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Förord  
Vi som har skrivit detta examensarbete har under tre års tid studerat till grundlärare med inriktning 

mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet, de första två åren belagda i Härnösand och sista året i 

Sundsvall. Under studieperioden har vi båda uppmärksammat tecken på att det råder en tveksamhet 

och en otydlig bild av hur fritidsläraren bör och har möjlighet att använda sina kompetenser inom 

fritidspedagogiken under den obligatoriska skoldagen samt i vilken utsträckning. Vid våra tre 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder på olika skolor runt om i landet har vi reflekterat över att 

yrkesrollen kan se väldigt olika ut och att det ofta kan vara traditioner och historiska företeelser inom 

skolans värld som styr och reglerar hur fritidsläraren arbetar. Det är detta som har fångat vårt intresse 

för att skriva om just fritidslärarens yrkesroll och hur denne realiserar sina kompetenser under den 

obligatoriska skoldagen. Vilket kan bidra till hur vi som nyutexaminerade fritidslärare kan och vill 

tänka samt agera i vår kommande yrkesroll och hur vi vill att våra kompetenser ska realiseras i skolan.  

Kommunikationen mellan oss som författare har skett via Google Drive under genomförandet av detta 

examensarbete. Arbetsprocessen har vi upplevt som en positiv, spännande och utmanande period i vår 

utbildning, där vi utvecklats på många olika plan både individuellt och genom att samarbeta i par. Det 

vi båda upplevt mest intressant är insamlingen av datamaterialet, att kliva ut i verkligheten och studera 

fritidslärares arbete och yrkesroll samt föra en dialog med dem om hur de själva tänker och tycker, 

vilket har gett oss mycket för vårt kommande yrke.  

 

Vi vill till sist tacka lärare under utbildningens gång som har varit en stor inspirationskälla och givit oss 

vägledning, motivation och nya kunskaper under dessa tre år. Kunskaper som kommer att hjälpa oss i 

vårt vidare arbete inom yrket, Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi vill även rikta ett 

tack till vår handledare som utmanat, stöttat och hjälpt oss under hela processen med examensarbetet. 

Ett extra stort tack till de fritidslärare som utan tvekan lät oss komma in i verksamheten och följa dem i 

sitt arbete, vilket är grunden till denna studie.  

 

 

 

Maria Petré & Kristina Andersson 

Sundsvall 

2017-06-04 
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Abstrakt  

Denna studie berör fyra fritidslärares yrkesroll under den obligatoriska skoldagen samt realiseringen 

av deras kompetenser. Den tidigare forskningen förklarar hur fritidshemmet tillsammans med 

förskoleklassen och skolan har möjlighet att komplettera varandras verksamheter för att skapa en 

samlad skoldag för eleven, där denne kan tillgodogöra sig teoretiska kunskaper genom olika verktyg 

och arbetssätt. Dock har fritidslärarens yrkesroll enligt tidigare forskning visat sig vara otydlig i sitt 

uppdrag under den obligatoriska skoldagen vilket har bidragit till utformandet av syfte och 

frågeställningar för denna studie.  

Undersökningen till denna studie har genomförts för att öka förståelsen för fritidslärarens yrkesroll, 

vad som påverkar och formar fritidslärarens arbetsuppgifter samt för att synliggöra skillnader och 

likheter i arbetet mellan yrkesrollerna på de utvalda skolorna. För att nå detta har ett empiriskt material 

samlats in via observation med kompletterande samtal, där vi följt fyra verksamma fritidslärare, under 

tre dagar, i deras vardagliga arbete under den obligatoriska skoltiden. Datamaterialet har sedan 

analyserats, kategoriserats och diskuterats utifrån syftets frågeställningar i relation till tidigare 

forskning. 

Resultatet visar att fritidslärarna i studien intar flera olika roller under den obligatoriska skoldagen och 

har varierande förutsättningar samt möjligheter att använda sina yrkeskompetenser, vilka talar för att 

styras utifrån behov och prioriteringar. Utifrån resultatet tolkar vi att fritidsläraryrket är individuellt 

och formas samt påverkas utifrån hur skolan med övriga lärarkategorier, rektor och fritidsläraren själv 

vill arbeta. Resultatet visar att de fyra fritidslärarna upplever det diffusa uppdraget som positivt då de 

genom detta kan arbeta friare och utifrån sina individuella kompetenser och intressen samt efter det 

behov som finns i till exempel rådande elevgrupp. En slutsatsats som vi drar utifrån studien är att 

utmaningarna de fyra fritidslärarna står inför talar för att vara att stå upp för sin yrkesroll, artikulera 

sina kompetenser och argumentera för tillvaratagandet av fritidspedagogiken.  

Nyckelord: Fritidslärare, Fritidspedagog, Fritidspedagogik, Skolan, Yrkesroll, Yrkeskompetens 
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Inledning 

Fritidshemmet är en verksamhet där eleverna bör få möjlighet att lära och utvecklas tillsammans i en 

trygg miljö med stöd och inspiration från fritidslärare som aktivt kan arbeta för det praktiska och 

utforskande arbetssätten samt finnas där för att både utmana och värna om elevernas utveckling och 

sociala kompetens (Skolverket, Allmänna råd för fritidshem, 2014). Detta är enligt tidigare studier ofta 

självklart för fritidsläraren och övrig personal inom skolorganisationen men när fritidsläraren kliver 

utanför fritidshemmet och in i skolans verksamhet sker enligt studierna en förändring och en otydlighet 

i uppdraget infinner sig (till exempel Haglund, 2009 ; Hansen Orwehag, 2015; Hippinen, 2011; Saar, 

Löfdahl och Hjalmarsson, 2012).  

När läroplanen reviderades och det nya kapitlet tillkom, som innefattar och tydliggör fritidshemmets 

syfte och innehåll (Skolverket [Lgr 11], 2016), väcktes förhoppningar hos oss om att uppdraget även 

under skoltid skulle konkretiseras, dock upplever vi att texten fortfarande är otydlig vad gäller fritids-

lärarens roll under den obligatoriska skoldagen. När vi nu snart ska ut i arbetslivet som utbildade 

fritidslärare ser vi ett problem i hur vi ska stå upp för vår yrkesroll och tackla det till viss del otydliga 

uppdraget inom den obligatoriska skoldagen samt hur vi på bästa sätt kan realisera och bruka våra 

kompetenser inom ramen för vår yrkesroll.  

Fritidshemmet ska enligt regeringen vara en del av skolsystemet och bidra till elevernas utbildning i 

likhet med grundskolan och förskoleklassen (Hansen Orwehag, 2015), därmed ska verksamheterna 

erbjuda ett ömsesidigt och gemensamt möte mellan olika pedagogiska synsätt under den samlade skol-

dagen (Skolverket, 2016). Tanken är att fritidsläraren med sin praktiska pedagogik kan komplettera 

skolan och bidra med alternativa sätt att tillägna sig kunskaper och förmågor för eleverna (Hansen 

Orwehag, 2015). Fritidslärarens uppdrag karaktäriseras genom arbetet med att utveckla elevernas 

sociala kompetens och kreativitet (Hjalmarsson, 2010), dessutom uppmanas fritidsläraren genom 

Allmänna råd för fritidshem samt Lgr11 att leda eleverna i att skapa goda relationer, självkänsla, själv-

förtroende samt en trygghet och vi-känsla i gruppen (Skolverket, 2014, 2016). Enligt Hansen Orwehag 

(2015) samt Hippinen (2011) saknas det dock konkreta och tydliga riktlinjer för hur fritidsläraren i 

praktiken kan använda dessa yrkeskunskaper och hur de kan integrera sin pedagogik under den 

obligatoriska skoldagen. Flera studier visar att fritidslärare upplever ett dilemma i att styrdokumenten 

inte redogör för hur fritidsläraren ska använda sina yrkeskompetenser under skoltid utan att det är 

rektorn som bär det yttersta ansvaret att integrera pedagogiken för komplettering gentemot skolans 

undervisningsform (till exempel Haglund, 2009; Saar et al., 2012). Detta menar Hansen Orwehag (2015) 

påverkar realiseringen av fritidslärarens yrkesroll som i vissa fall nyttjas som resurser, vikarier och 

hjälplärare.  

Som nämnts ovan kan yrkesrollen uppfattas som diffus och det finns en varierad syn på vad fritids-

lärarens yrkeskompetens ska användas till och hur verksamheterna ska komplettera varandra i det 

gemensamma arbetet med eleverna under den samlade skoldagen. “Ett trassligt förhållande” uttrycker 

Pihlgren (2015, s. 24) angående fritidshemmet och skolans gemensamma uppdrag vilket författaren 

anser beror på att skolan lätt hamnar i förgrunden och tar mer fokus. Enligt Dahl och Karlsudd (2015) 

synliggörs ett mönster som visar att fritidslärare är stolta och väl medvetna om sina kompetenser och 

sin yrkesroll samt att det finns en stark tilltro till sina förmågor att arbeta med socialt samspel, konflikt-

hantering, praktiskt arbete och individutveckling. Ett antal tidigare studier talar dock för att det bland 
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fritidslärare ges uttryck om en brist och oförmåga att artikulera sitt yrke och uppdrag samt en variation 

i möjligheten att utöva fritidspedagogik inom ramen för den obligatoriska skoldagen (till exempel, Dahl 

& Karlsudd, 2015; Haglund, 2009). Detta kan enligt studierna bero på flera faktorer som låg status inom 

yrket, historiska traditioner, odefinierat uppdrag och svårigheter att redogöra för sin yrkesroll hos 

andra lärarkategorier. Dahl och Karlsudd (2015) har, genom sina intervjuer med fritidslärare, fått 

förståelse för att fritidslärarna i större utsträckning bör stå upp för sitt ledarskap och sin specifika 

pedagogik då de upplever att övrig personal inte förstår yrkets värde och betydelsen av dess yrkes-

kunskaper. Samtidigt visas en motstridighet där fritidslärare i tidigare studier talar för att det är tack 

vare att de nu är en del av skolorganisationen som deras yrkesstatus kan höjas och att de under 

skoldagen inte bara nyttjas till lärarassistenter eller resurser utan får möjlighet att använda sin 

pedagogik (Dahl & Karlsudd, 2015; Haglund, 2009). 

Tanken med denna studie är att utifrån syftet och frågeställningar undersöka och beskriva fritids-

lärarens yrkesroll samt dennes möjligheter och upplevelser av att använda sina yrkeskompetenser 

under den obligatoriska skoldagen. För att försöka nå detta har vi valt att studera fyra fritidslärare i sin 

praktik och fört samtal om deras upplevelser, vad som styr, påverkar och hur fritidsläraren ser sig 

använda sin yrkeskompetens i praktiken. Genom att vi sedan har ställt resultatet i relation till tidigare 

forskning har vi försökt åstadkomma en bild av hur fritidslärarna i studien praktiserar sin yrkesroll 

under skoldagen och vad som formar realiseringen av deras kompetenser i det vardagliga arbetet. 

Centrala begrepp 

Nedan redovisas och tydliggörs ett antal begrepp som används löpande genom arbetet, detta för att 

klargöra för vilken innebörd begreppen har i denna studie och på så sätt ge förståelse till texten och 

undvika misstolkningar. 

Yrkesroll- Detta begrepp avser i studien den roll fritidsläraren intar i förhållande till verksamheten, 

eleverna och andra lärarkategorier, detta innefattar även vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden 

som följer den tagna yrkesrollen, som till exempel lärare inom fritidsverksamheten, assistent eller 

samverkanspartner vilket förklaras av Hansen Orwehag (2015). 

Yrkeskompetens- I studien innefattar detta de specifika förmågor och färdigheter som representeras av 

fritidsläraren inom ramen för yrket, till exempel att skapa positiva relationer, gruppkänsla och trygghet, 

vilket beskrivs av Hjalmarsson (2010). 

Fritidspedagogik- Ett begrepp som i denna studie förklarar och beskriver fritidslärarens utmärkande 

yrkeskunnande och den pedagogik som fritidsläraren besitter och kan använda i praktiken, framförallt 

via laborativt och praktiskt arbete, vilket styrks av (Klerfelt & Haglund, 2011).  

Fritidslärare- En person med fritidslärar/pedagogexamen. Förkortning av yrkesbenämningen 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem (Hippinen, 2011). I studien har vi valt att inom 

begreppet fritidslärare även innefatta yrkets tidigare benämning fritidspedagog även om vissa källor 

som vi refererar till använder fritidspedagog i sina texter. Detta val gör vi för att få en enhetlig bild av 

yrkesrollen oavsett yrkesbenämning  
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Bakgrund 
För att ge en förståelse för hur fritidslärarens uppdrag formats under åren inleds denna del med en 

kortare beskrivning av yrkesrollens historia och de förändringar inom skolan som kan ha påverkat hur 

fritidslärarens yrkesroll ser ut idag. I bakgrunden redogörs även för vad tidigare forskning visat 

kunskaper om inom ämnet fritidslärarens roll och uppdrag inom skolan, kompetenser och hur dessa 

kan användas samt hur yrkesrollen uttrycker sig i relation till övriga lärarkategorier.  

Yrkesrollen i ett historiskt perspektiv 

Fritidslärarens yrkesroll är inte något som stått fast eller som plötsligt uppkommit utan har formats av 

olika behov och händelser i samhället, vilka ständigt förändras (Hippinen, 2011). Fritidslärarens yrkes-

roll beskrivs av Hippinen som svårdefinierad, vilket hon tror kan bero på att själva uppdraget och 

yrkesrollen har förändrats genom åren och en stor faktor till detta, bortsett från den tidigaste historien, 

är fritidshemmets integrering i skolan.  

Fritidslärarens historia börjar i slutet av 1800-talet då yrkesrollen praktiserades som ideellt arbetande 

kvinnor i det som kallades arbetsstugor, kvinnornas roll blev då att fostra barnen till arbete samt få dem 

att gå i skolan (Hippinen, 2011). Under 1930-talet övergick arbetsstugorna till eftermiddagshem och i 

eftermiddagshemmen arbetade istället barnträdgårdslärarinnor vilket var dåtidens förskollärare, syftet 

för verksamheten var rekreation där lek, utevistelse samt fri sysselsättning var viktiga inslag. Hippinen 

förklarar att det var först på 1960-talet som begreppet fritidshem riktigt befästes och de första fritids-

pedagogerna utbildades. Efter det skedde den största förändringen som gjorts i fritidshemmets och 

fritidspedagogernas 100 åriga historia, integreringen med skolan på 1990-talet. Syftet med integreringen 

var i grunden att spara pengar, men det mer pedagogiska syftet var att utvecklingen, behoven och 

inlärningen för barnen skulle bidra till bättre samverkan mellan pedagoger och lärare med en helhets-

bild av barnet. Trots detta visade det sig att fritidspedagogen ofta blev relaterad till en slags hjälplärare 

och det var svårt att se hur samverkan egentligen skulle se ut. Olika lärarkategorier hade inte samma 

föreställning av fritidspedagogens yrkesroll i skolan vilket kan ha påverkats av skilda historiska tanke-

sätt (Hippinen, 2011). 

Yrkesrollen har förändrats för fritidspedagogen genom åren och även utbildningen, från att vara ideellt 

arbetande kvinnor i arbetsstugan till barnträdgårdslärarinnor i eftermiddagshemmen, för att sedan 

utvecklas till en utbildning för fritidspedagoger (Hippinen, 2011). I början av 2000-talet utvecklades 

fritidspedagogens utbildning till en högskoleutbildning och begreppet lärare med inriktning mot arbete 

i fritidshem infördes. Utbildningen är i större utsträckning teoretisk och ska ge fritidsläraren ett eget 

expertisområde kring barnomsorgen, inom utveckling av elevernas sociala samspel och vardagslärande 

samt praktiskt arbete (Hippinen, 2011). Den utbildning som idag är aktuell är en treårig grundlärar-

utbildning där benämningen fritidspedagog ersatts med fritidslärare och grundlärare med inriktning 

mot fritidshem. Fritidsläraren får idag, utöver den tidigare utbildningen, behörighet i ett eller flera skol-

ämnen, vilket oftast är de estetiska, praktiska ämnen såsom bild, musik eller idrott (Pihlgren, 2015).  

Fritidshemmets integration i skolan- det gemensamma uppdraget 
Hippinen (2011) beskriver att den största förändringen inom fritidshemmet är integreringen med skolan 

på 1990-talet, vilket skapade idéer om ett gemensamt uppdrag för hela skolorganisationen. Pihlgren 
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(2015) har studerat olika perspektiv på möjligt samarbete mellan fritidshemmet och skolan och redogör 

för deras gemensamma uppdrag och komplettering utifrån en vetenskaplig grund. Pihlgren förklarar 

att regeringen sedan år 2010 har arbetat med att synliggöra och förtydliga det gemensamma uppdraget 

via olika styrdokument för verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem. Dessa 

verksamheter ska genom detta uppdrag bidra med en gemensam satsning på elevernas utveckling vad 

gäller person samt viljan att lära och utvecklas genom hela livet. Fritidshemmet ska enligt styr-

dokumenten bidra till elevernas undervisning precis som skolan och på så sätt öka måluppfyllelsen, 

dock genom mer laborativa och praktiska arbetssätt med utgångspunkt från elevens intresse (Philgren, 

2015). Integreringen av fritidshemmet i skolan och formuleringen av det gemensamma uppdraget är 

inget som uppstått från en plötslig idé utan har uppkommit utifrån samhällets utveckling, ekonomiska 

aspekter, föräldrarnas arbetssituation och historiska perspektiv på fostran och utbildning (Rohlin, 2012). 

Rohlin har tidigare studerat samordningen mellan skola och fritidshem samt hur samhället under åren 

styrt fritidspedagogens roll. Hon förklarar att tanken var att via fritidshemmets integrering i skolan 

sammanföra de olika verksamheterna, med dess olika lärarkategorier, därigenom skulle det skapas 

möjligheter att nyttja olika kompetenser och förmågor för att gemensamt ta sig an de problem och det 

uppdrag skolorganisationen står inför. Fritidshemmet och skolan står nu under samma huvudman och 

genom styrdokumenten leds båda verksamheterna in på att skapa en helhet för eleven, utveckling och 

lärande genom den samlade skoldagen. Dock har skola och fritidshem möjlighet att forma sin praktik 

och sitt arbete vilket skapar maktordningar och strävan efter att gynna sin egen verksamhet (Rohlin, 

2012). Rohlin förklarar att arbetslaget som lärare och fritidslärare skulle bilda utgick ifrån en tanke att 

stötta och komplettera varandras kompetenser, men i och med fritidshemmets föränderliga uppdrag 

blev istället samverkan en form av arbetsfördelning som lärarna ofta styrde. I de gemensamma styr-

dokumenten finns det ingen precisering av hur fritidsläraren ska arbeta under den obligatoriska skol-

dagen (Hansen Orwehag, 2015). Det enda som kan urskilja fritidslärarens roll är att det är upp till 

rektorn hur denne väljer att integrera fritidshemspedagogiken. I och med detta hamnar ofta fritids-

läraren i position som hjälplärare och resurs då denne kopierar skollärarens sätt att undervisa och skol-

läraren saknar kunskaper om fritidshemmets lärandeformer (Hansen Orwehag, 2015). 

Det finns väldigt lite forskning om hur fritidsläraren används i skolan och hur dennes yrkesroll kan och 

bör realiseras, dock finns en mängd olika studentuppsatser som rör detta ämne vilket visar på en viss 

frustration över det otydliga uppdraget (Hansen Orwehag, 2015). Falkner och Ludvigsson (2012) 

beskriver hur de olika lärarkategorierna aldrig riktigt fått stöttning i att starta ett samarbete och lära 

känna varandras kompetenser och traditioner. Genom detta har det uppstått ett spänningsfält som 

ledningen inte kunnat hantera, mycket på grund av okunskap om fritidshemmet, vilket resulterat i att 

fritidslärarna valt att styras under skolans tradition. Vidare beskrivs en möjlighet att bygga upp 

samarbetet mellan lärarnas olika kulturer genom att avlägga tid för gemensam planering där de olika 

yrkeskategorierna får en chans att delge sina tankar och skapa en samsyn för den samlade skoldagen 

och hur de kan komplettera varandra (Falkner & Ludvigsson, 2012).  

Fritidsläraren i skolan- en kompletterande yrkesroll? 

En svårighet som kan uppstå kring fritidslärarens yrkesroll är enligt Hansen Orwehag (2015) och 

Hippinen (2011) fritidslärarens frånvaro av specificerade arbetsuppgifter i skolan. Några faktorer till 

detta kan enligt författarna vara att det inte finns någon specifik konkretisering i styrdokumenten av 

hur arbetet ska utformas utan det blir upp till varje skola att själva fördela arbetsuppgifterna efter behov. 
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Hansen (1999) har studerat mötet och interaktionen mellan lärare och fritidslärare samt arbetat för en 

djupare förståelse av olika processer i ett samarbete mellan två relativt närstående yrkesgrupper men 

med skilda yrkeskulturer. Fritidslärarens yrkesroll växlar fram och tillbaka och det kan vara svårt att 

precisera deras position i skolan. Fritidslärare och klasslärare har skilda yrkeskulturer och när fritids-

läraren kliver in i skolan befinner de sig i en tydligare och avgränsad, resultatinriktat verksamhet 

(Hansen, 1999). Hansen menar att klassläraren har tolkningsföreträde under den obligatoriska skoltiden 

och det finns bara små tecken på att förhållningssätten skulle kunna förändras. Trots att Hansens studie 

har några år på nacken är det som hon beskriver något som än idag till viss del överensstämmer med 

vad nyare studier kring ämnet säger, huruvida fritidslärarens yrkesroll realiseras och praktiseras i 

skolans verksamhet (till exempel Dahl & Karlsudd, 2015; Falkner & Ludvigsson, 2012). Dahl och 

Karlsudd (2015) beskriver att fritidslärare kan se sin roll och sitt uppdrag i skolan som otydligt och att 

de känner en viss osäkerhet kring själva samverkan mellan fritidshem och skolan. Falkner och 

Ludvigsson (2012) menar att de olika lärarkategorierna inte har fått den stöttning de behöver för 

samverkan mellan verksamheterna och att fritidslärare saknat gehör för sina kompetenser som istället 

blir underordnad klasslärarna och dess traditioner.  

En vidare svårighet kring yrkesrollen förklarar Akesjö (2011) som har genomfört en enkätstudie med 

elever i skolår 1-4 om deras tankar kring fritidslärarens yrkesroll både i skolan och fritidshemmet, vilket 

även Hansen (1999) har gjort som en del i sin studie. Ackesjös (2011) studie visar att eleverna inte 

upplever fritidsläraren som en aktiv vuxen under vardagliga situationer under skoltiden utan upplevs 

inta en otydlig roll. Uppfattningen av eleverna i studien blir istället att fritidsläraren blir en slags 

övervakare och att det är klassläraren som står i fokus. En annan aspekt i denna studie är när eleverna 

lämnar klassrummet för till exempel en utedag och att det då är fritidsläraren som träder fram, vilket 

Ackesjö tolkar det som att fritidslärarens roll är mer begriplig för eleverna när de lämnar skolans ramar 

och miljöer. Kopplingar till Ackesjös studie kan göras till Haglund (2005) som pekar ut att det kan finnas 

ett flertal positioner som en fritidslärare kan besitta under den obligatoriska skoldagen som författaren 

kallar fostraren, assistenten, förnyaren eller efterföljaren. Haglund har studerat fritidslärarens roll när 

det kommer till att organisera användandet av resurser och regler i samband med en samling i skolan 

samt vilka yrkespositioner fritidsläraren intar. Tar fritidsläraren positionen som assistenten är det den 

lägsta status de kan inta när de arbetar med klassläraren i klassrumsmiljön. I denna position har fritids-

läraren ingen makt att utföra någonting på egen hand, detsamma gäller om fritidsläraren intar 

positionerna som Haglund kallar förnyaren eller efterföljaren. Efterföljaren har en tendens att överge 

sin tradition inom fritidspedagogiken och det praktiska arbetet för att istället ta efter det klassläraren 

gör innehållsmässigt. Efterföljaren ställer sig i förfogande till läraren som ofta planerar aktiviteten och 

bestämmer dess genomförande, vilket resulterar i att fritidsläraren hamnar i en position som resurs eller 

hjälplärare i klassrummet. Förnyaren anses vara i bättre position än efterföljaren trots att dessa liknar 

varandra. Förnyaren arbetar enligt författaren jämsides med läraren men mer riktat mot elevernas 

sociala kompetenser, vilka de ser en möjlighet att stötta eleverna i inom den traditionella skolformen. 

Den ställning som författaren anser som mest gynnsam för yrkesrollen är fostraren, fritidsläraren som 

fostrare väljer att se sig själv som ett komplement till skolan och kan själv bestämma innehållet eftersom 

detta skiljer sig från det övriga skolarbetet. Fostraren väljer att arbeta mer praktiskt och med social 

utveckling samt väljer gärna att genomföra sina aktiviteter inom fritidshemmets område, skilt från 

klassrummet (Haglund, 2005).  



PE121G, Självständigt arbete, termin 6, Vt 2017, Maria Petré & Kristina Andersson 

6 
 

En fortsatt tanke kring yrkesrollen som fritidslärare ger Andersson (2013) prov på, hon har studerat om 

fritidshemmets integration i skolans styrformer ger inverkan på yrkesutvecklingen för fritidslärare. 

Fritidslärarna i Anderssons studie ser sig vara flexibla i sin yrkesroll och uttrycker sig vara själva limmet 

som håller ihop skoldagen, att ställa upp där det behövs och hoppa in och täcka upp för andra kollegor 

kan bli en stor del av uppdraget (Andersson, 2013). Detta kan även kopplas till Haglunds (2005) teori 

om att en del fritidslärare intar positioner som assistent eller efterföljare under den obligatoriska 

skoltiden. Flexibiliteten kan få en negativ mening när fritidslärarna får ändra om i sin planering för att 

andra kollegor ska kunna utföra sitt arbete, vilket i slutändan bara drabbar fritidslärarna, uttrycker 

Andersson (2013). Studien visar även på att fritidslärarna har svårigheter att sätta gränser kring vad och 

hur de ska arbeta under den obligatoriska skoldagen samt att de kan ses som utnyttjade. Andersson 

beskriver att i och med integreringen i skolan på 1990-talet har fritidslärarna upplevt att deras 

arbetsuppgifter och yrkesroll förändrats under åren, det handlar om att bli en resurs eller att hålla 

lektioner i halvklass eventuellt utifrån sina egna kunskapsområden. Det kan handla om att genom 

temaarbeten och mer praktiska övningar ge eleverna möjlighet att utveckla sina sociala kunskaper och 

färdigheter, vilket kan innebära att yrket får en stärkande effekt när en helhetssyn på eleverna skapar 

möjligheter för fritidslärarna att använda sina speciella kompetenser (Andersson 2013). En del av 

fritidslärarna har dock svårigheter att hitta sin roll och upplever att mycket hänger på ledningen hur 

det ska fungera och se ut. Fritidslärarna upplever att deras insatser och komplettering till skolan ofta 

inte värderas så högt och de intar en roll som ska avlasta klassläraren. Ett fåtal fritidslärare upplever 

dock att bara de är raka och tydliga med vad de vill och vilka kompetenser de besitter kommer de långt 

inom sitt yrke (Andersson, 2013). Hansen Orwehag (2015) beskriver att komplettering kan vara det som 

visar hur fritidslärarens förhållande till skolan ser ut, men det kan även vara missledande och ge den 

som ska komplettera en icke kvalificerad roll som assistent eller hjälplärare. Detta kan leda till att 

fritidslärarens bidrag med pedagogiska kunskaper till elevernas lärande samt utveckling åsidosätt och 

de anses inte likvärdiga sina kollegor (Hansen Orwehag, 2015; Andersson, 2013). Hansen Orwehag 

(2015) menar att ges fritidsläraren utrymme kan denne komplettera skolan med sina fritidspedagogiska 

kunskaper genom att bidra med samt tillföra ett annat förhållningssätt genom en bredare syn på lärande 

och utveckling.  

Fritidslärarens uppfattningar om yrkesrollen och yrkets kompetenser 
Ett mönster som kan urskiljas av tidigare forskning och litteratur är att fritidslärare värderar sitt yrkes-

kunnande och sina kompetenser högt, såsom förmågan att skapa en positivitet och trygghet i den miljö 

de vistas i (till exempel Dahl & Karlsudd, 2015; Hjalmarsson, 2010). Hjalmarsson (2010) har utifrån en 

nationell enkätstudie redogjort för hur fritidspedagoger värderar sin yrkeskompetens i relation till olika 

perspektiv på uppdraget. I enkätstudien har 60st fritidslärare besvarat frågor kring sin yrkesroll och 

skattning av sitt yrkeskunnande. Studien visar att fritidslärare känner tilltro till sitt yrkeskunnande och 

kan hantera samtliga sidor av sitt arbete samt att det finns ett förtroende till att använda många 

arbetssätt och metoder kring områden som socialt samspel, konflikthantering, gruppdynamiker och 

praktiskt arbete (Hjalmarsson, 2010). Trots den starka tilltron till sina kompetenser visar även 

forskningen en annan sida, en sida av osäkerhet kring yrkesrollen, otydlighet kring uppdraget under 

den obligatoriska skoltiden och en tveksam inställning till sin yrkesidentitet som både lärare i skolan 

och pedagog i fritidshemmet (till exempel Andersson, 2013; Hjalmarsson, 2010). Dahl och Karlsudd 

(2015) har genomfört en studie som syftar till att lyfta fritidslärarens yrkesroll samt ge uttryck för och 

beskriva dess yrkeskompetens. Detta för att få en förståelse för fritidslärarens roll genom historien fram 
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till idag samt hur fritidspedagoger med över trettio års erfarenhet, ser på yrkesrollen i framtiden. 

Utifrån sin kunskap från studien menar de att fritidslärares osäkerhet kring yrkesrollen kan bero på till 

exempel historiska traditioner och låg status inom yrket samt en svårighet att artikulera sin yrkesroll 

för andra lärarkategorier,vilket styrks av ytterligare studier av till exempel Haglund (2009) och 

Hippinen (2011). Den otydlighet inom uppdraget och osäkerhet kring yrkesidentiteten, som redovisas 

i studierna, tyder på en oförmåga att kunna formulera och definiera sin yrkesroll och sitt uppdrag samt 

svårigheter att praktisera sina kompetenser inom fritidspedagogik under den obligatoriska skoldagen 

(Dahl & Karlsudd, 2015; Haglund, 2009; Hippinen, 2011).  

Begreppet fritidspedagogik kan i en första anblick vara svårt att definiera och går inte att kort förklara 

utan att sätta sig in i vad det verkligen betyder och står för. Det finns dock en tanke och idé om att 

fritidspedagogiken är outtalad och att fritidslärarens kompetenser och praktiska handlingar är något 

som existerar i det tysta (Saar et al., 2012), den kan beskrivas som att vara av “tyst karaktär” kring 

kunskaperna om relationer, omsorg och sociala färdigheter (Andersson, 2013, s. 157). Ändå ser Saar et 

al. (2012) en potential för fritidshemmet att bidra med lärande genom fritidslärarens specifika 

pedagogik. En teori för vad som är fritidslärarens kompetenser och även stolthet inom yrket är att se 

eleverna lära och utvecklas tillsammans genom ett spontant arbetssätt, byggt av nyfikenhet och fritt 

görande (Dahl & Karlsudd, 2015). Vidare visas, skilt från skolans kunskapsfokus, hur fritidsläraren 

skapar en bredare syn på elevernas utveckling samt förmåga att samspela socialt. Hansen Orwehag 

(2015) beskriver fritidspedagogiken som ett komplement till skolans formella lärande vilket kan bidra 

med stärkande och utvecklande pedagogik. Fritidsläraren kan genom denna pedagogik bemöta eleven 

och utgå från elevens tankar och egna erfarenheter, vilket kan stimulera elevens lärande och utveckling 

(Hippinen Ahlgren, 2013). Hippinen Ahlgren beskriver att fritidspedagogiken är omväxlande och 

fritidsläraren kan inspirera och utveckla eleven samt uppmuntra dem till att ta eget initiativ och ansvar 

via praktiska och estetiska uttryckssätt som bild, musik, drama och rörelse. Författaren fortsätter 

förklara att fritidslärarens kompetenser inom fritidspedagogiken är att se, lyssna och samtala med 

eleverna för att skapa en ömsesidig relation till dem.  

Fritidspedagogiken anses ansvara för att skapa lärandesituationer utifrån elevens frågor och intresse 

(Haglund, 2009). Haglund förklarar hur ett förtydligande av relationen mellan fritid och fritidshems-

verksamhet kan skapa en förståelse för hur verksamheten ger möjlighet till rekreation och väl-

befinnande samt lärande och utveckling, vilket även kan integreras i skolverksamheten. Det är ett 

osynlig lärande som lätt kan förbises då fritidslärarna upplevs sakna förmåga att språkligt formulera 

sin praktik (Saar, 2012), trots detta är det denna form av lärandesituationer som fritidsläraren 

uppskattar i sitt yrke (Dahl & Karlsudd, 2015). Andersson (2013) redogör även för en ovana att 

artikulera, reflektera och samtala kring fritidslärarens kompetenser. Något som dock framkommer i 

tidigare forskning kring fritidspedagogiken och fritidslärarens expertisområde är deras förmågor att 

leda eleverna i skapandet av goda relationer, självkänsla, självförtroende samt en trygghet, gemenskap 

och vi-känsla i gruppen (Hjalmarsson, 2010). Hansen Orwehag (2015) förklarar att en väsentlig 

komponent inom fritidspedagogiken är lärandet och utvecklingen för elever i grupp och metoder för 

detta är att ta ett avstamp i de aktiviteter, lekar och uppgifter som kan lösas inom gruppen. Hansen 

Orwehag förklarar hur fritidspedagogiken ofta utspelar sig i naturligt uppkomna lärsituationer, det 

som sker i vardagen och utifrån elevernas intressen och nyfikenhet. På detta sätt kan fritidsläraren 

genom sin pedagogik, om möjligheten ges, koppla ihop samverkan i elevgruppen, individuell 
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utveckling och lärande inom vardagliga kunskaper samt hitta ny vägar att nå de teoretiska kunskaperna 

som presenteras i skolan. 

Yrkesstatus bland lärarkategorier- att artikulera sitt yrke 

När fritidsläraren ska redogöra för sitt yrke och stå upp för sin roll och yrkesstatus kan vissa problem 

uppstå då fritidsverksamheten och därmed fritidsläraren styrs av skolans formella lärande, styr-

dokument, normer om ett önskvärt innehåll samt organisering och anpassning av den stora barn-

gruppen (Dahl & Karlsudd, 2015; Haglund, 2009; Saar et al. 2012). Hur uppdraget artikuleras är mycket 

beroende på hur ledning och personal tolkar styrdokumentens texter, då det visar sig att det inte finns 

något specificerat för fritidsverksamheten (Haglund, 2009). Dahl och Karlsudd (2015) har genom sin 

studie fått förståelse för att fritidsläraren själv måste stå upp för sitt ledarskap och sin specifika 

pedagogik i större utsträckning då övrig personal inte upplevs förstå yrkets värde och se betydelsen av 

dennes yrkeskunskaper. Samtidigt tycks fritidslärarna i tidigare studier anse att det är tack vare att de 

nu är en del av skolorganisationen som deras yrkesstatus har höjts samt att fler utvecklat förståelse för 

deras pedagogik som det kämpar för att få utöva, istället för att under skoldagen nyttjas till lärar-

assistenter eller vikarier (Dahl & Karlsudd, 2015; Haglund, 2009). Fritidslärarna i studierna av Dahl och 

Karlsudd (2015) samt Hjalmarsson (2010) anser sig ha de kunskaper som krävs för att klara yrkets 

uppdrag och är stolta över sin fritidspedagogik samt praktiska och prövande arbetsform. Det som tycks 

skapa en problematik är att kunna formulera sitt yrke samt kompetens och få omgivningen att förstå 

och respektera deras professionalitet. Fritidslärarna har fått mer ansvar för att planera och dokumentera 

sin aktiviteter som nu ska ha ett tydligt syfte kopplat till styrdokumenten, för att stärka sin profession 

(Saar et al., 2012). På detta sätt kan fritidslärarens yrkesroll och pedagogik synliggöras samt värderas 

på ett annat sätt, då det är direkt kopplat till Lgr 11. Dock har det som tidigare ansetts viktigt, att ha ett 

innehåll utifrån elevernas intresse, på ett sätt tonats ner till att istället styras av mål som anses ska nås. 

Trots att tidigare forskning visar en tendens att fritidsläraren nyttjas som resurs och stöd för skolan (till 

exempel Hansen Orwehag, 2015), så visar de sig att denne även är försiktig med att ta sig an skolans 

ansvarsområden och vill fokusera på sin egen kompetens och yrkesroll (Dahl & Karlsudd, 2015).  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka samt beskriva hur fyra fritidslärare praktiserar sin yrkesroll 

under den obligatoriska skoldagen. 

Frågeställningar 
 Vilka roller intar fritidsläraren under den obligatoriska skoldagen? 

 Hur tillvaratas fritidslärarens yrkeskunnande i praktiken under den obligatoriska skoldagen? 

 Vad är fritidslärarens upplevelser av sin yrkesroll och formandet av arbetsuppgifter under den 

obligatoriska skoldagen? 

 Vad upplevs påverka fritidslärarens arbetsuppgifter inom den obligatoriska skoldagen? 

Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa studien till den obligatoriska skoldagen då det är under denna tidsram som 

våra frågeställningar är riktade mot, vilket gör att fritidslärarens tid på fritidsverksamheten inte blir 

aktuellt för syftet.  
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Metod  
I denna del presenteras vilken metod vi valt för insamling av data, bearbetning och tolkning av empiri 

samt medvetna val som gjorts inför studien. Valet av metod har varit att använda oss av kvalitativ 

forskningsmetod genom fallstudie, för att sedan genom en hermeneutisk forskningsansats tolka och 

förstå det insamlade datamaterialet.  

Forskningsdesign 

Vi har till denna studie valt att observera och föra informella samtal med verksamma fritidslärare kring 

sin yrkesroll och hur deras kompetenser realiseras i verksamheten under den obligatoriska skoldagen. 

För att kunna ge mer utförliga och detaljerade beskrivningar kring de områden som berörs, genom 

frågeställningarna för studien, har vi valt att genomföra undersökningen som en fallstudie. Målet är 

inte att kunna generalisera utan att kartlägga unika drag i specifika fall (Denscombe, 2016). Fallen i 

denna studie omfattar fyra utvalda fritidslärare som är verksamma på olika skolor i tre kommuner i 

Sverige. Vi har observerat två fritidslärare var, i deras vardagliga arbete, i den naturliga miljön under 

den obligatoriska skoltiden. Fallstudier grundar sig i ett intresse av att förstå och finna förklaringar till 

varför olika händelser uppkommer samt hur dessa utspelar sig i den vardagliga miljön (Denscombe, 

2016). Dessutom fokuserar forskaren på en speciell händelse, person, företeelse eller situation där själva 

fallet blir viktigt och lyfter fram innebörden och betydelsen i företeelsen skriver Merriam (1994). Genom 

att fokusera på ett enskilt fall i taget kan vi uppnå en mer beskrivande och detaljrik information om 

fallet i sin helhet, i form av en fallbeskrivning1 samt utifrån det skapa nya idéer och inriktningar för 

vidare observation. Genom denna process kan vi slutligen bilda en förståelse för fenomenet i sitt 

sammanhang (Denscombe, 2016), i detta fall hur fritidsläraren praktiserar sin yrkesroll och realiserar 

sina kompetenser inom den obligatoriska skoldagen.  

I Fallstudien för denna undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativa forskningsstrategier för 

att få en uppfattning om fritidslärarens arbete i praktiken samt för att få ta del av dennes upplevelser 

av sin yrkesroll och formandet av dennes arbetsuppgifter, vilket styrks av Stukát (2011) som redogör 

för betydelsen av dessa strategier. Genom detta har vi valt att använda olika datainsamlingsmetoder 

såsom kvalitativa samtal och ostrukturerad observation, vilka skett i varierande grad av deltagande. De 

kvalitativa samtalen som vi fört i samband med observationerna har vi valt att kalla informella samtal 

då de har inträffat i stunden kring de situationer som uppstått i vår insamling av data. Inom fallstudier 

ligger fokus på att beskriva fenomenet i sin verkliga kontext, vilket betyder att forskaren inte har 

kontroll över situationen utan följer och formar datainsamlingen efter vad som sker (Denscombe, 2016). 

Denscombe förklarar att fallstudier bidrar till att frambringa idéer och tankar om ett valt fenomen och 

då denna studie innefattar fyra olika fall, kan olika beskrivningar av fenomenet från ett samlat resultat, 

synliggöra mönster och skapa en förståelse genom stöd och belägg från tidigare forskning.  

 

                                                           
1 Fallbeskrivningarna, som har varit ett stöd i vår analysprocess, redogör för en sammanhängande 

berättelse av de observationer och samtal som genomförts, med koppling till situationer som upptått 

under fallstudien, vilka beskriver hur fritidslärarens yrkesroll uttrycker sig och hur kompetensen 

tillvaratas i varje specifikt fall. 
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Datainsamlingsmetod 
Fallstudier inspirerar till en blandning av metoder för datainsamling, vilka kan vara både kvalitativa 

och kvantitativa (Denscombe, 2016). Denscombe (2016) förklarar att genom att använda olika metoder 

kan fenomenet betraktas ur flera perspektiv och på så sätt skapa en större förståelse av fenomenet i dess 

helhet och samtidigt uppnå ett tillförlitligare resultat.  

I denna studie har vi valt att använda oss av ostrukturerade observationer med kompletterande 

informella samtal. Observation ses för denna undersökning vara relevant för att fånga fritidslärarna i 

sin vardag, se hur de realiserar sina kompetenser och hur yrkesrollen praktiseras under den 

obligatoriska skoldagen. Observation har en stor fördel då man får kunskap direkt hämtat från sitt 

sammanhang till skillnad från enkäter eller intervjuer och resultatet blir ofta konkret och ger ett stadigt 

underlag för tolkning och diskussion (Stukát, 2011). Genom deltagande observation kan forskaren få 

tillgång till val och handlingar som framkommer i situationen till skillnad mot att endast samla data i 

form av intervjuer, så kallad “inifrån-kunskap”, (Stukát, 2011, s.58). Det finns även nackdelar med att 

välja observation som metod och det är att det kan vara tidskrävande samt att det kan vara svårt att 

observera känslor och tankar, det blir endast det yttre beteendet som visar sig (Stukát, 2011). Detta 

bidrog till valet att som ett komplement föra informella samtal i anslutning till eller under pågående 

observation, för att få förståelse och tillgång till fritidslärarens egna upplevelser kring sin yrkes-

utövning. Genom dessa samtal kunde våra eventuella tankar och frågor som dök upp styrkas samt att 

det gav oss möjlighet till ökad förståelse för fritidslärarens val och agerande i situationen. 

Observationerna har utgått från förutbestämda punkter (se nedan) som gav fokus och fältanteckningar 

har förts i anslutning till observationerna. För att lättare hålla fokus har vi relaterat till de förutbestämda 

punkterna vid de kompletterande samtalen dock formade vi till största del samtalen utefter vad som 

löpande förekom och uttrycktes under datainsamlingen.  

Forskningsansats- hermeneutik 
Denna undersökning har som syfte att genom en fallstudie undersöka, med avgränsning utifrån fråge-

ställningarna, hur fyra utvalda fritidslärares yrkesroll praktiseras under den obligatoriska skoldagen 

samt beskriva hur dessa fyra fritidslärare upplever sin arbetssituation och realiserar sina yrkes-

kompetenser. Utifrån denna grund har en hermeneutisk forskningsansats valts för studien, detta för att 

tolka och förstå de intryck, händelser och uttalanden som uppkommit vid observationer och samtal i 

undersökningen. Det insamlade datamaterialet har tolkats och bearbetas för att urskilja mönster, 

likheter och skillnader utifrån syftets frågeställningar kring fritidslärarens arbetssituation och 

upplevelser kring sin yrkesroll, som sedan har utmynnat i ett sammanställt resultat. 

Inom en hermeneutisk forskningsansats fokuserar forskaren inte bara på ting utan allt som är menings-

fullt samt söker efter olika betydelser inom kulturella, konstnärliga och historiska uttryck hos 

människan även tal, skrift och produkter har stor betydelse och en mening (Hyldgaard, 2008). 

Hermeneutiken vill inte ge en konkret och absolut sanning eller ge förklaringar till fenomen 

(Hyldgaard, 2008), utan handlar i stora drag om att tolka, förmedla och förstå unika människors 

upplevelser samt erfarenheter av olika fenomen i den kulturella värld som de produceras i (Brinkkjær 

& Høyen, 2016; Westerlund, 2016). Eftersom vi människor har olika kulturella ramar och är själv-

ständiga individer kan detta påverka vårt sätt att tolka och förstå fenomenen (Brinkkjær & Høyen, 2016). 

Dock kan forskaren genom att tolka meningen med handlingar och uttryck som förenar människor här 

och nu samt mellan äldre generationer med nutida, skapa en förståelse och möjlighet att råda över 
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verkligheten, förklarar Ödman (2017). “De hermeneutiska vetenskaperna söker alltså efter möjliga inne-

börder hos sina studieobjekt”, (Ödman, 2017, s. 48). Detta gör denna riktning lämplig då vi vill 

observera, analysera och förstå fritidslärarnas arbetssituation under den obligatoriska skoldagen och 

fånga deras egna upplevelser av i detta fall yrkesrollen och realiseringen av yrkeskompetensen utifrån 

syfte och frågeställningarna. Dessutom vill vi även genom att följa fritidslärarna, i sin naturliga miljö, 

försöka tolka hur de praktiserar sin yrkesroll under den obligatoriska skoldagen och skapa en förståelse 

för yrkesrollen i sin praktik oberoende av fritidslärarnas egna uppfattningar.  

Urval 
Inom fallstudier söker inte forskaren efter ett specifikt eller representativt urval utan söker istället efter 

unika identiteter som kan beskrivas och analyseras för att ge en förståelse för händelser i en utvald miljö 

samt ge möjlighet att finna förklaringar till varför händelserna inträffar (Denscombe, 2016). Urvalet av 

informanter för denna studie bestod av fyra fritidslärare från fyra skolor i tre olika kommuner i Sverige. 

Vid urvalet av skolorna för undersökningen började vi med att kartlägga olika kriterier som kunde ge 

en rikare omfattning i förhållande till syftets frågeställningar, genom olika förutsättningar och 

möjligheter för fritidsläraren att praktisera sin yrkesroll, som skolornas storlek, utformning, placering 

samt elevantal. Urvalet gick även ut på att hitta skolor vi aldrig tidigare besökt, för att minska vår för-

förståelse och inte i förväg bära med oss en bild av hur fritidsläraren arbetar och hur deras arbets-

situation ser ut. Detta för att försöka undvika att låta vår förförståelse ge inflytande i vår tolkning och 

ge en förvriden bild av verkligheten och hur arbetet kan se ut på skolorna. I ett andra skede i urvals-

processen, för att hitta passande fritidslärare för studien och för att skapa en variation i vårt empiriska 

material undersökte vi närmare vilka unika identiteter, fritidslärare, det fanns på skolorna genom att 

föra en dialog med rektorn på de utvalda skolorna. Urvalsmetoden som var relevant för detta beskriver 

Stukát (2011) som strategiskt urval där man först väljer ut ett antal variabler som kan få betydelse för 

undersökningen. De variabler vi valt att fokusera på är yrkeserfarenhet, ansvarsområden och arbets-

beskrivning för att se skillnader och mönster i den praktiserande yrkesrollen. Holme och Solvang (1997) 

beskriver att strategiskt urval inte sker slumpmässigt utan det innebär att finna extrema fall för att få en 

variationsbredd till sitt material vilket vi gjorde genom att söka efter fritidslärare som skilde sig i de 

olika förutbestämda variablerna. Efter dialogen med rektorerna, där vi förklarade vår önskan om 

spridning och variation, valde vi i tre av fallen själva vilken fritidslärare vi ville kontakta för under-

sökningen. Genom att vi själva valde fritidslärare och inte lät rektorerna finna lämpliga kandidater 

minskade risken att den utvalda endast blir den som kan presentera verksamheten bäst (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi kunde nu istället göra ett mer strategiskt val efter vad de gör och hur de 

arbetar, för att undersöka hur olika sätt att praktisera sin yrkesroll under den obligatoriska skoldagen 

kan se ut. I ett av fallen rekommenderas informanten av rektorn då detta var den mest unika fritids-

läraren på skolan, sett utifrån dennes arbetsbeskrivning och efter kontakt med fritidsläraren upplevdes 

denne även av oss, vara relevant för studien. 

Etiskt ställningstagande 
Till denna studie har, enligt Vetenskapsrådet (2002) , etiska ställningstaganden gjorts och hänsyn har 

tagits till de fyra allmänna huvudkraven för forskning inför observationerna på de skolor som berörs 

av undersökningen. De fyra kraven innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Inför observationerna kontaktades rektorerna på de utvalda skolorna, enligt 

informationskravet, först via telefon sedan via mail och ett missiv (se bilaga 1) med information om 
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studien, etiska ställningstaganden och det övergripande syftet med studien. Endast en fritidslärare per 

skola har berörts av studien därigenom var det bara denne som blev kontaktad med information om 

studien, även där i form av ett missiv (se bilaga 2). Detta missiv innehöll information om att under-

sökningen behandlats enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, syftet med studien, deras 

frivilliga deltagande och eventuella godkännande vilket innefattar informationskravet samt samtyckes-

kravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet delgav vi fritidslärarna information om att allt 

deltagande i studien är konfidentiellt och det material som vi samlat in avidentifieras samt att det 

empiriska materialet endast kommer att användas för detta forskningsändamål, vilket uppfyller 

nyttjandekravet (Stukát, 2011). Övrig personal på skolorna har muntligt och via ett anslag i personal-

rummet (se bilaga 3) blivit informerade om studien och i samband med observationerna informerades 

närvarande elever om varför vi var där och att de inte kom att beröras i studien. Fritidslärarna har även 

fått information om att de som eventuellt kan begära att få ta del av materialet är examinatorer som vill 

se anteckningarna som bevis för att observationerna har genomförts. 

Genomförande  
Genom presentationer via kommunernas hemsidor hittade vi information och kontaktuppgifter till 

rektorerna på de utvalda skolorna. Via muntliga samtal och möten samt ett missiv till rektorerna (se 

bilaga 1) ansökte vi om tillåtelse att utföra undersökningen på de valda skolorna i de tre olika 

kommunerna. Efter samtal med rektor kontaktades de fritidslärare som uppfyllde våra kriterier för 

studien, de fritidslärare som visat samtycke till att delta i undersökningen har även de fått ett missiv (se 

bilaga 2) med information om en övergripande tanke med studien, en kort sammanfattning om vilka vi 

som ska utföra studien är och redogörelser för hur observationer och samtal är planerade. 

Vi har följt respektive fritidslärare under tre sammanhängande dagar där vi som studenter har 

observerat dem i deras arbete i den naturliga miljön samt samtalat om deras arbetsuppgifter och 

upplevelser under den obligatoriska skoldagen. Tiden för själva observationerna har varierat något 

beroende på vilken fritidslärare och skola som vi besökt, men har legat på mellan fem och sex timmar 

om dagen, kl 08.00- 14.00, den tid som fritidsläraren varit verksam under den obligatoriska skoldagen. 

I samband med observationerna och samtalen har vi fört anteckningar utifrån förutbestämda fokus-

punkter, för att smalna av informationen och begränsa data som inte rör syftet med studien. Fokus-

punkterna, som utgår ifrån syftets frågeställningar, innefattade fritidslärarens arbetsuppgifter och hur 

kompetensen tillvaratas i dessa, vilken yrkesroll fritidsläraren intar i relation till övriga kollegor och 

elever samt vad som talar för att vara orsak och påverka till att fritidsläraren gör det den gör. Utifrån 

dessa fokuspunkter fördes samtal som stöd till det som vi observerat för att ta del av hur fritidsläraren 

upplevde situationen. Vi har undvikit att anteckna känsliga situationer som uppstått med hänsyn för 

tystnadsplikten och med hänsyn till fritidsläraren samt situationer som inte har med syftet och fråge-

ställningarna att göra. Situationerna som vi har deltagit i och antecknat är där fritidsläraren har vistats 

under den obligatoriska skoldagen, vilka har varit i klassrummet under olika lektioner, på skolgården 

i samband med raster och rastaktiviteter, fritidslärarens egna planerade lektioner och arbetspass, 

matsalen under pedagogisk lunch med elevgrupp och planering med olika arbetslag. Observationen 

genomfördes även i mellanrummen, tiden före och efter lektioner samt aktiviteter, för att undersöka 

fritidslärarens möten och agerande med elever samt övriga lärarkategorier, för att få en enhetlig bild av 

fritidslärarens yrkesroll i skolan.  
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Anteckningarna som vi förde i samband med observationerna och samtalen utgick ifrån vad som hände 

under dagen i de situationer vi beskrivit ovan, vad fritidsläraren gjorde i olika situationer och även hur 

de upplevde dessa. Vi hade inte möjlighet att anteckna allt som hände utan fokuserade på att, genom 

utförliga anteckningar, skriva fram specifika situationer och samtal som vi tolkade vara relevanta för 

syftets frågeställningar. Samtalen med fritidslärarna spelade vi inte in utan vi antecknade under eller i 

anslutning till samtalet. För varje fall finns sammantaget fem till sex A4 sidor med löpande 

anteckningar. Anteckningarna från observationerna och samtalen renskrev vi på dator, direkt efter varje 

avslutad dag för att kunna skriva ner händelser och uttalanden mer utförligt och detaljerat medan de 

fanns kvar i minnet. Genom att fokusera på ett fall i taget kunde vi genomföra en oberoende beskrivning 

av enskilt fall, utan påverkan från de övriga fallen i studien. Samtalen skrev vi mer eller mindre 

detaljerat beroende på om de uppkommit utifrån av oss styrda frågor eller spontant berättande från 

fritidsläraren. Vissa uttalanden som vi har tolkat vara relevanta har vi skrivit ned utförligt i sin helhet 

och fört in i sitt sammanhang i anteckningarna. Datamaterialet har vi i sin tur format till en mer läsvänlig 

och beskrivande text som vi valt att kalla fallbeskrivningar, vilka vi skickat via mail till fritidslärarna 

för att öka tillförlitligheten i materialet och se att vi uppfattat situationerna och uttryck korrekt inför 

analysen. 

Databearbetning- analysmetod 
För analysen av det empiriska materialet använde vi en hermeneutisk analysmetod, det betyder att 

forskaren vill tolka och förstå innebörden av de intryck och händelser som utspelats under fallstudien.  

I studien observerade vi fyra fritidslärare som var och en utgör ett eget fall. Redan när vi renskrev 

anteckningarna kunde en analys och bearbetning av datamaterialet startas genom att skapa en tanke 

kring innehållet och de olika situationer som observerats (Denscombe, 2016). När undersökningen var 

avslutad på varje skola bearbetade vi det insamlade materialet flera gånger för att samla det till en 

detaljerad beskrivning av observationer och samtal, som en grund för vidare utformning av resultat och 

analys. När analysprocessen skulle starta försökte vi se på det samlade datamaterialet på ett utforskande 

och nyfiket sätt. Genom att läsa det flera gånger kunde tolkningen och förståelsen av händelser och 

uttryck tala för vad datamaterialet visar på ur synen på fenomenet, vilket styrks av Denscombe (2016) 

samt Westlund (2016). 

I nästa steg av analysprocessen valde vi att utgå från helhet till del genom att skriva ut och klippa sönder 

datamaterialet i kortare stycken och meningar som vi fann relevanta för syftet och frågeställningarna, 

likt den hermeneutiska cirkeln som är en del av den hermeneutiska tolkningsprocessen (Brinkkjær & 

Høyen, 2016). Ödman (2017) förklarar hur forskaren måste hoppa fram och tillbaka mellan delarna och 

helheten då dessa ger förståelse till varandra, vilket vi valt att använda i analysprocessen av vår 

insamlade data. I det sönderklippta materialet sökte vi kopplingar för att bilda en helhet (Ödman, 2017), 

vi utformade högar utefter att meningarna synliggjorde mönster och gav uttryck eller indikerade på 

samma sak (Merriam, 1994). Denscombe (2016) förklarar att forskaren måste välja vilka delar av data-

materialet som ska delas in i högar, i detta fall valde vi utifrån syftet relevanta meningar och stycken i 

de fyra fallbeskrivningarna med de händelser och uttryck som beskrivits. De mönster som framträdde 

ställdes i relevans till syftets frågeställningar, några exempel var arbetsuppgifter, ansvarsområden, 

elevgruppers påverkan, samverkan med rektor och kollegor samt varierande yrkesroller. Efter att vi 

hade sammanfört högarna med de synliggjorda mönstren, skapade vi kategorier som även de är 

relaterade till syftets frågeställningar (Denscombe, 2016; Merriam, 1994) där vi placerade högarna från 
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de fyra fallen, vilket bildade en nyskapad helhet utifrån de olika fallbeskrivningarna. Kategorierna som 

högarna delats in under var praktiserande yrkesroller, tillvaratagande av yrkeskompetens, fritids-

lärarnas upplevelser samt orsak och påverkan på arbetsuppgifter. Efter denna del av processen med att 

skapa kategorier i de fyra fallen, tolkade vi de samlade utsagorna och händelserna för att skapa en mer 

övergripande förståelse för de studerade fenomenen, förstå vad som verkligen händer och möjligen 

påverkar fritidslärarens praktiserande av sin yrkesroll samt realisering av dennes yrkeskompetenser. 

Förförståelse- förhållningssätt i tolkningsprocessen 

Inom hermeneutiken är forskarna tydliga med att eventuella förkunskaper och värderingar kan påverka 

tolkningen av fenomen och texter, där av framkommer vikten av att redogöra för sin förförståelse inför 

analysarbetet (Westlund, 2016). Vår förförståelse har grundat sig i upplevelser från de 

verksamhetsförlagda utbildningsperioderna, samt vid föreläsningar och seminarier för utbildningen till 

fritidslärare. Den förförståelse som vi bär på är kunskap om hur varierande fritidslärare kan arbeta och 

hur deras status och möjlighet att påverka skiljer sig mellan olika skolor. Genom att vi läst tidigare 

forskning inom området har även vissa fördomar växt fram hos oss som att fritidsläraren i många fall 

blir nyttjade till resurser eller hjälplärare inom den obligatoriska skoldagen och att fritidsläraren får 

kämpa för sitt yrke samt att förmågan att artikulera sin roll och kompetens saknas. Genom att 

förförståelsen både kan vara en tillgång och vilseleda strävar vi efter att medvetet förhålla oss till dessa 

på ett bra sätt och använda förförståelsen som ett verktyg för tolkning av materialet genom hela 

processen, som förklaras av Westlund (2016). 

Validitet och reliabilitet  
Forskning syftar till att framställa hållbara och giltiga resultat och en ökad validitet och reliabilitet är 

något som forskare strävar efter. En fallstudie är inget undantag från det (Merriam, 1994), även om 

fallstudien kan ha högre värde i möjligheten att genom en detaljerad studie kunna förklara varför något 

händer (Denscombe, 2016). Validiteten och reliabiliteten är frågor som kan hanteras genom att noga 

registrera de begrepp som framkommer i studien, hur man samlat in data, tolkat och analyserat sitt 

material (Merriam, 1994).  

Validiteten handlar ur ett perspektiv om hur giltigt själva mätresultatet är, intern validitet som är 

relevant för fallstudier, handlar i stora drag om hur resultatet stämmer överens med verkligheten och 

om forskaren tror sig undersöka det den har för syfte (Merriam, 1994). För att öka validiteten i denna 

studie har vi delgivit fritidslärarna fallbeskrivningarna för att belägga att utsagor stämmer och att 

information om händelser speglar deras bild av dessa, en så kallad informantvalidering (Descombe, 

2016). Samtliga fritidslärare har läst igenom respektive fallbeskrivning och funnit att vår beskrivning 

speglar deras bild av yrkesrollen och arbetssituationen. Vidare beskriver Descombe (2016) att 

validiteten kan öka om studien görs under en längre tid och det förs en detaljerad granskning vilket ger 

ett djup i materialet. Till denna studie fanns inte tiden att lägga på en längre granskning utan vi har 

försökt ge materialet ett djup genom att noga och detaljerat beskriva fritidsläraren yrkesroll under de 

dagar vi haft till förfogande. Något som även kan öka validiteten är triangulering och med det menas 

att forskaren använder sig av flera metoder för insamlingen av data (Denscombe, 2016; Merriam, 1994), 

vilket bidragit till valet att använda både observation och samtal. Fokuspunkterna gav dessutom ett 

stöd att fokusera på det som vi valt att undersöka och på så sätt öka trovärdigheten i studien. 
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Reliabiliteten i en studie mäts enklast genom i vilken grad resultatet i undersökningen kan upprepas, 

detta begrepp är dock problematiskt i kvalitativa sammanhang då människans beteende är föränderligt 

liksom den socialt konstruerade miljön, vilket gör det i stort sett omöjligt att en liknande undersökning 

kan ge samma resultat (Denscombe, 2016; Merriam, 1994). I och med att människor är egna individer 

och tolkar fenomen olika samt att vi enbart fört anteckningar vid observation och samtal utifrån 

upplevelser från minnet, kan möjligheten att kontrollera och belägga datamaterialet upplevas som 

bristande (Denscombe, 2016). Det uppstår en tveksamhet i vad vi kan undersöka och fånga under en så 

relativt kort period, där förförståelse och minne spelar in. För att öka tillförlitligheten redovisade vi 

eventuella förförståelser som kan påverka sättet att se på fenomenet i dess naturliga miljö. För att öka 

tillförlitligheten i studien har vi utförligt och noga beskrivit forskningsprocessen, det vill säga genom-

förande av urval, datainsamling, förförståelse samt genomförandet. Dessutom redogör vi för beslut som 

tagits och hur kategorierna skapats till undersökningen, för att öka möjligheten att förstå processen och 

betydelsen av olika val samt hur dessa kan påverka studien (Denscombe, 2016). 

Metoddiskussion 
Valet av metod gjorde vi för att på bästa sätt fånga fritidslärarnas vardag, hur och vad de gör samt hur 

de upplever sin arbetssituation. Detta för att skapa en beskrivande bild av hur fritidslärare praktiserar 

sin yrkesroll och använder sina yrkeskompetenser under den obligatoriska skoldagen.  

Utmaningen med observation som metod är att vi som studenter aldrig har gjort detta tidigare och det 

tog ett tag innan vi var bekväma med situationen. Enligt Stukát (2011) ska valet av metod inte styras av 

vad som känns lättast eller det man som student är bekväm med utan vara den metod som är lämpligast 

för undersökningen, det är själva forskningsproblemet som ska styra metodvalet. I denna studie valde 

vi även att föra samtal i samband med observationerna för att komma i kontakt med fritidslärarens egna 

upplevelser samt för att kunna få svar på frågor som uppkommit i stunden. Detta upplevde vi gav mer 

styrka till våra observationer och gav en mer tillförlitlig bild av fenomenet. Det som vi upplevde var 

svårt under observationerna var att behålla uppmärksamheten på fenomenet samt vara öppen för 

detaljer som eventuellt påverkar och ger förståelse för fenomenet för studien. Det var lätt att bli “blind” 

och inte tycka att det hände något värt att observera eller anteckna, men fokuspunkterna som vi skapat 

innan fältarbetet gav struktur och stöd under datainsamlingen. 

Urvalet av skolor gjorde vi i syfte att inte följa eller besöka en skola vi varit på tidigare, detta för att 

kunna vara neutrala i mötet med fritidslärarna samt att vi genom strategiskt urval nådde unika 

identiteter som för oss sågs relevanta för studien. Genom detta upplevde vi att fritidslärarna gav en 

sanningsenlig bild av sin situation, oavsett om den skulle uppfattas som positiv eller negativ istället för 

att representera en konstruerad bild av verksamheten och skolan för att ge ett för oss tillfredsställande 

resultat. Under själva observationerna följde vi respektive fritidslärare under tre sammanhängande 

dagar för att få ett så fylligt och rikt datamaterial som möjligt. Valet att följa fritidslärarna under tre 

dagar istället för fyra, grundades i den mättnad vi upplevde i det insamlade materialet, utifrån fråge-

ställningarna i studien. Precis som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver kan vi som studenter 

uppleva att samma samtal och händelser upprepar sig och att ytterligare tid för observation inte skulle 

ge någon ny kunskap.  

Det var viktigt för oss att förtydliga att det bara var den berörda fritidsläraren som skulle observeras 

och inte någon annan, vilket vi tolkade bidrog till en neutral stämning i omgivningen och den naturliga 
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miljön behöll sin form. Vi upplevde genom detta att det var lätt att komma in i verksamheten på 

skolorna och både personal och elever accepterade oss omgående. Det var även viktigt för oss att under 

den tiden vi var på respektive skola, skapa en relation till fritidsläraren och inge en trygghet. Lalander 

menar att man måste försöka “dämpa forskareffekten”(2016, s.108), detta tog vi hänsyn till genom att 

försöka göra fritidslärarna lugna och trygga så att de inte skulle känna sig obekväma med att bli 

observerade. Vidare menar Lalander att man kan motverka forskareffekten genom att delta i 

sammanhanget och samspela med fritidsläraren genom samtal men utan att ta över. Vi har i 

undersökningen och i våra observationer i största möjliga mån inte låtit oss påverkas av fritidslärarens 

egna åsikter för att inte bli styrda i våra tolkningar och upplevelser.  

En annan utmaning var att renskriva det insamlade datamaterialet så noga och utförligt som möjligt för 

att ge en tillförlitlig bild av fritidslärarens yrkesroll och skapa en bra grund för analysen. Vi är väl 

medvetna om att det finns en risk att vi missat detaljer eller eventuellt tolkat olika situationer på ett visst 

sätt genom att vi endast gjorde anteckningar vid observationerna och samtal samt att vi inte hade 

inspelade ljudfiler att gå tillbaka till från dessa. På grund av detta har vi inte kunnat skriva ner exakta 

citat som belägg för våra tolkningar av samtalen, istället valde vi att skriva ner vad fritidslärarna 

uttryckte med egna sammanfattande ord, vi har antecknat kortare utsagor så utförligt som möjligt. 

Utifrån dessa dilemman valde vi att skicka våra fallbeskrivningar via mail till fritidslärarna för att få 

deras tankar om hur vårt datamaterial speglar deras bild av händelser och situationer som utspelats 

under observationerna samt de utsagor vi dokumenterat och om det eventuellt saknades någon detalj 

som de kunde fylla på med. Vi har fått svar från samtliga fritidslärare som ställer sig positivt till våra 

fallbeskrivningar och har inte haft några invändningar eller frågetecken kring materialet.  

Den hermeneutiska analysprocessen med den hermeneutiska cirkeln upplevde vi vara ett bra verktyg 

för att finna vad datamaterialet visar på utifrån syftet och frågeställningarna med studien. Dock var det 

en omfattande och tidskrävande process som vi vid vissa tillfällen upplevde vara svår att hantera inom 

den tidsram vi hade för studien. Processen har trots detta givit ett väl bearbetat material, vilket har 

frambringat tolkningar och nya insikter för oss som studenter, dock är vi införstådda i att tolkningen av 

yrkesrollen kan se annorlunda ut i förhållande till andra skolor och undersökningar. 
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Resultat och analys 
Resultatet redogör för vad det insamlade datamaterialet, fallbeskrivningarna, visat på i fråga om syfte 

och frågeställningar för studien. Det empiriska materialet har bearbetats enligt den metod som 

redogjorts för. Vidare är resultatet indelat i underrubriker som avspeglar syftets frågeställningar och till 

dessa rubriker finns situationer utdragna från datamaterialet för att styrka de tolkningar som vi gjort. 

Vi redovisar nedan en kort sammanfattning av de fyra fritidslärarnas fall, för att skapa en bild av vart 

de arbetar och vilken deras övergripande roll är under skoldagen. För att öka studiens konfidentialitet 

har vi valt att ge fritidslärarna som medverkat i studien fiktiva namn, Alva, Bea, Carina och Daniel.  

Fall 1, Alva 

Alva är utbildad fritidspedagog och har arbetat som detta i ca 30 år från det hon utbildade sig på 1980-

talet. Alva arbetar på en mindre skola i en kommun i södra Norrland, där det går ca 180 elever, år F-6. 

Alva arbetar kopplad till en årskurs 1 och en klasslärare, hon ansvara för lektioner i bland annat bild 

matematik och svenska i halvklass med denna etta och huserar i fritidshemmet lokaler, Alva har även 

bild med en årskurs 5 en gång i veckan.  

Fall 2, Bea 

Bea är utbildad fritidspedagog och har varit verksam inom skola och fritidshem i 13 år. Hon arbetar för 

närvarande på en grundskola, år F-6, med ca 300 elever i en kommun i mellersta Sverige. Bea är kopplad 

till år 2 och 3 under den obligatoriska skoldagen. Skolan ligger ca 1 mil utanför stadskärnan och har en 

varierad natur och miljö i anslutning till skolområdet. Bea ansvarar under skoltid för bildlektioner med 

år 2 och 3, dessa genomförs i fritidshemmets lokaler, övriga delar av skoldagen befinner hon sig i 

klassrum kopplad till olika klasslärare för att stötta upp och täcka vid behov.  

Fall 3, Carina 

Carina är utbildad fritidspedagog och har arbetat i ca 5 år på olika skolor, men har de senaste 1,5 åren 

arbetat på denna skola. Carina är verksam på en medelstor skola i södra Norrland som ligger centralt i 

en mindre stad, på skolan går det ca 330 elever och är en F-6 skola med två fritidshem. Under den 

obligatoriska skoltiden arbetar Carina knuten till en årskurs 1 och en klasslärare under hela skoldagen. 

Hon har ansvaret för bilden i klassen hon är knuten till vilken hon själv planerar, utöver detta är Carina 

rastvakt under veckan.  

Fall 4, Daniel 

Daniel är utbildad idrottsledare och har arbetat som fritidspedagog inom skola och fritidshem i 8 år. 

Han jobbar för närvarande på en grundskola, år F-6, med ca 230 elever i mellersta Sverige. Han arbetar 

som rastvärd under den obligatoriska skoldagen och befinner sig två dagar i veckan på skolgården för 

år F-2 och tre dagar i veckan på skolgården för år 3-6. Skolan har en rik variation av natur och miljö i 

anslutning till skolområdet. Skolgården är stor och det finns många möjligheter till olika aktiviteter för 

eleverna både vid skog och vatten. I och med sitt uppdrag befinner sig Daniel mestadels utomhus under 

skoldagen. 

  



PE121G, Självständigt arbete, termin 6, Vt 2017, Maria Petré & Kristina Andersson 

19 
 

Yrkesrollen- dess uttryck och variation  
Denna kategori grundar sig i synliggörandet av de olika roller och uppdrag som de fyra fritidslärarna i 

studien visar sig inta under skoldagen, allt från hjälplärare, assistent och resurs till IT-ansvarig, 

rastvärd, bildlärare samt att organisera rastschema för personalen.  

Rollen som hjälplärare och resurs 

Under den obligatoriska skoldagen arbetar Alva, Bea och Carina kopplade till klasser och klasslärare 

samt har mindre grupper eller lektioner i halvklass. Bea och Carina får båda uppgifter samt 

instruktioner av klassläraren och styr därmed inte över sin tid med eleverna trots att de i vissa fall leder 

egna mindre grupper. Anteckningarna från samtal med Bea talar för att fritidsläraren under en viss del 

av skoldagen befinner sig i klassrummet under pågående lektion, för att stötta upp och hjälpa läraren. 

Det talar även för att fritidsläraren även utanför klassrummet kan inta denna roll då denne stöttar upp 

i en liten grupp med elever, som enligt klasslärarna stör på lektionerna. De plockar därmed ut eleverna 

för att skapa ett lugn i den stora gruppen och samtliga elever kan få mer arbetsro. Denna roll som 

fritidsläraren intar tolkar vi beskriver mer en hjälplärare då denne genomför samma undervisning som 

de skulle ha gjort i klassrummet samtidigt som denne är en resurs då denne stöttar för den klasslärare 

som ansvarar för lilla gruppen. 

Bea går mot en korridor som ligger en bit ifrån klassrummen där hon annars stöttar, i rummet sitter fem 

elever och arbetar i sina böcker samt en klasslärare som står vid en av eleverna och förklarar en uppgift. 

Det är ett litet rum med en runt bord mitt på golvet och sex stycken skolbänkar står längs med väggarna. 

En av eleverna ropar högt flera gånger på klassläraren, en annan elev skruvar sig på stolen och vill låna 

suddgummi från de andra. Bea går direkt fram till en av eleverna för att hjälpa till med ett mattetal. (Bea 

stöttning i elevgrupp) 

Det är första lektionen för dagen, Carina är i ettans klassrum, och klassläraren startar en genomgång av 

en uppgift i svenska kring fiskar i Sverige, Carina sitter då på sidan av och lyssnar. Efter genomgången 

delar Carina ut stenciler för att sedan cirkulera runt i klassrummet och hjälper de elever som behöver hjälp 

med att stava och skriva. (Carina, stöttning i klassrummet årskurs 1) 

Dessa situationer återkommer i datamaterialet och vi tolkar att fritidslärarna intar roller under skol-

dagen som vi kan koppla till att vara resurs åt klassläraren. Detta blir tydligt när fritidslärarna i 

situationer får sitta på sidan av under genomgångar, hjälpa till där det behövs eller ta ut elever i mindre 

grupprum där de gör samma uppgifter som i klassrummet. Situationerna ovan tolkar vi som att fritids-

lärarna själva inte styr över sin tid och blir placerade i en slags position som blir underordnad skolan 

och klassläraren där de inte får eget ansvar att leda och planera egna lektioner.  

Utöver att inta en roll som hjälplärare tolkar vi att fritidslärarna även kan inta en roll som assistent åt 

klassläraren. Denna roll blir tydlig till exempel när Bea följer eleverna till biblioteket, hon ska vara där 

för att se till så eleverna lämnar och lånar böcker samt sköter sig och går tillbaka till klassrummet.  

Bea följer eleverna till biblioteket, där förklarar hon att eleverna ska lämna tillbaka de böcker de har och 

sedan leta upp en ny som de vill låna. Hon går runt i biblioteket och hjälper ett par elever att hitta böcker 

sedan samlar hon gruppen igen för att följa dem tillbaka till klassrummet. (Bea biblioteket år 2) 

Ytterligare en situation som beskriver denna roll är när Bea ser till att eleverna tar med sina idrottskläder 

och sedan följer dem till idrottshallen för att se så att de byter om och kommer i tid till lektionen. I dessa 

situationer tolkar vi att yrkesrollen är kopplad till att endast övervaka och se till så att eleverna gör det 
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de ska och inte hamnar i konflikter, denna tolkning stärks genom att Bea under samtal uttrycker att hon 

inte upplever att denna roll speglar hennes utbildning, vilket framkommer i anteckningarna. 

En kompletterande roll- rastvärd, lärare i praktiskt arbete 

Bea och Carina intar även, precis som Alva, en roll som bildlärare då de har lektioner i ämnet bild, som 

de själva planerar och genomför. Carina är styrd i sina planeringar av vad som sker i klassrummet och 

har även fått ge vika för andra uppdrag som att följa med till badhuset istället för att genomföra sina 

bildlektioner. Alva och Bea har ett större ansvar och även frihet i att planera sina bildlektioner, där de 

kan integrera sin pedagogik och även utgå från elevernas intressen. 

Andra lektionen för dagen är bild i halvklass som äger rum i en av fritidshemmets lokaler. Eleverna tar 

plats och väntar på instruktioner, Alva går igenom uppgiften noggrant del för del. Uppgiften är att måla 

ett marsvin som de pratat om på hennes svenskalektion. Alva sätter igång dem snabbt och sedan går hon 

runt och stöttar eleverna och hjälper dem komma med idéer om hur de ska måla. (Alva i rollen som 

bildlärare).   

Utöver bildlektioner visar datamaterialet att fritidsläraren även kan ha egen undervisning inom andra 

ämnen som praktisk matematik, svenska, SO och NO. Dessa lektioner planeras på egen hand men i nära 

samarbete med klassläraren som ger fritidsläraren ramar att följa. Datamaterialet visar mönster på att 

fritidslärarna i stort bedriver sina egna lektioner och arbetspass inom fritidshemmets lokaler.  

Alva gör sig redo för sin första lektion för dagen i en av fritidshemmets lokaler genom att ta fram de 

material som behövs i form av leksaksbilar och små plastfigurer. När klockan ringer in går hon för att 

hämta den grupp elever i klassrummet hon ska börja med. Det är praktisk matematik och Alva börjar med 

att förklara uppgiften för eleverna vilket är att de ska två och två göra en matematisk berättelse utifrån 10 

bilar eller leksaksfigurer de själva får välja (Alva, praktisk matematik) 

Av situationerna ovan får vi intryck av en större variation av arbetsuppgifter när det kommer till 

lektionerna under den obligatoriska skoldagen vilket talar för en position som lärare snarare än resurs 

eller hjälplärare. Daniel skiljer sig från de andra fritidslärarna i studien vad gäller arbetsuppgifter, han 

har fulla ansvaret som rastvärd under den obligatoriska skoltiden. Han är inte kopplad till en klass eller 

klasslärare utan har eget ansvar för rastverksamheten och han arbetar mycket med eleverna ute på skol-

gården genom lekar och aktiviteter.  

Eleverna kommer ut på rast och några springer direkt fram till dagens aktivitet. Daniel går fram och 

lyssnar om de kan reglerna och när eleverna vet hur det går till kör de igång att spela. Efter en stund när 

aktiviteten rullar på så deltar Daniel i aktiviteten med eleverna. Under rasten ses han delta i olika 

aktiviteter som pågår runt aktivitetsboden och han ses även föra samtal och skratta tillsammans med 

eleverna. (Daniel som rastvärd för år 3-6) 

Anteckningarna från samtalen med Daniel visar mönster på att fritidsläraren kan forma sin tid och sina 

aktiviteter efter de kompetenser denne har och vi tolkar genom anteckningarna att fritidsläraren vet sin 

roll och vad som är dennes uppgifter och inte. Vi kan i anteckningarna från samtalen och 

observationerna urskilja ett mönster som talar för att uppdraget inom yrkesrollen är att hitta 

kompletterande aktiviteter i relation till skolans verksamhet.  

Daniel sätter sig vid datorn för att göra veckans schema för rastverksamheten. Han visar en grovplanering 

för terminen med mål som är kopplade till läroplanen, därefter går han in på veckans planerade aktiviteter 
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och skriver in de mål han vill att eleverna ska utveckla och träna på genom aktiviteterna. (Daniel i 

arbetsrummet) 

Datamaterialet talar för att fritidslärarna i studien kopplar sin yrkesroll till att komplettera 

undervisningen och de mål som finns. De antecknade uttrycken visar att de på olika sätt och i olika grad 

kommunicerar med klasslärare för att veta vad de arbetar med i klassrummet samt använder läroplanen 

för att sedan koppla detta till sina egna aktiviteter och lektioner. Vi tolkar detta som att de fyra fritids-

lärarnas kompletterande yrkesroll utgår ifrån styrdokument och uppsatta mål, medan andra roller 

antyder att de till stor del utgår ifrån behov. 

En sammanfogande roll- limmet som håller ihop dagen 

Utöver rollerna som vi redogjort för ovan visar datamaterialet att fritidslärarna i studien har ett antal 

mindre uppgifter och uppdrag under skoldagen, dock i olika omfattning. Några av arbetsuppgifterna 

visar sig vara att skola in personalen på nya webbplatser och sköta Ipads samt att ordna rastverksamhet 

för övrig personal. 

Daniel visar ett litet rum där skolan förvarar sina Ipads och uttrycker att han ansvara för dessa och 

tillbehör till dem. Han uttrycker att han har ansvar för att hjälpa personalen att komma i gång med nya 

webbplatsen som kommunen startat. (Daniel under samtal om olika arbetsuppgifter) 

Flera gånger i observationsanteckningarna framkommer det att personalen rådfrågar Daniel om olika 

tekniska eller praktiska saker, genom detta ser vi tecken på att fritidsläraren kan vara en person som 

kommer med idéer och verkställer dem. Datamaterialet talar för att det finns många uppgifter som inte 

syns eller dokumenteras som ändå tar av fritidslärarnas tid, engagemang och kraft. Observations-

anteckningar visar olika situationer där fritidslärarna ger intryck av att lösa problem och täcka upp för 

att stötta och hålla ihop dagen för både elever och olika lärarkategorier. 

Daniel möter upp i personalrummet på morgonen, han är på väg till ett klassrum för att skruva upp en 

projektor i taket. (Daniel på väg att hjälpa en klasslärare) 

Bea täcker upp både för assistenter och för att ge stöd åt klassläraren som enskilt inte har kontroll på 

elevgruppen, dessutom följer hon elever till idrottshallen och biblioteket bara för att finnas där och se 

till att dagen flyter på. I flera situationer utför fritidslärarna i studien uppgifter som, precis som Bea 

uttrycker enligt anteckningarna, vem som helst hade kunna genomföra, men samtidigt är det en roll 

som vi tolkar utifrån anteckningarna att fritidslärarna i studien intar med inställningen att de täcker ett 

behov. 

Bea kommer in i klassrummet och talar med assistenten till en elev, sedan går hon fram till eleven och 

sätter sig på en stol framför dennes bänk. Hon tar fram hans böcker och pekar samt förklarar vilka 

uppgifter han ska göra. Eleven kan inte uppgiften och Bea ställer en motfråga vilket gör att eleven kommer 

på hur han ska göra. (Bea i klassrummet som assistent). 

Datamaterialet visar att fritidsläraren kan inta en roll som talar för att inte bara lösa problem i nuet utan 

även att driva verksamheten framåt genom att komma med idéer och verkställa dem, rollen tolkar vi 

visar tecken på att finnas där för att hålla ihop verksamheterna och få dem att fortgå. 

De diskuterar hur de kan lösa situationen vid lunchen och Daniel driver samtalet framåt genom att komma 

med idéer och samtidigt antecknar att idéerna ska framföras till övriga lärare personal i bespisningen. 

(Daniel under planering med fritids arbetslag) 
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Ett mönster som visar sig i datamaterialet ger en bild av att fritidslärarna i studien är ett lim som håller 

ihop dagen, de stöttar och försöker få allt att fungera under den obligatoriska skoltiden. Genom de 

uttryck och situationer som utspelar sig under fältstudien så tolkar vi att fritidslärarna i studien ändå 

ser detta som en positiv roll där de får betydelse, så länge det sker på deras villkor och de inte känner 

sig utnyttjade. 

Sammanfattning av Yrkesrollen- dess uttryck och variation 

Fritidslärarna i studien ger intryck av att ha en rad olika arbetsuppgifter och uppdrag inom den 

obligatoriska skoldagen. Datamaterialet visar att Fritidslärarnas roll kan vara att arbeta direkt knuten 

till en klass under olika tidsperioder av dagen och vi tolkar genom anteckningar från observation och 

samtal att de utför det som klassläraren styr dem att göra, vilket tyder på att fritidslärare kan inta rollen 

som resurs eller hjälplärare. Anteckningarna från observationer under fältstudien visar dock tecken på 

att fritidsläraren inte behöver inta rollen som resurs utan kan även ha egna lektioner i grupprum men 

att denne i detta fall styrs av skolans undervisning genom att genomgående behöva koppla lektioner 

till det skolarbete som bedrivs i klassrummet. På detta sätt väljer fritidsläraren inte ämnet denne ska 

beröra men kan själv forma arbetssättet. Datamaterialet ger ett intryck av att fritidslärarna i studien till 

stor del intar en roll som representerar skolans verksamhet och flera delar av deras uppdrag i skolan 

upplever vi vara utanför deras makt. Detta talar för att skolan har en viss maktordning och att skolans 

undervisningsform prioriteras, alternativt att skolans behov tillgodoses först, en annan aspekt kan vara 

att övriga lärarkategorier saknar kunskap om fritidslärarens kompetenser och hur de kan användas. 

Utifrån observationsanteckningarna tolkar vi att fritisläraren har en möjlighet att forma arbetssättet och 

på så vis kan denne integrera mer praktiskt arbete inom sin kompletterande roll. Yrkesrollen som 

rastvärd är den som sticker ut bland de fyra fritidslärarna, utifrån datamaterialet tolkar vi att fritids-

läraren i denna roll kan forma sitt uppdrag utefter egna ramar och blir på så vis inte styrd av skolans 

lärandeformer. Datamaterialet visar att de fyra fritidslärarna intar varierande roller och visar tecken på 

att vara olika som individer i sitt arbete som fritidslärare under skoltiden, vilket nämns nedan. 

Fritidslärarnas yrkeskompetenser och hur dessa tillvaratas  
Denna del av resultatet visar på vart fritidsläraren får möjlighet att använda sina specifika kunskaper 

inom sin yrkesroll samt på vilket sätt deras kompetenser tillvaratas under den obligatoriska skoldagen.  

Fritidslärarna i studien visar tecken på att få användning för olika kompetenser när de intar olika roller 

under den obligatoriska skoldagen och ger intryck av att arbeta med flera delar av den kompetens som 

relateras till yrkesrollen, som relationer, socialt samspel, praktiskt arbete, prövande arbetsformer. I 

anteckningarna från de informella samtalen om vad som karaktäriserar fritidslärarens kompetens, 

dyker begreppet fritidspedagogik upp vid ett flertal gånger. Fritidspedagogiken tolkar vi vara något 

outtalat bland fritidslärarna i studien, men det talar ändå för att vara något de bär med sig i allt de gör 

oavsett om de är i klassrummet eller på skolgården, ansvarar för någon aktivitet eller lektion. 

Kompetensen inom rollen som lärare, hjälplärare och resurs 

Datamaterialet visar olika sätt att arbeta som fritidslärare under lektioner och aktiviteter inom 

skoldagen. I bemötandet av eleverna tolkar vi att fritidslärarna i studien får använda kompetenser som 

kan relateras till fritidspedagogik, vilket även visar tecken på att vara ett medvetet val. 
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Under bildlektionen förklarar Alva lugnt och metodiskt vad de ska göra och sätter igång eleverna, Alva 

cirkulerar sedan runt och hjälper de som behöver, motiverar dem till att komma igång genom att pusha 

dem till att komma fram till egna idéer själva utan att tvinga fram något. Hon samtalar med eleverna om 

vad de själva tycker är roligt och vad som skulle kunna hjälpa dem i detta arbete. (Alva, bildlektion i 

fritidshemmet lokaler). 

Observationsanteckningarna visar ett mönster på kompetenser inom fritidspedagogiken, som skapande 

av relationer med eleverna samt leda och motivera dem. Rollen som rastvärd talar för att kunna 

integrera fritidspedagogiken i samtliga aktiviteter och det synliggörs även i fritidslärarens agerande i 

relation till eleverna.  

Bea går fram till en elev och lyssnar på vad denne behöver hjälp med, därefter förklarar hon uppgiften 

igen och när eleven nu visar att han förstått så uttrycker Bea, Bra, nu förstog du hur du skulle göra, se vad 

bra det gick. (Bea i klassrummet under en lektion i matematik) 

En konflikt uppstår mellan några elever och Daniel går dit för att lyssna på vad som hänt. Han erbjuder 

sig att vara med i aktiviteten och flera elever från olika årskurser ansluter sig. Eleverna som varit i konflikt 

ses komma igång med aktiviteten igen och en glad stämning infinner sig. (Daniel under rastverksamhet) 

I anteckningarna från samtalen visas tecken på att fritidsläraren i vissa fall arbetar mer likt en klasslärare 

på skoltid, trots detta ges stora möjligheter för denne att använda sina kompetenser genom egna 

planerade lektioner i praktiskt arbete. Varför Alva känner sig som en klasslärare tolkar vi kan bero på 

att hon ibland har en mer formell undervisning större delen av sin tid under den obligatoriska skol-

dagen och har lektioner delvis kopplade till vad som sker i klassrummet. Alva planerar dessa lektioner 

både ensam och gemensamt med klassläraren vilket ger henne möjligheter att själv utveckla och forma 

sina lektioner utefter sin yrkeskompetens. Datamaterialet visar även tecken på att fritidslärarens arbete 

på olika sätt kan likna klasslärarens arbetssätt men mer i form av ett stöd för undervisningen. Detta kan 

vi tolka på olika sätt, dels att fritidsläraren och klassläraren arbetar på liknande sätt trots att det finns 

uttryck i anteckningarna för att skolundervisningen och fritidspedagogiken skiljer sig åt eller så tyder 

det på att fritidsläraren har ändrat undervisningsform och kopierat skolans.  

Bea kommer in i klassrummet och får instruktioner av klassläraren vad eleverna ska göra och arbeta med, 

därefter går hon runt och hjälper eleverna med sina uppgifter …. Bea uttrycker att klassläraren vill att hon 

använder dennes arbetssätt för det är det eleverna ska lära sig. (Bea stöttar i år 2) 

Även om vi i anteckningarna från de informella samtalen med fritidslärarna i studien finner uttryck om 

att det finns en speciell pedagogik som de ska arbeta efter så ger det intryck av att den i många fall inte 

används. Vilket vi tolkar kan bero på att fritidslärarna i studien inte alltid har förmågan att stå upp för 

sin kompetens, får en chans att tillvarata sina kompetenser alternativt att andra lärarkategorier inte vet 

vad fritidsläraren har för kompetens och hur den kan användas i praktiken.  

Kompetensen inom praktiskt arbete 

Fritidslärarna i studien visar att de inte bara intar roller som klasslärare, resurs eller hjälplärare utan det 

finns delar som innefattar mer praktiskt arbete. Datamaterialet visar mönster som ger intryck av ett 

brinnande engagemang kring bildlektionerna och det estetiska uttrycksformerna som fritidslärarna i 

studien ansvarar för. Anteckningarna från samtal visar att Carina uttrycker att hon får användning för 

sina kompetenser och fritidspedagogik i anslutning till bildlektionen hon har en gång i veckan, vilket 



PE121G, Självständigt arbete, termin 6, Vt 2017, Maria Petré & Kristina Andersson 

24 
 

vi tolkar som att Carina eventuellt ser fritidspedagogiken ur ett estetiska perspektiv där bilden är mitt-

punkten för hennes kompetenser. Vi kan i datamaterialet urskilja ett mönster som talar för att fritids-

lärarna som genomför bildlektioner uppskattar denna verksamhet. Anteckningarna från samtal med 

Bea visar att fritidslärarens kompetenser kommer till sin rätt under bildlektionerna samt även vid 

tillfällen då de får möjlighet att integrera praktiskt arbete istället för att endast stötta undervisningen i 

klassrummet.  

Eleverna i årskurs fem kommer in i fritidshemmets skapande rum varpå Alva får styra dem vart de ska 

sätta sig. Alva ger direktiv om vad de ska göra och startar lektionen. Hon går sedan runt bland eleverna 

ger dem tips och idéer till uppgiften. Vid denna lektion nämner Alva att bilden är ett rolig och givande 

ämne som hon lägger mycket engagemang kring. (Alva, under bildlektion).  

Vid ett av samtalen om Beas uppdrag förklarar hon att hon ibland, vid till exempel matematiken, tar ut en 

elev eller en liten grupp för extra stöd och arbeta lite mer med plockisar eller andra mer praktiska verktyg. 

(Bea samtal under egen rast) 

Daniel arbetar praktiskt hela dagarna och anteckningarna från observation och samtal ger intryck av att 

han är väl medveten om sitt uppdrag och att det är någonting som ligger inom ramen för hans 

kompetens. 

Daniel pratar glatt om sina aktiviteter, vad han planerar att göra, hur eleverna reagerar positivt på hans 

verksamhet och uttrycker hur roligt hans arbete är. Han uttrycker, I mitt fall så använder man mig för det 

jag kan. (Daniel samtal under förberedelser för rastaktivitet). 

En tolkning är att fritidslärarnas engagemang inte behöver vara kopplad till ett visst ämne utan till deras 

möjlighet och förmåga att utveckla samt forma en verksamhet där de kan dra nytta av sina kompetenser 

och samtidigt komplettera skolan och elevernas utveckling. Hade samtliga fritidslärare i studien haft 

möjligheten att ansvara för fler ämnen eller aktiviteter så tolkar vi att de hade haft samma förut-

sättningar att se arbetet lika givande och positivt som vissa av dem talar för att göra. Utifrån fallstudien 

tolkar vi att tillvaratagandet av den praktiska kompetensen för två av fritidslärarna är begränsad till 

deras bildlektioner, Alva ger intryck av att förfoga över stora möjligheter att använda dem i samtliga 

lektioner som hon ansvarar för och Daniel tolkar vi vara fri att använda sina kompetenser genomgående 

inom sin rastverksamhet, vilket han även uttrycker i anteckningarna från samtalen under observation. 

Elevgruppen som utgångspunkt för tillvaratagande av kompetens 

Ett mönster som vi kan urskilja kring fritidslärarnas kompetenser talar för att de skapar ett lugn och en 

trygghet i elevgruppen samtidigt som de motiverar och utmanar eleverna, de ger intryck att även vara 

trygga i sina roller och inger en känsla av tydlighet, respekt och rutin. Genom detta kan delar av deras 

kompetenser tillvaratas i samtliga roller som de intar under skoldagen. Dessa mönster i datamaterialet 

kan skapa en förståelse för att fritidslärarens kompetenser i flera av fallen tillvaratas just i klassrummet 

med elevgruppen, då dessa kompetenser kommer till nytta och underlättar för klassläraren. Samtliga 

fritidslärare visar tecken på att de genomgående ser till elevens välmående och sociala relationer, även 

om de befinner sig i formella undervisningssituationer så stärker de och stöttar eleverna.  

Det kommer många barn och vill vara med på aktiviteten, stämningen blir väldigt intensivt och Daniel får 

många saker att hålla reda på. Daniel ser ändå lugn ut och intar en tydlig position där han förklarar 

reglerna och de förhållningssätt som gäller, eleverna lugnar sig, lyssnar och inväntar sin tur. (Daniel 

rastvärd på skolgården). 
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Något som vi tolkar blir tydligt i studien är hur fritidslärarna i sitt arbete kontinuerligt ställer sitt 

agerande i relation till eleverna oavsett vilken roll de intar. Fritidslärarna visar tecken på att se till 

elevernas behov och förmågor samtidigt som de strävar efter att ge dem inflytande och utveckla 

aktiviteter utifrån deras intressen.  

Eleverna jublar när Bea visar bilden på minionerna och räcker ivrigt upp handen när Bea frågar vad de 

heter. Bea uttrycker att hon även utgår ifrån vad eleverna tycker om att göra just nu och vad de brukar 

prata om under raster och i fritidsverksamheten för att kunna bygga sin planering på lust och nyfikenhet 

för eleverna. (Bea samtal under planering för bildlektion). 

En annan aspekt på realiseringen av yrkets kompetenser och svårigheter att integrera det praktiska 

arbetet tolkar vi är att fritidsläraren ser behovet av att arbeta mer med sociala frågor, en form av fostran 

och utveckling, att leda eleverna till att bli fungerande individer. Det praktiska arbetet inom fritids-

pedagogiken tyder vi utifrån studien inte alltid vara det som prioriteras.  

När Bea får frågan om hur hon ser på sin arbetssituation uttrycker hon, Jag är i klass för att gruppen är för 

svår, läraren behöver hjälp, men jag är egentligen emot det. (Bea samtal om uppdraget) 

Bea berömmer elevernas arbete och engagemang under samlingen. Hon berättar för eleverna att den 

pusselbit som inte är färglagd också är en del av bilden och förklarar att det visar att eleven som är hemma 

och är sjuk fortfarande är en del av gruppen även fast hon inte är där just idag. (Bea under bildlektion för 

år 2). 

Sett utifrån elevernas behov samt att det i studien talar för att fritidslärarna har kunskaper om dessa 

delar, tyder på att rollen som resurs i dessa fall blir en självklar komplettering till skolans verksamhet. 

Sammanfattning- Fritidslärarnas yrkeskompetenser och hur dessa tillvaratas 

Datamaterialet visar att fritidslärarna i studien intar en rad olika yrkesroller under skoldagen, men 

något som är gemensamt för dessa är att fritidspedagogiken, den karaktäristiska kompetensen för 

yrkesrollen, genomsyrar fritidslärarnas samtliga uppdrag. Vi kan i observationsanteckningarna urskilja 

mönster som visar att vad fritidslärarna i studien än gör och vart de än befinner sig så ger de intryck av 

att tillvarata de kompetenser de besitter inom socialt samspel, relationer och elevers personliga 

utveckling. Detta tyder på att delar av kompetensen hos yrkesrollen realiseras oavsett vilken arbets-

uppgift fritidsläraren har och hur dennes yrkesroll praktiseras.  

Något som i datamaterialet visar sig förekomma men inte alltid visar tecken på att tillvaratas är 

kompetensen inom det praktiska och mer laborativa arbetet. Även om Daniel under hela dagen arbetar 

med praktiskt arbete och aktiviteter samt att Alva har möjlighet att integrera detta i sin undervisning så 

visar studien på att denna arbetsform inte alltid är den som prioriteras. Genom att fritidslärarna i 

studien visar tecken på att besitta en kompetens inom just socialt samspel och relationer så tolkar vi 

dock att rollen som resurs, som i vissa fall, kan vara det som fritidsläraren bör komplettera skolan med. 

Dock finns en alternativ tolkning om att fritidslärarna inte har samma förutsättningar att realisera sina 

kompetenser av olika orsaker som nämns längre ner och att om de fått möjlighet att använda sina 

kompetenser inom praktiskt arbete även genom detta hade kunnat stödja det behov och stöd som klass-

läraren är ute efter.  
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Fritidslärarens upplevelser av arbetssituationen under skoltid  
Under denna rubrik är det fritidslärarnas egna upplevelser av yrkesrollen och hur kompetensen 

används som är i fokus. Fritidslärarnas upplevelser försöker vi tolka och förstå utifrån deras utsagor 

och de situationer som har utspelats under fallstudien. 

Upplevelser kring klassrumssituationer  

Datamaterialet visar mönster på att fritidslärararna i vissa fall uppfattar sig själva som resurs i delar av 

sitt uppdrag under den obligatoriska skoldagen. Uttryck om att vara ett extra huvud i klassrummet som 

ska finnas där för att hjälpa läraren med undervisningen eller att stötta eleverna i deras arbete samt 

hålla ordning i elevgruppen framkommer i anteckningarna från fältstudien. Carina ger ett intryck av 

och uttrycker själv att hon känner en trygghet och belåtenhet i att jobba som resurs i klass och genomför 

aktiviteter som är förplanerade av klassläraren, vi kan tolka utifrån anteckningarna att hon ser sin 

närvaro som betydelsefull i relation till eleverna. Carina uttrycker under fallstudien att det är bra att 

vara kopplad till samma klass under skoltiden, för att sedan under eftermiddagarna följa samma elever 

på fritids, detta menar hon ger henne en helhetssyn på deras dag och hur de mår.  

Klassläraren har förberett och ger Bea instruktioner om vad hon kan stötta med, i ett samtal om situationen 

uttrycker hon, “Jag är ett extra huvud bara”. (Bea i klassrummet med år 2) 

Carina är i klassrummet och stöttar upp klassläraren, hon sitter vid sidan av och väntar på att 

genomgången ska vara klar sen placeras hon med några elever och hjälper dem med uppgifter resten av 

lektionen. (Carina, klassrummet årskurs 1). 

Åsikterna skiljer sig dock då Bea uttryckligen är besviken över uppdraget att endast stötta lärarens 

undervisning, då hon inte får användning av sina kunskaper, vilket är i linje med vad Alva gör under 

den obligatoriska skoldagen. Utifrån datamaterialet kan vi förstå att Alva aldrig är ren resurs i klassen, 

vilket hon säger bidrar till att hon kan komplettera med sina kompetenser som fritidslärare och att hon 

känner en glädje att få ha egna lektioner. Alva uttrycker att fritidslärare får välja själv hur de vill arbeta 

men att endast bli en resurs i klassrummet till klassläraren ser hon som ett slöseri med kompetenser, 

vilket framkommer i anteckningarna utifrån informella samtal. Carina uttrycker trots att hon upplever 

sig nöjd att hon ibland känner sig överflödig och att hon ofta står vid sidan av för att lyssna på under-

visningen som läraren genomför, detta mönster i datamaterialet visas även i relation till Bea och det 

tydliggörs genom hennes utsagor och arbete att hon är medveten om att hennes yrkeskunskaper skulle 

kunna användas på bättre sätt. Bea anser att hon inte är utbildad att vara resurs eller hjälplärare utan 

att vem som helst kan inta den positionen.  

Carina kommer in i klassrummet efter en rast ute på skolgården, hon sätter sig på en pall i ett hörn och 

väntar. Klassläraren förklarar att de ska se en film om Påsken, Carina sitter kvar under hela filmen för att 

sedan avsluta lektionen med att lyssna på när klassläraren går igenom händelserna i filmen de sett. 

(Carina, lektion i årskurs 1 klassrum).  

Under ett samtal om Beas uppdrag uttrycker hon, Jag är inte utbildad för att vara en resurs i klassrummet, 

det kan vem som helst göra. (Bea på fritidshemmets kontor, under rast) 

Utifrån datamaterialet tolkar vi att fritidslärarna kan se olika betydelser i rollen som resurs och att det 

kan upplevas olika från person till person. Ett mönster som visar sig är att samtliga fritidslärare i studien 
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är eniga i sina uttalanden om att fritidsläraren ska ha möjlighet att forma sin roll utefter behov men att 

de även värdesätter att kunna använda sina kompetenser även i klassrumssituationer. 

Upplevelser av person kontra yrkesroll 

Samtliga fritidslärare i studien uttrycker att det inte är fel att arbeta som resurs i klass, även om data-

materialet visar mönster på att fritidslärarna inte ser det som rätt alternativ för dem. Detta talar för att 

yrkesrollen även baseras på vem du är som person, att fritidsläraren kan forma sina uppgifter efter 

intresse och individuella kompetenser. Daniel uttrycker att det viktiga är att fritidspedagogiken 

integreras och samtliga fritidslärare förtydligar att det inte spelar någon roll om du intar en roll som 

resurs, hjälplärare eller ansvarar för egna pass så länge du tillvaratar dina kompetenser.  

Daniel förklarar att vissa fritidspedagoger på skolan är resurser, ibland åt en och samma elev, vilket 

innebär att de är i barngrupp åtta timmar om dagen och detta är något som Daniel anser är fel, samtidigt 

uttrycker han, Vad du gör för aktivitet är egentligen inte viktigt, utan det är att du använder din 

fritidspedagogik. (Daniel samtal om uppdraget).  

Genom fritidslärarnas uttryck tolkar vi att positionen som resurs kan få en viss negativ klang och är en 

roll som fritidslärarna på ett sätt vill distansera sig ifrån, men samtidigt ser de inte några problem i att 

andra tar den rollen. Det är bara Carina som uttrycker sig vara nöjd med sin position som resurs trots 

att hon ibland känner sig överflödig. I anteckningarna från samtalen framkommer uttryck om att att 

vissa fritidslärare som blir resurser inte använder sin fulla potential. Daniel uttrycker, som tidigare 

nämnts, att i hans fall så använder skolan honom på rätt sätt och vi tolkar att han utifrån detta har ett 

uppdrag under skoldagen där hans kompetenser verkligen kan komma till sin fulla rätt och att han 

därmed lättare kan stå för sin yrkesroll och sitt uppdrag.  

I samtal under observationerna förklarar Bea att hon ser skillnad i fritidslärarens sätt att vara och under-

visa med vilken utbildning de har i grunden, även om de alla i hennes arbetslag är anställda som fritids-

pedagoger skiljer deras yrkesperson och roll, beroende på om de är utbildade barnskötare, förskole-

lärare eller fritidspedagog. Detta tolkar vi tyder på en svårighet att finna ramar för fritidsläraren som 

yrkesidentitet, vilket ger en förståelse för hur varje person har möjlighet att forma sin egen identitet och 

därmed yrkesroll.  

I ett samtal om hur yrkesrollen formas efter person uttrycker Bea, Om vi ser till arbetslaget så är en av oss 

barnskötare, hon är omhändertagande och hjälper barnen, sen har vi förskolläraren, hon vill undervisa 

och jag som fritidspedagog jag frågar, hur tänker du lösa det här? (Bea samtal vid egen rast). 

Upplevelsen vi får av Daniels uttalanden är att han tar ställning kring fritidspedagogiken i skolan och 

hur en fritidslärare bör arbeta samt att han uttrycker att hans uppdrag i form av fritidslärare inte är att 

vara en resurs i klassrummet. Daniel påpekar att vissa kollegor kan hamna i en roll som resurs i klass-

rummet under större delen av dagen och han talar för att många fritidslärare genom detta inte får 

möjlighet att använda sina yrkeskompetenser. Detta tolkar vi som att fritidslärarna i studien även kan 

lägga olika värde i vad som är yrkesrollens uppdrag, då de tidigare visat tecken på att även det sociala 

arbetet är en del av fritidslärarens kompetens och kan realiseras även som resurs, men att det mer 

praktiska arbetet då hamnar i skymundan, vilket vi tolkar att Daniel fokuserar på. 

Upplevelser av vad som formar yrkesrollen 
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I samtal om hur fritidslärarna i studien upplever vad som formar fritidslärarens uppgifter under skol-

dagen tolkar vi att deras uttalanden upprepade gånger hör ihop med det diffusa uppdraget i läroplanen. 

Fritidslärarna i studien ger oss ett intryck av att vara eniga i sina upplevelser om att det inte bör bli mer 

styrt eller reglerat, deras uppfattningar talar istället för att det är bra att få styra och utforma sin dag 

efter elevens och gruppens behov. 

Carina uttrycker under ett samtal kring sitt uppdrag, Ett mer styrt och skrivet uppdrag i Lgr 11 skulle inte 

vara bra för yrkesrollen då alla fritidslärare är olika och skolorna är olika så kan de inte arbeta på samma 

sätt. (Carina, samtal under egen rast i personalrummet).  

I datamaterialet ser vi mönster på att fritidslärarna tycker att det är skönt att få styra över sin egen tid 

och Alva upplever att det är tillfredsställande när uppdraget är lite diffust, då hon kan anpassa 

verksamheten efter vad hon orkar och vill samt hur samverkan med klassläraren ser ut.  

Under ett samtal med Alva kring uppdraget uttrycker hon, Jag upplever inte att det saknas direkta 

direktiv på hur man ska arbeta utifrån Lgr 11 utan att det är bra att få styra sin tid själv tillsammans med 

klassläraren och planera lektionerna. (Alva samtal under egen rast i personalrummet) 

Carina är tydlig med att se på fritidslärarna som egna individer och inte som en grupp eller en specifik 

yrkesroll. Hon uttrycker att det är bra med en bred och odefinierad arbetsbeskrivning då fritidsläraren 

själv kan forma och välja sina arbetsuppgifter efter vad denne är bra på, intressen och vad som behövs 

utifrån elevgruppen och klasslärarens behov. Fritidslärarna i studien talar för att se yrket som 

varierande och individuellt, att så länge de använder sig av fritidspedagogiken i det de gör spelar inte 

yrkesrollen eller arbetsuppgifterna någon större roll, vilket styrker deras inställning till läroplanens ut-

formning. Utifrån dessa beskrivningar framkommer dock motsägelser då de säger sig uppskatta det 

diffusa uppdraget som gör att de kan forma sitt arbete men att de i flera fall ändå inte arbetar på det 

sätt de önskar.  

Upplevelsen av yrkesrollen och kompetenser 

En stor del av datamaterialet visar på en diskussion om fritidslärarens uppdrag som resurs eller hjälp-

lärare och olika aspekter på detta. Något som även visar sig under fallstudien och genom de uttryck 

fritidslärarna ger, talar för en upplevd stolthet för det yrke de besitter. Daniel som har ansvar för en 

egen verksamhet som han styr över och formar efter mål, intresse och behov, är något som speglar den 

möjlighet fritidsläraren kan ha att tillvarata sina kompetenser. Datamaterialet visar att när Daniel är ute 

på skolgården utstrålar han en glädje och stolthet över sin verksamhet, vilket bekräftas av hans uttryck 

om hur givande och roligt hans arbete är. Även Alva ger intryck av att kunna forma sina lektioner och 

integrera fritidspedagogiken och på det viset komplettera skolan genom sina specifika kunskaper.  

Alva uttrycker under en lektion en förmiddag, Jag känner mig medveten och nöjd över mina kompetenser 

och vad jag kan bidra i skolan och jag ser att min roll som fritidslärare är att kunna komplettera skolans 

lärande. (Alva, samtal under svenska i fritidshemmets lokaler).  

Något som förtydligar fritidslärarnas stolthet är den glädje som de utstrålar när de genomför sina pass, 

i relation till elever och när de uttrycker sig om olika delar av sitt arbete. Samtidigt tolkar vi även utifrån 

datamaterialet att det finns en stolthet över att vara behövd och kunna hjälpa till där de kan göra 

skillnad och finnas till hands både för klasslärare och eleverna under skoldagen. 
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Carina uttrycker under ett samtal i personalrummet, Jag upplever att jag har en betydande roll för eleverna 

i klassrummet med klassläraren och känner mig nöjd med det även om jag inte har helt egna lektioner där 

mina yrkeskompetenser kan komma fram mer (Carina samtal om sin yrkesroll).   

Datamaterialet visar i och med detta på en bild av fritidslärarens möjligheter till att inta en betydande 

roll, vilken vi tolkar att fritidslärarna upplever som positiv, dock i olika grad under den obligatoriska 

skoldagen. 

Sammanfattning av Fritidslärarens upplevelser av arbetssituationen under skoltid 

Fritidslärarnas motsägelser och upplevelser kring sin arbetssituation handlar om vad fritidslärare gör 

inom ramen för den obligatoriska skoldagen, om de styrs under en lärare eller planerar egna pass, om 

fritidsläraren kan använda sig av sina yrkeskompetenser eller finns där som stöd i elevgruppen. Fritids-

lärarna i studien uttrycker att det inte är fel att vara resurs, att det kan passa vissa personer men 

samtidigt visas ett mönster att fritidslärarna tar ställning till att vara resurs i klassrummet och att det är 

något negativt. När fritidslärarna intar roller som resurs talar det för att de kan slitas mellan att vara i 

klassrummet just på grund av att klassläraren behöver dem och en position som till exempel bildlärare 

där vi tolkar att deras kompetenser kommer till mer rätt. Vilket i sin tur återigen talar för att bero på att 

skolan har en dominans och fritidslärarna i studien till viss del får följa klasslärarens planering. Vi kan 

dock även se ett mönster i datamaterialet där fritidslärarna i stort är nöjd med sin yrkesroll och att de 

är medvetna om sina kompetenser vilket framkommer tydligare vid samtal med fritidslärarna och inte 

inom deras agerande under observationerna. Det som skiljer sig mellan fritidslärarna i studien tolkar vi 

vara de förutsättningar och personligheter som de har och hur de väljer att använda sina kompetenser 

samt vilken möjlighet de har att praktisera sin roll under skoldagen. 

Upplevelsen av vad som påverkar fritidslärarens roll och arbetsuppgifter 
I denna del redogör vi för fritidslärarna i studiens upplevelser och uttryck samt vad vi utifrån under-

sökningen tolkar kunna påverka fritidslärarnas arbetssituation och vilka orsaker som kan ligga till 

grund för hur de arbetar under den obligatoriska skoldagen. Utifrån datamaterialet tolkar vi att det 

finns flera faktorer som kan styra över fritidslärarens roll och uppdrag, allt från gamla traditioner, 

fritidslärarens inställning och hur kommunikationen med rektor och övriga lärarkategorier ser ut. 

Ledningens påverkan på uppdraget 

Något som vi tolkar utifrån datamaterialet kan ge inverkan på hur fritidslärarna i studien arbetar är 

rektorns insyn i arbetssituationen och hur mycket denne påverkar arbetssättet i verksamheterna. 

Fritidslärarna i studien talar för att uppskatta sin rektors engagemang och dennes tillit till olika projekt 

och kompetenser. Rektorns delaktighet tolkar vi vara väsentligt för vilken verksamhet fritidsläraren kan 

skapa, vilket visar sig i fallet där fritidsläraren har fria tyglar till det denne gör på dagarna. Även 

rektorns inverkan, visar sig i datamaterialet kunna vara avgörande för vilka möjligheter fritidsläraren 

har. En god kommunikation med rektor, där fritidsläraren redogör för sina tankar, tolkar vi utifrån 

datamaterialet, ger ett bättre samarbete och rektorn får en större förståelse för verksamheten. 

När Daniel redogör för sin yrkesroll uttrycker han, Rektorn har en stor förtjänst till att det fungerar och 

till att jag får ha den här tjänsten, utan hennes inställning hade det inte gått. ( Daniel innan rastverksamhet) 
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Bea förklarar att chefen är avgörande och uttrycker, Om rektorn för skolan är engagerad och väl insatt så 

har du större möjlighet att få använda dina kunskaper på ett bra sätt. Hon beskriver sin chef som bra och 

engagerad men att det hade kunnat vara ännu bättre. (Bea samtal om yrkesrollen) 

Dessa uttalanden och de intryck vi får under studien, ger oss en förståelse för att rektorn spelar en stor 

roll i hur arbetet fritidsläraren ska utföra går till. Är rektorn väl insatt och medveten om fritidslärarens 

kompetenser, tolkar vi att det finns en större chans att fritidsläraren får bättre förutsättningar att 

realisera sina kompetenser och kan komplettera skolan på bästa sätt. 

Samverkan med övriga lärarkategorier 

Ytterligare en aspekt som vi ser talar för att påverka fritidslärarens arbete är om fritidsläraren samverkar 

med en klasslärare och hur denna samverkan ser ut. Alva uttrycker att det finns ett nära samarbete med 

klassläraren och en tillit och respekt mellan dem, vilket gör att hon får ta egna initiativ och mycket eget 

ansvar över de lektioner hon håller. Detta kan även ge en antydan på hur individuell arbetssituationen 

kan vara och hur mycket utrymme fritidsläraren får beroende på hur olika klasslärare och fritidslärare 

känner inför samverkan och om klassläraren lägger sitt förtroende i fritidslärarens kompetenser.  

Den gemensamma planeringen pågår cirka en timme i ettans klassrum, Alva och klassläraren diskuterar 

fram och tillbaka olika teman och lektionsidéer. Alva tar upp några saker som klassläraren upplever som 

mycket bra och ger henne fria tyglar att utveckla dem vidare. (Alva, diskussion kring lektioner och teman).  

I Carinas situation tolkar vi det som att samverkan inte sker i större utsträckning, hon har inte någon 

gemensam planering med klassläraren och har inga egna planerade lektioner, förutom sina bild-

lektioner som även de är kopplade till vad som sker i klassrummet. Detta påverkar hennes sätt att arbeta 

under den obligatoriska skoldagen genom att hon blir en ren resurs i klassrummet utan inverkan på 

innehållet i lektionerna. Carina upplever dock själv att hon har en god relation med klassläraren och 

ger inget intryck av att vara missnöjd med det upplägg de har.  

Carina går in i klassrummet på morgonen innan lektionen har börjat och väntar på att klassen och 

klassläraren ska komma på plats. Det är där och då hon får reda på vad som kommer att hända och vad 

som ska göras genom att hon tittar på vad klassläraren har skrivit på tavlan. (Carina i rollen som resurs) 

Daniels samverkan och planering med andra kollegor ser annorlunda ut eftersom han inte är kopplad 

till någon specifik klass som de tre andra fallen är. Han har själv uttryckt att det kan vara ensamt med 

rollen som rastvärd då han inte har några kollegor med samma uppdrag. I och med detta får vi större 

förståelse för det värde Daniel ser i rektorns engagemang som vi kan tolka ge det stöd som till exempel 

Alva känner och får i samverkan med klassläraren.  

Daniel står och lackar några styltor när han uttrycker att han saknar någon att bolla tankar och idéer med. 

Han låter positiv när han säger att rektorn funderar på att anställa ytterligare en rastvärd och att han då 

skulle ha någon att planera och jobba tillsammans med. (Daniel samtal om yrkesrollen) 

I Beas fall kan vi se tendenser, genom hennes utsagor och kroppsspråk, till att skolan prioriteras och att 

läraren har en slags makt över arbetssituationen. En möjlig faktor tolkar vi vara en avsaknad av 

samplanering mellan Bea och klasslärarna, en tydligare och mer ömsesidig kommunikation talar för att 

eventuellt kunna få Bea att redogöra för de idéer och tankar som hon har. Även i anteckningarna från 

observation och samtal tolkar vi att Bea håller en låg profil och framför inte alltid vilka möjligheter hon 

ser utan uttrycker istället att läraren vill, läraren behöver eller det skulle skapa problem för skolan, men 
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hon visar tecken på en vilja och en kunskap om hur hon hade kunnat komplettera skolans undervisning 

på ett mer givande sätt.  

Bea förklarar att läraren vill att hon använder de räknesätt som presenterats på lektionen, istället för den 

praktiska matte som hon vid vissa tillfällen använder, hon uttrycker, Det är de räknesätten som eleverna 

ska lära sig. (Bea samtal om praktiskt arbete) 

Rastverksamhet är något som Bea uttrycker sig vilja starta, men att det kräver att en av personalen är borta 

en stund innan och efter rasten för att ordna och detta menar hon skulle skapa problem för skolan. (Bea 

samtal under rollen som rastvärd) 

Utifrån sina utsagor ger Bea ett intryck av att tvingas prioritera klasslärarens åsikter och undervisning 

högre än sin egen vilja och kunskap. Detta tyder vi skapar en krock mellan hennes starka och tydliga 

beskrivning av sin yrkesroll och vad hon egentligen arbetar med.  

Traditionens påverkan på uppdraget 

Skolans traditioner och sätt att undervisa är något som vi tolkar påverka fritidslärarnas yrke och roll 

under skoldagen. I datamaterialet framkommer uttalanden som säger att det alltid har varit såhär i 

skolan att alla fritidslärare arbetar knuten till en klass och det är ingenting man bara ändrar på, “det 

sitter i väggarna” är även ett uttryck som framkommer och används av fritidslärarna i studien. Detta 

ger ett intryck av att fritidslärarna inte alltid lägger så mycket energi på att göra förändringar och istället 

kan acceptera hur läget ser ut. Något som även synliggörs i datamaterialet kring traditioner är att det 

även kan genomsyra fritidsverksamheten som planeras på skoltid, fritidslärarna upplever att arbetet 

ibland kan vara tungstyrt då vissa kollegor sitter kvar i gamla traditioner, att om man vill se en 

förändring så måste man ta det i små steg. 

Alva uttrycker under samtal, Att jag är kopplad till en klasslärare är inte är av slump utan det är på det 

sättet alla fritidslärare jobbar på skolan. Det nog alltid varit så, så länge jag kan minnas och att hur de 

jobbar är lite av en tradition och är ingenting man ändrar på i första taget. (Alva, samtal kring skolan 

traditioner på väg till klassrummet).  

Daniel förklarar att han måste ta en liten förändring i taget för att fritidspersonalen ska acceptera det, han 

uttrycker, Man måste skynda långsamt … det är inte jag bra på. ( Daniel samtal inför planering med 

arbetslaget) 

Genom Daniels uttryck om att verksamheten är svår att förändra tolkar vi att fritidshemspersonal på 

skolan kan ha gamla traditioner i bakhuvudet, att de är rotade i sin praktik, som även kan föras över på 

den obligatoriska skoltiden och ge samma effekt som för Alva, Carina och Bea. Detta talar för att det till 

stor del är traditionerna som styr hur fritidslärarna i studien arbetar och realiserar sina kompetenser 

under den obligatoriska skoldagen.  

Elevgruppens behov och intresse- ett fokus för uppdraget 

Ett annat perspektiv utifrån studien som vi tolkar påverka fritidslärarnas arbete är elevgruppen, 

elevernas behov och intressen. I relation till eleverna är fritidslärarna tydliga och har ramar och 

förhållningssätt som styr verksamheten och samvaron, vilket visar sig i interaktionen med eleverna. 
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Datamaterialet visar att fritidslärarna i studien är lyhörda för att anpassa ramarna efter rådande elev-

grupp och situation, att det är elevgruppen som styr behovet och utformningen av fritidslärarens arbets-

uppgifter under skoldagen. 

Carina uttrycker under en rast i personalrummet, Hur man är och hur man kan arbeta som fritidslärare i 

klassen beror oftast på vilken klasslärare och grupp du är kopplad till, det är elevgruppen som styr 

behovet och jag ska gå dessa behov tillmötes.( Carina, samtal om yrkesrollen).  

Eleverna testar Daniel flera gånger genom att ta Ipaden eller överskrida gränser och regler för 

aktiviteterna. Daniel avvaktar och väljer sina konflikter för att se om det verkligen är ett problem, om allt 

går bra och eleverna tar ansvar så ses han undvika tillrättavisningar även om de gått utanför ramen. 

(Daniel under rastverksamheten) 

Bea intar vid vissa tillfällen en roll som resurs i klass och en förklaring till varför hon arbetar så uttrycker 

hon är för att lärarna behöver hjälp med klasser som lärarna anser vara “svåra”. Detta talar för att 

påverka Beas arbete negativt i den mening att hon kanske inte får utrymme att genomföra egna arbets-

pass med ett alternativt och praktiskt inslag, utan får istället följa och lära ut det som klassläraren säger. 

Detta tolkar vi i sin tur kunna bero på att klassläraren inte vill släppa in nya metoder för denne själv är 

osäker på dessa, att denne inte upplever att det behövs eller saknar kunskap om hur man kan använda 

fritidslärarens kunskap och roll, vilket vi förklarar mer nedan. Detta kan vi även relatera till andra fall 

i studien då fritidläraren också intar rollen som resurs till de elever som är i behov av extra stöd och 

hjälp under lektionerna.  

Fritidslärarens möjlighet att påverka sin arbetssituation 

Daniel är tydlig med vad hans uppgifter är som fritidslärare och han uttrycker att man måste kunna 

tala för sig och ha argument för varför och hur man kan komplettera skolan. Han påpekar flera gånger 

att det är viktigt att ha argument och engagemang för det man gör, det är först då man kan nå de mål 

man är ute efter.  

Daniel förklarar vad han tror har påverkat hur han tjänst är formad, han uttrycker, Man måste kunna tala 

för sig och ha argument för sina idéer. (Daniel samtal om yrkesrollen).  

Samtidigt ser vi utifrån anteckningarna från observation och samtal att fritidslärarna i vissa fall ut-

trycker en osäkerhet vad gäller integreringen av fritidspedagogiken i skolverksamheten, vilket vi till 

viss del tolkar beror på att de inte har förmågan att artikulera sina kompetenser eller stå upp för sin 

yrkesroll. I datamaterialet framkommer även en ovilja att hålla lektioner i till exempel praktisk matte 

eller svenska för att det finns en viss otrygghet, det talar för att fritidsläraren i vissa fall istället vill bidra 

med stöd genom att stötta eleverna inom den befintliga undervisningen.  

Carina uttrycker under ett samtal i personalrummet, Är det en grupp som kanske behöver mycket stöd 

och hjälp i matematik och svenska, behöver man kanske just vara resurs och stöd och kan ta ut grupper 

från klassrummet för att nöta och träna på det som är i böckerna. (Carina, samtal kring att vara resurs).   

Bea nämner flera gånger att hon vill ha legitimation i ämnet bild samt att hon är stolt och nöjd över att 

få ta del av den fortbildning som klasslärarna går. Genom detta tolkar vi att fritidsläraren ser värdet i 

att jämställas och ingå i klasslärarnas arbetslag samt få samma fortbildning. Vilket talar för att fritids-

läraren ser chansen att kunna visa sin behörighet och betydelse, en form av synlig bekräftelse för att 

hävda sin roll. Ledarrollen blir i vissa fall starkare och mer tydlig inom bildämnet och en tolkning är att 
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fritidslärarna känner sig tryggare i det ämne som kan relateras till skolan och lättare kan prata om detta 

med övriga lärare.  

När Bea i ett samtal ska redogöra för sitt uppdrag uttrycker hon, Jag vill ha legitimation i bilden. Hon 

nämner detta flera gånger och uttrycker att hon vill arbeta med det hon är utbildad till. (Bea i samtal om 

yrkesrollen) 

Bea uttrycker att hon ibland kompletterar undervisningen med praktiska verktyg men att hon inte tror 

att klassläraren vill att hon ändrar på de arbetssätt som klassläraren presenterat. Beas osäkerhet tolkar 

vi kunna bero på en slags dominans, att skolans undervisningsform är det som prioriteras. Hon ut-

trycker sig besitta de kompetenser som krävs för att arbeta som fritidslärare men att dessa inte kommer 

till sin fulla rätt inom skolans verksamhet, om det beror på okunskap från övrig personal eller osäkerhet 

att redogöra för sina idéer framkommer inte under fallstudien. 

Bea förklarar inte varför läraren inte vill att hon använder mer praktiska verktyg mer än att hon visar 

tecken på en viss tvekan om att hennes alternativa räknesätt skulle uppskattas. (Bea samtal om praktiskt 

arbete).  

Då Bea inte uttrycker sig ha samtalat med klassläraren om detta utan bara tror och accepterar att inte 

alltid använda sina kompetenser, visar tecken på en osäkerhet inför klassläraren. Alva och Daniel som 

visar en glädje och tillfredsställelse att använda sin pedagogik i egna lektioner och aktiviteter tolkar vi 

ger kunskap om att arbetssättet kan fungera.  

Under ett samtal kring kompetenser uttrycker Alva, Jag kan genom mina lektioner bidra med ett mer 

praktisk och ett slags friare synsätt genom rörelser, estetiska uttryck, praktiska verktyg och 

utomhuspedagogik till elevernas lärande och utveckling under lektionerna. (Alva samtal efter lektion i 

praktisk matematik). 

Detta i samband med Bea och Carinas osäkerhet tolkar vi därför inte bero på okunskap som Carina 

uttrycker eller att klassläraren inte vill som Bea uttrycker, utan talar mer för en osäkerhet att hävda sin 

roll och argumentera för realiseringen av fritidslärarens kompetenser. En osäkerhet att ändra på arbets-

sätt som ses som det rätta eller normala inom skolans verksamhet. 

Sammanfattning- Upplevelsen av vad som påverkar fritidslärarens roll och arbetsuppgifter 

De mönster som framkommer i datamaterialet talar för att det finns många möjliga faktorer som kan 

påverka hur fritidsläraren arbetar under den obligatoriska skoldagen. Dessa faktorer tolkar vi dels vara 

fritidslärarens tro på sin egen förmåga, styrkan att hävda sin roll samt hur klasslärare ser möjligheter 

till komplettering och nyttjande av fritidslärarens yrkesroll. En annan orsak som talar för att påverka 

fritidslärarens roll i studien är vilken inställning och kunskap rektor samt övriga lärarkategorier har om 

fritidslärarens yrkesroll och kunskap, vilket vi tolkar kunna påverka förutsättningarna för att tillvarata 

fritidslärarens kompetenser. Ytterligare något som talar för att vara av betydelse för fritidslärarens roll 

under den obligatoriska skoldagen är den gamla praxisen, traditioner som sitter i väggarna, vilka 

genom fritidslärarnas uttryck visar tecken på att finnas mellan skolans och fritidshemmets 

verksamheter som vi dessutom tolkar svåra att förändra. Traditionerna kan vi tyda inte alltid vara ett 

problem men det visar tecken på att hämma fritidslärarens möjligheter att forma alternativa sätt att 

komplettera skolans verksamhet samt att få gehör för sina idéer. Andra orsaker till formandet av fritids-

lärarens roll och uppdrag tolkar vi vara rådande elevgrupp, fritidsläraren tyder i vissa fall vara en roll 

som får stötta och hjälpa läraren att kontrollera klassen och ge stöd till de elever som har svårigheter 
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inom olika områden. Vidare visar undersökningen på att rollen som fritidslärare kan bli påverkad av 

den grad av samverkan som finns på skolan och om kommunikationen samt utbytet av kunskaper samt 

erfarenheter mellan lärarkategorierna fungerar. I sammanställningen av resultatet ser vi en fördel i att 

som fritidslärare kunna tala för sig och sina kompetenser då det visar tecken på att ge fritidsläraren 

större möjligheter att forma och utveckla sin yrkesroll. Om fritidsläraren saknar förmågan att hävda sin 

roll förstår vi utifrån studien att de kan bli tillsatta en roll som extra resurs eller någon som kan lösa 

problem som uppstår, istället för att komplettera skolan genom ett bredare urval av sina faktiska 

kompetenser. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva hur fyra fritidslärare praktiserar sin yrkesroll 

under den obligatoriska skoldagen avgränsat utifrån syftets frågeställningar. Resultatet har vi ställt mot 

och diskuterat utifrån tidigare forskning kring ämnen som vi redogjort för i bakgrunden. 

Yrkesrollen 

Genom det insamlade datamaterialet tolkar vi att fritidslärarna intar en rad olika roller som visar tecken 

på att formas utefter fritidslärarens intressen, person och kunskaper. Vi tolkar även att en stor del av 

vilken roll fritidsläraren intar under skoldagen påverkas av rådande elevgrupper, tradition, samverkan 

och olika behov. 

Rollens olika positioner och inverkan av tradition 

Fritidslärarna i denna studie tar sig an och intar en rad olika arbetsuppgifter, positioner och roller under 

den obligatoriska skoldagen och vi tolkar det som att yrkesrollerna högst individuella. Detta kan vi 

relatera till Hansen (1999) som beskriver att fritidslärarens yrkesroll är växlande och det kan vara svårt 

att definiera deras position i skolan. Resultatet talar för att fritidslärarna i studien är flexibla som 

Andersson (2013) beskriver i den meningen att de hoppar in i olika roller, antingen för att täcka upp 

och stödja klassläraren, stötta kollegor i vardagliga problem eller utefter elevens och gruppens behov. 

Andersson menar att flexibiliteten kan vara till nackdel för fritidsläraren då denne gör avkall på sin 

yrkesroll vilket vi kan tyda i resultatet då kompetenserna i olika grad bli åsidosatta, dock finns det 

tecken på att fritidslärarna i studien finner sig i att inta en sammanfogande roll för att lösa rådande 

situation. Fritidslärarna i studien blir till viss del underordnad skolan och kan inta roller som hjälplärare 

och resurs i klassrummet, vilket vi ställer i relation till Hansen (1999) som ger en förklaring av att skolan 

och klassläraren får företräde samt större makt än fritidslärare i klassrummet. Även Falkner och 

Ludvigsson (2012) styrker detta och menar att fritidsläraren inte får utrymme för sina kompetenser och 

blir på så vis underordnad skolans traditioner. En intressant koppling som vi hittat utifrån analysen är 

att vi kan se mönster på att fritidslärarna intar de specifika positioner som Haglund (2005) beskriver i 

sin studie, assistenten, efterföljaren, förnyaren och fostraren. Utifrån analysen av resultatet kan vi 

urskilja att Carina intar en position som assistenten och till viss del efterföljaren då hon hamnar i ett slag 

underläge i klassrummet. Även Bea upplever vi ta en position som assistent och efterföljare i klassrums-

situationer, utöver de tillfällen då hon har sina bildlektioner där hon får en mer tydlig ledarroll. Daniel 

och Alva kan mer efterlikna den position som Haglund (2005) beskriver som fostraren och får en roll 

där de själva bestämmer innehållet som skiljer sig från det övriga skolarbetet. Alva kan vi även relatera 

till positionen som förnyaren, där denna då arbetar jämsides med klassläraren men är mer riktad mot 

socialt arbete och stöttar eleverna inom den traditionella skolformen. En slutsats som vi drar kring detta 

är att fritidslärarna i studien kan inta en rad olika roller i skolan och att vissa kan relateras till fritids-

lärarens underordnade ställning och en viss maktordning bland kollegorna samt att en känsla av att 

skolans traditioner har en mer betydande roll och påverkar hur fritidslärarens arbetssituation kan se ut. 

Utifrån resultatet kan vi se att fritidslärarna upplever att traditioner i skolans värld är något man får 

räkna med och att det sitter i väggarna, det kan ta lång tid att genomföra en förändring. Dock framgår 

det inte att en förändring är önskvärd eller ett måste, utan resultatet tyder på att fritidslärarna i flera fall 

accepterat att styras under skolans tradition under den obligatoriska skoldagen. 
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Utifrån resultatet tolkar vi i vissa fall att fritidslärarna på ett eller annat vis intar en mer stöttande roll 

där deras kompetenser hamnar i skymundan. Ackesjö (2011) visar i sin studie att fritidsläraren har en 

förmåga att inta en otydlig roll under skoltiden och bli en slags övervakare och det är ofta klassläraren 

som står i fokus. Det som blir intressant är att fritidslärarnas upplevelser av detta skiljer sig markant, 

då den ena inte alls är nöjd med sin roll och den andra ser inga problem med att vara resurs och ett 

extra huvud i klassrummet, trots att hon ibland känner sig överflödig. Det som vi upplever blir tydligt 

är att fritidslärarnas roll kommer mer till sin rätt utanför klassrummet vilket även Ackesjö (2011) 

poängterar genom att fritidslärarens roll blir tydligare för omgivningen och dem själva när de lämnar 

skolans ramar. En slutsats vi drar av detta är att fritidslärarnas yrkesroller är individuella och varierar 

från person till person, yrkesrollen är svår att se som en och samma profession då det kan skilja sig från 

vem man är och vart man arbetar till vem man arbetar med samt hur elevgruppen ser ut. Det som vi 

tolkar framkomma i analysen är att alla fritidslärarna i studien tycks vara insatta i betydelsen av sin roll. 

Detta relaterar vi till Dahl och Karlsudd (2015) som beskriver att fritidslärarna i deras studie är väl 

medvetna om sin roll och har ett stort förtroende till sina förmågor, som socialt arbete och praktiskt 

arbetssätt, vilket även är förmågor fritidslärarna i denna studie uttrycker sig besitta. Det som skiljer är 

det att fritidslärare i studien inte får chansen att använda dessa förmågor inom skolans undervisning, 

vilket återigen visar på att skolan har en dominans och att fritidsläraren blir underordnad denna. 

Samverkan mellan skola och fritidshem 

I resultatet finner vi utsagor som säger att fritidslärarens uppdrag och roll formas efter skolans behov 

av stöttning i relation till rådande elevgrupper, vilket vi kan koppla ihop med formuleringen av det 

gemensamma uppdraget (Rohlin, 2012). Det gemensamma uppdraget formades av regeringen bland 

annat utifrån samhällets utveckling och en historisk syn på fostran samt utbildning. Genom resultatet i 

denna studie kan vi se att detta till viss del styr även idag, vilket Hippinen (2011) styrker när hon 

beskriver hur samhällets förändringar är avgörande för formandet av fritidslärarens yrkesroll. Denna 

förklaring att samhället styr och ständigt förändras kan även ställas i relation till det odefinierade upp-

draget i läroplanen. Enligt tidigare forskning så saknar fritidsläraren ett konkretiserat uppdrag (till 

exempel Hansen Orwehag, 2015; Hippinen, 2011), men resultatet talar för att fritidslärarna i studien 

finner tillfredsställelse i den diffusa arbetsbeskrivningen, då detta ger dem möjlighet att forma 

praktiserandet av yrkesrollen och deras arbetsuppgifter med koppling till elevgruppen och olika behov. 

Om samhället ständigt förändras som Hippinen (2011) förklarar ser även vi, precis som fritidslärarna i 

studien att det kan finnas fördelar med ett diffust uppdrag, då det kan formas efter samhällets 

utveckling och därmed efter rådande elevgrupper. 

I resultatet kan vi tyda att samverkan i stor utsträckning inte sker och att skola och fritidshem inte 

kompletterar varandra utan att fritidslärararna i vissa fall får vara ett stöd, en resurs som hjälper till där 

det behövs i skolan. Detta går emot tanken om det gemensamma uppdraget där regeringen såg 

möjligheten för lärarkategorierna att komplettera varandra och skapa en helhet för eleven, där skola 

och fritidshem skulle bilda ett gemensamt arbetslag och skapa en samlad skoldag för denne (Philgren, 

2015; Rohlin, 2012). Det är upp till rektorn att avgöra hur fritidsläraren ska komplettera skolan, hur 

fritidspedagogiken ska integreras och därmed ges ingen kunskap till övriga lärarkategorier om fritids-

lärarens egentliga uppdrag och kompetenser (Hansen Orwehag, 2015). I framför allt Beas fall kan vi 

tyda att klassläraren saknar kunskap om Beas idéer och tankar. Om det beror på dålig kommunikation 

eller att klassläraren uttryckt att hon inte vill använda Beas kompetenser har vi inte information om, 

men en avsaknad av samverkan och förståelse för varandras kompetens är tydlig ur fritidslärarens 
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perspektiv. Carina däremot är nöjd med den form av samverkan som sker, dock tolkar vi utifrån hennes 

utsagor att det är den goda relation som uppstått mellan henne och klassläraren som hon uppskattar. 

Även här tolkar vi kunna se avsaknaden av kunskaper om fritidslärarnas olika yrkesroller och 

kompetenser samt en möjlig samverkan mellan skola och fritidshem, som den tidigare forskningen 

redogör för (till exempel Falkner & Ludvigsson, 2012; Hansen Orwehag, 2015; Rohlin, 2012). Falkner 

och Ludvigsson (2012) beskriver en tanke om att ett samarbete kan byggas upp om de olika lärar-

kategorierna får avlagd tid till att utbyta kunskaper och erfarenheter samt kan skapa en samsyn för den 

samlade skoldagen, detta kan vi även se i analysen då Alva ger en tydlig bild av samverkan med den 

klasslärare hon är kopplad till och Daniel ansvarar för en verksamhet där hans kompetens kommer till 

sin fulla rätt. I dessa fall ser vi hur samverkan och kunskap om varandras kompetenser skapar 

verksamheter som kompletterar varandra. 

I analysen av vårt resultat framkommer uttryck som stärker att skolans behov, undervisning och 

arbetssätt är något som prioriteras och ej ifrågasätts, vilket vi kan relatera till att klassläraren har 

tolkningsföreträde som Hansen förklarar (1999). Fritidslärarna i studien styrs till viss del under skolans 

undervisningsform och behovet klassläraren har vad gäller elevgrupp samt olika uppgifter. I resultatet 

kan vi även se en tendens till att fritidslärarna i studien känner sig underlägsen klassläraren då de inte 

riktigt vågar eller vill framföra sina idéer om uppgifter eller varianter på samverkan och arbete som 

fritidsläraren kan komplettera med. Rohlin (2012) förklarar att en maktordning och dominans gavs till 

skolan då samverkan aldrig riktigt introducerades mellan verksamheterna och fritidsläraren istället 

fann sig i att hjälpa klassläraren och vara ett stöd i stället för komplement. Detta kan styrka den situation 

som fritidslärarna i studien har hamnat i, men precis som Falkner och Ludvigsson (2012) tolkar vi med 

utgångspunkt från fritidslärarnas uttryck om att stå upp för sig själva att det finns en möjlighet att 

förändra situationen. En slutsats som vi kan dra när vi ställer analysen i relation till tidigare forskning 

är att fritidslärarens möjlighet till att komplettera skolan och få användning av sina kompetenser är just 

att hävda sig själv och argumentera för en samverkan mellan lärarkategorierna. Detta för att skapa en 

samsyn samt ifrågasätta hur de bäst kan komplettera varandras undervisning och kunskap utan att 

behöva frångå tanken om sin yrkesroll. Genom detta drar vi dock inga slutsatser om att en 

komplettering på något vis skall innebära en fast arbetsbeskrivning för fritidsläraren, då vi tydligt 

utifrån analysen och Rohlins (2012) samt Hansen Orwehags (2015) redogörelser om samhällets 

utveckling, ser vikten av att anpassa uppdraget utifrån elevens och elevgruppens behov, för en samlad 

skoldag och helhetssyn. 

Ledningens betydelse 

Något som framkommer i analysen som vi tolkar vara en faktor för vad fritidsläraren får för uppdrag 

visas vara rektorns engagemang och kunskap om fritidslärarens kompetenser. Utifrån resultatet kan vi 

se att fritidslärarna upplever att mycket hänger på rektorns engagemang och tillit till personalens yrkes-

kunnande samt att ju större kunskap rektorn har om fritidslärarens kompetens desto större möjlighet 

finns att få använda den. Något som vi ändå kan urskilja i analysen är att, trots en rektor med 

engagemang, blir fritidsläraren satt som resurs och stöd i klassrummet, vilket kan tala för att 

kompetenser går till spillo. Det är enligt tidigare forskning upp till rektorn hur denne väljer att integrera 

fritidspedagogiken i skolan, att det inte finns några konkretiserade arbetsuppgifter för fritidslärarens 

yrkesroll (till exempel Hansen Orwehag, 2015; Hippinen, 2011). Som vi nämnt tidigare ser fritidslärarna 

i studien detta som positivt genom att yrkesrollen kan formas efter behov, intresse och kunskap men 
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samtidigt motsäger det vetskapen om att fritidslärarna i flera av fallen ändå blir styrda under klass-

läraren. Även Andersson (2013) belyser hur ledningen är den som skapar möjlighet till formandet av 

yrkesrollen, vilket vi kan se som oroväckande då Falkner och Ludvigsson (2012) redogör för den brist 

på stöttning som visades inte långt efter fritidshemmets integrering i skolan. De förklarar det spännings-

fält som skapades mellan lärarkategorierna som egentligen bara stod upp för sin roll och hur ledningen 

saknade kunskap om att stötta dem i sin samverkan, mycket på grund av att de inte hade kunskap om 

fritidshemmet som tidigare stått under socialförvaltningen och att fritidslärarna i detta valde att styras 

under skolans tradition (Rohlin, 2012; Andersson, 2013). I och med detta och i relation till analysen av 

resultatet ser vi tendenser att ledningen och de olika lärarkategorierna fortfarande saknar kunskap om 

varandras yrkeskunnande. Däremot visar analysen att fritidslärarna i studien som har en fungerande 

samverkan med klassläraren och som argumenterar och står upp för sin roll och därmed givit rektorn 

kunskapen om möjligheter till komplettering, har en annan roll under obligatoriska skoldagen och 

känner att deras kompetenser kommer till sin rätt. Utifrån detta får vi en förståelse för att 

kommunikation och delgivande mellan lärarkategorier samt mellan lärare och ledning är avgörande för 

att skapa en fungerande samverkan där fritidshemmet och skolan kompletterar varandra och drar nytta 

av varandras yrkeskompetenser samt individuella pedagogik. 

Fritidslärarens kompetenser- tillvaratagandet av dessa 

Fritidslärarna i studien tolkar vi besitta flera olika kompetenser som representeras av yrkesrollen. De 

arbetar med socialt samspel, relationer, konflikthantering och det karaktäristiska praktiska arbetet. 

Dock sker detta i olika grad under den obligatoriska skoldagen beroende på olika förutsättningar och 

möjligheter. 

I resultatet se vi mönster på att fritidslärarna i studien genomgående agerar i relation till eleverna. 

Fritidslärarna uttrycker vikten av att se till elevernas intressen när de formar sin aktiviteter, vilket vi 

kan koppla till Hippinen Ahlgren (2013) som uttrycker att fritidspedagogiken är en omväxlande 

pedagogik som handlar om att besitta kompetensen kring att bemöta eleven och utgå från deras tankar 

samt utmana och utveckla dem. Andersson (2013) menar dock att fritidslärarens kompetenser inom 

fritidspedagogiken är av “tyst” karaktär när det kommer till relationer, omsorg och sociala färdigheter. 

Att fritidspedagogiken skulle kunna definieras som “tyst” och svår att uttala sig kring tolkar vi även i 

resultatet, där vi upplever fritidspedagogiken som underförstådd och någonting som fritidslärarna bär 

med sig i allt de gör. Förmågor inom socialt arbete med fokus på eleven är något som blir tydligt i 

resultatet och vi kan genom analysen även dra en slutsats om att fritidspedagogiken inte är något 

definierat utan något som fritidsläraren oavsett ämne eller aktivitet kan använda för att forma under-

visningen efter elevernas behov och utveckling. Detta förutsätter att de får möjlighet till det, vilket vi 

kan relatera till Saar et al. (2012) som beskriver det osynliga men befintliga lärandet inom fritids-

pedagogiken. Hjalmarsson (2011) och Hippinen Ahlgren (2013) reflekterar kring att fritidsläraren har 

ett expertisområde att leda och hjälpa eleverna i relationsskapande, utveckla elevernas självkänsla, 

skapa trygghet i gruppen samt lyssna på och se eleverna vilket vi kan se som deras fritidspedagogiska 

kompetenser som de kan bidra och komplettera med i skolan.  

I resultatet synliggörs mönster som visar att fritidslärarna kan praktisera sina fritidspedagogiska 

kompetenser mer när de inte är kopplade till själva klassrummet. Alva säger själv att hon får 

användning av sina fritidspedagogiska kompetenser under alla sina lektioner och menar att det gynnar 
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eleverna. Detta visar att Alva kan komplettera skolan genom att bidra och tillföra ett annat förhållnings-

sätt vilket Hansen och Orwehag (2015) beskriver att komplettering går ut på. Begreppet komplettering 

kan även få en missledande ton som kan leda till att fritidsläraren får en roll som resurs eller hjälplärare 

vilket kan göra att deras fritidspedagogiska kompetenser blir åsidosatta (Hansen & Orwehag, 2015; 

Andersson, 2013). De olika rollerna hos fritidslärarna i studien talar för att de ser sina egna planerade 

aktiviteter och lektioner som mest betydelsefull för realiseringen av sina kompetenser. Daniel uttrycker 

att vad än fritidslärare genomför för aktiviteter eller arbetsuppgifter ska fritidspedagogiken finnas med 

i dem. Detta tolkar vi som att fritidslärare kan behöva stå upp för sin pedagogik om de vill använda 

den i kompletterande syfte, dock kan en slutsats utifrån studien vara att bara fritidsläraren kan använda 

sin pedagogik spelar det ingen roll vilken aktivitet som utförs, det som vi tolkar vara viktigast är att det 

ska gynna elevgruppen. 

Fritidslärarens upplevelser av yrket 

En av syftets frågeställningar var att undersöka fritidslärarens upplevelser och uppfattningar kring sin 

yrkesroll under de obligatoriska skoldagen. Även här tolkar vi att det finns flera faktorer som påverkar 

fritidslärarens möjligheter att tillvarata sina kompetenser men framförallt att stå upp för sin roll. 

Det som vi kan urskilja som ett mönster i resultatet är att fritidslärarna i studien besitter kompetenser 

som vi ser som styrkor, till exempel laborativa och praktiska arbetssätt som Philgren (2015) beskriver 

att fritidshemmet ska komplettera med och att de till stor del är medvetna om sin yrkesroll. Vi har valt 

att kalla det styrkor då det är kompetenser inom yrkesrollen som vi ser att fritidslärarna har och kan 

bidra med till skolan i olika situationer. Daniel är den som sticker ut mest när det kommer till att vara 

uttrycka sin säkerhet till sina kompetenser, han menar att han är väl medveten om vad han kan och vad 

han kan bidra med i form av rastvärd, flera av fritidslärarna uttrycker att de är medvetna om sin roll. 

Något som framkommer i tidigare forskning är just att fritidslärare visar en förmåga att se till sin yrkes-

roll och visar en god inställning och värderar sina kompetenser högt (till exempel Dahl & Karlsudd, 

2015; Hjalmarsson, 2010), vilket därmed kan kopplas till vår studie. Trots detta visar forskningen även 

tecken på en osäkerhet och ett visst missnöje i hur fritidslärare arbetar och nyttjas av skolan. Det syns 

speciellt i Beas fall där hon trots sin goda inställning till sin roll uttrycker rakt och tydligt att vem som 

helst skulle kunna göra delar av det hon gör. Även Carina uttrycker att hon ibland känner sig överflödig 

samt att Alva och Daniel ser det som ett slöseri med kompetenser att bli en resurs i klassrummet. En 

slutsats vi kan dra av detta är att trots att fritidslärarna uttrycker att de är nöjda och medvetna om sina 

roller finns det vissa frågetecken kring rollerna som de intar. Utifrån fallen ser vi att de fyra fritids-

lärarna då och då inte får utrymme att använda sina fritidspedagogiska kompetenser i arbetsuppgifter 

de utför och därför väcks frågan om varför de säger sig vara väl medvetna om sin roll och sina styrkor 

men inte kan uttrycka eller framföra hur de vill använda dem.Vi får genom studien inget riktigt svar på 

dessa frågor men kan koppla det till den tidigare forskningen som visar oss att trots att fritidslärarna 

har en stark tilltro till sina kompetenser finns även en sida som pekar på att fritidslärare känner en 

osäkerhet och en tveksamhet kring sin yrkesidentitet (till exempel Andersson, 2013; Hjalmarsson, 2010). 

Denna osäkerhet och tveksamhet grundar sig i en lägre status inom yrket och svårigheter att artikulera 

sin yrkesroll för andra lärarkategorier (till exempel Dahl & Karlsudd, 2015; Haglund, 2009; Hippinen, 

2011; Saar et al.; 2012).  

I resultatet framkommer hur avgörande det kan vara för fritidsläraren att kunna artikulera för sin roll 

inom skolverksamheten, framför allt Daniel belyser detta och menar att så länge fritidsläraren har 
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argument och talar för sina kompetenser kan fritidslärarens nå de mål denne vill uppnå. Dahl och 

Karlsudd (2015) poängterar även de att fritidsläraren måste hävda sin roll och specifika pedagogik då 

övrig personal inte upplevs förstå yrkets värde. Utifrån tidigare forskning som redogör för fritids-

lärarens brist i att kunna artikulera sitt yrke (till exempel Dahl & Karlsudd, 2015; Haglund, 2009; 

Hippinen, 2011) samt analysen av studiens resultat ser vi tydliga kopplingar till hur fritidsläraren väljer 

och har förmågan till att redogöra för vilken yrkesroll de intar samt vilka arbetsuppgifter som de har. I 

och med detta stärks tolkningen om att ett tydligare uppdrag under den obligatoriska skoldagen hade 

kunnat stötta fritidsläraren i att hävda sin roll men det krockar med tanken på att kunna forma rollen 

efter person och förutsättningar, vilket i resultatet visas vara betydelsefullt. 

Sammanfattning- Nya förståelser utifrån studien 

Genom arbetet med denna studie har vi kommit fram till nya insikter när det gäller uppdraget och 

fritidslärarens yrkesroll. Det som slog oss mest är att ett mer styrt uppdrag utifrån Lgr 11 skulle riskera 

att begränsa och förhindra det arbete som fritidslärarna utför. Fritidslärarna i studien visar tecken på 

att via ett styrt uppdrag inte på samma sätt skulle kunna forma sin roll utefter intressen samt använda 

sina kompetenser kring praktiskt arbete och sociala relationer på det sätt som lämpar sig för deras 

situation och förutsättningar. Studiens resultat talar istället för det positiva med att kunna forma sin roll 

efter det man brinner för, elevgruppen, förutsättningar och vilken chef man har. 

Traditionen om fritidslärarens yrkesroll tyder finnas där och vi förstår den som svår att förändra men 

själva rollen talar för att finnas till största del i fritidsläraren som avgör hur den ska framhävas. Det 

gäller att stå på sig och kunna tala för sin sak, då finns det inga gränser. En intressant iakttagelse vi 

gjorde i analysen av resultatet var att fritidslärarana i studien hade en negativ inställning till rollen som 

resurs i klassrummet och det var något som de distanserade sig ifrån samt ansåg vara slöseri med 

kompetens. Samtidigt såg de inga problem med att andra kollegor intog denna roll. Detta ställer vi oss 

frågande till, kan även denna inställning kopplas till traditioner och då inom fritidsläraryrket, att fritids-

läraren bär på en stolthet att denne bör vara samt arbeta på ett visst sätt enligt historisk tradition. 

Studiens resultat i relation till tidigare forskning ger oss en insikt i att det inte spelar någon roll hur eller 

vad du som fritidslärare gör så länge du tar med dig din pedagogik, argumenterar för den och ditt sätt 

att arbeta med individer, praktiskt arbete och relationer. Något som vi även kunnat tyda i studien är 

vikten av samverkan och kommunikation mellan lärarkategorierna för att skapa en samsyn och helhets-

bild av eleven samt få kunskap om varandras styrkor för att på bästa sätt komplettera varandras 

verksamheter. Detta visar även på vikten av att ledningen är insatt i samtliga verksamheter, att denne 

vet vilka kompetenser de olika lärarkategorierna har och ser möjligheter för dessa att komplettera 

varandra. Om inte rektorn har denna vision eller bild framför sig ser vi vikten av att som fritidslärare 

även här göra sig hörd och presentera sina idéer och tankar, för att öka medvetenheten även hos 

ledningen. Kommunikation och en trygghet i yrkesrollen tolkar vi utifrån studien skapa en samlad skol-

dag utan gränser. 

Framtida studier 

I denna studie har vi valt att undersöka yrkesrollen och hur den praktiseras ur fritidslärarens 

perspektiv. Vi har mött både positiva och negativa faktorer till fritidshemmets komplettering till skolan 

och under datainsamlingen uppkom frågor om kommunikationen mellan lärarkategorierna, samverkan 
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och vilken kunskap övriga lärarkategorier och ledning har om fritidslärarnas yrkesroll och kompetens. 

Därigenom ses ett område för vidare forskning vara att rikta sin studie mot flera perspektiv och få 

information om hur klasslärare och rektorer tänker om komplettering och användandet av fritids-

lärarens kompetenser. Eventuellt genom en aktionsforskning för att verkligen se om möjligheten finns 

till att skapa samverkan som Falkner och Ludvigsson (2012) redogör för. 

Då vi valt att endast studera fyra olika fall så har vi begränsat oss till att få en förståelse för hur fritids-

läraren kan arbeta under de obligatoriska skoldagen. Något som skulle vara intressant och som skulle 

ge oss ytterligare kunskaper är att via enkäter, där vi kan nå ett större antal fritidslärare, få information 

om vilken roll de intar samt vilka arbetsuppgifter de har under skoldagen och även hur de kopplar 

dessa till sina kompetenser och sin utbildning. Genom detta finns en chans att även generalisera för att 

stärka tidigare teorier om vilken roll fritidsläraren har samt hur dennes kompetenser tillvaratas under 

den obligatoriska skoldagen.  
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Bilaga 1, Missiv till rektorer 

Examensarbete 

Fritidslärarens yrkesroll och uppdrag i skolan 

Författare, Kristina Andersson och Maria Petré 

Som jag berättat tidigare så önskar jag få besöka er skola under några dagar och därmed få följa en 

fritidslärare/pedagog i sitt arbete under skoltid för att samla in ett empiriskt material till vår studie. Vi 

har ett intresse av att undersöka hur fritidslärarens yrkesroll tar sig uttryck under den obligatoriska 

skoldagen samt hur de upplever sitt arbete som fritidslärare. 

Metoden som vi valt att använda oss av är observationer där vi följer fritidsläraren i 3-4 dagar under 

den obligatoriska skoldagen. För att även få ta del av fritidslärarens upplevelser av sitt arbete samt för 

att få svar på eventuella frågor som dyker upp, förs samtal i anslutning till observationerna. Det är 

endast fritidsläraren som kommer följas och observeras, andra vuxna och barn runt omkring kommer 

inte att beröras av studien.  

 

Då jag och min studiekamrat bor i olika delar av landet så kommer vi genomföra observationerna enskilt 

men sammanställa och bearbeta vår empiri i den gemensamma uppsatsen. Totalt räknar vi med att följa 

4st fritidslärare på fyra olika skolor. 

 

Alla undersökningar sker enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och informanten kan när som helst avbryta observationen och sitt deltagande i 

undersökningen. Allt deltagande kommer att vara konfidentiellt och det material vi samlar in kommer 

att avidentifieras. Vi kommer inte att använda personuppgifter eller enskilda personers namn samt 

namn på skolorna i vårt vidare arbete med studien och det empiriska materialet kommer endast att 

användas för detta ändamål. De som eventuellt kan begära att få ta del av materialet är examinatorer 

som vill se anteckningarna som bevis för att observationerna har genomförts. Materialet kommer efter 

att uppsatsen är godkänd förstöras. 

 

Jag önskar genomföra undersökningen v. 13 alternativt v. 14, 15. Om ni direkt känner att ni vill ge mig 

tillåtelse att genomföra studien på er skola så får ni gärna höra av er, annars hör jag av mig igen inom 

kort för att se hur ni ställer er i frågan. 

Har ni några frågor innan dess är ni givetvis välkommen att höra av er. 

 

Med vänliga hälsningar 

xx , yy, Mittuniversitetet, Sundsvall 

 

xx  

yy  

mobiltelefonnummer-xxx-xxxxxxx 

Handledare: Anneli Hansson ( anneli.hansson@miun.se) 

Lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet 
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Bilaga 2, Missiv till fritidsläraren  

Hej! 
Jag heter xx/yy och går sista terminen på utbildningen Grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem, på Mittuniversitetet i Sundsvall.  

Jag och min studiekamrat xx/yy ska under våren skriva vårt examensarbete med ämnet fritidslärarens 

yrkesroll och uppdrag i skolan. Vårt intresse ligger i att undersöka hur fritidslärarens yrkesroll tar sig 

uttryck under den obligatoriska skoldagen samt hur ni upplever ert arbete som fritidslärare/pedagog. 

 

Jag önskar nu att få följa dig som fritidslärare/pedagog i 3-4 dagar under den obligatoriska skoldagen. 

För att även få ta del av dina upplevelser av ditt arbete samt för att få svar på eventuella frågor som 

dyker upp under dagen, förs samtal i anslutning till observationerna. Det är endast dig jag kommer att 

följa och observera, andra vuxna och barn runt omkring kommer inte beröras av studien. 

 

Då jag och min studiekamrat bor i olika delar av landet så kommer vi genomföra observationerna enskilt 

men sammanställa och bearbeta vår empiri i den gemensamma uppsatsen. Totalt räknar vi med att följa 

4st fritidslärare/pedagoger på fyra olika skolor. 

 

Alla undersökningar sker enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och informanten kan när som helst avbryta observationen och sitt deltagande i 

undersökningen. Allt deltagande kommer att vara konfidentiellt och det material vi samlar in kommer 

att avidentifieras. Vi kommer inte att använda personuppgifter eller enskilda personers namn samt 

namn på skolorna i vårt vidare arbete med studien och det empiriska materialet kommer endast att 

användas för detta ändamål. De som eventuellt kan begära att få ta del av materialet är examinatorer 

som vill se anteckningarna som bevis för att observationerna har genomförts. Materialet kommer efter 

att uppsatsen är godkänd förstöras. 

Jag önskar genomföra undersökningen v. 13 alternativt v. 14. Om du känner direkt att du kan och vill 

delta eller inte, så får du gärna höra av dig via mail eller telefon. Annars hör jag av mig inom kort för 

att se vad du beslutat dig för. Har du några frågor är du givetvis välkommen att höra av dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

xx /yy, Mittuniversitetet, Sundsvall 

 

 

 

 

 

 

xx xx 

yy yy 

mobiltelefonnummer-xxx-xxxxxxx 

Handledare: Anneli Hansson ( anneli.hansson@miun.se) 

Lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet 
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Bilaga 3, Anslag 

Hej personalen på xx! 
Jag heter xx/yy och går sista terminen på utbildningen Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 

på Mittuniversitetetet i Sundsvall. Jag och en studiekamrat ska under våren skriva ett examensarbete 

med ämnet fritidslärarens yrkesroll och uppdrag i skolan.Vårt intresse ligger i att undersöka hur 

fritidslärarens yrkesroll tar sig uttryck under den obligatoriska skoldagen samt hur de upplever sitt 

arbete som fritidslärare. 

 

Jag kommer under v. 13 (14, 15) följa xx för att få ta del av hennes/hans arbete som 

fritidslärare/pedagog. 

Genom detta kommer jag vara närvarande på er skola och eventuellt vid lektioner eller aktiviteter 

som ni deltar vid, alternativt ansvarar för tillsammans med xx. Jag vill poängtera att det endast är 

fritidsläraren som vi kommer observera under dessa dagar, övrig personal och elever kommer inte 

beröras av studien. 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er. 

 

Med hopp om en trevlig och givande vecka hos er. 

xx/yy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx (xx@student.miun.se) 

mobiltelefonnummer- xxx-xxxxxxx     

yy (yy@student.miun.se) 

mobiltelefonnummer- yyy-yyyyyyy     

 


