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Förord 

Det har varit intressant och lärorikt att skriva examensarbetet. Vi har haft möjligheten att skriva och 

utföra alla delar av arbetet tillsammans med tanke på att vi bor väldigt nära varandra. För oss har det 

varit en stor fördel i vårt skrivande att sitta bredvid varandra och kunnat diskutera varje mening 

tillsammans. Vi har haft möjlighet att ifrågasätta varandras tankar då vi inte alltid varit ense men till 

slut genom diskussion har vi kommit överens. Vi har genomfört alla intervjuer tillsammans med tanke 

på att vi tycker att det underlättar att vi båda är delkatiga i alla intervjuerna. Under hela 

arbetsprocessen har vi inte gjort någon del av uppsatsen enskilt.  

 

Vi vill tacka vår handledare Anders Lindqvist för stöttning och att han har motiverat oss i vårt 

skrivande. Vi vill också tacka de lärarna som medverkade i vår studie. Vi vill också tacka alla lärare 

som vi har haft under vår studietid på mittuniversitetet som har lett oss hit till C-uppsatsen.  
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Abstrakt 

Syftet med vår studie är att beskriva lärares uppfattningar om fritidspedagogens arbetsuppgifter 

under skoltid. Sammanlagt intervjuade vi sex lärare på tre olika skolor. Samtliga lärare arbetar på 

lågstadiet tillsammans med fritidspedagoger. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att 

få mer berättande svar av informanterna. Vårt resultat visar att lärarna ansåg att fritidspedagogens 

arbetsuppgifter ligger på det sociala och praktiska lärandet under skoltid. Enligt lärarna så är 

fritidspedagogens arbetsuppgifter utomhuspedagogik, undervisa i praktiska ämnen, rastaktiviteter 

samt resurs i klassrummet.  I det empiriska materialet så framgick det att fritidspedagogens har sitt 

huvudansvar på fritidshemmet under eftermiddagen, vilket kan vara anledningen till att 

fritidspedagogen sparar sin energi till eftermiddagen och därmed anpassar sig efter lärarens planering 

för lektionerna under skoltid. Slutsatsen vi kommit fram till är att fritidspedagogens arbetsuppgifter 

är varierande.  

 

 

 

Nyckelord: Arbetsuppgifter, Fritidspedagog,  skoltid, flexibel, resurs, dubbelt uppdrag.  
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1 Inledning  

Fritidspedagogens arbetsuppgifter har förändras genom åren. Hippinen (2011) menar att 

arbetsuppgifterna för fritidspedagogen har blivit mer inriktad mot elevens lärande och mer fokus 

läggs under skoltid. Tidigare var fritidspedagogens arbetsuppgifter mer inriktad mot omsorg och ett 

komplement till hemmet. En stor förändring sker när fritidshemmet integrerades in i skolan och med 

en gemensam läroplan att följa i sitt arbete som fritidspedagog, och därmed förändrades 

fritidspedagogens arbetsuppgifter under skoltid . Den gemensamma läroplanen bildades 1994 och 

2016 fick fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen. Hippinen (2011) påpekar att utbildningen för 

fritidspedagoger har utvecklats de senaste 40 åren, nu är det en högskoleutbildning, vilket benämns 

som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem från att ha varit en två år lång 

gymnasieutbildning för att bli fritidspedagog. Utbildningen är mer teoretisk inriktad med fokus på 

barn i åldrarnas sex till tolv år menar (Hippinen, 2011). År 1996 kom begreppet fritidspedagog i 

samband med att utbildning inrättades(a.a).  

 

Problemområdet i vår studie fokuserar kring hur lärarna uppfattar fritidspedagogernas 

arbetsuppgifter med tanke på att vi upplever att det ser olika ut på de skolor som vi har gjort vår 

verksamhetsförlagda utbildning på. Vi har valt att enbart fokusera på lärarens syn på 

fritidspedagogens arbetsuppgifter på grund av att vi kommer att arbeta tillsammans med lärare under 

skoltid i vår kommande yrkesroll som fritidspedagog. Den gemensamma planeringstiden för lärare 

och fritidspedagoger skiljer sig på olika skolor. Hjelte (2005) resonerar kring att även lönesättningen 

visar hur samhället värderar yrkesgrupperna då lärarna oftast har högre lön. Yrkesidentiteten kan 

formas mer mot undervisningskraven där läraren blir drivare och fritidspedagogen understödjare. 

Skolverket (2011)  pekar på att fritidspedagogen förväntas arbeta i arbetslag med klasslärare och 

förskolelärare, tillsammans inom skolans verksamhet.  

 

Utgångspunkten för vår studie grundar sig i när fritidshemmet integrerade in i skolans lokaler och två 

skilda verksamheter ska hitta samarbetsformer mellan varandra och mellan olika yrkesroller, vilka är 

lärare och fritidspedagoger. Hjalmarsson (2010) beskriver att fritidshemmets inträde i skolan inte varit 

befriad från problematik. Samverkan kan vara svår med tanke på att varje individ har egna idéer och 

traditioner. Utmaningen blir att fördela arbetsuppgifter och ansvar efter varje individs kompetens och 

intresse. Redan år 2001 så beskriver Munkhammar att samverkan och integration mellan de olika 

yrkesrollerna i skolan skulle fungera felfritt enligt den allmänna uppfattningen, när integrationen sker 

in i skolverksamheten. Det var inte så enkelt, det krävdes hårt arbete för att få det att fungera. Syftet 

med integrationen var att hitta en balans i verksamheten, med omväxling för att motverka "skoltrötta 

barn" enligt Munkhammar (2001). Även Kärrby & Lundström (2004) beskriver i sin studie med stöd 

av skolverkets undersökning att skolan och förskoleklassens försök till integrering inte har varit 

särskilt positiva med anledning av att i början av projektet blev mer av en ”skolifiering” av de 

integrerade verksamheterna. Projektet gick ut på att skapa förutsättningar för högre pedagogisk 

kvalitet genom att fritidspedagog, grundskolelärare och förskolkasslärare samarbetar med hänsyn till 

deras olika kompetenser och erfarenheter.   

 

Munkhammars (2001) forskning visar att i början arbetade läraren mest i klassrum medans 

fritidspedagogen cirkulerade runt i olika rum. Det fanns inte tid för arbetslagen att kunna utveckla ett 

kollegialt arbete. Munkhammar (2001) menar att samarbetet mellan fritidspedagog och lärare är 
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viktigt för att tillsammans kunna utveckla eleverna och deras kunskaper. Det kan uppstå händelser 

inom skolan som eleven sedan tar med sig till fritidshemmet, vilket är av största vikt att 

fritidspedagogen känner till för att kunna stödja eleven(a.a).  

 

Fritidshemmets integrering in i skolan har inneburit att det centrala för fritidshemmet är att 

komplettera skolan. Många av fritidspedagogerna arbetar även i skolverksamheten. Andersson (2013) 

menar att det ställer andra krav på arbetslaget och fritidspedagogen. Fritidspedagogen ska 

dokumentera, bedöma och följa upp. Fritidspedagoger har svårt att beskriva och definiera sitt 

professionella kunnande, enligt Haglund (2004). Hans forskning visar att Fritidspedagoger kan känna 

sig splittrad i sin yrkesroll och ses som fostrare, assistent och efterföljare åt läraren. Det händer att 

konflikter uppstår kring hur lokalerna ska användas och vilka normer som gäller (Haglund, 2004). 

Syftet med att fritidshemmet integrerades in i skolan var att lärare och fritidspedagoger skulle arbeta 

tillsammans för elevernas behov, stöd och stimulans. Man kan även arbeta i mindre grupper och 

tematiskt med skapande innehåll (Haglund, 2004). De olika kompetenserna som fritidspedagog och 

lärare har innebär att man kan utveckla verksamhetens innehåll (a.a). Ackesjö, Nordänger & Lindqvist 

(2016) studie visar att fritidspedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter är varierande, en del arbetar 

som elevassistenter, ämneslärare, specialpedagoger, resurser samt fritidslärare. Författarna beskriver i 

sin studie det dubbla uppdraget som grundlärarna med inriktning mot fritidshem står inför sedan den 

första kullen fritidspedagoger tog examen 2014. Den nya lärargruppens utmaning blir att hitta 

balansen mellan två olika uppdrag samt traditioner inom skola och fritidshem.  De nya grundlärarna 

med inriktning mot arbete i fritidshem sedan år 2014 kallas för ”fritidslärare” och de som har utbildat 

sig tidigare kallas för fritidspedagog, vi har valt att benämna både fritidspedagog och fritidslärare 

som fritidspedagog i vår studie.  
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2 Bakgrund 

I detta stycke presenteras tidigare forskning som är relevant för studien och problemområdet kring 

fritidspedagogens arbetsuppgifter. Vi har valt att dela upp bakgrunden i olika teman. Dessa teman är: 

Historisk bakgrund – integrering skola och fritidshem, de komplexa med att kombinera två olika 

uppdrag, fritidspedagogens arbetsuppgifter, varierade arbetsuppgifter, arbetslag, att komplettera 

skolans verksamhet samt fritidspedagogens förutsättningar. Först följer en beskrivning av 

integreringen mellan skola och fritidshem och de förändringar som medfördes för fritidspedagogens 

arbetsuppgifter. 

2.1 Historisk bakgrund - integrering skola och fritidshem  
År 1964 startade den första fritidspedagogsutbildningen i Sverige, detta innebar att den pedagogiska 

tanken kom istället för att se fritidshem enbart som arbetsstugor som det tidigare varit för barn.  Den 

pedagogiska tanken innebar att ha en helhetssyn kring barnen vilket innebar en samlad skoldag där 

skolbarnomsorg och skola ska komplettera varandra (Munkhammar, 2001). Detta förändrade 

pedagogiska synsätt medförde att skolbarnomsorgen skulle vara ett komplement till skolan istället för 

till hemmet. Saar, Löfdahl & Hjalmarsson (2012) beskriver de stora förändringar som 

fritidspedagogerna och fritidshemmet har upplevt de senaste 20 åren, då integreringen med skolan 

ägde rum, vilket medförde att fritidspedagogen skulle vara ett komplement till skolans verksamhet. 

Både lärare och fritidspedagoger uppfattar att dessa förändringar med fritidspedagogens profession 

samt villkor påverkar såväl lärare som elever eftersom fritidshemmet tidigare har stått utanför skolan 

som en egen verksamhet. Det övergripande syftet med integreringen mellan skola och fritidshem var 

att spara pengar inom kommunerna genom att samla personal och resurser under samma tak. Det 

pedagogiska syftet med integrering mellan verksamheterna hade sin utgångspunkt och teori i att 

elevernas utveckling och lärande skulle främjas genom att skapa trygghet, kontinuitet och helhet med 

en komplettering av fritidspedagogernas resurser under skoltid poängterar (Hippinen, 2011).  

 

Hippinen (2011) påpekar att utbildningen för fritidspedagoger har förändras genom åren och med 

detta det nya begreppet grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, vilket benämns 

fritidslärare. Sedan två decennier så har fritidspedagogens huvudsyssla skett inom skolverksamheten 

med skiftande åtagande. Fritidspedagogens sätt att agera beror på hur denne tolkar uppdraget och 

även hur rektorn tilldelar uppgifter och hur förväntningar hos övriga kollegor ser ut som och hur de 

tolkar fritidspedagogens yrkesroll (Hippinen, 2011). Redan för 15 år sedan så beskriver Haglund 

(2004) att fritidspedagogens yrkesroll hade blivit mer "skolifierad". Hjalmarsson (2010) lyfter 

begreppen lärarprofession och läraryrke, dessa är väl valda begrepp då det handlar om individens 

personliga erfarenheter, livssituation och utbildningar. Fritidshemspedagogiken ryms inte inom 

skolstrukturen såvida den inte formas mer till en skolanpassad variant (Haglund 2004).  

2.2 Det komplexa med att kombinera två olika uppdrag  
Ackesjö, Nordänger & Lindqvist (2016) utförde en studie med utgångspunkt i hur de ny utbildade 

fritidspedagogerna framhäver sig i gränslandet mellan tradition och de nya avsikterna med 

yrkesrollen som blir tydliga under lärarutbildningen och hur detta balanseras den första tiden på 

arbetsmarknaden. Resultatet i Ackesjö m.fl.(2016) studie poängterar det komplexa med att befinna sig 

i gränslandet mellan det professionella landskapet och de villkor för yrkesrollen som 

arbetsmarknaden visar som präglas mot de traditionella professionsidentiteterna. Hansen Orwehag & 
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Mårdsjö Olsson (2011) menar att i läroplanen ingår det praktiska och estetiska ämnen som 

fritidspedagogen kan tillföra i skolan som grundskolläraren inte är utbildad för eller är så bra på. De 

förväntningar och uppdrag som lärarutbildningen förespråkar för fritidspedagoger skiljer sig hur 

fritidspedagogerna upplever att kraven och villkoren ser ut på arbetsmarknaden. Vilken roll och hur 

fritidspedagogerna identifierar sig i sin yrkesutövning skiljer sig. En del av fritidspedagogerna som 

deltog i Ackesjö m.fl. ( 2016) studie kallar sig för fritidspedagog som följer de traditionella sätten att 

identifiera sig medans andra intar en dubbel yrkesroll och identitet, vilket både innebär att arbeta på 

fritidshem som huvudsyssla samt att arbeta med sitt praktiska eller estetiska ämne som de har 

behörighet i. Samtidigt så intar några en slags ny roll som fritidspedagog (Ackesjö m.fl., 2016). Det 

framkommer också att några av de nyexaminerade fritidspedagogerna avstår helt från att undervisa i 

det ämne de har behörighet i och detta beror på att de vill lägga all fokus på fritidshemmets uppdrag 

och tillbringa mindre tid under den formella skoldagen (Ackesjö m.fl, 2016).  

2.3 Fritidspedagogens arbetsuppgifter  
Andersson (2013) poängterar att många fritidspedagoger känner att uttrycket ”att ställa upp” är 

kopplad till fritidspedagogens arbetsuppgifter. Vilket innebär att om lärarkollegorna är sjuka så får 

fritidspedagogen rycka in lite här och där för att få dagarna att fungera. Rektorer och fritidspedagoger 

tycker att det är oklart hur fritidspedagogens yrkeskategoris funktion är och vilka arbetsuppgifter de 

har (a.a). Saar, Löfdahl & Hjalmarsson (2012) påpekar att fritidspedagogens arbetsuppgifter är 

beroende av vilken lärare de samarbetar med och har betydelse om pedagogen blir enbart en resurs i 

gruppen eller tar en egen lektion. Hansen Orwehag (2015) menar att en del fritidspedagoger gärna 

”sparar” sig till fritidshemsverksamheten och då intar en mer passiv roll underordnad läraren under 

skoltid. Pihlgren (2011) poängterar att fritidspedagogens arbetsuppgifter innebär att stödja barnen 

med deras identitetsutveckling. Anderssons (2013) menar att lärarna väldigt sällan rycker in för att 

täcka på fritidshem. Många fritidspedagoger har svårt att hävda sin kompetens gentemot läraren. En 

del lärare anser att fritidspedagogen ska ställa upp på att rätta elevernas arbetsböcker. De flesta 

fritidspedagogerna välkomnar arbetet inom skolan och vill gärna hålla lektioner inom sitt 

kompetensområde(a.a).  

 

Hvidtfeldt Stanek (2015) beskriver att den professionella kunskapen för den enskilde 

fritidspedagogens arbetsuppgifter kan vara otydliga och svåra att argumentera för med tanke på den 

otydliga formuleringen av yrkesrollen. Denna vaghet kan skapa hinder i alternativa vägar och 

formuleringar för samarbete i skolundervisningen med lärare. Hvidtfeldt Stanek (2015) forskning 

visar att fritidspedagogerna ibland hamnar som speciallärare, hjälplärare, klasslärare rollen och i 

skolans ämnes didaktiska mål när de ingår i undervisningen. Det samarbete som finns mellan 

fritidspedagog och lärare under skoltid går ”enkelriktad”.  Lärarnas mål förs över till 

fritidspedagogernas mål snarare än att se fritidspedagogernas specifika kunskaper om eleverna och 

hur detta tas till vara under skoltid. Hvidtfeldt Stanek (2015) menar att fritidspedagoger anser att det 

har ett likvärdigt och bra samarbete med lärarna. Hvidtfeldt Stanek(2015) forskning visar att 

fritidspedagoger föredrar att genomföra sina egna planerade aktiviteter under skoldagen. 

Fritidspedagogen hamnar ofta som assistenter inne i klassrummet tillsammans med läraren. Vid dessa 

tillfällen upplever fritidspedagogen att hjälpen i klassrummet blir riktad mot läraren och inte mot 

eleven men generellt så är hjälpen i klassrummet positiv för elevgruppen(a.a).  
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2.4 Varierade arbetsuppgifter  
Hjalmarsson (2010) menar att lärare definierar fritidspedagogens kompetens till praktiska eller 

estetiska ämnen och omvårdnad. Hon beskriver att fritidspedagogens huvudsakliga uppgift är 

grupprelationer och elevers sociala utveckling. Fritidspedagogens roll begränsas med detta uttryck då 

yrkesrollen innebär mer än så. Anderssons (2013) forskning visar att när det kommer till 

utvecklingssamtalen så sker det på ojämlika villkor. Lärarna har mer pedagogisk planeringstid och 

fritidspedagogen saknar oftast förtroendetid. För att ge samma tid till fritidspedagogen måste 

tjänstgöringsavtalet omförhandlas och resurser fördelas. En del fritidspedagoger ses som 

understödjare åt läraren istället för att fritidspedagogens specialkompetens kommer fram. 

Fritidspedagogerna hamnar oftast som ”lärarassistenter” under skoltid. Ackesjö, Nordänger & 

Lindqvist (2016) forskning visar att nyutbildade fritidspedagoger får hävda deras traditionella 

yrkesfält och avgränsade ansvars och kunskapsområde så väl mot rektorer samt lärare på skolan. 

Haglunds (2004) forskning visar att för 15 år sedan så deltog lärarna till viss del i fritidsverksamheten 

på eftermiddagen. Att ta del av varandras verksamheter ökar kunskapen och förståelse kring 

varandras yrkesroller, vilket också gynnar samarbetet mellan olika yrkeskategorier. Andersson (2013) 

påpekar att i arbetslagets vardagliga arbete kring eleverna är det viktigt att kunna utbyta information 

kring upplevelser och iakttagelser om eleverna. Oftast sker sådan informations utbyte på rasterna. 

Hjelte (2005) menar att samhällets status skillnader är bidragande orsak till att läraren dominerar 

inom skolomsorgen. Ackesjö, Nordänger & Lindqvist(2016) beskriver att en ny professionsidentitet 

håller på att utvecklas och det sker inte utan kamp om legitimation för professionen och därmed också 

balansera makförhållandena mellan de olika yrkesgrupperna.  

2.5 Arbetslag 
Under 1990- talet när integreringen mellan skola och fritidshem sker bildas en helhetssyn som gör att 

arbetslag växer fram, där fritidspedagoger och lärare skulle genom varandras kompetenser och olika 

yrkesroller komplettera varandra för att utveckla elevernas inlärning och utveckling (Hippinen, 2011).  

Lärarna och fritidspedagogerna hade i början svårt att få arbetslaget att fungera på grund av att man i 

vissa fall inte visste hur ett samarbete skulle vara (Hippinen, 2011). Fritidspedagoger och klasslärare 

kunde ha svårt att kommunicera på grund av att man har olika föreställningar om vad olika begrepp 

inom skolan innebar (a.a). Redan år 2005 diskuterar Hjelte hur viktigt det är med gemensam 

planeringstid för lärare och fritidspedagog. "Personkemin" är ibland viktigare än olika utbildningar 

som påverkar arbetslaget. Arbetslag är viktigt för att känna delaktighet och att varje individ har 

möjlighet att tillföra sin del. Arbetslag ger även en "vi" känsla, tillsammans arbetar vi för eleverna. 

Gränserna mellan yrkesgrupperna och verksamheterna tycks inte längre så stor, delvis tillhör man 

samma grupp. Hjelte (2005) tolkar det som att den "nya skolan" ger nya möjligheter att komplettera 

varandra. Skolan har en skyldighet att minst en gång per termin hålla ett utvecklingssamtal med 

föräldrarna. Utvecklingssamtalen ska innehålla hur eleven har uppnått sina mål och vad som är nästa 

steg för att komma dit. Fritidspedagoger skapar aktiviteter för att stödja eleven i sin kunskap och 

sociala utveckling. vilket innebär att fritidspedagogen bör vara en del av utvecklingssamtalen 

(Holmberg, 2011).  

 

Kärrby & Lundström (2004) har genom en kombinerad kvalitativ samt kvantitativ undersökning 

försökt lyft fram vilka fördelar integrering mellan lärarna i verksamheten kan ha för betydelse i 

praktiken. Studien har sin utgångspunkt i författarnas tolkning om ju mer de olika yrkesgrupperna 

samarbetar kring klassrumsarbetet desto större är möjligheten för att lärarna lär sig av varandra samt 
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att det återspeglar sig i praktiken. Kärrby & Lundström (2014) menar att vinnarna i samarbetet mellan 

yrkeskategorierna var lärarna då skolan är den mest dominerande verksamheten. 

Undervisningsskyldigheten som lärarna har, gör att deras arbete ses som viktigare är 

fritidspedagogen (Hjelte, 2005). Men detta betyder inte att fritidspedagogen inte har möjlighet att 

påverka innehållet i skolverksamheten. Tanken är att kunna komplettera varandra. Oftast är det 

läraren som planerar undervisningen som läraren sedan förmedlar till fritidspedagogen. Planeringstid 

läggs oftast på eftermiddagen vilket gör det svårt för fritidspedagogen att vara med. Fritidspedagogen 

arbetar med eleverna hela dagen i olika arenor, vilket ger fritidspedagogen olika kontexter av 

elevernas konkreta erfarenheter (Hjelte, 2005). Andersson (2013) påpekar att i arbetslagets vardagliga 

arbete kring eleverna är det viktigt att kunna utbyta information kring upplevelser och iakttagelser 

om eleverna. Oftast sker sådan informations utbyte på rasterna (Andersson, 2013) 

2.6 Att komplettera skolans verksamhet 

Hvidtfeldt Stanek (2015) poängterar att det inte finns några anvisningar om vilka arbetsuppgifter som 

fritidspedagogen bör utföra under skoltid. Hvidtfeldt Stanek (2015)  beskriver även att det är 

väsentligt att definiera tydligt de skilda kunskapsområden, kompetenser och ansvarsområden för att 

undvika att fritidspedagogens roll reduceras endast till ”lärarassistent”. När lärare och fritidpedagog 

arbetar tillsammans sker detta under skoltid, det sker sällan att lärarna deltar i 

fritidshemsverksamheten vilket gör det svårt att planera och mötas för ett samarbete (Hvidtfeldt 

Stanek, 2015). Vilket innebär att oftast har lärarna ansvar för eleverna när fritidspedagogerna har tid 

att planera och omvänt när lärarna har planering.  

Rohlin (2011) poängterar att det är av största vikt att samarbetet mellan fritidspedagog och lärare 

ständigt utvecklas för att stödja elevens mångsidiga utveckling. I undervisningen måste 

fritidspedagogen veta vad som pågår och vara delaktig i både planering och genomförande. Detta för 

att kunna få ett perspektiv på vad som rör sig i huvudet på enskilda elever under både skoltid och 

fritidshemstid. Lärarna måste genom dialoger med fritidspedagogerna samtala om elevers val av 

aktiviteter och den sociala relationen som ständigt utvecklas på fritidshemstid och vilka effekter det 

kan ha på undervisningen samt i relationskapande i klassrummet menar Rohlin (2011). Hansen 

Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) belyser att fritidspedagogerna ibland har sådana kunskaper eller 

utbildning som lärarna saknar eller behöver utveckla. Det är betydelsefullt att fritidspedagogerna 

kompletterar med sina kunskaper som exempelvis behörighet i praktiskt – estetiskt ämne under den 

formella skoldagen(a.a). Lärare formulerar ofta och ger uttryck för att fritidspedagogernas 

expertområde är den sociala kompetensen, vilket innebär konflikthantering, kamratskap och 

inkludering i barngruppen.  Lärarna menar att de överlämnar dessa områden till fritidspedagogerna 

för att utnyttja allas yrkesgruppers kompetenser under skoldagen(a.a). Hansen Orwehag & Mårdsjö 

Olsson (2011) menar att när man ser de sociala kompetenserna och det kognitiva innehållet av 

lärandet som en helhet istället för delar, så har man en medveten inställning som lärare till 

läroplanens mål och kunskapskrav. Genom att se lärandet ur ett bredare perspektiv, vilket är från de 

fria miljöerna och hur detta sedan kan påverka elevernas utveckling och lärande i klassrummet.  

Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) menar att det är betydelsefull att skapa helhet i elevernas 

vardag inom skolans ram. När sammanfogning sker mellan lärare och fritidspedagog så skapas den 

helhet som behövs i elevernas livssituation och fritidspedagogerna kompletterar skolans mål med sina 

kompetenser(a.a).  
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2.7 Fritidspedagogens förutsättningar 

Hjalmarsson & Löfdahl (2014) menar att fritidspedagogens professionella kompetens är omsorg och 

estetiska förhållningsätt. Kompetens som omfattar att uppmärksamma professionella strategier, både 

kollektivt och individuellt vilket innebär att förebygga konflikter, visa omsorg för elever som känner 

sig uteslutna samt att få en balans och hållbart omsorgsklimat i gruppen så att eleverna värnar om 

varandra. Hjalmarsson (2010) menar att fritidspedagoger kan ha svårigheter med att avgränsa sina 

arbetsuppgifter då de ska hitta en balansgång mellan skola och fritidshem.  Tolka och förstå elevernas 

behov genom att vara lyhörd och flexibel. Fokus sker i grupprelationer med elevernas allmänna 

utveckling och övergripande sociala utveckling och detta sker i konkreta sammanhang med elevernas 

praktiska lärande. Hjalmarsson (2010) lyfter att fritidspedagoger har förhållandevis god tillit till sin 

egen yrkeskompetens speciellt när det kommer till att kunna vara flexibel och att ändra planeringen 

efter vad som krävs men även att ge eleverna trygghet och positivism och på så vis öka elevernas 

självförtroende. Några fritidspedagoger definierar sig själva som skolpedagoger, med 

skolpedagogsbegreppet menas skolanställds identitet med förpliktelse mot skolans ämnesdidaktiska 

mål. I samtänkande begreppet menas att fritidsläraren uttryckligt fastförhållande vid sin identitet som 

fritidslärare och har sin huvudsyssla på fritidshemmet (Hvidtfeldt Stanek, 2015). 
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3 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att beskriva lärarnas uppfattningar om fritidspedagogens 

arbetsuppgifter under skoltid genom att intervju verksamma lärare. I vår studie har vi följande 

frågeställning som utgångspunkt:  

 

- Hur uppfattar sex lärare fritidspedagogens arbetsuppgifter? 

- Kan man se någon skillnad på geografiskt skilda områden när det gäller fritidspedagogens 

arbetsuppgifter?  
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4 Metod 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vår forskningsmetod. Vi motiverar val av metod samt 

beskriver vårt urval av informanter, genomförandet av studien samt hur vi har genomfört analysen 

och tolkningsarbetet.  

4.1 Metod för insamling av data 
Vi har genomfört en kvalitativ studie för att besvara vår frågeställning. Vår studie bygger på empiriskt 

material från intervjuade lärare, för att synliggöra lärarnas uppfattningar kring fritidspedagogens 

arbetsuppgifter. Vi ville undersöka deltagarnas uppfattningar och erfarenheter och då är intervjuer 

som kvalitativ metod ett lämpligt val. Anledningen till att vår studie är kvalitativ är att vi har ett 

intresse att gå på djupet och på så vis få en närhet att tolka det insamlade datamaterialet vilket Fejes & 

Thornberg (2009) menar är betydelsefullt i en kvalitativ studie.  

 

Metoden vi har använt oss av är semistrukturerade intervjuer vilket baserar på få öppna 

intervjufrågor med tillhörande följdfrågor beroende på vilka svar vi fått. Vid intervjuerna har vi spelat 

in samtalen med hjälp av en diktafon samt fört stödanteckningar för att sedan transkribera och 

slutligen analysera det empiriska materialet. Genom intervjufrågorna har vi sökt efter svar hur lärare 

beskriver och uppfattar fritidspedagogens arbetsuppgifter. Fördelarna med att använda sig av 

kvalitativa intervjuer är att man får ett brett material att använda sig av i sin studie. Vi är medvetna 

om att det finns svagheter med intervjuer, vilket är att informanterna kan bli påverkad av tillfället 

eller platsen, vilket kan ge en begränsad bild av studieobjektet menar Ahrne och Svensson (2015).  

 

Vi har genomfört intervjuerna tillsammans för att få en bredare och djupare förståelse för att kunna 

reflektera tillsammans och gemensamt transkribera det empiriska materialet. Ahrne och Svensson 

(2015) beskriver att fördelarna med att göra intervjuerna tillsammans är att en av oss kan koncentrera 

sig på diktafonen och ställa frågor och den andre kan föra fältanteckningar och följa upp spår i 

intervjuerna. Vi är medvetna om att när vi är två som intervjuar en informant så kan det uppstå olika 

maktförhållande där vi som intervjuar kan upplevas som i överläge.  För att skapa en avslappnad och 

trygg stämning vid intervjuerna har vi startat med några vardagliga frågor samt att 

intervjupersonerna fått välja en plats där intervjun ägt rum. 

4.2 Urval 
Men tanke på vårt syfte så behövde vi hitta lärare som arbetar med fritidspedagoger under skoltid, 

detta medförde att det blev lågstadiet lärare som vi fokuserade på. Under två veckors tid så 

intervjuade vi sammanlagt sex lärare på tre olika skolor. Vi valde medvetet två olika skolor i 

geografiskt skilda områden.  

 

Vi har använt oss av ett tvåstegsurval i vårt letande efter informanter, vilket Eriksson Zetterquist & 

Ahrne (2011) beskriver att först kontakta organisationen och därefter den enskilde individen. I vårt 

urval började vi med att skicka ut ett missiv till tre rektorer (se bilaga 1) på tre olika skolor för att få 

deras samtycke till att vi genomför intervjuer på deras skola. På ena av de tre skolorna så var det 

rektorn som valde ut två lärare som vi kunde intervjua. På de andra två skolorna så tog vi kontakt 

med expeditionen på skolorna för att finna alla lärare som arbetar på lågstadiet och tillsammans med 

fritidspedagoger. När vi hade fått mailadresser till alla lärare på lågstadiet så skickade vi ut ett missiv 
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(se bilaga 2) till dem. De fyra första som svarade att de var villig att delta i vår studie bokade vi in en 

intervju med. Samtliga sex lärare motsvarar våra urvalskriterier. Vi har medvetet valt att inte beskriva 

informanternas ålder och yrkeserfarenhet med tanke på risken att avslöja deras identitet.  

4.3 Genomförande  
Informanterna fick välja tid och plats för när intervjuerna skulle äga rum, vi informerade om studiens 

syfte som är att beskriva lärarnas uppfattningar om fritidspedagogens arbetsuppgifter under skoltid. 

Vi inledde intervjun med att förklara de fyra forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2014) 

beskriver. Vi informerade om deras rättigheter att avbryta intervjuerna om de så önskar. Vi beskrev 

intervjuernas upplägg för informanterna och att vi ska använda oss av semistrukturerade frågor, 

vilket innebär att de får svara fritt på tre övergripande frågor (se bilaga 3) med tillhörande följdfrågor. 

Med tanke på att vi tappade en inspelad intervju på diktafonen så valde vi att även använda oss av 

mobiltelefon som stöd under de resterade intervjuerna, detta innebar också att vi fick genomföra en 

till intervju med en ny lärare.  Att vi förde stödanteckningar grundar sig i att vi inte vill missa centrala 

fraser, kroppsspråk och miljöbeskrivningen och om tekniken mot förmodan faller menar Eriksson 

Zetterquist och Ahrne, (2011). Intervjuerna har skett enskilt med en lärare i taget på skolorna och detta 

för att de inte ska kunna bli påverkad av varandras svar och tankar. Vi har transkriberat direkt efter 

de genomförda intervjuerna för att intervjusituationen ska kännas aktuell. Eriksson Zetterquist & 

Ahrne (2015) poängterar att det är betydelsefullt att transkribera direkt efter genomförd intervju för 

att få en första analys av sitt empiriska material och därefter kan man gå fram och tillbaka mellan 

intervju och analys. 

4.4 Etiskt ställningstagande  
De första vi tog upp var samtyckeskravet vilket innebär att de lärare som deltar har själva rätt att 

bestämma om de vill delta och om de vill avbryta intervjun. Lärarna informerades om 

Informationskravet som syftar till att beskriva vårt forskningssyfte och att det deras deltagande är helt 

frivilligt och att de har möjlighet att svara på våra frågor eller att avstå (se bilaga 2). Vi bad om 

samtycke om att få använda oss av en diktafon vid intervjuerna som underlättar för vår kommande 

transkribering. Under intervjuerna förde vi stödanteckningar vilket medförde att informanterna hade 

möjligt att avbryta ljudinspelningen om de så önskade. Vi berättade att materialet endast kommer att 

användas för studiens syfte och kommer därmed att raderas efter analysen och detta är nyttjande 

kravets syfte. Konfidentialitetskravet ställer kravet att vi informerar att de enskilda personerna och 

personuppgifterna kommer att vara skyddade och dessa kommer inte att nämnas i studien och är helt 

anonyma och därmed förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av vårt insamlade empiriska 

material. Vi väljer att benämna alla informanter för lärare i vår studie.  

4.5 Bearbetning av data 
Transkriberingen genomförde vi tillsammans genom att lyssna på de inspelade intervjuerna och skrev 

noggrant ner allt som sades med undantag för småprat som uppstod i början samt i slutet av 

intervjuerna. Med hjälp av stödanteckningarna så upplevde vi att det vart lättare att tolka sådant som 

lät otydligt på diktafonen. Därefter har vi noggrant granskat och analyserat datan genom att läsa 

igenom intervjuerna ett flertal gånger. Rennstam & Wästerfors (2011) menar att under läsningen av 

sitt material måste man läsa om och om igen och på något sätt ordnas eller delas upp för att på så vis 

bli förtrogen med sitt material.  Därefter har vi jämfört svaren, hittat mönster, sorterat och på så vis 

har vi hittat likheter och olikheter mellan lärarnas uppfattningar, och genom dessa har olika teman 
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successivt växt fram i vårt analysarbete. Teman växte fram genom att vi fastnade för något uttalande 

och sedan jämförde vi med vad övriga lärare sagt och kunde på så vis hitta likheter, oliketer och 

variationen i det empiriska materialet. Rennstam & Wästerfors (2011) menar att det är innebörden och 

variationen som är viktigast i en kvalitativ studie inte mängden data.  Vi har noggrant granskat 

genom att läst igenom vårt transkriberade material. Vi har gått fram och tillbaka mellan intervjuerna 

och noggrant läst och lyssnat om och om igen på vad varje informant har sagt och vilka ämnen de 

berör.  

4.6 Analysmetod 
Vi är inspirerade av hermeneutiks ansats vilket innebär att vi som forskare försöker tolka, leva oss in i 

och förstå lärarnas upplevelser även om man själv inte har samma erfarenheter (Hyldgaard, 2006). 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av få öppna frågor under intervjuerna är att det ska 

finnas utrymme för informanterna att utveckla deras egna upplevelser och erfarenheter under 

intervjuerna. Westlund (2009) menar att det är positivt med få intervjufrågor för informanterna så att 

de inte blir för hårt styrda av intervjuaren. En del av hermeneutiken handlar om att uppleva, förstå 

och leva sig in i andras människors tankar och därför har vi valt intervjuer som vårt verktyg till data 

insamlingen.  Detta för att synliggöra lärarnas uppfattningar kring fritidspedagogens arbetsuppgifter. 

Hermeneutiken var en utgångspunkt i vår tolkningsprocess i det empiriska materialet, vi delade upp 

intervjusvaren i olika grupperingar som vi sedan tolkade och bearbetade till en helhet. Vi bearbetade 

det empiriska materialet genom att dela in lärarnas uttalande och påstående under passande rubriker 

som var gemensamt i deras uttalande under intervjuerna. Vi har försökt att tagit avstånd från våra 

egna värderingar och erfarenheter i vår tolkningsprocess av materialet genom att lägga våra egna 

åsikter åt sidan så att det inte skulle påverka resultatet.  Vi har haft en öppen inställning under 

tolkningsarbetet vilket har gjort att det har skapas olika teman. Westlund (2009) menar att forskningen 

kan få oväntade riktningar över de ursprungliga forskningsfrågorna och det viktigt att forskaren har 

en öppen inställning. Genom att vi hade en öppen inställning under analysarbetet av det empiriska 

materialet så uppstod det nya intressanta teman som inte var de ursprungliga intervjufrågorna som vi 

hade som hjälpmedel.  

 

Redan under intervjuerna så började vi tolka och analysera det lärarna sade. Vi höll stort fokus på 

informanten. Vi lyssnade, spolade tillbaka, skrev, skrev om för att ha allt på nedskrivet på papper. Vi 

är inspirerade av Ad hoc metoden i vårt analysarbete. Detta innebär att vi först förutsättningslöst läste 

igenom empirin. Därefter skrev vi stödord som är kopplat till studiens syfte. Sedan gjorde vi en 

överblick över materialet och därefter en djupare genomgång för att slutligen se gemensamma drag 

och även olikheter som skapade olika teman. Vilket innebär att det transkriberade materialet 

sorterades för att hitta mönster slutligen hitta teman och gemensamma nämnare i lärarnas 

uppfattningar.  Fejes & Thornberg (2009) beskriver Ad hoc analysmetoden vilket innebär att forskaren 

kombinerar fritt mellan två eller olika metoder för att hitta teman och mönster i sitt material för att 

slutligen göra en sammanställning i analysarbetet. Fejes & Thornberg (2009) lyfter att analys och 

databearbetning innebär att koda data, rad för rad och ord för ord när du tolkar och läser för att se 

skillnader och likheter i datan eller genererar kategorier eller teman av informanternas uppfattningar. 

När detta var gjort började vi med vår sammanfattning av resultatet. I analysen av det insamlade 

empirin har vi delat upp informanternas svar i olika grupperingar för att sedan strukturera till 

lämpliga rubriker som växt fram under analysarbetet. Vårt resultat har successivt växt fram genom att 

vi fått fram delar av det empiriska materialet som till slut har blivit en helhet av problemställningen.  
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4.7 Metoddiskussion  
Metoden vi valde för vår studie var semistrukturerade intervjuer detta med tanke på att vi ansåg att 

detta var lämpligaste sättet för att få lärarnas uppfattningar om fritidspedagogens arbetsuppgifter. 

Stukát (2009) menar att vid mer ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer så utnyttjas 

samspelet mellan informanten och den som intervjuar till att få så fyllig information som möjligt. Vi 

fick svar av två lärare på två skolor som kunde tänkas sig att delta i vår studie. På en av skolorna var 

det rektorn som tog kontakt med lärarna som arbetade tillsammans med fritidspedagogerna, som 

därefter kontaktade oss för en intervjutid och plats. Vi är medvetna om att när rektorn väljer ut 

informanter så kan detta påverka resultatet, eftersom rektorn kan välja informanter som har bra eller 

dålig samarbetsförmåga med fritidspedagoger. Det var svårt att hitta lärare som var villiga att ställa 

upp under vår tidsram för intervjuerna med tanke på att lärarna är hårt belastade under denna period 

av läsåret. Detta berodde på att de har utvecklingssamtal, nationella prov och bedömningar av elever. 

Så vi fick vara väldigt flexibla och anpassa oss efter deras tider och önskemål som var lämpliga för 

informanterna.  

 

Vi valde att ha tre stora frågor som utgångspunkt under våra intervjuer för att sedan kunna ställa 

följdfrågor efter informanternas svar. Stukát (2009) menar att genom att ha få huvudfrågor som ställs 

lika till alla informanter så kan man sedan individuellt följa upp under intervjun. Vid följfrågorna 

använde vi oss av informanternas egna ord. Detta för att tydliggöra vårt intresse för det som vi 

studerar och på så vis få informanter att tryggt berätta mer, detta menar Eriksson Zetterquist & Ahrne 

(2015) är viktigt att ha i åtanke under intervjusituationen.  Informanterna var alla vältaliga och villiga 

att dela med sig av sina erfarenheter och vi upplevde inte att vi behövde jaga svar från dem. Vi 

upplevde att det var lagom med tre övergripande frågor med några enstaka följdfrågor. Om vi hade 

haft fler frågor så tror vi att det hade blivit mycket upprepningar av informanternas svar.  Ibland 

uppstod det tystnad och pauser under intervjuerna och det var för att informanterna behövde tiden 

att tänka och reflektera och den tiden gav vi dem. Eriksson Zetterquist & Ahrne (2011) beskriver att 

den som intervjuar ska inta ett förhållningsätt under intervjusituationen som innebär att lyssna på den 

som talar på ett tålmodigt sätt samt att göra det på ett reflekterade sätt. Stukát (2009) påpekar att vid 

kvalitativa studier så är det oftast variationen av uppfattningar som söks vilket få intervjufrågor kan 

möjliggöra. Vi valde medvetet att vara så tysta som möjligt och ha en neutral min. Detta gjorde vi för 

att inte påverka informanternas svar. Innan intervjun startade berättade vi för informanterna att vi 

skulle hålla neutral min för att inte påverka informanterna.  

 

En nackdel med intervjuer kan vara att man ibland kan få de svar de intervjuade tror att vi vill höra. 

Det kan även vara så att informanterna var mer positiva än de i verkligheten egentligen är och det i 

syfte att ge oss som intervjuare svar som de tror att vi vill höra. Vi är medvetna om att detta kan 

påverka vårt resultat.  I resultatet har vi tagit bort ehh, mhh, oo från informanternas svar då vi 

upplevde att det blev strulligt och otydligt att läsa. För övrigt har vi försökt behålla citaten efter 

informanternas svar. Det positiva var att lärarna fick tala fritt om sina erfarenheter kring 

fritidspedagogens arbetsuppgifter. Vi upplevde att intervjumiljön blev väldigt avslappnad när de 

själva fick välja plats där intervjun skulle äga rum. En av lärarna tände ett ljus under intervju vilket 

gav en avslappnad rofylld stämning. Vi valde medvetet att inte skicka ut de tänka intervjufrågorna i 

förväg med risk för att informanterna inte skulle tala från hjärtat under intervjuerna och kan påverka 

resultatet.  
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Med tanke på tiden vi hade att genomföra vår studie så är materialet fullt tillräckligt. Vi upplever att 

vi har fått en god trovärdighet i vår studie med tanke på att vi genomfört studien efter den 

forskningsplan vi har haft som utgångspunkt och följt den noga. Dahlin & Ivanoff (2011) beskriver att 

för att en studie ska bli trovärdig så ska den vara noggrann och systematiskt genomförd och att detta 

ska bi tydligt för läsaren. Svennson & Ahrne (2015) lyfter att i kvalitativ forskning är det är viktigt att 

man har en trovärdighet och lyckas övertyga sin läsare om att sitt projekt är riktigt utfört. Vårt resultat 

visar att lärarens syn på fritidspedagogens arbetsuppgifter såg väldigt olika ut beroende på vilka 

erfarenheter de hade och det i sig ger en trovärdighet. I resultatet har vi valt att använda oss av 

informanternas svar i form av citat för att öka trovärdigheten i vår studie.  
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5 Resultat 

Här redovisar vi studiens resultat. Vårt resultat visar att fritidspedagogens arbetsuppgifter ser 

varierande ut samt att det är viktigt vilken typ av personlighet man har som fritidspedagog.  

Resultatet är uppdelat i många olika teman som visar fritidspedagogens arbetsuppgifter under skoltid 

enligt de intervjuade lärarna.  Dessa teman är områden som bygger på lärarnas berörda svar vid 

intervjuerna. Citaten handlar om lärarnas syn på fritidspedagogens arbetsuppgifter. De teman som 

har byggts fram i analysarbete är: Planeringstid, Arbetsuppgifter i klassrummet, tema arbete, 

huvudsyssla, rasten, skillnader mellan stad och landsbygd, svårdefinierad yrkesroll, 

utvecklingssamtal och slutligen den flexibla rollen. Vi har delat upp informanterna efter siffror, de 

lärarna som arbetar i staden har siffrorna ett till fyra efter deras citat och lärarna från landsbygden har 

siffrorna fem och sex. Vi har medvetet valt att skilja på lärarnas svar med tanke på att vi vill se om det 

är någon skillnad mellan landsbygd och stad i de olika temana. Anledningen till att vi presenterar 

flera teman i vårt resultat är att fritidspedagogens arbetsuppgifter är varierande och mångsidigt.  

5.1 Planeringstid  
Resultatet visar för att kunna samarbeta så krävs planeringstid tillsammans. Vår studie visar att 

planeringstiden tillsammans mellan lärare och fritidspedagog ser olika ut men alla lyfter fram att det 

är alldeles för lite eller ingen tid alls. Lärarna berättar att det lätt blir korridors planering och att man 

får stjäla tid för att hinna samplanera. Genom citaten så framgår det tydligt att planeringstiden är en 

bristvara, framförallt gemensam planeringstid mellan lärare och fritidspedagog.  

 

Det ser lite olika ut hur många timmar man har, men det finns ju viss del till 

klassrummet. Den fritidspedagog som är med mig några timmar då, försöker vi den lilla 

tid vi har. Vi har jätte lite tid för planering. Det finns nästan ingenting, man får stjäla lite 

tid (3)  

 

Det vi ofta behöver planera ihop är ju när vi har haft tema då. Då har vi haft det på 

onsdagar, då har vi en stund som vi kan träffas men det är inte alltid man hinner med då. 

Så det har varit lite synd.. det har inte varit så där att då vet man att man hinner med 

allting. Då kan man få leta upp varandra, ..ja precis korridors snack. Det är inte lika 

bra.(1)  

 

Analysen visar att det såg olika ut på samma skola när det gäller planeringstiden för fritidspedagoger 

och lärare. Den planering fritidspedagogen har är lektionerna som denne har ansvar över anser några 

av lärarna. Citaten visar hur det ser ut med planeringstid på deras arbetsplatser, både i staden och på 

landsbygden så framgår det tydligt att det är en bristvara med planeringstid.  

 

ja..det är jag som har planerat men hon vet ju hur hon ska jobba..så är det ju så vi har 

ingen gemensamt  planering..som sagt jag är inte samtidigt som fritidspedagogen i 

klassrummet…utan använder då att ta ut eleverna en och en …(2)  

 

Nej vi har hittat en tid under mellanmålet. (3)  
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Vi har ingen gemensam planeringstid överhuvudtaget, utan vi kör någon rast eller kollar 

av om jag vet att jag ska jobba med om rymden så kollar jag av med fritidspedagogen. 

Och då kanske du kan göra något om rymden på bilden. Utan det är korridors planering. 

(4)  

 

Ja det hade vi, vi hade ett pass i veckan för det och sen så hade vi det i arbetslaget , ett 

stort som gällde hela klassen.(5)  

 

Ja det hade vi, en timme i veckan, det var för lite egentligen men alltså, det är ju som 

alltid en bristvara det här med planeringen men..(6)  

 

Analysen visar att det såg olika ut med gemensam planeringstid mellan lärare och fritidspedagog. 

Sammanfattningsvis så tolkar vi att planeringstiden är väldigt liten och att man stjäl tid från andra 

sammanhang såsom raster, vid mellanmål och vid möte i korridoren. 

5.2 Arbetsuppgifter i klassrummet 
Alla lärare anser att fritidspedagoger behövs och är viktiga under hela skoldagen. Resultatet visar att 

det skiljer sig hur mycket en fritidspedagog är i klassrummet och vilka arbetsuppgifter de har. Allt 

ifrån att vara behjälpig i klassrummet till att undervisa i olika praktiska ämnen under skoltid. Lärarna 

var tydliga med att de var de som lärare som har huvudansvaret över själva undervisningen och 

planeringen i klassrummet. I citaten nedan kan man utläsa att fritidspedagogens arbetsuppgifter i 

klassrummet är varierande beroende på vilken skola man arbetar på samt vilken behörighet 

fritidspedagogen har i olika ämnen. Första citatet pekar på att läraren har en fritidspedagog kopplad 

till klassen som undervisar i bildämnet och fungerar som resurs i klassen vid några enstaka tillfällen i 

veckan.  

 

Jag har en fritidspedagog i min grupp, man kan säga så här hon har bild..och den 

lektionen har hon själv..och då går jag in själv och blir resurs i en klass och sen kommer 

hon in och är mer som en resurs och hjälper mig..då kan vi vara två vid några tillfällen  

i veckan(1)   

 

Resultatet visar att det kan skilja sig hur man samarbetar med fritidspedagogen under skoltid. Citatet 

nedan visar att denna lärare har flera olika fritidspedagoger som är kopplad till klassen beroende på 

vilket ämne det gäller.  

 

Ja på så sätt så jobbar vi nu att fritidspedagogen har lektioner.  Så jag har ju flera olika 

pedagoger som jag har att göra med, en fritidspedagog har läsläxa, någon har musik och 

idrott och någon har bild… och då är ju dom själv med klassen..och jag gör annat..(2)   

 

Ett resultat i studien visar att alla lärare anser att fritidspedagogens roll är viktigt och behövs med 

tanke på storlekarna på elevgrupperna idag. Dock poängterar en av lärarna att det är svårt att föra 

dialoger med fritidspedagogen då de nästan aldrig befinner sig i klassrummet samtidigt, utan 

undervisar eleverna på varsitt håll. En av lärarna framhäver hur viktiga fritidspedagogerna är för 

barnets hela utveckling genom att komplettera varandra under barnets hela skoldag. Citaten nedan 

visar att en lärare anser att fokus ska läggas på att man kompletterar varandra för barnens hela 
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utveckling och det andra citatet visar på att läraren anser att det är läraren som har den ledande rollen 

i klassrummet men att fritidspedagogen avlastar med att ha halvklasser.  

 

Lägga fokus på att man ska komplettera varandra och hjälpas åt med barnens hela 

skoldag på olika sätt med olika fokus och olika innehåll och olika styrkor och det ska vi 

liksom göra på bästa sätt.(3)  

 

Det är ju oftast jag som har den ledande rollen, det är jag som håller i genomgångarna 

och det är jag som delegerar när vi ska dela grupper..vilka som går och vilka som går 

vart..vilka som går..kanske ha lite mer läsning med några och då är det kanske jag som 

går eller fritidspedagogen..eller att jag ..eller fritidspedagogen tar den lilla gruppen..min 

fritidspedagog hon har bild..då har vi halvklass och sen byter vi varann vecka ( 4).  

 

Vi tolkar detta att lärarna har olika syn på fritidspedagogens arbetsuppgifter i klassrummet och de har 

svårt att konkret beskriva vad fritidspedagogen faktiskt gör. Analysen visar att Fritidspedagogen 

hamnar lätt i klassrummet som hjälplärare eller resurs och avsikten är kanske inte alltid det från 

lärarens sida men oron kan vara att läraren känner att fritidspedagogen blir utnyttjad om läraren 

kräver mer. Sedan framgår det att gemensam planeringstid är en bristvara vilket gör att det är läraren 

själv som planerar lektionerna. En del av lärarna uttryckte sig ” mina elever” vilket gör att de kanske 

av den anledningen vill ha den kontrollande rollen. Nedan är ett exempel hur man tar tillvara på allas 

kompetenser i klassrummet och i undervisningen.  

 

Vi hade samtal kring innan lektioner. Vad brinner du för? Vad är jag bäst på? Jag som 

klasslärare var ändå ansvarig för klassens situation så där. Alltså kan man få folk på 

banan så kan man göra hur mycket som helst. Jag som klassföreståndare och ansvarig 

över hela gruppen, med fritidspedagogen har lika stort inflytande på lärande som jag 

hade.(5)  

 

Ovan beskrivs i citatet att läraren på landsbygden har arbetat nära en fritidspedagog under en lång 

tid. Läraren har haft fritidspedagogen i klassrummet mest hela dagen. De hade gemensam 

planeringstid där de kunde gå igenom vilka styrkor och intressen man har och utifrån det planera 

undervisningen för elevernas bästa. Detta menar läraren möjliggör för att se alla eleverna och 

engagera dem. De hade tydliga uppdelningar i vissa ämnen såsom bild och praktiskt lärande. Läraren 

upplevde själv hur imponerad denne blev av fritidspedagogens kunnande i utomhuspedagogik som 

hon även använde till praktisk matte. Läraren menar också att fritidspedagogen hade lika stort 

inflytande på elevernas lärande. Nedan visar citatet hur fritidspedagogens kompetenser kan tas till 

vara under skoltid.  

 

Att man med hjälp av fritidspedagogens aktiviteter med barnen kanske man kan ha fler 

och större grupper ute på skolgården och ha verksamhet. Det kan frigöra tid för andra 

undervisande lärare att kunna ta möten, att ha mindre grupper och på sätt då, ja göra 

både verksamheten mer innehållsrik och effektivare på något sätt med hjälp av 

fritidspedagogerna(6)   
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Sammanfattningsvis tolkar vi att fritidspedagogens roll ser olika ut på olika skolor. En del lärare 

arbetar nästan ingenting med fritidspedagogen i klassrummet medans andra har fritidspedagogen 

nästan hela dagen där fritidspedagogen är knuten till en specifik klass. Resultatet visar att 

fritidspedagogen har sin huvuduppgift som lärare i ämnen som bild, idrott, musik, temaarbete eller 

ansvarar över rastaktiviteter. På en del av skolorna så används fritidspedagogerna för att kunna 

möjliggöra för halvklasser men också som en hjälplärare i klassummet, där läraren har huvudansvaret 

över lektionen och innehållet. Analysen visar att det inte framgick någon skillnad mellan skolorna när 

det gällde fritidspedagogens arbetsuppgifter om det var på landsbygden eller i staden utan mera 

skolans organisatoriska upplägg kring fritidspedagogens arbetsuppgifter.  

5.3 Temaarbete  
Resultatet visar att två skolor har ett liknande arbetsätt, båda dessa skolor ligger i staden. De arbetar 

med tema under skoldagen där fritidspedagogen har lika stor del som läraren vid planering och 

genomförande. Läraren var mer inriktad på det teoretiska och fritidspedagogen på det mer praktiska 

och kreativa arbetet. Lärarna nämner temaarbete när det talar om samarbete och gemensam 

planeringstid med fritidspedagogerna under skoldagen. Temaarbetet ser lite olika ut på de två 

skolorna, på ena skolan arbetar de i åttio minuter i veckan och på den andra en halvdag av skoldagen. 

De valda citaten beskriver hur temaarbetet är uppdelat på skolorna mellan fritidspedagog och lärare 

och hur lika de arbetar med temat.  

 

ja..sen är det också ett annat tillfälle i veckan …och då är det mer att det är planerat ihop. 

Och det är när vi jobbar med temat, då har jag och en fritidspedagog haft en verkstad 

tillsammans och då har vi planerat upp den och och..den lektionen tillsammans,(1)  

 

Då vi har temaarbete försöker vi få liksom använda dom styrkor man har och dom 

intressen man har. Fritidspedagogerna tar hand om verkstadsarbetet och då utför det på 

så vis som dom vill..vi klasslärare tar hand om basarbete(3)  

 

Ytterligare en lärare beskriver temaarbete på skolan och hur arbetsuppgifterna fördelas mellan lärare 

och fritidspedagog. Läraren tar det mer teoretiska lärandet och fritidspedagogen fokuserar på det 

praktiska och kreativa lärandet under temaarbetet.  

 

Vi jobbar med teman, dom har en jätte stor roll i temat, dom olika verkstäderna..alltså 

labbar, eller bild också har dom utegrupper..det är ju fritidspedagoger..det är väldigt..det 

är deras ansvar att planera dom..vi planerar baslektionerna med fakta och dom planerar 

dom mer praktiska lektionerna. Så det är väldigt skönt..då får dom lite mer insyn i vad vi 

gör och vi får mer insyn i vad dom gör..och vi kan lägga fokus på fakta och dom kan 

lägga fokus på hur man anammar faktan(4).  

 

Analysen visar att temaarbetet tydligt delar upp fritidspedagogens och lärarens roll och hur man tar 

tillvara på allas olika kompetenser. Resultatet visar att lärarna anser att det kan vara ett bra sätt att 

kunna blanda åldersgrupper eller klasser och på så vis arbeta med olika samarbetsformer och få insyn 

i varandras arbetsätt. Vi tolkar att när lärarna berättar om temaarbetet så ser de det som något positivt 

och att det är något som är välinarbetat inom skolan. Lärarna beskriver temat som ett bra samarbete 

mellan olika yrkeskategorier och att det möjliggör för at ta tillvara på allas kompetenser. Analysen 
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visar att båda skolorna som har temaarbete ligger i staden och skolan på landsbygden hade inte något 

sådant arbetsätt i dagsläget.  

5.4 Huvudsyssla  
Resultatet visar att de flesta lärarna är överens om att fritidspedagogens huvudansvar är på 

eftermiddagstid på fritidshemmet men är även viktig under skoltid. Rastaktiviteter och det sociala 

samspelet ses som de viktiga arbetsområdena under skoltid för fritidspedagogen. En del lärare önskar 

att fritidspedagogen fanns mer i klassrummet under skoltid. En del av lärarna hade vetskap att 

fritidspedagogerna har behörighet i ett ämne men blev osäker om fritidspedagogen vill undervisa i de 

ämnena. En av lärarna tyckte det var skönt att få hjälp med de praktiska och estetiska ämnena 

eftersom hon själv tycker att det är svårt att undervisa i dessa. Citatet nedan visar lärarens 

uppfattningar om hur fritidspedagogen bör arbeta under skoltid.  

 

Det tycker jag är att hjälpa till med de här ämnena. Men alltså de som jag tycker är svårt 

att ha, som bild och musik och idrott, de här praktiska, och sen vet jag att dom är ju inne i 

de andra klasserna och är resurser. Är ju de också.(2)  

 

Resultatet visar att en av lärarna var väl insatt i att fritidspedagogerna har en egen del i läroplanen 

och vad fritidspedagogens arbetsuppgifter är. Läraren talade mycket om helhetssyn av eleven och 

lärandet. Vi tolkar att läraren har erfarenhet av samarbete med fritidspedagoger samt av 

fortbildningar för att främja samarbete mellan olika yrkeskategorier. I citatet nedan beskriver läraren 

samarbetet kring barnens hela utveckling under skoldagen med fritidspedagogens viktiga 

kompetenser.  

 

Fritidspedagogen har en viktig yrkesroll på vår skola med de styrkor och arbete de gör 

de har ju sin huvudsakliga uppgift i fritidshemmet på eftermiddagstid och försöker göra 

en jättebra verksamhet utifrån läroplanens allmänna del och dom specifika sakerna som 

står vad som fritidspedagogerna ska jobba med plus att vi ska samarbeta med barnens 

hela utveckling(3)  

 

En av lärarna upplever att hon har för lite av en fritidspedagog i klassrummet och önskar att de kunde 

vara två oftare. Några av lärarna upplever att eleverna ibland kan vara stökliga och att det skulle 

underlätta undervisningen om de var fler vuxna runt eleverna. I citaten nedan anser lärarna att det är 

betydelsefullt att vara fler vuxna i klassrummet. Lärarna beskriver att det är betydelsefullt att ha 

någon att bolla tankar med eftersom båda känner barnen.  

 

Ja ibland, skulle jag kunna tycka att vi ska vara två, även om de inte är så många, de är 

bara 19, ibland är det lite bökigt och stökigt då kan jag känna mig själv, nej men alltså 

huvuduppdraget måste ju vara när de tar hand om barnen efter skoltid(2)  

 

Om jag ska svara från hjärtat så är det ju att det underlättar för mig att vara en till 

vuxen..och att jag kan bolla med nån..eftersom hon känner de här eleverna lika bra som 

jag..då kan jag bolla..hur ska vi göra med den här eleven?(4)  
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Resultatet visar att en av lärarna är väl insatt i skolans riktlinjer och börjar förklarar vad 

fritidspedagogen har för uppdrag under hela skoldagen. Citatet nedan beskriver fritidspedagogens 

viktiga roll i skolan enligt läraren.  

 

Som en fritidspedagog har en jätte stor roll i skolan, skoldagen är hela dagen och det 

finns ju liksom om du tittar i läroplanen, så står det i del 1 och del 2 och så kursplanerna 

är en del som vi ska följa plus den sociala och fritidshemmen har ju också väldigt tydliga 

delar i läroplanen.(3) 

 

En del av lärarna tycker att det är skönt att få hjälp med de praktiska ämnena men blir osäker om det 

verkligen är fritidspedagogens arbetsuppgifter. I citatet nedan så framgår lärarens osäkerhet kring 

fritidspedagogens arbetsuppgifter men har kunskap om att många fritidspedagoger är utbildad i 

musik, bild och idrott.  

 

De kanske inte ska ha de här ämnena..många är ju utbildad att ha musik och bild och 

idrott…men alltså jag tycker det känns jätte tryggt..att ha hjälp med det här ämnena..bild. 

musik och idrott..det känns bra och då blir det på bekostnad av att de inte kan vara 

resurs på samma sätt för det är ju många timmar då..ska göra och ha planeringstid för(2).  

 

Analysen visar att fritidspedagoger tenderar ofta till att få hoppa runt mellan olika uppdrag under 

skoldagen efter behov vid personalbrist eller andra faktorer som påverkar. En skillnad som framgick 

var att fritidspedagogen hade mer verksamhet i utomhusmiljö med barnen på landsbygden än i 

staden. Det framgick inte varför fritidspedagogerna arbetade med utomhuspedagogik i lika stor 

utsträckning i staden. Några av lärarna uppfattar fritidspedagogens roll som svårtolkad och är rädd 

att fritidspedagogen ska känna sig utnyttjad i olika sammanhang. Genom citaten nedan så visar det att 

utomhuspedagogik är en stor del av fritidspedagogens arbetsuppgifter enligt lärarna.  

 

 

Det är mycket ute, ute verksamhet.  De fritidpedagogerna här är ute, och är kreativa, fixar 

med barnen, vi har en fantastisk ute miljö, vi kan göra vad som helst liksom(5)  

 

 

De flesta måste man säga har ju den inriktningen att dom vill jobba mycket ute med 

barnen och vill värna om miljön vi har, utomhuspedagogik(6) 

 

Resultatet visar att två av lärarna har uppmärksammat att det är fritidspedagogen som får ställa upp 

där det finns behov och inte får tillräckligt utrymme att utföra sitt uppdrag.  

 

Om det är något som saknas då är det oftast kanske fritidspedagogen som rör på sig 

också. För att den finns med under hela skoldagen(5).  

 

Dom har väl inte riktigt fått utrymme att utföra sitt uppdrag när de är i klass, att kunna 

ha utomhuspedagogik och kunna dela och så där..stötta upp på lektion eller att de oftast 

har bild..ibland är det så att det är läraren som planerar bilden och lämnar över till 
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fritidspedagogen för att de ska kunna ha fritidspedagogen mer i klass..så att de inte ska 

kunna ta ut så mycket planeringstid(4) 

 

Analysen visar en variation av att lärarna har olika uppfattningar om vad fritidspedagogens 

huvudsyssla under skoltid faktiskt är och har svårt att sätta ord på uppdraget. Många av lärarna, både 

i staden och på landsbygden nämner att utomhuspedagogik verkar vara en stor del av 

fritidspedagogens huvudsyssla under skoltid dock finns det inte alltid utrymme att utföra 

pedagogiska aktiviteter, vad detta beror på framgick inte av intervjuerna.  

5.5 Rasten  
Resultatet visar att lärarna anser att fritidspedagogen har en viktig roll när det kommer till rast eller 

rastaktiviteter och nämner det sociala samspelet som viktigt. En del av lärarna tycker att det skönt att 

fritidspedagogen blir kvar ute på rasten medans läraren själv löser konflikter inne.  Medans andra 

lärare tycker att det skönt att fritidspedagogerna löser konflikterna så att lärarna kan fokusera på 

lektionerna. I citaten nedan kan man se att lärarna anser att rasten är en viktig del av 

fritidspedagogens arbetsuppgifter.  

 

Rasten är också viktigt att dom är där. ( 1)  

 

Det kan vara yngre också som driver den frågan att fritidspedagoger att det är 

rastverksamheten som de framförallt ska vara inriktad på. Tyvärr tenderar det att bli en 

ganska tråkig debatt om vilka som ska ha rastvakter och så där och en del riktar in sig på 

att det där borde ligga mycket mer på fritidspedagogerna.(6)  

 

 En lärare påtalar genom citatet nedan att fritidspedagogen är viktig vid konflikhantering och 

betydelsen av att ha varit ute på rasten med eleverna.  

 

Hon underlättar ju jätte mycket för mig med konflikthanteringen till exempel. För det 

kan ju hon sitta i grupprummet och ta och jag kan sätta igång lektionen… om det har 

varit något på lunchrasten.. för det har jag inte riktigt tid med när det sitter 25 elever och 

väntar på att jag ska starta. . Så det är mycket jobb för henne..vi har ju olika perioder….de 

som är dålig och det som är bra..och då är det jätte skönt att ha henne.. så att hon kan ta 

det, hon som har varit ute..ja(4).  

 

Vi tolkar att lärarna anser att fritidspedagogerna är de som borde vara ute och både hålla i 

rastaktiviteter samt rastvärd. Analysen visar att fritidspedagogen behövs vid konflikhantering och det 

är viktigt att fritidspedagogerna är ute på rasterna med eleverna.  

5.6 Skillnaderna på stad och landsbygd 
Resultatet visar att det är skillnad hur man arbetar på skolan ute på landsbygden och skolorna i 

staden när det gäller arbetslag. Det som framgick var att på landsbygdens skola så träffades all 

personal på morgonen inklusive någon fritidspedagog och gick igenom dagen. I staden så finns inte 

möjligheten att ha ett morgonmöte inför dagen vad det beror på framgick inte genom det granskade 

materialet. I citatet nedan beskriver läraren positivt hur enkelt det är att hitta mötesplatser med 

arbetslag på en mindre skola på landsbygden.  
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Det är det som är så häftigt att man börjar där inne. Fast på morgonen och så stämmer 

man av innan, är det någon som är sjuk idag, hur ser det ut och så stämmer man av och 

så kommer man överens i huset om det är någon som saknas då är det oftast kanske 

fritidspedagogen som rör på sig också. För att den finns med under hela skoldagen.(5)   

 

På den ena av de skolorna i staden så arbetar lärarna i arbetslag med blandade yrkesroller, lärare och 

fritidspedagoger. På den andra stadsskolan har de delade arbetslag, där det är uppdelat lärare för sig 

och fritidspedagoger för sig själv. En av lärarna på landsbygden talar väldigt positivt om att det är en 

mindre skola med mindre elever vilket gör att man får en större inblick om vad som händer på hela 

skolan och lär känna alla elever.  Citatet nedan beskriver att lärarna får arbeta på fritidshemmet vid 

något tillfälle i månaden för att fritidspedagogerna ska kunna träffas i arbetslaget.  

 

 Och så onsdagen då de har gemensamma planeringstider och möten vi går in på fritids. 

En gång i månaden, en hel eftermiddag. Alla har olika arbetslag så vi försöker göra något 

sorts ...(3) 

 

En av lärarna på skolan i staden beskriver att det är lite planering för arbetslaget och för att hitta 

samarbetsformer mellan de olika yrkeskategorierna. I citaten nedan beskriver läraren att de har 

gemensam planeringstid, lärare och fritidspedagog vid ett tillfälle i veckan.  

 

Man hinner ju inte prata så mycket, det är ju det sämsta..men alltså vi har ju planering 

ihop..vid ett tillfälle i veckan alltså då går vi igenom det mesta.  Ja hur veckan ser ut, om 

vi ska iväg på någonting. Och så visst samarbetar vi på så sätt om det är någon som är 

ledig och det inte finns vikarier så löser man det. (2)  

 

Analysen visar att arbetslagsarbetet fungerar olika med fokus på olika saker med tanke på att 

skolorna har olika arbetslag med olika yrkeskategorier. Några av lärarna berättade att de gick in på 

fritidshemmet vid något tillfälle i månaden för att fritidspedagogerna skulle kunna delta vid 

arbetslagsträffar på eftermiddagar på fritidshemstid.  

5.7 Svårdefinierad roll och arbetsuppgifter 
Lärarna hade olika uppfattningar på vad en fritidspedagog bör göra under skoltid. Resultatet visar att 

skolan på landsbygden lägger stor vikt vid ökad rörelse för eleverna och att fritidspedagogen bör ha 

en viktig roll i det. Lärarna ser vinster med att vara en till vuxen i klassrummet och att ha någon 

annan att bolla med. Citaten nedan visar variationer av lärarnas olika syn på vad fritidspedagogens 

arbetsuppgifter innebär under skoltid.  

 

Jag tror att det här med rörelse, och just att få in den här ökad rörelse.   Jag tror att det 

kommer att bli en viktig roll för fritidspedagogerna att hålla i....i den verksamheten.(6) 

  

Kanske mer som… knuten till en klass, fast det är klart då behöver man ha fler 

fritidspedagoger.  Men… visst bild har de ju i alla klasser och musiken och idrotten har 

hon i alla klasser, men så går dom ju runt till de olika klasserna… men å andra sidan är 



22 

 

det några som är knutna till en klass lite mera än dom andra, det kanske är för att jag inte 

har så mycket(2)  

 

Ytterligare en lärare har en annan tanke och anser att fritidspedagogen ska ha en egen ide om vad ens 

arbetsuppgifter innebär.  

Jag tycker att de som går utbildningen ska själva har en egen ide om varför de vill bli 

fritidslärare…jag tycker ju att det är viktigast att de som går den utbildningen själv har en 

ide om och tänker att det här vill jag göra och med en annan. inriktning(3)  

 

Citaten visar att lärarna har svårt att definiera vad fritidspedagogens arbetsuppgifter är under skoltid. 

Resultatet visar tydligt att fritidspedagogens arbetsuppgifter är svårdefinierade. En av lärarna anser 

att det är viktigt hur man är som person när man arbetar som fritidspedagog., att man är flexibel som 

person, lite av en kameleont för att klara av det uppdraget kräver.  

5.8 Utvecklingssamtal  
Resultatet visar att de flesta lärarna håller i utvecklingssamtalen själva och anser att det är deras eget 

arbete och att fritidspedagogen inte har en roll i dem. Några lärare rådfrågar fritidspedagogerna innan 

samtalet äger rum och menar att det är en viktig punkt att ta upp under samtalet men att 

fritidspedagogen inte deltar vid själva utvecklingssamtalet.  Vissa fritidspedagoger har skickat med 

enkäter som eleverna hade fått svara på innan samtalet så att fritids nämns under samtalet. Några 

lärare lyfter fram fritids om föräldrar har frågor om verksamheten i stort. Dock nämner en lärare att 

det är väldigt viktigt att samtala om elevens hela skoldag under utvecklingssamtalet och där räknas 

fritids in. En lärare berättar att när det gäller vissa elever så är fritidspedagogen med vid samtalen. 

Lärarna lyfter fram att de flesta samtalen äger rum på eftermiddagarna då det är fritidstid och 

fritidspedagogerna arbetar i barngrupp så då blir det svårt att hitta tider som passar för både lärare 

och fritidspedagoger att genomföra dem tillsammans. Citaten visar tydligt att lärarna anser att det är 

lärarnas uppgift att hålla i utvecklingssamtalen. Några lärare poängterar att fritidspedagogen kollar 

av med barnen hur de har det på fritids som läraren sedan tar upp under samtalet.  

 

Det är jag som har de(4).  

 

Fritidspedagogen har ingen roll under dem. Jag kör mina samtal och det är ju efter 

skoltid så att då plockar man ju eleverna från fritids(2).  

 

Jag har inte haft någon fritidspedagog med men däremot brukar fritids..man brukar göra 

som en liten koll med barnen..hur de trivs och så där och så brukar de fylla i ett papper 

och så får jag ta del av det pappret och ta med mig det till utvecklingssamtalet så vi 

pratar om fritids under utvecklingssamtalet fast det är ingen fritidspedagog med(1)  

 

Dem har jag själv..allihop..ibland har jag fritidspedagogen med på nåt..om det är något 

specifikt och för alltid konverserar jag med fritidspedagogen om det är något jag kan 

lägga till..vad ser ni på fritids? Vad ska jag ta med? och vad är viktigt att ta med? deras 

arbetstid räcker inte till att sitta med på mina samtal(3)  
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Läraren på landsbygdsskolan nämner att det känns viktigt att fritidspedagogen är med om det är 

något specifikt kring en elev och ser positivt på att ha en fritidspedagog med vid samtalet. Läraren 

lyfter även fram att det har med tiden att göra att fritidspedagogen inte är mer delaktig i 

utvecklingssamtalen. Citatet nedan visar att läraren gärna skulle ha med en fritidspedagog vid 

utvecklingssamtalet.  

 

Om det är något klurigt så är det ju bra att fritidspedagogen är med.. Det har jag haft 

flera gånger att han varit där, om det är något man vill lyfta med föräldrarna om det är 

något man är orolig över eller fundersam kring.  Och det är klart man skulle.. det hade 

varit fantastiskt om att fritidspedagogen kunde vara med hela tiden(5)  

 

Analysen efter resultatet visar att fem av sex lärare ansåg att det var lärarens uppgift att hålla i 

samtalen men om det var något speciell kring en elev så rådfrågade man eller så var fritidspedagogen 

med vid samtalet. Lärarna menar att anledningen till att fritidspedagogen inte är med vid samtalen 

beror på att oftast sker utvecklingssamtal på fritidshemstid och då är inte fritidspedagogen tillgänglig.  

5.9 Den flexibla rollen  
Resultatet visar att lärarna ser fritidspedagogens yrkesroll som flexibel. Lärarna beskriver 

fritidspedagogens arbetsuppgifter som den som hoppar in där det behövs för dagen. Den som ersätter 

vid behov, den som är allt i allo, som löser konflikter, har rastaktiviteter, hjälplärare, undervisar i 

praktisk eller estetiska ämnen, utomhuspedagogik, resurser eller rastvakt. Läraren i citatet nedan 

beskriver att fritidspedagogen är överallt och har en svår roll. Läraren poängterar även att 

fritidspedagogen måste orka och kunna massor.  

 

Jag tycker fritidspedagogen har en svår roll och är överallt. Så känns det för mig 

ibland..de ska vara överallt…och kunna massor..orka en dag. Men jag tycker det är svårt 

att veta exakt. De har många roller. Så man måste nog vara mycke flexibel som 

person..tänker jag om man ska vara överallt och ha viktig roll överallt och jag känner så 

här man kan inte säga under skoldagen att den inte är viktig för då är den också jätte 

viktig. Rasten är också viktigt att dom är där och sen under fritidstiden är det så klart 

jätte viktigt. (1)  

 

Resultatet visar att fritidspedagogen lätt hamnar till att bli en hjälplärare i klassrummet med tanke på 

att de oftast kommer in på lektionen när läraren redan har planerat och påbörjat lektionen. Vi tolkar 

det som att lärarna pustar ut när fridspedagogen kommer in och ser möjligheter att kunna göra annat 

som till exempel ta ut elever för att till exempel göra läsläxan eller hinna med bedömningar. Två lärare 

pratar om att fritidspedagogens roll är att stötta läraren i klassrummet. I citaten nedan kan man se hur 

lärarna får stöttning av fritidspedagogen i klassrummet, dels genom att man hjälps åt med eleverna 

och dels genom att avlasta för läraren.  

 

De går runt och hjälper till, stöttar..stöttar läraren ..tänker..att man är en till vuxen i 

gruppen..alltså jag har ju inte så mycket hjälp på så sätt..(2)  

 

Det är inget bra att göra bedömningar efter skolan så då måste jag passa på att göra dem 

när jag har en fritidspedagog i klassen..då tar hon klassen medans jag försöker hinna beta 
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av några..så det är ju också deras roll..de underlättar för att vi ska kunna göra alla 

bedömningar..liksom som ska göras..(4). 

 

Några av lärarna lyfter fram att en del av fritidspedagogerna istället för att bli en hjälplärare i 

klassrummet tar halvklasser och har egna planerade lektioner såsom utomhuspedagogik och ute 

matematik. En del fritidspedagoger undervisar även i bild och har de som sitt ansvarsområde under 

skoltid. Genom citaten nedan framgår det att lärarna ser fritidspedagoger som flexibla individer med 

olika fokus på arbetsuppgifter under skoltid. Citaten nedan synliggör även den viktiga delen 

fritidspedagogerna har inom utomhusverksamhet såsom matematik och utomhuspedagogik.  

 

Den här kvinnan som jag jobbade jätte tight med.  Hade även små grupper i matematik, 

hade utematematik som fritidspedagogen ansvarade för helt. Hon styrde upp det. Och så 

gjorde jag andra saker parallellt då men gruppen som inte var med henne då .(5)  

 

Det är mycket ute, ute verksamhet. Dom fritidpedagoger här är ute… och kreativt .. fixar 

med barnen och vi har även folk som håller mycket på  med sång och musik, men även i 

klassrummet som pedagoger. Det både och det inte bara det här festliga som händer efter 

skolan utan i klassrums situation också. Det är en jätte viktigt del och jag skulle vilja se 

fler fritidspedagoger i våra skolor för vi är för stolpiga.(5)  

 

Men det handlar ju mycket om att man bjussar på sig. Och kan tänka sig att vara flexibel,  

lite kameleont.. aktig på något sätt och att våga ta för sig liksom att , jag ta det här..(5)  

 

Sammanfattningsvis så visar analysen hur olika lärarna ser på fritidspedagogens arbetsuppgifter och 

är överens om att yrkesrollen är att vara flexibel och kunna hoppa runt mellan olika uppdrag. Flera av 

lärarna nämner att det är viktigt vilken typ av personlighet man bör ha för att arbeta som 

fritidspedagog 
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6 Diskussion  

Det övergripande syftet med studien är att beskriva lärarnas uppfattningar om fritidspedagogens 

arbetsuppgifter under skoltid genom att intervjua verksamma lärare. Vi valde att undersöka 

fritidspedagogens arbetsuppgifter under skoltid eftersom vi upplevt att det ser olika ut på de skolor 

som vi gjort vår verksamhetsförlagda utbildning på. Arbetsuppgifterna för fritidspedagogerna har 

varit väldigt varierande och ibland otydliga för fritidspedagogerna på de skolor som vi har erfarenhet 

ifrån. Det är även intressant för oss i vår kommande yrkesroll att se hur lärarna uppfattar 

fritidspedagogens arbetsuppgifter under skoltid. Under denna rubrik diskuterar vi tidigare forskning 

inom området till vårt resultat i vår studie.  

6.1 Tidigare forskning i förhållande till resultatet.  
Resultatet visar att lärarna såg att fritidspedagogens yrkesroll lyfts med tanke på behörighet och 

legitimation i ett ämne och därmed blir mer jämlik med lärarna. Några av lärarna i resultatet 

poängterar att det är skönt att få hjälp med de praktiska och estetiska ämnena som de känner sig 

osäkra på eller saknar behörighet i. Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) beskriver att det är 

betydelsefullt att fritidspedagogerna kompletter skolans verksamhet genom att de undervisar i de 

ämnen de har behörighet och legitimation i.  

 

Ackesjö, Nordänger & Lindqvist (2016) beskriver problematiken för fritidspedagoger att hitta 

balansen med att kombinera olika yrkesroller och uppdrag. Dels att undervisa i praktiska eller 

estetiska ämnen och att göra bedömningar samt sätta betyg i årskurs sex och att arbeta mer fritt på 

fritidshemmet med barnens intressen som utgångspunkt. Några skillnader i yrkesrollen är att lärare 

och fritidspedagoger inte har samma förutsättningar. Hjelte (2005) poängterar att de har avtal som 

skiljer sig med arbetstid bland annat och att lärarens arbete värderas högre än fritidspedagogens 

genom att läraren har högre lön. Haglund (2004) beskriver i sin forskning för 14 år sedan att redan då 

sågs skillnader mellan hur yrkesroller värderas inom skolans värld.  Hjelte (2005) menar att 

samarbetet hamnar oftast att fritidspedagogens underordnas efter lärarnas behov men det positiva är 

den ökade gemenskapen inom de olika yrkesrollerna. Den nyare forskningen visar att det bör vara en 

mer samlad skoldag där läroplanens mål bör uppfyllas under hela skoldagen med varierad 

undervisning (Hvidtfeldt Stanek, 2015). Med det nya kapitlet i läroplanen för fritidshemmet och med 

de riklinjerna fritidspedagogerna har att följa. Vi anser att detta medför att fritidspedagogernas 

yrkesroll och uppdrag tydliggöras och synliggöras för såväl de själva samt lärarkollegor och rektorer.  

 

Under bearbetning av vårt material så analyserade och tolkade vi som resulterade i olika teman. Ett av 

dessa teman var utvecklingssamtal och om fritidspedagogen hade en roll i dessa samtal. Resultatet 

visar att de flesta lärarna hade samtalen ensamma men att ibland har man samtal med 

fritidspedagogen innan samtalet äger rum kring elevens sociala utveckling. Vi anser att eftersom 

fritidspedagogen ser eleven hela dagen under olika situationer så bör detta belysas och inte endast 

den kognitiva sidan hos eleven. Holmberg (2011) menar att fritidspedagogerna bör lämna underlag 

om elevens utveckling inför samtalen då fritidspedagoger kan belysa hur elevens kamratrelationer 

fungerar, social utveckling, elevens språk och bemötande samt hur samarbetet med andra barn 

fungerar. Fritidshemmet och fritidspedagogen kan även skapa andra aktiviteter och möjligheter för att 

stödja kunskapsutvecklingen hos eleven(a.a). Det som framgick i vårt resultat var att tiden inte fanns 
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för fritidspedagoger att delta i samtalen eftersom utvecklingssamtalen ofta äger rum på 

fritidshemstid.  

 

Eftersom vi inte har forskat kring fritidspedagogens syn på sina egna arbetsuppgifter och de 

förändringar som skett så kan vi inte referera till deras tankar och hur de känner. Vår reflektion är att 

den enskilde fritidspedagogen kanske känner att det räcker att jobba med lärarens planering under 

skoltid och arbeta som hjälplärare för att ha energi och motivation kvar till fritidshemmet på 

eftermiddagen. Fritidshemmet är fritidspedagogens huvudansvar och det kan vara svårt att hitta 

balansen mellan olika uppdrag och roller under hela skoldagen. Hippinen (2011) menar att många 

fritidspedagoger känner att de har olika roller under skoldagen i sin yrkesroll. Hon menar att 

fritidspedagogerna har andra ansvarsområden och metoder än lärarna under skoldagen(a.a).  

 

Integreringen mellan skola och fritidshem kan ha påverkat hur lärarna ser på fritidspedagogens 

yrkesroll då lärarna fanns på skolan först och sen kom fritidspedagogerna in i skolans verksamhet. 

Synen hos hela skolorganisationen var nog väldigt otydlig vad fritidspedagogerna egentligen skulle 

göra under skoltid. Även fast det är mer än 20 år sedan fritidshemsverksamheten flyttade in skolan så 

visar forskningen att det fortfarande är en del lärare som inte hängt med i förändringen. Resultatet 

visar att en del av lärarna talar i termer som ” mina elever” och ”mitt klassrum” där fritidspedagogen 

fungera som en resurs och för att hjälpa läraren i första hand. Hvidtfeldt Stanek (2015) menar att 

eftersom fritidspedagogens yrkesroll kan verka diffus kan det lät bidra till att fritidspedagogen 

hamnar som den personen som hjälper till med läxhjälp och tar hand om stökiga elever under skoltid. 

Ur en annan synvinkel så menar Hansen Orwehag (2015) att fritidspedagogen aktivt intar en mer 

passiv roll under skoltid för att ha mer energi kvar till eftermiddagen. Resultatet visar att lärarna ser 

fritidspedagogen som en tillgång både i klassrummet och för att möjliggöra för halvklasstimmar om 

det finns lokaler att tillgå. Andersson (2013) drar slutsatsen i sin forskning att fritidspedagogens 

yrkesroll inom skolarbetet utformas på olika vis, i vissa fall en försvagning i andra fall en förstärkning.  

 

Vi anser att lärare och fritidspedagoger skulle kunna samarbeta mer kring barnen i arbetslag, att 

känslan skulle vara våra elever och vårt klassrum men detta kräver att en fritidspedagog är knuten till 

en klass och till ett klassrum. Vi anser att en förutsättning för att kunna samarbeta kring barnen är 

gemensam planeringstid för lärare och fritidspedagoger, tyvärr så visar vårt resultat att det är det är 

en bristvara med gemensam planeringstid. Hvidtfeldt Stanek (2015) menar att ett av de stora 

problemen för att planera och mötas för ett samarbete kan vara att lärare nästan aldrig deltar i 

fritidshemstid. Resultatet i vår studie visar att lärarna sällan eller aldrig går in på fritids, vilket inte 

heller är en del av lärarnas uppdrag men det kan ha betydelse för det viktiga samarbetet kring 

eleverna. Hvidtfeldt Stanek (2015) forskning visar att oftast domineras samarbetet av lärarna och hur 

de tolkar uppgiften. Vår reflektion är att troligtvis har detta med ekonomi att göra men även att lärare 

och fritidspedagoger är ett bristyrke och att det finns för få vikarier. Resultatet visar att ett bra sätt att 

samarbeta mellan fritidspedagog och lärare är genom temaarbete under skoltid och lärarna är positiva 

till detta arbete.  

 

Resultat visar att lärarna är överens om att fritidspedagogen har en väldigt varierad och flexibel roll 

som allt i allo.  Vi anser att som fritidspedagog kan man inte låsa sig fast i en viss struktur för att 

förändringar kan ske dagligen och då är det oftast fritidspedagogen som får ändra arbetsuppgifter 

såsom vid sjukdom, ledighet eller andra oförsägbara händelser. Våra resultat ligger i linje med 
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Hjalmarsson (2010) forskning som visar att viktiga kompetenser som en fritidspedagog bör ha är 

förmåga att tolka och förstå elever och deras behov i lärandet genom flexibilitet och lyhördhet. 

Fritidspedagogens profession är inriktad på de övergripande sociala relationerna och det praktiska 

lärande hos eleverna. Som fritidspedagog arbetar man grupprelaterat med olika åldrar och det kräver 

en god flexibilitet. Hjalmarsson (2010) lyfter frågan om fritidspedagogens huvudsakliga uppgift inom 

skolans ramar och det bör vara att arbeta med social utveckling och grupprelationer. Vårt resultat 

visar att lärarna påtalar vikten av att fritidspedagogerna arbetar med det sociala med eleverna, både 

inomhus och ute på rasterna med bland annat konflikthantering. Hippinen (2011) ser skillnader 

mellan lärarens och fritidspedagogens yrkesroll under skoldagen. Fritidspedagogen har andra 

metoder, ansvarsområden och förhållningsätt och har även en annan syn på en stökig och orolig 

elevgrupp.  Fritidspedagogen har inte samma kontrollbehov och kan se mer kreativt på kaoset(a.a). I 

resultatet så framgår det att lärarna såg fritidspedagogens yrkesroll mer inriktad mot kreativt och mot 

rörelse. Lärarna i vår studie ser skillnader i yrkesrollen och vilka ansvarsområden fritidspedagogen 

har och hur fritidspedagogerna arbetar med barnen under skoltid.  

 

Vi anser att med tanke på att fritidspedagogerna flyttade in i skolan och är delaktig under hela 

skoldagen så bör det vara en självklarhet att fritidspedagoger ingår i ett eller flera arbetslag i olika 

konsultationer med blandade yrkeskategorier.  Resultaten i vår studie visar att det ser olika ut på olika 

skolor. En del har gemensamma arbetslag och en del har separata med sina yrkeskategorier. På 

landsbygden är hela skolan ett arbetslag och på skolorna i staden är det många olika arbetslag.  I vår 

studie så valde vi att inte fokusera på arbetslags samarbeten utan synen på fritidspedagogens 

arbetsuppgifter. Så här i efterhand när vi reflekterar så känns det som vi hade kunnat ställa fler frågor 

kring ämnet för att få en ännu tydligare bild på hur läraren ser på fritidspedagogens arbetsuppgifter 

och deras betydelse i arbetslaget. I resultatet så framgick det att fritidspedagogen kompletterar 

skolans verksamhet på många olika sätt och erbjuder olika lärandeformer. 

 

Den nya utbildningen, grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem har gett oss en tydligare 

bild av vad vårt uppdrag som fritidslärare handlar om. Under utbildningen har det tydligt framgått 

vad våra arbetsuppgifter innebär. Det är upp till varje individ hur de vill arbete utifrån styrdokument 

och de förutsättningar som finns för att utföra sitt uppdrag under skoltid. I resultatet är det några av 

lärarna som har kunskap om hur fritidspedagogerna bör tolka sitt uppdrag och att det är upp till varje 

individ att synliggöra sina kompetenser. Det framgick att en del av lärarna i vår studie inte hade 

sådan stor inblick i fritidspedagogens arbetsuppgifter. Vi tolkar att en del av lärarna behöver 

fortbildning i vad den nya utbildningen innebär. Vår studie handlade inte om rektors ansvar och syn 

på fritidspedagogens roll men i vårt empiriska material så framgick det att rektorn har ett 

organisatoriskt ansvar. Vilket innebär att det är rektorns ansvar att fördela och synliggöra 

yrkesrollerna och arbetsuppgifterna.  

 

Lärarutbildningen idag är endast riktat mot den yrkesroll man väljer att studera till, såsom 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem eller exempelvis förskollärare. Tankarna som vuxit 

fram under vår studietid, är varför vi inte får större inblick i varandras utbildningar och hur vi ser på 

varandras yrkeskategorier och hur ett samarbete under skoltid kan se ut. Tidigare forskning visar på 

att det inte bara var lärarna som hade svårt att veta vad fritidspedagogens arbetsuppgifter innebär. 

Där upplever vi en skillnad med vår nya utbildning vi har fått en självsäkerhet i vår yrkesroll och 

känner att vi har god koll på vad vi vill göra och var vi står. Vi ser möjligheter med fritidspedagogens 
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yrkesroll med tanke på integreringen i skolans verksamhet och de förutsättningar som finns med ett 

bra samarbete med lärarna kring elevens utveckling och lärande. Vi anser att det är viktigt att man 

utnyttjar allas kompetenser och att man lär av varandra och samarbetar kring eleverna. Samhället är 

under en ständig utveckling vilket också gör att skolan är i behov av att följa utvecklingen. Det är 

betydelsefullt att man ser möjligheter med olika yrkesroller och inte svårigheter så att man på bästa 

sätt tillsammans utvecklar sig själv och verksamheterna i ett samarbete för elevens lärande.   

6.2 Framtida studier 

Inom detta område som handlar om hur lärare ser på fritidspedagogens arbetsuppgifter så fann vi det 

svårt att hitta tidigare forskning. Det fanns desto mer om hur fritidspedagogens såg på sin egen 

yrkesroll. Därför tyckte vi att det kändes intressant att intervjua lärare för att få de att reflektera över 

fritidspedagogens arbetsuppgifter. Om vi skulle haft möjligheten att bygga vidare på vår studie och 

haft tid så hade vi kunnat fördjupa oss och gjort en studie i större omfattning. En fråga som har väckts 

under vår studie är hur rektorer tolkar fritidspedagogens arbetsuppgifter och hade varit intressant att 

undersöka.  

6.3 Slutord 
Det har varit intressant och roligt att få fördjupa oss i lärarnas syn på fritidspedagogens 

arbetsuppgifter och samtidigt få synliggöra vår kommande yrkesroll genom deras egna tankar. Det är 

intressant och spännande hur vår uppsats har vuxit fram med hjälp av tidigare forskning och vårt 

empiriska material. Det har varit skönt att ha en engagerad handledare som vi har kunnat bolla tankar 

med och har fått snabb feedback ifrån för att kunna fortsätta i vårt skrivande.  
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Bilaga 1: Missiv till rektorer  

 

Hej!  

 

Vi heter Susanna Holm och Carolin Andersson och vi studerar till grundlärare med inriktning mot 

fritidshem på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi går sista terminen och ska skriva vårt examensarbete. 

Vårt ämne är lärarens syn på fritidspedagogens yrkesroll. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen och förståelsen hur lärarna uppfattar fritidspedagogens 

yrkesroll. Att vi kontaktar dig beror på att vi planerar att göra flera intervjuundersökningar på olika 

skolor. Vi ser att det är angeläget att Du som rektor på din skola är informerad och du ger oss ditt 

samtycke till att intervjua arbetande lärare på skolan.  

Fokus på innehållets undersökning är lärarnas uppfattningar vilket innebär att det inte är de enskilda 

lärarna och skolan som i sig kommer att vara intressanta för oss när vi genomför våra intervjuer.  

 

Vår undersökning sker i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och om någon skulle vilja kan de när som helst avbryta intervjun och därmed 

sitt deltagande. Skolor och de lärare som deltar i undersökningen kommer att vara avidentifierade i 

vår uppsats och bli behandlade konfidentiellt.  

Vår målsättning är att kunna genomgöra intervjuerna under vecka 15 och 16. Om du ger oss ditt 

samtycke så bekräfta gärna via mail eller via telefon . I annat fall tar vi kontakt med dig via telefon.  

 

Om du har några funderingar eller frågor är du välkommen att ringa eller maila oss. 

 

Med vänliga hälsningar. 

 

Susanna Holm och Carolin Andersson  

 

073- xx xx xxx  &  070 – xx xx xxx  
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Bilaga 2: Missiv till lärare  

 

Hej!  

 

Vi heter Susanna Holm och Carolin Andersson och vi studerar till grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi går sista terminen och ska skriva vårt 

examensarbete. Vårt ämne är lärarens syn på fritidspedagogens yrkesroll. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen och förståelsen hur lärarna uppfattar fritidspedagogens 

yrkesroll. Att vi kontaktar dig beror på att vi planerar att göra flera intervjuundersökningar på olika 

skolor.  

Fokus på innehållets undersökning är lärarnas uppfattningar vilket innebär att det inte är de enskilda 

lärarna och skolan som i sig kommer att vara intressanta för oss när vi genomför våra intervjuer.  

 

Vår undersökning sker i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och om någon skulle vilja kan de när som helst avbryta intervjun och därmed 

sitt deltagande. Skolor och de lärare som deltar i undersökningen kommer att vara avidentifierade i 

vår uppsats och bli behandlade konfidentiellt.  

Vår målsättning är att kunna genomgöra intervjuerna under vecka 15 och 16. Om detta är möjligt så 

bekräfta gärna via E-post eller via telefon innan fredag den 23/3-18. I annat fall tar vi kontakt med dig 

via telefon.  

 

Om du har några funderingar eller frågor är du välkommen att ringa eller maila oss. 

Med vänliga hälsningar. 

 

Susanna Holm och Carolin Andersson  

 

073- xx xx xxx  & 070 – xx xx xxx  
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Bilaga 3: Intervjufrågor  

 

1) Hur avgränsar du din och fritidspedagogens arbetsuppgifter i klassrummet? 

 

2) Vilken roll har fritidspedagogen på er skola?  

 

3) Hur ser du samverkan mellan dig och fritidspedagogen?  

 

 

 

 

 

 

 

 


