspunkterna för informanterna samt att de 
skulle avsätta ungefär en timme för vårt samtal.  
 
Vi valde att dela upp informanterna mellan oss, en samtalade med rektorerna samt en pedagog 
och den andra resterande fritidspedagoger; detta innebar att vi intervjuade var och en för sig. 
Vi valde denna uppdelning för att vi skulle känna oss bekväma med frågorna och för att under 
tiden kunna utveckla samtalstekniken med hjälp av intervjuguiderna. Informanterna fick välja 
tid och plats för intervjun för att känna sig trygga (Trost, 2010). Två av rektorerna 
intervjuades över telefon. Samtalen tog mellan 30-60 minuter vilket höll sig inom ramen vi 
satt upp med våra informanter. 
 
Samtalen transkriberades ordagrant och kategoriserades därefter utifrån forskningsfrågorna. 
De resultat som ansågs mest relevant för att svara mot studiens forskningsfrågor och syfte 
sammanfattades kort och genom att använda Colnerud och Granströms (2013) 
professionsteoretiska begrepp auktoritet, yrkesmässig autonomi, systematisk teori och 
egenkontrollerad yrkesetik analyserades resultaten. Begreppen användes för att tolka och 
jämföra resultaten. Detta för att visa ett perspektiv på hur graden av professionalitet kan 
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förstås hos fritidspedagoger respektive outbildade i fritidshemsverksamheten. Därefter 
diskuterades de analyserade resultaten och slutsatser drogs. 
 

3.4	  Etiska	  överväganden	   	   	   	  
Inför intervjuerna hade vi i åtanke att undersökningen ska bygga på respekt för informanten 
och den information hen delger. Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör forskare fundera över de 
konsekvenser forskningen kan ge för uppgiftslämnarna. Då vi anser det kan ses som en 
känslig fråga att diskutera kollegor, anställda och utbildning har vi varit noga med att 
poängtera och informera att vi följer Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 
som innefattar:    
      
1. Informationskravet – de berörda personerna ska informeras om studiens syfte och vad deras 
uppgift och villkor för deltagandet är. Informanten ska veta att deltagandet är frivilligt och att 
hen får avbryta sitt deltagande när helst hen behagar.  
      
2. Samtyckeskravet – informanten ska ge sitt samtyckande för sin medverkan i 
undersökningen. 
         
3. Konfidentialitetskravet – informationen som framkommer i studien och de personer som 
deltar ska avidentifieras på sådant sätt att utomstående personer inte kan identifiera deltagarna 
och dess uppgifter.      
 
4. Nyttjandekravet – de uppgifter som samlas in får endast användas till denna studie.   
 
Vid mötet frågades informanterna om de hade tagit del av den information som skickats ut till 
dem tidigare. Innan samtalet startade säkerställdes att de gett sitt godkännande för att samtalet 
skulle spelas in samt informerades de åter att endast vi som genomför studien kommer lyssna 
på inspelningen samt att den efter bearbetning kommer förstöras.   
 

3.5	  Trovärdigheten	  	  
Johanson och Svedner (2010) ger exempel på hur brister i reliabiliteten kan uppkomma. En av 
dessa är att intervjuerna inte har genomförts av samma person. I vårt fall är det en av oss som 
har intervjuat fritidspedagoger medan den andre har intervjuat rektorer samt en 
fritidspedagog. Genom att göra på det sättet kan vi utgå från att de flesta intervjuer har ett 
likartat genomförande mot varje yrkeskategori. Eftersom att vi två som bearbetat, tolkat och 
analyserat empirin minskar chansen för partiskhet, vilket stärker reliabiliteten. I 
telefonintervjuerna blev samtalet kortare och vi fick inte lika djupgående svar. Därmed är 
övriga informanter mer representerade vilket kan framkomma i texten och bör beaktas.  
En reliabilitetsbrist är att studiens informanter endast arbetat på kommunala skolor. Enligt 
Skolverket (2013) saknar drygt varannan årsarbetare på de fristående skolorna någon 



 

 18 

utbildning mot social omsorg eller pedagogik. Hade informanterna arbetat på en skola med en 
sådan utbildningsprocent hade empirins och studiens resultat kunnat se annorlunda ut. 
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4.	  Resultat	  och	  analys	  
 
För att komma fram till hur personalens utbildning påverkar arbetet i fritidshemmet så har 
resultaten kategoriserats utifrån forskningsfrågorna med olika underrubriker som 
sammanfattar de svar informanterna gett. Fritidspedagogers och rektorers svar särskiljs för att 
läsaren lättare ska kunna jämföra de olika yrkeskategoriernas resultat. Efter varje resultatdel 
sammanfattas resultaten och analyseras med hjälp utav de professionsteoretiska begreppen.  
 
De namn som börjar på F är sammankopplade med informanter som är utbildade 
fritidspedagoger medan de informanter som innefattar rektorer har namn som börjar på R. 
Personer som nämns av informanter som inte blivit intervjuade för studien har även 
censurerats genom att de fått fixerade namn.  
 

4.1	  Betydelsen	  av	  fritidspedagogers	  utbildning	  

4.1.1	  Samlade	  kunskaper	  
Fritidspedagogerna pekar på att deras utbildning främst gett dem samlade kunskaper. De talar 
om att de genom sin utbildning har tillgodosett sig en teoretisk bakgrund som gör att de tänker 
på ett visst sätt när det planerar verksamheten och hur de väljer att agera för stunden. De 
upplever att de har ett ”tänk” och en översikt över de kunskaper och kompetenser som kan 
främjas hos eleverna genom aktiviteter i fritidshemmet.  

 
Jag har ju jobbat på båda sidor om man säger outbildad och utbildad. Och det är väll 
att man börjar reflektera på ett annat sätt när man har en utbildning. Det sker hela 
tiden i bakhuvudet det man gör. (Fanny)  

 
Fanny som tidigare arbetat som outbildad i fritidshem påpekar hur utbildningen gett henne 
verktyg för att reflektera över sina val. Något som även alla fritidspedagogerna talar om inom 
de samlade kunskaperna är hur de arbetar mot styrdokument. De anser att de frekvent arbetar 
mot styrdokument och att de är implementerade i deras arbetssätt och alltid finns i bakhuvudet 
när de planerar verksamheten.   
 

Ja. Alltså de är som implementerade i skallen hela tiden så man vet ju som vad man 
gör. (---) man är ju ganska matad med styrdokumenten där. (Fanny) 
 
(...) det gör man ju gemensamt i gruppen att man ska gå igenom. Ofta tillsammans 
med rektorn att man ska gå igenom och titta. (---) Fast mycket tycker jag att man 
landar i (...). Att ’jamen det här gör vi redan’. (---) vi är dålig på att titta på dem 
tycker jag. Utan det blir att jamen när Moa kallar, vår rektor, då kallar till möte ’nu 
ska vi gå igenom det här’ ja det kanske blir en gång i månaden som man tittar på det. 
Nackdelen med att vara gammal räv. (Freya)  
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Fanny påpekar hur hon frekvent arbetat med styrdokumenten under utbildningen och Freya 
berättar att de oftast tillsammans i arbetslaget som de tittar på styrdokumenten. Emellertid 
upplever hon att hon genom sina snart 30 år i verksamheten kan vara dålig på att konkret titta 
i styrdokumenten vid planering. Fritidspedagogerna nämner att det främst är i planering 
tillsammans med arbetskollegor som de många gånger aktivt ser hur verksamheten 
överensstämmer med styrdokumenten. Utöver är det några av fritidspedagogerna som 
uttrycker att de kan bli bättre i användandet av dessa men som Freya uttrycker att de många 
gånger följer uppdragets riktlinjer ändå.  
 
Rektorerna ser att utbildningen ger en bra grund där fritidspedagogerna får med sig viktiga 
verktyg och metodik för arbetet i fritidshemmet. Alla rektorer är eniga om att den teoretiska 
underbyggnaden är viktig för att fritidspedagogerna ska kunna erbjuda en mångsidig och 
utvecklande verksamhet. 
  

Jag tänker att man har ju ändå fått en grund (…) man står stadigt på sina ben och vet 
att det här är uppdraget (…) jag är inte bara någon lektant eller lekfarbror. (Ronja) 

  
Ronja menar att fritidspedagoger inte kommer ut i arbetslivet som ett blankt ark. Rektorerna 
nämner att reflektionsverktygen är en viktig del av de samlade kunskaperna fritidspedagoger 
utvecklar i utbildningen. Rektorerna ser dessa verktyg som viktiga för att utveckla en 
professionalitet i sin yrkesroll. 
  

Den har en stor betydelse för just att komma in i ett tänk av att.. Vad har jag för sätt att 
reflektera och ta mig an den här typen av förmågor som jag vill att eleverna ska träna 
på? Att bli en socialt väl fungerande människa, det är ju väldigt komplext, och att då ha 
med sig det från utbildningen det tror jag ger ett väldigt självförtroende och tänker att 
det har stor betydelse. (Rosa) 
  
Hur man förstår barns beteenden, hur man förstår barns behov. Den här teoretiska 
kringbyggnaden och den påverkar ju hur du tänker. Och kanske till och med hur du… 
Vilken förmåga du har att välja hur du ska tänka (…). (Roger) 

 

4.1.2	  Kompetenser	  	  
När fritidspedagogerna talar om vad deras utbildning gett dem så säger att de blivit mer 
skickliga inom vissa områden. Majoriteten nämner att de besitter kompetenser om hur de kan 
stödja barnen socialt, erbjuda olika lekar och hur de arbetar med gruppen som medel. Fiffi 
menar även att de har kompetenser att uppmärksamma mönster och beteenden i gruppen. En 
annan kompetens som Frida nämner är att hon upplever att fritidspedagoger ofta kan se flera 
olika mål och syften med en aktivitet. De talar även om olika estetiska och praktiska ämnen 
som de anser sig ha fått en del kunskaper i.  
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(...) slöjd och idrott och de här klassiska. Och så hade vi mycket bild och form. 
(Felicia) 

 
Samtliga fritidspedagoger berättar att de i sin utbildning fått ta del av kunskaper inom ämnen 
som slöjd, idrott, drama, musik eller bild och form. Då fritidspedagogernas utbildningar har 
sett olika ut under åren så är kunskaperna inom estetisk/praktiska ämnena emellertid olika. 
Felicia upplever att yrkeskåren har svårt att konkret peka på vilka kompetenser en 
fritidspedagog bör besitta för utomstående.  
 

Vi har lite svårt att sätta ord på vår, vår kompetens och vårt uppdrag (---) vi har inte 
samma mur av år att luta sig mot, eftersom vi är en så ung yrkeskår jämfört mot 
lärarna. (Felicia) 
 

Felicia uppger att andra lärargrupper många gånger har lättare att ringa in deras 
kompetensområden än vad fritidspedagoger har. En av anledningarna till varför det kan vara 
så menar hon är yrkesgruppens ringa ålder.  
 
Något rektorerna uttrycker är att fritidspedagoger ofta är skickliga inom vissa områden. De 
besitter kompetenser som är nödvändiga för att verksamheten ska vara stimulerande och 
utvecklande i enlighet med styrdokumenten. 
  

Här blir det också tydligt att man jobbar tillsammans och man har olika kompetenser 
(…) man kompletterar varandra (…) det är liksom ett jätteviktigt uppdrag och det är 
något som blivit mycket tydligare i skollagen också. (Ronja) 

  
Ronja trycker på vikten av den sociala kompetensen. Fritidspedagoger arbetar i arbetslag, är 
bra på att samarbeta och komplettera varandra i sitt arbete. Rektorerna är överens om att det 
sociala arbetet i så väl arbetslag som barngrupp är en av den främsta kompetensen som 
fritidspedagoger besitter. De har styrkor i att arbeta med grupper, relationer och att stärka det 
enskilda barnet. 
  

Fritidspedagoger är ju skickliga i att bygga lag och att just för eleverna att träna sin 
individuella lagspelsskicklighet (…) Att samarbeta med andra, och att jobba med att 
utveckla värdegrundsfrågor. (Rosa) 
  
Deras kompetens handlar ju väldigt mycket om relationer. Om att stärka självet och 
jaget. (Regina) 

  
Alla rektorer nämner att kompetenserna ligger på individnivå och varierar mellan personalen. 
Rosa talar om att pedagogerna som arbetar på hennes skola har kunskap i ämnen som bild, 
idrott och drama. Den estetiska ämneskompetensen som nya grundlärarutbildningen mot 
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fritidshem för med sig ser Roger som positivt. Han tror den kommer få spela allt större roll i 
yrket framgent. 
  
En annan kompetens som rektorerna uttrycker är utmärkande för fritidspedagoger är förmågan 
att stärka utveckling och lärande på ett lekfullt sätt. Fritidshemmet har i uppdrag att 
komplettera skolan och det menar rektorerna att den utbildade personalen är duktiga på. 
Roger och Regina uttrycker att fritidspedagogerna ser barnen på ett annat sätt vad lärare i 
skolan gör. De tar vara på barns intressen och plockar fram lärandet genom olika 
infallsvinklar så som lek och skapande. Snarare än ett kursplaneinnehåll. 
  

Det ska vara ett lärande även på fritids även om det inte ska se likadant ut som det gör i 
skolan. (Ronja) 

  
Ronja menar att fritidshemsverksamheten är fullt av lärmoment som fritidspedagogerna 
genom deras kompetens får möjligheter att ta vara på. Hon menar att det inte bara är 
matteboken som är viktig. Man kan se det ur andra vinklar också. 
 

4.1.3	  Utbildningens	  betydelse	  för	  yrkeskårens	  status	  och	  verksamhetens	  kvalité	  
Att utbildningsnivån på fritidshemmen är låg ser fritidspedagogerna som något negativt. En 
anledning är att några anser att hög utbildningsgrad borgar för högre status. Andra påpekar 
hur den påverkar verksamhetens kvalité.  
 
Flertalet av fritidspedagogerna nämner att de är nöjda över att det finns fritidspedagoger på 
deras arbetsplats och att det gör att kvalitén på verksamheten stärks. Alla fritidspedagogerna 
ger uttryck för att det låga antalet utbildade i fritidshemmen är förödande. De tycker sig se 
tydliga skillnader på hur fritidspedagoger och outbildade agerar och reflekterar i arbetet. 
Emellertid påpekar en del av dem att det är en mindre skillnad mellan fritidspedagoger och 
andra som gått en högskoleutbildning mot pedagogik eller social omsorg.  
 

(...) säger vi egentligen att fritidspedagoger inte ens är viktiga, utan vi kan egentligen 
sätta in vem som helst bara det är två händer till? Är det dit vi har kommit, att det 
liksom är viktigare att det är nån än att det är en fritidspedagog? (---) om man ska 
höja kvalitén och statusen på liksom vårt uppdrag och hela liksom jobbet så, så måste 
man anställa mer fritidspedagoger. (Felicia) 

 
Felicia uttrycker en tanke om hur den låga utbildningsprocenten i fritidshem ger ett sken av att 
det inte spelar någon roll vem som arbetar på fritidshemmen vilket i sin tur bidrar till yrkets 
tillsynes låga status. Några av fritidspedagogerna pekar på att yrket inte tilltalar massan och 
att de upplever att det inte är många utanför den pedagogiska sfären som vet om att det krävs 
en högskoleutbildning för fritidspedagogyrket. Fiffi uttrycker även att hon tycker det är 
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många utomstående som inte vet vad fritidspedagoger har för arbetsuppgifter eller att de 
arbetar på skolan.   
         

Det är många som inte vill bli fritidspedagoger. Jag tror att eftersom att 
utbildningarna är ganska lika långa då är det många som antigen väljer förskollärare 
eller så väljer man lärare. (Freya)  
 

Freya uttrycker att hon tror många som hade kunnat välja en utbildning mot fritidspedagog 
istället väljer en annan lärarutbildning. Några av fritidspedagogerna framhåller att de många 
gånger känner sig bortglömda och bortprioriterade i skolan. Medan Felicia framhåller tanken 
om det är jakten på en högre status som gör att fritidspedagoger väljer att arbeta i den 
obligatoriska delen av skoldagen.  
 
Att ha rätt utbildning för arbete i fritidshem ser rektorerna som en självklarhet när de anställer 
personal för sin verksamhet. Det är emellertid något alla rektorer tampas med då 
fritidspedagoger inte ”växer på träd” i dagsläget. De får ofta nöja sig med något som bland 
rektorerna uttrycks vara det näst bästa, det vill säga lärare, förskollärare eller barnskötare; i 
vissa fall även helt outbildad personal. Rektorerna visste att utbildningsprocenten är låg men 
reagerar när de hör den låga siffran. 
  

Oj är det så låg siffra?! Har hört att den är låg men att den är så låg.. Det är ju 
alarmerande! (Rosa) 

  
Rosa tror att de låga sifforna handlar om yrkets status. Hon hoppas att det händer något i 
riktning av att göra yrket mer attraktivt i framtiden. Alla rektorer nämner att kvalitén i 
verksamheten är något som drabbas av att inte ha utbildad personal i fritidshemmet. Ronja 
och Roger påpekar att mindre fokus hamnar på fritidshemmets uppdrag och att låt-gå-
mentaliteten blir vanligare i verksamheten. Ronja menar vidare att det kan ge sken av yrket 
som mindre professionellt utåt. 

  
Det är precis lika viktigt som att du har lärare i skolan. (Regina) 

  
Fritidspedagoger är viktiga i sin yrkesroll, det är alla rektorer överens om. Utbildningen gör 
att de är grundad i sitt uppdrag, har ett teoretiskt fotfäste och förstår vikten av en välplanerad 
verksamhet med ett kontinuerligt kvalitetsarbete. 

	  
4.1.4	  Förhållningssätt	  
Det gemensamma för alla fritidspedagogerna är att de lägger stort fokus på gruppen och det 
sociokulturella perspektivet om att man lär sig tillsammans i grupp är en återkommande tanke 
fritidspedagogerna förhåller sig till.  
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(...) det var inte det här att sitta hemma och plugga enskilt och göra tentor (...) man 
gjorde gruppuppgifter och att man hade seminarier, man lärde sig tillsammans så att 
redan där var det i grupp, gruppen i fokus. Det är väll lite det yrket går ut på. Sen om 
det var en tanke med det, det vet jag inte så men. (Frida) 
 

Frida drar sig till minnes om hur hennes högskoleutbildning var upplagd. Hon tycker sig finna 
ett tydligt fokus på att man lär sig tillsammans i gruppen. Fritidspedagogerna nämner också 
att de i sin utbildning har fått chansen att diskutera sina förhållningssätt till individ och grupp. 
Deras stora fokus ligger främst på gruppen och den sociala kompetensen. Majoriteten av 
fritidspedagogerna anser att det sociala samspelet är nödvändigt för att lättare bemästra de 
klassiska skolämnena. Att ha gruppen som huvudfokus återkommer även i 
fritidspedagogernas förhållningssätt mot hur de väljer att lära ut.  

 
Jag tänker att barnet är ju fantastiskt och kompetent. (...) fritidspedagoger har ett 
inlyssnande sätt till barnen. (...) man upptäcker tillsammans. Ett medupptäckande och 
medskapande tillsammans med barnen. (---) jag sitter inte inne med alla svaren utan 
tillsammans så upptäcker vi. (Felicia)  

 
Nämen att jag bemöter dem på ett respektfullt sätt att man försöker se, se just det här 
barnet och vad de har för behov och liksom försöka hjälpa dem där de är. Sen. Jamen 
att de ska få utmanas. (Frida)  
 

Felicia uttrycker att hon som fritidspedagog inte alltid måste sitta inne med alla svar på de 
frågor som barnen har. Istället påpekar hon hur hon tillsammans med barnen skapar 
nyfikenhet om ämnen och tillsammans diskuterar och forskar fram ett svar. Frida menar också 
att de möter barnen på ett respektfullt sätt där de vill tillgodose varje barns behov och utmana 
dem utifrån deras individuella nivå. Lärande behöver inte alltid enligt fritidspedagogerna ske 
genom undervisning utan det sker även i aktiviteter som lek och rutinsituationer. Flexibilitet 
beskrivs både som en styrka men också som en svaghet hos fritidspedagogerna. Det anses 
som en styrka att kunna ändra planeringen utifrån de förutsättningar som finns för dagen och 
att man kan hjälpa till i andra verksamheter på skolan.  

 
Svagheten är samma som styrkorna höll jag på att säga. Att vi är så fruktansvärt 
flexibla. (---) vi ger så vansinnigt mycket av oss själva. Alltså det här hur man vänder 
ut och in på sig själva för att barnen ska ha det bra. (Felicia) 
      

Felicia uttrycker här hur hennes flexibilitet grundas i hennes välvilja för barnen men också att 
hon gör sig flexibel för kollegor och ledning. Fritidspedagogerna framhåller hur de gör sig 
tillgänglig för alla barn samt stöttar och hjälper där barnen upplever att problem uppstår. 
Fritidspedagogerna påpekar att det förhållningssätt de tenderar att ha inte alltid påverkas 
utifrån utbildning, utan också beror på individens personlighet. Flera fritidspedagoger ger 
uttryck för att det är olika individer som väljer olika lärarutbildningar; att somliga väljer sin 
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utbildning utifrån deras personlighet och hur de föredrar att arbeta. Utöver detta tycks det 
finnas ett välkomnande klimat i fritidshemmen där fritidspedagoger helst undviker att 
rangordna personal utifrån utbildning; även om de uttrycker att de helst vill arbeta 
tillsammans med högskoleutbildad personal. På frågan om vad de skulle tycka om en mer 
definierad arbetssituation med exempelvis fler barnskötare och ett eventuellt 
försteläraruppdrag där någon ska ansvara för undervisningen i fritidshemmet är majoriteten 
negativt inställda.  

 
Jag tror att det skulle kännas lite konstigt tror jag. Att det skulle bli som. Jamen nu 
ska vi planera och du ska förbereda mellis. (...) Men en del av det här yrket är ju det 
här att jobba tillsammans så är det ju. (Frida)      
 

Majoriteten av fritidspedagogerna framhåller att de föredrar en verksamhet där alla arbetar 
tillsammans och har likvärdiga arbetsuppgifter. De ser det olustigt att dela upp uppgifterna 
utefter att vissa delar skulle vara viktigare än andra och kräva högre utbildning.   
 

4.1.5	  Sammanfattning	  och	  analys	  
Fritidspedagogerna och rektorerna håller enhälligt med om att högskoleutbildningen ger dem 
en gemensam kunskapsbas. Denna utgörs av gemensamma verktyg för hur verksamheten kan 
genomföras och utvecklas. Fanny beskriver konkret hur hon tillgodosett sig dessa kunskaper 
genom utbildningen då hon tidigare arbetat som outbildad. Både rektorerna och 
fritidspedagogerna talar om ett “tänk” där fritidspedagogen har ett syfte med handling, 
planering och förhållningssätt. Något fritidspedagogerna specifikt pekar på som en gemensam 
kunskap är hur de arbetar mot styrdokumenten. De upplever att uppdraget har blivit 
implementerat i deras arbetssätt och att de inte aktivt måste ha styrdokumenten framför sig för 
att dra paralleller mellan det dagliga arbetet och lärande. Enligt Colnerud och Granström 
(2013) krävs en systematisk teori av gemensam kunskapsgrund för att en yrkesgrupp ska 
anses professionell. Fritidspedagogerna har genom utbildningen ett gemensamt yrkesspråk 
som gör att de kan göra teori av praktiken. Ett exempel på detta är hur fritidspedagogerna har 
ett syfte med handling, planering och förhållningssätt i verksamheten. En annan gemensam 
kunskapsgrund är kunskaper om styrdokument där fritidspedagogerna implementerat 
uppdraget i sitt arbetssätt.   
 
När informanterna talar om ämneskompetenser framkommer det att fritidspedagogerna främst 
innehar ämneskompetenser inom praktiska och estetiska ämnen så som bild, idrott och drama. 
Emellertid medger Felicia att yrkeskåren många gånger har svårt att sätta ord på deras 
kompetens. Att fritidspedagogerna har svårt att ringa in deras ämneskompetens nämner 
Colnerud och Granström (2013) utgör en brist i fritidspedagogers gemensamma kunskap. 
Detta kan leda till en minskad yrkesprofessionalitet. Rektorerna menar att det främst är de 
sociala kompetenserna som fritidspedagogerna besitter och att deras styrkor ligger i arbetet 
med grupper, relationer och att stärka det enskilda barnet. De uttrycker även att de är duktiga 
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på att komplettera skolan genom att använda exempelvis leken som medel. 
Fritidspedagogerna håller med om dessa påståenden men det framkommer inte lika tydligt att 
de anser sig duktiga på att komplettera skolan, emellertid nämner de att de är flexibla. 
Colnerud och Granström (2013) påpekar hur yrkesetiken är komplicerad för de som arbetar 
inom skolvärlden. Fritidspedagogers yrkesetik är både hur de bemöter barn men också fostran 
av barn. Det krävs att fritidspedagogerna kan hitta en balans mellan dessa då det tämligen är 
en gråzon mellan vad som räknas som utnyttjande makt och fostran (Colnerud och Granström, 
2013). Informanterna påvisar att fritidspedagoger anses vara framstående då det gäller det 
sociala arbetet både i fritidshem och skolan. De uttrycker att det finns en gemensam respekt 
och de uttrycker att det sociala samspelet är viktigt. Det kommer fram att fritidspedagogerna 
anser att man lär tillsammans i grupp och att det sociala samspelet många gånger är nyckeln 
för att barnet fungera och må bra i skolan. Gruppen tycks alltid stå i fokus men även hur 
enskilda barns behov kan tillgodoses.     
 
Både rektorerna och fritidspedagogerna tycker att den låga procenten på antalet 
fritidspedagoger i fritidshem är alarmerande och att det påverkar yrkets status och kvalitét 
negativt. Rektorerna nämner att det är en svårighet att fylla alla arbetsplatser med personal 
som har rätt utbildning i dagsläget medan fritidspedagogerna menar att den låga 
utbildningsprocenten skapar en bild av att utbildning är oväsentligt för arbetet. Det är en 
nedåtgående spiral som både rektorerna men främst fritidspedagogerna känner sig rådvill 
inför. Fritidspedagogerna tycker att alla arbetsuppgifter i fritidshemmet anses värdefulla och 
föredrar att arbeta i en verksamhet där alla hjälps åt och har likvärdiga arbetsuppgifter. Att 
fritidspedagogerna inte vill kategorisera arbetet i fritidshemmet utifrån utbildning kan vara en 
bidragande orsak till att outbildad personal får fotfäste i verksamheten. Colnerud och 
Granström (2013) påpekar att lärare generellt har svårt att hitta en effektiv stängningsstrategi 
vilket i sin tur gör att yrket inte får en tydlig auktorisation. Då fritidspedagogerna motstridigt 
agerar överordnad blir det därför svårt att få auktoritet. Detta bidrar i sin tur till en mindre 
tydlig yrkesprofessionalitet (Colnerud och Granström, 2013).   
     

4.2	  Fördelar	  med	  outbildad	  personal	  i	  fritidshemmet	  

4.2.1	  Individuella	  egenskaper	  	  
När fritidspedagogerna talar om möjligheter och positiva erfarenheter av outbildad personal så 
talar alla av dem om att det många gånger handlar om att personen i fråga har en personlig 
lämplighet för yrket. De egenskaper som beskrivs in som lämpliga är att individen till grund 
är positiv, kan inspirera, bemöter barnen på ett respektfullt sätt och att hen är duktig på att 
hantera och utveckla relationer.  
 

Den sociala kompetensen måste man ha för att kunna jobba inom skolvärlden. Du kan 
inte vara hyperintrovert (...) som gör att du inte fungerar i gruppen. Du måste ju, du 
måste ha en fallenhet för det också. Och det här spelar det ju inget om du har en 
utbildning eller inte. (Felicia) 
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Fallenheten tycks vara en återkommande “egenskap” som fritidspedagogerna talar om i 
samtalen; det tycks finnas en speciell talang som somliga personer har och somliga inte har. 
Detta går att se genom Felicias tankar om att fallenheten för yrket inte går att få genom 
utbildning utan är en personlig egenskap. Hennes uttalande talar också för att en 
fritidspedagog inte alltid har en lämplighet för yrket för att hen har gått högskoleutbildning. 
Majoriteten av fritidspedagogerna talar om att de sett outbildade i verksamheten som innehaft 
individuella egenskaper som de anser är typiska för fritidspedagoger, men att de inte har alla 
kompetenser.  
 
Rektorerna anser sig sitta i en svår sits när det kommer till personalfrågan. Som tidigare 
nämnt uttrycker de ett behov av utbildade fritidspedagoger och varierande stora delar av 
personalgruppen är outbildad. 
  
När rektorerna pratar om positiva aspekter med outbildad personal så nämner alla att 
outbildade kan ha en viss fallenhet för yrket i fritidshem. De besitter egenskaper som anses 
viktiga i verksamheten såsom en positiv människosyn, värdegrund och bemötande. Många 
gånger handlar det om att tillsätta ett behov och få in en bra person i arbetsgruppen. 
  

Hon är ju helt outbildad (---) Men har liksom det dära i sig på något vis. Ja men ett 
lugn, jättebra på att ta barnen, lyssnar in (…) Man kan ju ha någon lämplighet som 
finns där lite naturligt också. (Ronja) 

  
Ronja beskriver att hon många gånger behövt täcka upp i fritidshemmet och haft lite tid att 
spela på. Det är lättare att hitta outbildad personal och de individuella egenskaperna får spela 
en större roll. Roger nämner att all hans personal har vissa viktiga och relevanta kompetenser, 
oavsett vilken utbildning de har. 
 

4.2.2	  Erfarenheter	  och	  kompetenser	  
Att ha erfarenheter och kompetenser från arbete i fritidshem men också andra liknande 
verksamheter värdesätter fritidspedagoger. Är personalen exempelvis utbildad barnskötare 
anses de till viss del ha rätt kompetens för arbetet, emellertid spelar erfarenhet av arbetet stor 
roll.  
 

Inte så mycket att man är utbildad eller inte utbildad. Och att man liksom försöker 
hitta det hos varje person som de är bra på. Jamen ’jag är bra på det här’’jamen bra 
använd det! (Freya) 
 

Freya talar om hur de på hennes arbetsplats tar tillvara personalens olika kompetenser och 
egenskaper och hur de uppmuntrar varandra till att göra det de är bra på och att de försöker 
hitta områden för att använda den kompetens de har tillsammans i arbetslaget.   
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Erfarenheter och kompetenser från andra bakgrunder är något rektorerna menar kan vara 
värdefullt för fritidshemsverksamheten. Den personal som saknar utbildning för arbete i 
fritidshem kan via andra arbeten, andra utbildningar eller händelser i livet ha samlat på sig 
kompetenser och verktyg som är betydelsefulla för arbetet i fritidshem. 
  

Även om man inte har utbildningen så har man ju sina erfarenheter och kan bidra med 
det. (Rosa) 

  
Rosa drar sig till minnes hur hon efter att ha arbetat som högstadielärare testade på att arbeta i 
en helt annan bransch. Genom detta nämner hon hur hon utvecklat förmågor viktiga för 
hennes nuvarande rektorsuppdrag. Det kan vara berikande att ha andra perspektiv menar hon. 
  
Alla rektorer nämner att de utöver fritidspedagoger helst ser personal med någon sorts 
pedagogisk utbildning i verksamheten. Pedagogisk kompetens anses viktigt för att säkerställa 
att man arbetar mot ett uppdrag. Erfarenheter från andra pedagogiska yrken ses även som en 
stor fördel i arbetet. Rektorerna menar att det då finns en bra grund för vidareutveckling inom 
fritidshemspedagogiken. Alla är överens om att outbildade genom arbetet i fritidshemmet 
utvecklar kompetenser genom det praktiska arbetet. 
  

En som har jobbat mycket har som kommit in i det. Men det tycker jag är pedagogernas 
styrka, att man ska jobba i process. (Rosa) 
 

4.2.3	  Mångfald	  och	  “extra	  par	  händer”	  
De outbildade utgör en annan grupp av individer som fritidspedagogerna kan tycka är nyttiga 
för att få andra ögon på verksamheten. De bidrar med en mångfald genom sina perspektiv, 
ålder och kunskapsområden på ett sätt som fritidspedagogerna anser är givande för 
verksamheten.  
 

Att, vara, delaktiga, och, göra det man ska göra. Men det var en svår fråga. Jag vet 
faktiskt inte. (Frank) 

 
Frank talar här om att outbildade kan bidra genom att vara delaktig i verksamheten. Det är en 
fysisk person som kan följa reglerna och gör de uppgifter man har tilldelats. Andra aspekter 
som kommer upp i samtalen är att det är billigare för kommunen att anställa outbildad 
personal än fritidspedagoger.  
 
Ronja påpekar att andra infallsvinklar är en positiv aspekt med outbildad personal i 
fritidshemmet. Hon menar att skolans atmosfär är som den är. Det är en verksamhet som är 
trög och långsam i utvecklingen. Många har varit i skolans värld länge, i vissa fall har man 
direkt från gymnasiet valt att utbilda sig och sedan hamnat i skolans värld efter sin utbildning. 
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Man har inte varit ute i någon annan verklighet. Då menar Ronja att en annan ingång och att 
se saker med andra ögon kan vara berikande för verksamheten. 
  

Det kan vara bra att se saker med andra ögon (---) ibland så kan det ju vara bra att det 
kommer in någon som säger att ”ja men varför gör ni så här?” och man bara ”ja men 
varför gör vi det?” (…) en som är outbildad kanske inte är insnöad i saker. (Ronja) 
  

Ronja menar vidare att en blandning av människor, åldrar, roller och utbildningar kan vara 
bra. Mångfalden kan behövas. Roger och Rosa nämner att outbildade också är skickliga på 
olika sätt. Majoriteten av dem de haft i sin verksamhet har skött sitt arbete och gett ett positivt 
intryck.  
 

4.2.4	  Sammanfattning	  och	  analys	  
Både rektorerna och fritidspedagogerna menar att det kan finnas en fallenhet för att arbeta i 
fritidshemmet. Det som utgör själva fallenheten är hur man bemöter andra, kan inspirera och 
är duktig på att hantera och utveckla relationer. Outbildade kan enligt Colnerud och 
Granström (2013) ha vissa delar av yrkesetiken automatiskt genom naturlig fallenhet och 
social kompetens. Av informanterna framkommer att etik som handling, det vill säga att 
kunna bemöta barn, tycks finnas naturligt i många outbildades förhållningssätt (Colnerud och 
Granström, 2013). Outbildades erfarenheter och kompetenser kan också bidra till att de är mer 
passande för arbetet i fritidshemmet. Har man exempelvis en annan utbildning inom 
pedagogik eller social omsorg så ses de som mer lämpade för arbetet i fritidshemmet då 
informanterna uttrycker de erfarenheterna som en bra grund för vidareutveckling inom 
fritidshemspedagogiken. Rektorerna menar att man genom praktiskt arbete i fritidshemmet 
utvecklar kompetenser för arbetet. Fritidspedagogerna nämner att de är duktiga på att ta 
tillvara personalens olika kompetenser och intressen i fritidshemmet. De anser att outbildade 
kan bidra med ett annorlunda perspektiv och nytänkande men nämner också att det ibland inte 
ställs högre krav än att det är en person som kan vara på plats och följa de regler som finns. 
Både rektorerna och fritidspedagogerna nämner att de outbildade bidrar med en mångfald i 
verksamheten.  
 

4.3	  Nackdelar	  med	  outbildad	  personal	  i	  fritidshemmet	  

4.3.1	  Brist	  på	  pedagogisk	  tanke	  och	  samlade	  kunskaper	  
En av de större svårigheter som fritidspedagogerna anser är att arbeta med outbildade är att de 
många gånger upplever att det finns en brist på en genomgående pedagogisk tanke. De 
upplever att det många gånger tenderar att bli en luststyrd verksamhet där personalen 
genomför aktiviteter som de själva anser kan vara roliga och spännande för barnen. Ett annat 
uttryck för detta är att verksamheten blir mer utav en förvaring än en planerad och legitim 
verksamhet med tydliga avstamp i läroplan och skollag.  
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(...) det kanske inte finns någon baktanke med vad de gör eller syfte. Och det är väll 
det hela fritids bygger på i princip. Att man har ett syfte med det man gör att man 
finns där för barnen. Och de finns där för barnen men det kanske inte finns någon 
långsiktig tanke varför man gör som man gör. (Fanny) 

 
Majoriteten av fritidspedagogerna upplever att outbildad personal finns tillgängliga för barnen 
men att de har svårare att se verksamheten från ett långsiktigt perspektiv och att det finns 
brister i sättet de planerar. De tycker sig även se en brist i dokumentationen. 
Fritidspedagogerna menar att “tänket” är lättare att tillgodogöra sig genom en 
högskoleutbildning och att man genom utbildningen har lättare att koppla aktiviteter och 
rutinsituationer till syfte och mål.  
 

Jag tror att om man är pedagog (...) då har man fått lära sig. Jamen, man kan hjälpa 
dem, man kanske inte tar på dem vantar utan ’ta på̊ dig din vante där’. Eller man 
visar dem hur man knyter skridskorna än att knyta dem åt dem. (Freya)  
 

I ett exempel ovan beskriver Freya hur hon som fritidspedagog ständigt har en pedagogisk 
tanke i verksamheten. Hon upplever att outbildade kan vara hjälpsamma men att det ibland 
stjälper det lärande som sker i vardagen. Några av fritidspedagogerna känner att ansvaret för 
barngruppen och verksamheten faller på deras axlar när de arbetar med outbildade. Emellertid 
uttrycker Fanny att hon har en förståelse för hur man som outbildad vikarie oftast inte har så 
stor strävan att förändra eller har långsiktiga syften med arbetet.  
 
Majoriteten av fritidspedagogerna anser att de har mer gemensamma förhållningssätt jämfört 
med outbildade. Frida upplever att outbildad personal inte är lika flexibla och ibland kan vara 
för fokuserade på sin egen grupp och inte ser helheten av fritidshemmet. Freya har upplevt att 
hon måste förklara mer för en outbildad varför de gör vissa saker och Fiffi nämner att hon 
som fritidspedagog har kunskaper om vad man ska fokusera på i vissa situationer. En brist 
som majoriteten av fritidspedagogerna tar upp är att outbildad personal inte har samma djupa 
relation till styrdokument som de som läst på högskola. De ser även brister i att de inte tagit 
del av och diskuterat forskning på området. Att arbeta med outbildad personal upplever Fiffi 
ibland blir enkelspårigt. Hon anser att det är svårt att diskutera och planera en verksamhet när 
man har olika utbildningsbakgrunder, speciellt om den man arbetar med helt saknar utbildning 
på området.  
 
Förvaring och låt-gå-mentalitet är något rektorerna ser som övergripande när det kommer till 
svårigheter med outbildad personal i fritidshemmet. De uttrycker att uppdraget är något som 
faller i skymundan och verksamheten drivs i många fall utan pedagogisk tanke. 
  

Det är besvärligt att vara outbildad och inte ha verktygslådan och det tänket med sig. 
(Rosa) 
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Rosa talar om ett ”tänk” som den outbildade personalen saknar. Hon menar att en outbildad 
tappar processarbetet då hen inte utvecklat ett sådant ”tänk”. Det blir ett annat fokus som inte 
alls lika målinriktat mot uppdraget. Regina upplever samma situation bland den personal hon 
arbetat med. Personalen saknar yrkesspråk och begreppsvärld. Hon anser att det akademiska 
fotfästet är betydelsefullt för att vara professionell i yrket. 
  

Skolade att tänka av erfarenhet, men saknar genomgående kunskaper för att kunna 
utveckla fullt ut. (Regina) 

  
Rektorerna pekar på att mycket handlar om det egna förhållningssättet. Vilken ingång och 
medvetenhet man har till yrket. 
  

Den som har en utbildning har gjort ett annat val. Den har ju valt att gå en treårig 
högskoleutbildning till ett yrke. Och det innebär att du har investerat en massa tid och 
du har investerat pengar. Tre års utebliven inkomst för att få jobba med det du vill 
(…) det är ju ett annat åtagande helt enkelt som finns bara därför. En annan 
inställning och en annan medvetenhet. (Roger) 
 

4.3.2	  Borgar	  inte	  för	  kvalité	  och	  status	  
En enhällig åsikt bland fritidspedagogerna är att outbildad personal varken borgar för kvalité i 
verksamheten eller en status för yrket. Den bristande kvalitén grundar sig i att de anser att 
outbildad personal inte har samma syn på uppdraget och inte har samma kunskaper för att 
skapa en verksamhet med syfte och mål vilket i sin tur bidrar till en brist i att kunna utveckla 
och kvalitetssäkra verksamheten. Som outbildad anses man inte heller ha samma grund att 
motivera åsikter i exempelvis politiska beslut.  
 

Jag tycker det är dumt faktiskt. Det säger ju lite grann, det blir ju svårt att höja 
statusen på yrket också att man kan säga att vem som helst kan göra jobbet, vi 
behöver inte anställa fritidspedagoger utan vi kan anställa någon från gatan. (Frank)  

 
Att ha rätt utbildning för arbetet anser fritidspedagogerna är viktigt. Majoriteten ger uttryck 
för att outbildad personal i verksamheten försämrar yrkets rykte och status; att det inte spelar 
någon roll vem som arbetar så länge det blir gjort. Felicia upplever att det bland outbildade 
ibland finns en ovilja att gå till högskola och utbilda sig då man hellre arbetar och kan arbeta i 
verksamheten även utan gedigen utbildning.  
 
Gällande kvalité och status är alla rektorerna överens om att den påverkas negativt av att ha 
outbildad personal i fritidshemmet. Desto mindre man har en fritidspedagogutbildning desto 
mer tenderar man att glömma fritidshemmets viktiga uppdrag. Enligt Roger handlar kvalité i 
verksamheten om hur man tar sig an uppdraget, förstår vikten av planering och att man har en 
planering förankrad i styrdokumenten. Han menar att det ska finnas dokumentation, 
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uppföljning och man ska förstå kvalitetsarbetet i det man gör; ur en annan bakgrund existerar 
inte det akademiska fotfästet att bedriva det arbetet. Två av rektorerna uttrycker att den 
outbildade personalen tenderar att bli för mycket privatperson. De kan reagera som de skulle 
gjort ifall det var ett annat sammanhang och glömmer bort att de är i verksamheten, i en annan 
roll. Rektorerna anser att det handlar om brist på professionen i yrket. Outbildade har inte 
samma förståelse att de är i verksamheten i en viss roll som representant för en skola och en 
kommun som de är anställd av. Ronja menar att fritidshemsverksamheten ofta är ”skolans 
ansikte utåt”. Det är där många av barnen lämnas på morgonen och hämtas på eftermiddagen. 
Det innebär att mycket av föräldrakontakten också sker där och då.    
  

(…) vad ger vi för bild av skolan och verksamheten om de bara möter den här 
personen som känns ganska oprofessionell? (Ronja) 

  
Ronja kan dra sig till minnes över situationer som uppstått där hennes personal signalerat 
tydliga brister i förhållningssättet. Hon menar att det inte borgar för kvalité i verksamheten 
och status för yrket. 
 

4.3.3	  Sammanfattning	  och	  analys	  
Både fritidspedagogerna och rektorerna nämner att det finns en brist på en pedagogisk tanke 
hos outbildad personal. Informanterna uttrycker att outbildade kan ha en viss yrkesetik. 
Emellertid kan brister ses i etik som innehåll, det vill säga fostran av barn (Colnerud och 
Granström, 2013). Rektorerna upplever att outbildade har mer en låt-gå-mentalitet och menar 
att verksamheten tenderar att bli förvaring utan syfte och mål. Fritidspedagogerna instämmer 
att en verksamhet planerad av outbildad personal är mer luststyrd. Både fritidspedagogerna 
och rektorerna påpekar att outbildade inte har samma relation till styrdokument och tidigare 
forskning på området som fritidspedagogerna har. Bristen på ett gemensamt yrkesspråk sägs 
även göra att planering och diskussion med outbildade för fritidspedagogerna känns 
enkelspårigt. Att ha ett gemensamt yrkesspråk anser Colnerud och Granström (2013) vara 
viktigt för att kunna göra teori av praktiken. De menar att en kunskapsbas med vetenskaplig 
grund kommer från yrkets utbildning (Colnerud och Granström, 2013). Fritidspedagogerna 
framhåller vidare att det långsiktiga perspektivet oftast uteblir och att ansvaret för 
verksamheten landar på deras axlar. Outbildade är inte lika flexibel och har svårare att se 
fritidshemmet som en helhet.  
 
Att kvalitén på verksamheten och statusen för yrket påverkas negativt av att ha outbildad 
personal i fritidshemmen håller både rektorerna och fritidspedagogerna med om. Outbildade 
saknar legitimation för yrket vilket bidrar till att yrket inte offentligt kännetecknas som 
professionellt då auktorisationen sänks (Colnerud och Granström, 2013). Uppdraget anses bli 
lidande då outbildade anställs eller vikarierar i fritidshemmet. Både fritidspedagogerna och 
rektorerna nämner att kvalitetsarbetet blir lidande då dokumentation och uppföljning blir 
ofullständig. Rektorerna påpekar specifikt att outbildade har svårare att vara professionella i 
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sitt bemötande och ibland agerar för privat i sitt arbete. Colnerud och Granström (2013) 
nämner att vårdnadshavare och barn står i ett beroendeförhållande till personalen på 
fritidshemmen. Om bemötandet anses oprofessionellt kan detta påverka tilltron till personalen 
och verksamheten (Colnerud och Granström, 2013).  
 
Enligt informanternas utsagor går outbildades yrkesetik isär. Enligt Colnerud och Granström 
(2013) uppstår det en misstänksamhet när budskap och handlingar går isär. Trovärdigheten 
kan då ifrågasättas hos personalen.     
 

4.4	  Krav	  som	  ställs	  på	  personalen	  i	  fritidshemmet	  	  
Fritidspedagogerna upplever att de får mer förtroendeuppdrag och att rektor har större krav på 
dem än de outbildade. Det kan handla om att vara ledare i arbetslaget, sitta i trygghetsgrupper 
och skriva kvalitetsredovisningar. Outbildades ansvarsområden brukar vara mer praktiska och 
kan handla om vardagliga rutiner som att servera mellanmål. Majoriteten av 
fritidspedagogerna anser att de tar mer ansvar när de arbetar med outbildad personal, även om 
inte det inte alltid behöver vara befogat.  
 

Det är väll upp till var och en men jag känner väll att jag tar mer ansvar just för att 
man har utbildning och att det är ju vissa saker man måste göra och sen kan jag ju 
delegera över på den andra också uppgifter som ska göras. (Fanny)  

 
Majoriteten känner att de bör ta större ansvar för verksamheten eftersom att de har en gedigen 
utbildning inom området. Emellertid så känner de inte att de har ett sådant krav på sig. 
Enstaka uttrycker att de alla borde ha samma krav på sig oavsett utbildning, men att det i 
allmänhet inte görs. Det fritidspedagogerna uttrycker att de måste ta större ansvar för att 
verksamheten planeras och utvärderas samt är i enlighet med styrdokumenten. Verksamhetens 
planering sker tillsammans i arbetslaget på fritidshemmet eller med den personal man arbetar 
närmast med. På frågan om de kan ställa samma krav på en aktivitet som en outbildad 
planerat svarar majoriteten av fritidspedagogerna att de inte har några sådana förväntningar.  
 

Nja. Alltså man tycker ju att utbildningen borde vara värd någonting. (...) Jag tycker 
det ska krävas att man har utbildning. Att det ska visas att det är värt att gå tre år på 
högskolan. (Frida)  
 

Frida upplever att om de har lika höga förväntningar på aktiviteterna så nedvärderas hennes 
utbildning. Detta nämner även Fiffi som menar hon och andra fritidspedagoger reflektivt och 
konstant arbetat med styrdokumenten under sin högskoleutbildning (och senare i 
verksamheten) och därför inte kan ställa samma krav på en outbildad som på en 
fritidspedagog. Fritidspedagogerna ställer i allmänhet större krav och har större förväntningar 
på de med likvärdig utbildning. Emellertid uttrycker de att outbildade måste ta ansvar de med.  
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Ja, jag förväntar mig nog olika saker det gör jag. Absolut. Jag skulle bli väldigt 
förvånad. om de betedde sig likadant. (...) Det är nog utbildningsbaserat. För jag 
förväntar mig mer av Maja ja eller i förhållningssätt mot barnen. Så förväntar jag mig 
mer av Maja än av Greger. (Freya) 

 
Freya uttrycker att hon ställer olika krav på alla sina kollegor eftersom att de är olika 
individer. Emellertid görs skillnad utifrån utbildningen också, speciellt på förhållningssätten 
mot barnen då Maja är fritidspedagog och Greger är outbildad. I motsats till detta uttrycker 
Felicia att hon anser att det bör vara lika höga krav på alla då alla är anställda på samma 
premisser.  
 

Jag tänker att det är ju någonting som man ska ta till sig och tänka på då man är 
skolchef också. Att tänka hur kan jag tänka här nu ‘jag har hög andel utbildad 
personal vad kan jag göra för att få en bra kvalité i fritidshemmen? (Felicia) 
 

Även om det skulle vara en hög utbildningsprocent på ett fritidshem så tycker Felicia att det 
även är upp till cheferna att se till att utnyttja sina resurser på rätt sätt.  
 
Rektorerna upplever att det är en svår balans i vilka krav som kan och bör ställas på 
personalen i fritidshemsverksamheten. Något alla ser som en självklarhet är att de kan ställa 
högre krav och förväntningar på den utbildade personalen än vad som kan ställas på den 
outbildade personalen. Rosa menar att detta är ett dilemma. 
  

Om du får jobb som fritidspedagog förväntas du göra vissa grejer. (Rosa) 
  
Man ska förvänta sig en sak, men man kan inte göra det. (Regina) 

  
Rosa och Regina ser främst att kraven och förväntningarna på den outbildade blir en svår 
balans ur ett rättviseperspektiv. Å ena sidan kan man inte ställa samma krav på den 
outbildade, hen har inte grunden för arbetet och inte heller samma lön. Å andra sidan ska man 
ställa samma krav, personen är anställd för yrket och har vissa förväntningar på sig. 
  
Vilka krav de kan ställa på personalen menar rektorerna handlar mycket om personliga 
egenskaper och vilka förmågor man besitter. Regina uttrycker att de utbildade får ett helt 
annat uppdrag än vad de outbildade får. När det kommer till förtroendeuppdrag är 
fritidspedagogerna de som sitter med i ledningsgrupper och tar ett större ansvar medan de 
outbildade ordnar med mer praktiska bestyr. I planeringsarbetet är alla med i stor 
utsträckning. Emellertid är detta något som skiljer sig markant verksamheterna emellan. I 
motljus till Rogers verksamhet där all personal i lika utsträckning planerar upp verksamheten 
så skiljer Regina ”yrkesgrupperna” åt. I hennes verksamhet har fritidspedagogerna betydligt 
större planeringsansvar och tidsmässigt skiljer det flera timmar per vecka mellan 
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”yrkesgrupperna”. Hon menar att fritidspedagogen är den med verktyg och metodik som vet 
hur man arbetar mot uppdraget och därmed bör ta ett större ansvar för det arbetet. 
  

Fritidspedagogen samordnar och arbetsleder (…) så att det blir rätt ingång i 
undervisningen. (Regina) 

  
När det kommer till att bilda arbetslag anser alla att det är viktigt att ha minst en utbildad 
fritidspedagog på varje fritidshemsavdelning. Det uttrycks som ett medel för att säkerställa att 
man arbetar mot fritidshemmets uppdrag. Dock är det en svårighet att leva upp på grund av 
bristen på utbildad personal. Rektorerna anser att de har en viss förväntning på att 
fritidspedagogerna är de som ska ta initiativ och driva verksamheten framåt. 
  

Jag förväntar mig att de håller i trådarna och driver i högre grad. Skulle inte riktigt ha 
de förväntningarna på den som inte är utbildad, utan den får mer haka på. (Rosa) 

  
Majoriteten av rektorerna menar att fritidspedagogerna måste lägga en viss ansträngning på 
att hjälpa den outbildade personalen i sitt arbete. Fritidspedagogerna tilldelas mer ansvar 
medan de outbildade tilldelas färre. Vissa anställda har inte fler förväntningar på sig än att 
dyka upp på bestämd tid och lyssna på personalen. 
  

Jag har inte några mer krav på hen än att hen ska lyssna på vad fritidspedagogen säger 
åt hen att göra. (Regina) 

  
Emellertid menar Regina att det är svårt att generalisera. Hon pekar på att det finns flera sidor 
av samma mynt. Rektorerna vill kunna ställa samma krav på hela personalgruppen. I yrket 
arbetar personalen tillsammans i lag och i slutändan är fritidshemmets uppdrag och barnens 
meningsfulla fritid det viktiga. 
  

(…) I grunden så känner jag liksom att man vill tänka att vi är här alla, vi har i grunden 
samma uppdrag, vi ska se till att det blir bra för barnen. Och då funderar man inte så 
mycket på vilka titlar de har. (Ronja)  
 

4.4.1	  Sammanfattning	  och	  analys	  
Rektorerna anser att det är en svår balans i vilka krav de kan och bör ställa på personalen i 
fritidshemsverksamheten. Fritidspedagogerna känner att de bör ta mer ansvar för 
verksamheten på grund av deras utbildning även om det inte finns några sådana uttalade krav. 
En liten del av fritidspedagogerna anser att alla bör ha samma ansvar men att verksamheten 
inte ser ut så idag. Majoriteten av rektorerna tycker att all personal bör ha likvärdiga krav på 
sig. Hur detta verkställs är genom att ge alla planeringstid och ansvarsområden. Emellertid 
håller inte Regina med som särskiljer fritidspedagoger och outbildade genom att ge betydligt 
mindre ansvar och planeringstid till de outbildade. Regina ser en brist i outbildades 
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yrkesmässiga autonomi och systematiska teori. Hon anser inte att de har metoder och 
kunskaper för att utföra arbetet i likhet med fritidspedagoger. Förtroendeuppdrag så som att 
sitta i trygghetsgrupp och dylikt ges i alla verksamheter till fritidspedagogerna medan 
outbildade kan ha ansvarsområden i vardagen så som att plocka fram mellanmål. 
Verksamhetens planering sker oftast tillsammans i grupp. Emellertid uttrycker 
fritidspedagogerna att det de måste ta ansvar över att den sker i enlighet med fritidshemmets 
uppdrag. Fritidspedagogerna anser att de är kvalificerade till att själva välja verktyg och 
metoder för arbetet vilket Colnerud och Granström (2013) menar är ett tecken på att de 
besitter en yrkesmässig autonomi. Fritidspedagogerna uttrycker att de inte ställer samma krav 
på de outbildades aktiviteter och förhållningssätt då de anser att deras utbildning bör vara värd 
något. Rektorerna menar att fritidspedagogerna bör vara de som driver och ansvarar för 
verksamhetens. Både rektorerna och fritidspedagogerna anser att fritidspedagogerna är mer 
legitima till att bedriva verksamheten. Trots att fritidspedagogerna enligt Colnerud och 
Granström (2013) har svårt att få en offentlig auktorisation syns här en viss auktoritet i 
jämförelse med de outbildade. Att stödja de outbildade i sitt arbete ses emellertid som en 
självklarhet. Utöver detta nämner Felicia att rektorer är dålig på att utnyttja de resurser de har 
på rätt sätt.      
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5.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  
 
I detta kapitel diskuteras tankar och slutsatser som dragits ur studiens resultat och analys. 
Kapitlet kategoriseras utifrån forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna rörande för- och 
nackdelar med outbildad personal i fritidshemmet har sammanfogats för att lättare påvisa 
kontraster och likheter. Avslutningsvis diskuteras förslag för vidare forskning på området. 
 

5.1	  Betydelsen	  av	  fritidspedagogers	  utbildning	  
Den första forskningsfrågan handlar om hur rektorer och fritidspedagoger ser på vikten av 
högskoleutbildning i fritidshemmet. Fritidspedagogerna och rektorerna i studien anser att man 
genom utbildning tillgodoser sig en gemensam systematisk teori. Genom deras yrkesspråk 
kan de göra teori av praktiken. Det som informanterna beskriver som ett “tänk” går att koppla 
ihop med vad Lindström och Pennlert (2012) anser är den didaktiska kompetensen. 
Fritidspedagoger kan alltså genom att ha genomgått en högskoleutbildning legitimt motivera 
syfte, innehåll, metoder och mål för de aktiviteter som finns i verksamheten (Lindström och 
Pennlert, 2012). Det framhålls att fritidspedagoger har många skilda ämneskunskaper vilket 
gör att de har svårt att definiera en gemensam ämneskunskap. Lindström och Pennlert (2012) 
menar att man bör vara förtrogen i det ämne man avser arbeta med för att kunna göra 
relevanta ämnesurval. Emellertid menar rektorerna och fritidspedagogerna i studien att de 
sociala kompetenserna är de mest framstående för yrkesgruppen. Detta går att jämföra med 
vad Dahl (2014) menar är fritidspedagogens centrala del av arbetet - att stödja relationer. 
Hjalmarsson (2010) påpekar också att fritidspedagoger har hög förmåga att skapa trygghet 
och positivt klimat samt att de är duktiga på att använda olika metoder och arbetssätt i skola 
och fritidshem (Hjalmarsson, 2010). Fritidspedagogerna i studien anser att man lär 
tillsammans i grupp och att det sociala samspelet många gånger är nyckeln för att barnet 
fungera och må bra i skolan. I enlighet med vad Dahl (2014) påpekar så bygger de en relation 
till barnen genom respekt och tillit. De talar även om den flexibilitet som Hjalmarsson (2010) 
anser är typiskt för yrkesgruppen. När fritidspedagogerna talar om sig själv och deras arbete 
står deras yrkesidentitet och väger mellan den skolkompletterande och den traditionella 
fritidspedagogen. Fritidspedagogerna uttrycker att de främst fokuserar på det sociala lärandet, 
gruppen och frågor som rör värdegrunden som Andersson (2013) menar är typiskt för den 
traditionella fritidspedagogen. Emellertid finns det en underton som pekar på hur 
fritidspedagoger gärna påpekar hur typiska skolämnen även informellt kan läras ut genom ett 
gemensamt upptäckande i fritidshemmet som enligt Andersson (2013) är mer typiskt för den 
skolkompletterande fritidspedagogen.  
 
Att fritidspedagoger tycks ha en saknad inom de gemensamma ämneskunskaperna anser vi 
utgör en brist i deras yrkesprofession. Avsaknaden av detta anses dock inte av större vikt av 
fritidspedagogerna i studien då de menar att deras arbete främst ligger inom den sociala 
arenan. Vi ser att fritidspedagogerna i vår studie är motståndare till att endast instruera. Vilket 
i kombination med svårigheterna att konkretisera yrkets ämneskunskaper kan vara en 
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bidragande faktor till varför fritidspedagoger hellre tyr sig till en potentiell didaktik. I den 
potentiella didaktiken upplever vi att fritidspedagogerna får ta vara på deras sociala 
kompetens. Den kompetens fritidspedagogerna i vår studie ser som deras främsta styrka.  
 
Vi drar slutsatsen att personal med högskoleutbildning mot fritidshem är viktigt för att det ska 
finnas en gemensam kunskapsbas och liknande förhållningssätt mot barn och hur lärande 
uppstår. Kunskapsbasen för med sig en trygghet och professionalitet hos fritidspedagogen och 
bidrar till att verksamheten i många fall håller en hög kvalitét i enlighet med uppdraget. 
 

5.2	  Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  outbildad	  personal	  i	  fritidshemmet	  
Den andra och tredje forskningsfrågan handlar om vilka möjligheter kontra svårigheter 
fritidspedagoger och rektorer ser med att ha outbildad personal i fritidshemsverksamheten. 
Informanterna i studien menar att det kan finnas en viss fallenhet för arbetet i 
fritidshemsverksamheten. Lindström och Pennlert (2012) talar om att det finns två olika 
praktiska didaktiker - vardagsdidaktik och lärardidaktik. Den fallenhet informanterna talar om 
att de outbildade besitter kan ha att göra med att de just besitter en vardagsdidaktik där det 
finns en naturlig förmåga att undervisa (Lindström och Pennlert, 2012). Erfarenheter och 
kompetenser kan variera men gemensamt erfar majoriteten av informanterna att de outbildade 
har en viss social kompetens och etik som handling. En slutsats vi drar är att det som utgör 
vad en outbildad kan bistå med i verksamheten är deras personliga egenskaper. Har de 
outbildade en grundläggande social kompetens, förmågan att ta ansvar och bemöta barn 
fungerar de oftast i fritidshemsverksamheten. Trots att outbildade kan finnas i verksamheten 
med ett extra par händer så finner vi emellertid stora brister inom den gemensamma 
kunskapsbasen vilket informanterna menar är problematisk. En framstående brist ligger i etik 
som innehåll. Informanterna menar att outbildade inte har samma förhållningssätt gentemot 
barn och hur lärande sker som fritidspedagogerna har. Av studiens resultat kommer vi fram 
till att outbildade har utvecklat en slags yrkesroll. Johansson (1984) menar att yrkesrollen 
utvecklas genom de förväntningar omgivningen ställer på individen som sedan genom 
erfarenheter kan utvecklas till en yrkesidentitet. Emellertid menar Hansen (1999) att det för 
omgivningen är svårt att definiera fritidspedagogers yrkesidentitet vilket vi tror bidrar till att 
personal utan högskoleutbildning känner en ambivalens till sin identifikation i yrket. Vi tror 
att det kan vara svårt för outbildade att få en yrkesidentitet då man snarare agerar utifrån 
andras förväntningar och krav än inneboende kunskaper. Detta tror vi vidare är en svårighet 
och bidragande faktor till varför fritidspedagogerna i studien anser att de måste ta större 
ansvar för att driva verksamheten framåt.  
 
Att vara professionell i bemötande och fostran av barn i fritidshemmet är nödvändigt utifrån 
de övergripande mål och riktlinjer som står i läroplanen. Dessutom tenderar verksamheten av 
outbildade ofta bli luststyrd än att utgå från mål och uppdrag; en förvaring vilket enligt 
Skolverket (2011c) går emot de riktlinjer personalen i fritidshemmet ska arbeta efter. Bland 
informanterna i studien framkommer det att outbildad personal i verksamheten ger en bild av 
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att utbildningen är oväsentlig. Det framkommer vidare att de ofta agerar mindre professionellt 
i sitt förhållningssätt och att uppdraget blir lidande. Vad ger verksamheten för bild utåt när 
vårdnadshavare ständigt möter denna person? Vi menar att det leder till minskad status för 
yrket. Vi drar slutsatserna att det finns brister inom de outbildades systematiska teori, 
yrkesetik, auktoritet och yrkesmässiga autonom vilket gör att de inte anses professionella 
inom i sitt yrke. Vi kan dock genom vår analys se att även fritidspedagoger tampas med att 
hävda sin auktoritet för allmänheten vilket vi anser kan leda till möjligheter för outbildade att 
accepteras för arbete i fritidshemsverksamheten.  
 

5.3	  Krav	  som	  ställs	  på	  personalen	  i	  fritidshemmet	  	  
Den sista forskningsfrågan berör vilka olika krav rektorerna ställer på de anställda samt vilka 
krav fritidspedagogerna ställer på sina kollegor. Vilka krav informanterna kan ställa anses 
vara ett svårt dilemma. Den åsikt som kommer till uttryck är att alla ska ha likvärdiga krav, 
fritidspedagogerna i studien menar emellertid att de känner en förväntning att ta ett extra 
ansvar över verksamheten. Planering sker oftast i grupp där personalen hjälps åt. Detta anser 
vi leder till att man inte ställer lika höga krav på den enskilda individen. Majoriteten av 
informanterna framhåller dock att de har större krav på att fritidspedagogernas aktiviteter går i 
enlighet med styrdokument och barns behov. Vi ser det som problematiskt men förståeligt att 
det inte ställs samma krav på en outbildad som på fritidspedagogerna i verksamheten. Av 
egna erfarenheter vet vi båda att det är lätt att som outbildad i fritidshemmet leva i stunden, 
glida med och inte har några långsiktiga tankar kring vad man arbetar för. Vi menar att 
outbildad personal handlar mer efter omgivningens förväntningar i och med att de inte 
utvecklat sig en yrkesidentitet. Vi tror att högre krav skulle öka förståelsen för fritidshemmets 
uppdrag och kanske även bidra till att outbildade ser värdet av att utbilda sig på högskola. Det 
skulle vidare öppna upp för kvalitet och status i yrket. 
 
När informanterna talar om de olika krav som ställs på personalen kommer de outbildades 
brister fram. De uttrycker att outbildad personal i fritidshemmet bidrar till nytänkande och fler 
perspektiv. Dock tolkar vi att de sällan får användning av dessa i verksamheten vilket gör att 
rektorerna och fritidspedagogerna i studien i vissa fall säger emot sig själv. Detta ser vi också 
till viss del gäller då majoriteten av rektorerna och fritidspedagogerna anser att all personal 
bör ha likvärdiga krav samtidigt som man uttrycker att man inte kan göra det. Statusen stjälps 
genom att anse att fritidspedagoger och outbildade kan utföra ett likvärdigt arbete då vår 
analys tydligt visar motsatsen. Detta påpekar även några av informanterna i vår studie. När vi 
tolkar resultatet så finner vi en “dold” förväntning på fritidspedagogerna från rektorernas håll. 
De ska ta extra ansvar och driva lite extra. Kan de outbildade inte leva upp till en uppgift så 
ska fritidspedagogen finnas där för att täcka upp. Det handlar om att vara flexibel, ibland ska 
det hinnas med arbete för 120 %. Detta för att arbeta i enlighet med uppdraget, för att 
fritidshemmet ska hålla en hög kvalitét. 
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5.4	  Vidare	  forskning	  	  
En tanke som väckts hos oss under studiens gång som vi tycker vore intressant att forska 
vidare om är att undersöka de outbildades, alternativt vårdnadshavares syn på området. Detta 
tror vi skulle införa fler intressanta perspektiv huruvida en högskoleutbildning för arbete i 
fritidshem är relevant. Vilken status har yrket ur samhällets perspektiv? En annan vidare 
forskning vi skulle se som intressant är en längre studie där personal i fritidshem kan 
observeras för att få en djupare och mer omfattande förståelse för vad en riktad 
högskoleutbildning mot fritidshem har för relevans för arbetet. Emellertid tror vi att det krävs 
en väl genomarbetad metod för hur denna forskning ska kunna genomföras på ett så etiskt och 
icke-kränkande sätt som möjligt för de som deltar i studien. 
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Bilaga	  1	  
 

Frågeformulär - Fritidspedagoger 
För att erhålla så mycket material som möjligt kommer vi spela in samtalet med dig. 
Informationen du ger kommer som tidigare nämnts avidentifieras och bearbetas konfidentiellt 
utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Efter transkriberingen av det som sagts kommer 
inspelningarna förstöras. 

Bakgrund  
Hur stor är personalgruppen? 

Hur länge har du arbetat i fritidshemsyrket? 
 

Forskarfrågor Intervjufrågor - Hur ser FP på deras utb. 
betydelse 

- Vilka möjligheter finns det att 
arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik?  

 

- Vilka svårigheter (att nå 
fritidshemmets uppdrag) finns det 
att arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik? 

 

- Vilka olika krav ställs på 
personalen i fritidshemmet? 

 

- Hur ser fritidspedagoger på deras 
utbildnings betydelse?  

Vilken utbildning har du? 
- Är du nöjd? 
- Ser du några brister i din utb.? 

 
Vilka verktyg fick du från din utbildning?  
 
Vilket fokus tycker du att din utbildning 
hade?  
 
Varför är det viktigt att utbilda sig till fp? 
 
Vad ser du som värdefullt i den 
utbildning du gick?  
 
Hur arbetar du mot styrdokumenten och 
uppdraget i fh?  

- Är du insatt i styrdok? 
 
Vem är du som pedagog? 

- Styrkor? 
- Svagheter? 
- Interaktionsstil? 

 
Beskriv vilken betydelse dina 
erfarenheter av arbetet har. 

 SAMMANFATTNING 
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Forskarfrågor Intervjufrågor - möjligheter 

- Vilka möjligheter finns det att 
arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik?  

 

- Vilka svårigheter (att nå 
fritidshemmets uppdrag) finns det 
att arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik? 

 

- Vilka olika krav ställs på 
personalen i fritidshemmet? 

 

- Hur ser fritidspedagoger på deras 
utbildnings betydelse?  

Hur ser er personalgrupp ut? 
 
Generellt är utbildningsnivån i landet låg 
vid fritidshemmen, hur är det hos er? 

- Vilka utbildningar har 
personalen? 

 
Kan det ha någon betydelse att ni har 
olika grundutbildningar? Beskriv! 
 
Hur känner du för den låga 
utbildningsprocenten i fritidshemsyrket? 

- Dess påverkan på 
verksamheten/uppdraget? 

 
Beskriv om du erfarit fördelar av att 
arbeta med utbildade fp.  
 
Har du några positiva erfarenheter av 
outbildad personal? Exempel?  
 
Vad kan outbildad personal bidra med 
för kompetenser/erfarenheter? 
 
Hur kan outbildad personal bidra till att 
uppfylla FH uppdrag? 
 
 

 SAMMANFATTNING 
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Forskningsfrågor Intervjufrågor - svårigheter  

- Vilka möjligheter finns det att 
arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik?  

 

- Vilka svårigheter (att nå 
fritidshemmets uppdrag) finns det 
att arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik? 

 

- Vilka olika krav ställs på 
personalen i fritidshemmet? 

 

- Hur ser fritidspedagoger på deras 
utbildnings betydelse?  

Beskriv vad du tänker på när jag säger 
förhållningssätt. 
 
Kan du se några skillnader på 
fritidspedagogers och icke utbildades 
förhållningssätt?  

- Barnen? 
- Verksamheten? 

 
Tror du att dina kollegor utan utbildning 
vet vad som står i styrdokument/fhs 
uppdrag?  
 
Kan du se några bristande kompetenser 
hos outbildad personal? Vad?  
 
Finns det några begränsningar med att 
ha outbildad personal i fritidshemmet? 
 
 

 SAMMANFATTNING 
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Forskningsfrågor Intervjufrågor - vilka krav? 

- Vilka möjligheter finns det att 
arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik?  

 

- Vilka svårigheter (att nå 
fritidshemmets uppdrag) finns det 
att arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik? 

 

- Vilka olika krav ställs på 
personalen i fritidshemmet? 

 

- Hur ser fritidspedagoger på deras 
utbildnings betydelse?  

Hur ser planeringsarbetet i 
verksamheten ut? 

- Planerar alla upp verksamheten? 
Outbildad som utbildad? 

 
Har personalen olika ansvarsområden?  

- Vad för något? Exempel? 
 
Ställer du olika krav på dina kollegor? 
(Utbildning/erfarenheter) 
 
Anser/känner du att du får ta mer ansvar 
när du arbetar/arbetat med outbildade?  

- Ge exempel 
 
Kan man ställa samma krav på en 
outbildad att fritidshemmets aktiviteter är 
i likhet med fritidshemmets uppdrag?  
 
Vad tycker du om förslaget att satsa på 
att få fler barnskötare i fritidshemmet 
genom traineejobb? (Lärarnas tidning)  
 

 
 
 
 
 
  



 

 47 

Bilaga	  2	  
Frågeformulär - Rektor 

För att erhålla så mycket material som möjligt kommer vi spela in samtalet med dig. 
Informationen du ger kommer som tidigare nämnts avidentifieras och bearbetas konfidentiellt 
utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Efter transkriberingen av det som sagts kommer 
inspelningarna förstöras. 

Bakgrund  
Hur länge har du varit rektor?  

Vad har du för tidigare erfarenheter i skolverksamhet?  
 

Forskarfrågor Intervjufrågor - Hur ser FP på deras utb. 
betydelse 

- Vilka möjligheter finns det att 
arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik?  

 

- Vilka svårigheter (att nå 
fritidshemmets uppdrag) finns det 
att arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik? 

 

- Vilka olika krav ställs på 
personalen i fritidshemmet? 

 

- Hur ser fritidspedagoger på deras 
utbildnings betydelse?  

 
Hur ser du på fritidspedagogyrket? 
 
Vilka kompetenser bidrar 
fritidspedagoger med? 
 
Hur tänker du när du anställer ny 
personal?  

- skillnad mellan tillsv. och längre 
vik? 

 
Hur viktigt är det att ha en utbildning för 
att kunna nå målen/uppdraget?  
 
Vilken ev. betydelse kan utbildningen 
ha? 
 
 
 
 

 SAMMANFATTNING 
 
 
 
 

Forskarfrågor Intervjufrågor - möjligheter 
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- Vilka möjligheter finns det att 
arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik?  

 

- Vilka svårigheter (att nå 
fritidshemmets uppdrag) finns det 
att arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik? 

 

- Vilka olika krav ställs på 
personalen i fritidshemmet? 

 

- Hur ser fritidspedagoger på deras 
utbildnings betydelse?  

Hur ser personalgruppen på 
fritidshemmet ut? Utbildningsmässigt? 
 
Hur känner du för den låga 
utbildningsprocenten i fritidshemsyrket? 

- Dess påverkan på 
verksamheten/uppdraget? 

 
Vad har den utbildade personalen för 
styrkor? 

- Skiljer det sig mycket från de icke 
utbildade? Hur? 

 
Har du några positiva erfarenheter av 
outbildad personal? Exempel?  
 
Vad kan outbildad personal bidra med 
för kompetenser/erfarenheter? 
 
Hur kan outbildad personal bidra till att 
uppfylla fritidshemmets uppdrag? 
 
 

 SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 49 

Forskningsfrågor Intervjufrågor - svårigheter  

- Vilka möjligheter finns det att 
arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik?  

 

- Vilka svårigheter (att nå 
fritidshemmets uppdrag) finns det 
att arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik? 

 

- Vilka olika krav ställs på 
personalen i fritidshemmet? 

 

- Hur ser fritidspedagoger på deras 
utbildnings betydelse?  

Kan du se några skillnader på 
fritidspedagogers och icke utbildades 
förhållningssätt?  

- Barnen? 
- Verksamheten? 

Exempel? 
 
Tror du att personalen utan utbildning 
vet vad som står i 
styrdokument/fritidshemmets uppdrag? 

- Hur vet du (kvalitetssäkras) det?  
 
Kan du se några bristande kompetenser 
hos outbildad personal? Vad?  
 
Finns det några begränsningar med att 
ha outbildad personal i fritidshemmet? 
Vilka? 
 
 

 SAMMANFATTNING 
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Forskningsfrågor Intervjufrågor - vilka krav? 

- Vilka möjligheter finns det att 
arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik?  

 

- Vilka svårigheter (att nå 
fritidshemmets uppdrag) finns det 
att arbeta med personal i 
fritidshemmet som inte är utbildad 
inom fritidspedagogik? 

 

- Vilka olika krav ställs på 
personalen i fritidshemmet? 

 

- Hur ser fritidspedagoger på deras 
utbildnings betydelse?  

Hur ser planeringsarbetet i 
verksamheten ut? 

- Planerar alla upp verksamheten? 
Outbildad som utbildad? 

 
Har personalen olika ansvarsområden?  

- Vad för något? Exempel? 
 
Hur tänker ni vid organisering av 
arbetslagen? (outbildade, utbildade 
blandas) 
 
Ställer du olika krav på dina anställda? 
(Utbildning/erfarenheter) 
 
Kan man ställa samma krav på en 
outbildad att fritidshemmets aktiviteter är 
i likhet med fritidshemmets uppdrag?  
 
Vem vänder du dig till när du söker 
information om verksamheten?  
 
Hur ser du på försteläraruppdraget; 
skulle en fp kunna ha det? 
 
Vad tycker du om förslaget att satsa på 
att få fler barnskötare i fritidshemmet 
genom traineejobb? (Lärarnas tidning)  
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Hej!	   
Våra	  namn	  är	  Mimmi	  Löfgren	  och	  Tobias	  Dackenberg-‐Hedmark.	  Vi	  studerar	  till	  grundlärare	  i	  
fritidshem	  vid	  Umeå	  Universitet	  och	  skriver	  just	  nu	  vårt	  examensarbete.	  I	  det	  arbetet	  vill	  vi	  
undersöka	  hur	  rektorer	  och	  fritidspedagoger	  ser	  på	  betydelsen	  av	  utbildningsnivån	  hos	  
personalen	  i	  fritidshemmet	  för	  förverkligandet	  av	  fritidshemmets	  uppdrag.	  Nu	  är	  vi	  i	  det	  
skede	  där	  vi	  förbereder	  vår	  datainsamling,	  som	  ska	  göras	  med	  hjälp	  av	  intervjuer.	  Vi	  söker	  
därför	  Dig	  som	  är	  utbildad	  fritidspedagog	  (eller	  har	  motsvarande	  fritidspedagogisk	  
utbildning)	  för	  en	  intervju.	  För	  oss	  är	  det	  oerhört	  värdefullt	  om	  Du	  kan	  tänka	  Dig	  ställa	  upp.	  
Intervju	  kan	  ske	  genom	  personligt	  möte	  eller	  via	  telefon. 
 
Den	  information	  Du	  ger	  kommer	  avidentifieras	  och	  bearbetas	  konfidentiellt	  utifrån	  
Vetenskapsrådets	  etiska	  riktlinjer.	  Likaså	  följer	  vi	  riktlinjerna	  om	  att	  deltagandet	  är	  frivilligt	  
och	  att	  informanter	  kan	  avbryta	  sitt	  deltagande	  när	  helst	  de	  så	  önskar	  utan	  att	  motivera	  det. 
 
Vi	  hoppas	  att	  Du	  vill	  hjälpa	  oss	  i	  vårt	  arbete	  och	  ser	  fram	  emot	  ett	  positivt	  svar	  på	  vår	  
förfrågan.	  För	  ytterligare	  upplysningar,	  tveka	  inte	  att	  höra	  av	  Dig	  till	  oss. 
 
Tack	  på	  förhand 
Mimmi	  Löfgren	  och	  Tobias	  Dackenberg-‐Hedmark 
Umeå	  Universitet 
 
Telefon:	  07xxxxxxxx;	  07xxxxxxxx 
Mail:	  mxxxxxxx@student.umu.se;	  txxxxxxx@student.umu.se 
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Hej!	   
Våra	  namn	  är	  Mimmi	  Löfgren	  och	  Tobias	  Dackenberg-‐Hedmark.	  Vi	  studerar	  till	  grundlärare	  i	  
fritidshem	  vid	  Umeå	  Universitet	  och	  skriver	  just	  nu	  vårt	  examensarbete.	  I	  det	  arbetet	  vill	  vi	  
undersöka	  hur	  rektorer	  och	  fritidspedagoger	  ser	  på	  betydelsen	  av	  utbildningsnivån	  hos	  
personalen	  i	  fritidshemmet	  för	  förverkligandet	  av	  fritidshemmets	  uppdrag.	  Nu	  är	  vi	  i	  det	  
skede	  där	  vi	  förbereder	  vår	  datainsamling,	  som	  ska	  göras	  med	  hjälp	  av	  intervjuer.	  Vi	  söker	  
därför	  Dig	  som	  är	  rektor	  och	  ansvarig	  över	  fritidshemsverksamhet	  för	  en	  intervju.	  För	  oss	  är	  
det	  oerhört	  värdefullt	  om	  Du	  kan	  tänka	  Dig	  ställa	  upp.	  Intervju	  kan	  ske	  genom	  personligt	  
möte	  eller	  via	  telefon. 
 
Den	  information	  Du	  ger	  kommer	  avidentifieras	  och	  bearbetas	  konfidentiellt	  utifrån	  
Vetenskapsrådets	  etiska	  riktlinjer.	  Likaså	  följer	  vi	  riktlinjerna	  om	  att	  deltagandet	  är	  frivilligt	  
och	  att	  informanter	  kan	  avbryta	  sitt	  deltagande	  när	  helst	  de	  så	  önskar	  utan	  att	  motivera	  det. 
 
Vi	  hoppas	  att	  Du	  vill	  hjälpa	  oss	  i	  vårt	  arbete	  och	  ser	  fram	  emot	  ett	  positivt	  svar	  på	  vår	  
förfrågan.	  För	  ytterligare	  upplysningar,	  tveka	  inte	  att	  höra	  av	  Dig	  till	  oss. 
 
Tack	  på	  förhand 
Mimmi	  Löfgren	  och	  Tobias	  Dackenberg-‐Hedmark 
Umeå	  Universitet 
 
Telefon:	  07xxxxxxxx;	  07xxxxxxxx 
Mail:	  mxxxxxxx@student.umu.se;	  txxxxxxx@student.umu.se 
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Hej!  
I vårt samtal kommer vi beröra fyra olika temaområden (se nedan). Vi delar med oss av dem 
för att du ska ha en chans att fundera kring ämnet och känna dig mer förberedd. På så vis 
ges vårt samtal bästa möjligheter att flyta på under intervjutillfället. 
 
Det första vi kommer beröra är din utbildning och vilka kompetenser den för med sig.  
 
Det andra vi berör är fritidspedagogers styrkor och vilka möjligheter det kan finnas att arbeta 
med outbildad personal i fritidshemmet. 
 
Det tredje vi kommer beröra är möjliga svårigheter med outbildad personal i fritidshemmet. 
 
Det fjärde vi kommer beröra är personalgruppen och dess utformning.  
 
- 
 
För att erhålla så mycket material som möjligt kommer vi spela in samtalet med dig. Vi 
beräknar att samtalet kommer ta cirka en timme. Informationen du ger kommer som tidigare 
nämnts avidentifieras och bearbetas konfidentiellt utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 
Efter transkriberingen av det som sagts kommer inspelningarna förstöras. 
 
Väl mött!  
Tobias Dackenberg-Hedmark, Mimmi Löfgren 
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Hej!  
I vårt samtal kommer vi beröra fyra olika temaområden (se nedan). Vi delar med oss av dem 
för att du ska ha en chans att fundera kring ämnet och känna dig mer förberedd. På så vis 
ges vårt samtal bästa möjligheter att flyta på under intervjutillfället. 
 
Det första vi kommer beröra är din utbildning och vilka kompetenser den för med sig.  
 
Det andra vi berör är fritidspedagogers styrkor och vilka möjligheter det kan finnas att arbeta 
med outbildad personal i fritidshemmet. 
 
Det tredje vi kommer beröra är möjliga svårigheter med outbildad personal i fritidshemmet. 
 
Det fjärde vi kommer beröra är personalgruppen och dess utformning.  
 
- 
 
För att erhålla så mycket material som möjligt kommer vi spela in samtalet med dig. Vi 
beräknar att samtalet kommer ta cirka en timme. Informationen du ger kommer som tidigare 
nämnts avidentifieras och bearbetas konfidentiellt utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 
Efter transkriberingen av det som sagts kommer inspelningarna förstöras. 
 
Väl mött!  
Tobias Dackenberg-Hedmark, Mimmi Löfgren 


