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Abstrakt  
Fritidslärarens uppdrag under fritidstid finns tydligt beskrivet i skolans styrdokument men 

fritidslärarens uppdrag under skoltid är inte lika klart bestämd. Vi som utfört denna studie utbildar 

oss till Grundlärare med inriktning mot fritidshem och har under utbildningens gång uppmärksammat ett 

fenomen att fritidslärarens uppdrag och roller under skoltid är väldigt individanpassade och har sett 

olika ut på alla platser vi genomfört verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på. Syftet med denna 

studie är att öka våra kunskaper om fritidslärarens uppfattningar om uppdraget under skoltid och 

vad som påverkar dessa. Studiens forskningsfrågor är följande: Hur uppfattar fritidsläraren sin roll i 

klassrummet under lektionstid? Hur påverkar samarbetet och samverkan med läraren och rektor 

fritidslärarens uppfattningar om uppdraget under skoltid? Hur påverkar fritidslärarens förkunskaper 

deras uppfattningar om uppdraget under skoltid? Studien baseras på åtta kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med verksamma fritidslärare. Vi undersöker fritidslärarnas 

uppfattningar, utan förutfattade meningar på ett induktivt förhållningssätt. Studien har en 

fenomenografisk ansats och visar på fenomen som tolkas från fritidslärarnas uppfattningar. Resultatet 

visar på fyra generella yrkesroller som de får eller tar i uppdraget under skoltid. Samarbetet och 

samverkan med lärare och rektor visar sig inte påverka fritidslärarens uppfattningar om uppdraget 

samt förkunskaperna som fritidsläraren har efter utbildning har väldigt lite påverkan på 

fritidslärarens uppfattning av roller i uppdraget under skoltid. De slutsatser vi drar är att 

fritidsläraren har fyra roller med olika uppdrag under skoltiden. Rollerna uppfattas som individuella 

och under arbetet med studien så visade det sig att samarbetet och samverkan med läraren oftast inte 

påverkade fritidslärarnas uppfattning av uppdraget. Rektors påverkan visar sig vara obefintlig, inte 

bara på fritidslärarens uppfattning av uppdraget utan generellt under arbetstiden. Vi menar att detta 

kan bero på rektorernas okunskap om fritidslärarens roll och uppdrag. Därför tror vi att 

fritidslärarens tid under skoltiden inte värdesätts lika högt som lärarens på vissa skolor. 

 

Nyckelord: fritidslärare i klassrummet, elevassistent, hjälplärare, resurs, inhoppare, självständig, samverkan, 

samarbete, påverkan, roll, uppdrag, skoltid. 
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Förord  
Vårt samarbete har fungerat jättebra. Båda har arbetat med såväl texten som med det praktiska runt 

uppsatsen lika mycket. Andreas bidrog till en början mer i Bakgrund avsnittet. Vi ansåg att Andreas 

stora delar av forskningsöversikt var passande för uppsatsen. Under tiden som gick började Katarina 

arbeta i Bakgrunden med referenshantering och även la till mer litteraturforskning samt en del från 

hennes forskningsöversikt. Katarina bidrog mer i avsnittet Resultat där hon skrev i stort första 

utkastet. Dock under arbetets gång har Andreas arbetat och utvecklat Resultatdelen lika mycket. Båda 

har påverkat, skrivit och förbättrat i alla delar av uppsatsen. Andreas kontrollerade alla delar i 

uppsatsen utifrån Backman (2016) medan Katarina kontrollerade referenshantering utifrån Backman 

(2016). Andreas genomförde tre intervjuer medan Katarina genomförde fem intervjuer. Vi har 

transkriberat våra intervjuer var för sig och delade dessa i en mapp så att båda kunde ta del av 

varandras intervjuer. Vi har även delat ljudfiler mellan varandra där vi kunde lyssna på varandras 

intervjuer. Antalet genomförda intervjuer vill vi påpeka inte säger att någon av oss gjorde mer än den 

andra, tycker vi. Vi har bra uppfattning om hela uppsatsen och är pålästa lika mycket. I samråd med 

handledaren har detaljer förbättrats och även då har vi skrivit tillsammans. Kontakt med handledaren 

togs både från Andreas som från Katarina. Arbetet med uppsatsen pågick dagligen där vi i 

dokumentet chattade om någon fråga kom upp eller om vi behövde ge varandra konstruktiv kritik 

angående till exempel någon mening eller del i uppsatsen. När vi kände att vi inte förstod varandra 

fast vi skrev i chatten kunde vi ringa varandra genom Discord programmet, där vi kunde prata med 

varandra och även se varandra. Vi känner oss mycket nöjda med att ha fått skriva tillsammans. Bådas 

hemsituation ser väldigt lika ut vilket har varit till en fördel. När den ena inte kunde, så ställde den 

andra upp. Det har även gjort att kvaliteten har blivit bättre anser vi, då man får läsa in sig på vad den 

ene skrivit och kritiskt granska texten hela tiden. Det är inte det lättaste att skriva en C uppsats när det 

finns små liv hemma, som drar i en och ska ha uppmärksamhet. Tack vare varandras förståelse för 

situationen har vi kunnat samarbeta utan några problem samt komma i mål. Vi vill även tacka våra 

livspartner som har ställt upp och frigjort tid för vårt skrivande. 
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Introduktion  
I följande avsnitt kommer vi att beskriva varför vi har valt att fördjupa oss i problemområdet som 

handlar om: vilken roll som fritidsläraren kan besitta under skoltid, hur hen uppfattar sitt uppdrag 

under skoltid samt om en lärare, rektorn eller förkunskaperna kan påverka arbetsuppgifterna inom 

uppdraget. 

 

Vad är fritidslärarens uppdrag i klassrummet under skoltid? 

Fritidslärarens uppdrag för fritidshemmet är klart och tydligt beskrivet i LGR 11 (Skolverket, 2011 rev. 

2016) med eget kapitel 4, men även tillhörande kapitel 1 och 2. Fritidshemmets uppdrag handlar om 

att skapa trygga och självständiga samhällsmedborgare och det är vad fritidslärare arbetar med. Det 

som verkar vara otydligt är vad fritidslärarens uppdrag är i klassrummet under skoltid. Även i 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer - fritidshem (Skolverket, 2014) saknas det någon form av 

beskrivning om detta uppdrag. Det som vi kan hitta i LGR 11 (Skolverket 2011 rev. 2016) är ledande 

till själva rektorn på skolan. Att det är rektorns uppdrag att informera om hur ens arbete ska gå till. 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att (a.a.) 

samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs 

mångsidiga utveckling och lärande. 

När man söker arbete för fritidslärare kommer det ofta upp (på internet) förslag till arbete för till 

exempel: fritidslärare/resurs eller fritidslärare/elevassistent. Om man läser vidare på om vad arbetet 

innebär kan det gälla att vara extra resurs för någon särskilt elev under skoltiden.  

 

I riktlinjer för läraren (Skolverket, 2011 rev. 2016) finns det en beskrivning om uppdraget: “I 

samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet utbyta 

kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, 

kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande” (s.16). 

 

Vi börjar närma oss slutet av vår utbildning och till sommaren är vi färdig utbildade fritidslärare. Då 

ska vi ut i verksamheten med alla behörigheter som krävs för vår yrkesutövning. Under den snart 

treåriga utbildningen har vår bild av yrket förändrats och vi håller på att skaffa oss egna 

yrkesidentiteter. Under våra VFU perioder och inom vårt nuvarande arbete som obehörig inom 

fritidshemmet har vi fått se och ser dagligen olika sätt att arbeta som fritidslärare under skoltid vilket 

väcker en del frågor hos oss.  

 

På en praktikplats så var en handledande fritidslärare friställd från skolans arbete för att få mer tid att 

planera och genomföra rastaktiviteter medan hens kollegor hade ett nära samarbete med klasslärarna 

där de planerade lektionspass ur ett skolperspektiv. Fritidsläraren genomförde praktiska övningar och 

klassläraren hade endast översikt över de teoretiska delarna. Ett annat exempel från en annan 

praktikplats är att fritidslärarna hade ansvar för elever i behov av särskilt stöd under skoldagen för att 

förskoleklasslärare inte orkade med att hålla lektioner med ”stökiga” elever. Att fritidslärare kan 

arbeta så olika på olika skolor och ibland olika på samma arbetsplats gör att en hel del frågor uppstår, 

för oss. 
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Vår tolkning av det nuvarande forskningsläget inom området är att fritidslärarens roll i klassrummet 

under skoltiden är oklar och att det behöver forskas mer om inom detta problemområde för att det 

skulle vara givande för alla som arbetar inom skolvärlden. Tidigare forskning visar på att 

fritidspedagogens arbetsuppgifter under skoltid är oklara (Andersson, 2013; Hansen, 1999) och det 

har till stor del att göra att fritidshemmet inte har varit i skolan speciellt länge och det kan i vissa 

avhandlingar uppfattas som ett påtvingat samarbete mellan skolan och fritidshemmet (Andersson, 

2013; Hansen, 1999) men i andra avhandlingar kan man uppfatta att fritidspedagogerna slår sig in i 

skolvärlden och tar plats (Ackesjö, Nordanger & Lindkvist, 2016; Dahl & Karlsudd, 2015) samt 

försöker visa sina kunskaper och kvaliteter. De strävar efter att visa att fritidspedagogerna har 

värdefulla kunskaper som en del lärare inte värdesätter, som är mycket uppfyllande för barnens 

utveckling och lärande (Ackesjö, et al, 2016). 

 

Fritidshemmens innehåll har under det senaste decenniet försvagats och fritidspedagogernas arbete 

allt mer förflyttats till den obligatoriska skoldagen som stöd till skolans undervisning. 

Fritidspedagogens yrkesfunktion har i samverkan med lärare oftare blivit hjälplärare än de jämlika 

samverkanspartners (Calander, 2001). 

 

Vi har valt att fördjupa oss inom detta problemområde då vi själva legitimeras som fritidslärare och 

ska ut i arbetslivet. Hur uppfattar fritidsläraren sin roll i klassrummet under skoltiden och vad får hen 

egentligen göra? Hur kan samarbetet och samverkan med lärare och rektor påverka uppdraget samt 

hur påverkas fritidslärarens uppdrag utifrån hens förkunskaper? Dessa frågor kommer 

förhoppningsvis besvaras i slutet av vår studie och vi kan skapa en egen uppfattning av vår 

kommande yrkesroll. Vidare hoppas vi med vår studie ge nya infallsvinklar att se på fritidslärarens 

arbete i klassrummet och på så sätt bidra till det nuvarande forskningsläget. 
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Bakgrund 

I det här avsnittet vill vi utifrån tidigare forskning belysa studiens problemområde samt att förklara 

det nuvarande forskningsläget. 

 

De oklara arbetsuppgifterna 

Flera av studenterna i Ackesjö et al. (2016) studie menar att de står inför ett kluvet uppdrag där den 

kunskaps effektiva skola ställs mot det socialt inriktade fritidshemmet och det i sin tur skapar en 

osäker yrkesidentitet. Ackesjö et al. (2016) beskriver att flera studenter anser att det är en omöjlig 

uppgift och att de står inför ett vägval, där studenterna väljer att sätta fritidshemmets uppdrag först. 

 

Tidigare forskning visar på att fritidspedagogerna vill inte släppa ansvaret helt under skoltid utan 

anser fortfarande att det är fritidshemmets uppdrag som är det centrala i deras arbete. 

Fritidspedagogerna vill därför oftast inte identifieras som hjälplärare, (Ackesjö, et al, 2016) utan 

identifierar sig med det traditionella arbetet på fritidshemmet. Det kan innebära att arbeta med mer 

gruppstyrda aktiviteter och med värdegrunden i fokus. Utifrån Ackesjö et al. (2016) kan man förstå att 

det finns ett visst motstånd till arbetsuppgifterna i den nya professionen som fritidslärare. 

 

Många av dem sätter fritidshemmet i främsta rummet och gör detta genom att, redan före 

examen, ta ett visst avstånd från att undervisa i det praktiska/estetiska ämnen de har läst.  De 

verkar se uppdragen som lärare i skola och på fritidshem som två åtskilda professioner och 

med två olika uppdrag som är svåra att förena (Ackesjö, et al, 2016, s. 104). 

 

Jakobsson och Lundgren (2013) resonerar kring samverkan som måste ske kring enskilda elever och 

även på en övergripande nivå. “Strategin är att verksamheterna ska ha samhällsuppdraget i fokus och 

att var och ens ansvar är en del av helheten. Samverkan ska präglas av ett barnperspektiv med barnets 

bästa i centrum och inte av ett verksamhetsperspektiv” (s.13). Vidare argumenterar Jakobsson och 

Lundgren (2013) att elevernas behov måste synliggöras och deras rättigheter måste hävdas samt 

försvaras.  

 

Fritidsläraren i skolans arena  

Andersson (2013) menar att i fritidshemmet värdesätts de sociala egenskaperna högt och att 

fritidshemmet arbetar med fritidshemspedagogiken för det. Efter fritidshemmets intågande i skolan 

(Hansen, 1999) har fritidspedagogerna tagit med sig fritidshemspedagogiken till skolans arena. 

Enskilda pedagoger verkar i tidigare forskning ha svårigheter när det gäller att definiera sin yrkesroll 

(Andersson, 2013; Hansen, 1999) och i senare forskning så identifierar sig de nya fritidslärarna med 

den kluvna yrkesrollen (Ackesjö, et al, 2016; Dahl & Karlsudd, 2015). 

 

Hippinen genomförde (2002) en studie som delvis berör vårt problemområde och där fick bland annat 

fritidspedagoger möjlighet att beskriva deras yrkesroll. Fritidspedagogerna som utbildats efter -95 

beskrev att de under skoltid bland annat, ansvarade för den sociala inlärningen hos barnen, 

kompletterade läraren med praktiska saker vid exempelvis utevistelse och konfliktlösning.  
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Ackesjö, et al, (2016) skriver att fritidslärarna anser sig själva jobba mer praktiskt än läraren och 

använder sig även av andra metoder. Det kan tyckas motsägande tidigare forskning, då 

fritidspedagogerna tar upp att de blir mer en resurs (Hansen, 1999) och inte ges möjligheten att ta 

plats som de förtjänar. Andersson (2013) visar på i sin forskning hur de olika anställningsavtalen 

mellan läraren och fritidspedagogen påverkar hur arbetsfördelningen sker under tiden som 

fritidspedagogen är i skolan. Andersson (2013) menar att de olika anställningsformerna skapar en 

förvirring för fritidspedagogen och hen har svårare att visa sin yrkeskompetens. Dahl och Karlsudd 

(2015) beskriver att förändringarna som skett inom yrket inte bara varit negativa för fritidspedagogen 

och de nya fritidslärarna utan snarare de motsatta.  

 

Ackesjö (2016) menar att fritidslärarnas hantering av sina roller i de olika verksamheterna kan göra att 

eleverna tycker det är svårt att se gränsen mellan förskoleklass och fritidshem. “Att byta lärarroll när 

man träder in i en ny verksamhet är inte helt okomplicerat, kanske särskilt i en skolmiljö där det 

fysiska rummet saknar en given kulturell prägel” (s.130).  

 

Påföljder efter förändringar 

Förändringar som har påverkat fritidshemmet som verksamhet kan uppfattas som många och svåra 

att begripa för en utomstående men i stora drag kan de kritiska förändringarna förklaras som följande. 

Andersson (2013) skriver att fritidshemmet integrerades i skolan under 1990 talet och en av 

ambitionerna vara att fritidshem och skolan som organisation skulle bli mer rationell och ekonomisk 

samt att en helhetssyn på barnens dag skulle möjliggöras. Andersson (2013) beskriver att en samlad 

skolgång skapade en barnfri tid i fritidshemmet och det gjorde att många fritidspedagoger hade svårt 

att behålla sina heltidstjänster. Lösningen på det problemet blev att en del av fritidspedagogens tjänst 

placerades under den obligatoriska skoldagen i skolan. 

Andersson (2013) menar att förändringen gav fritidspedagogen arbetsuppgifter som inte funnits 

tidigare i ens vardag.   

 

Andersson (2013) uttrycker att “För fritidspedagogers del förändrades därmed i viss mån 

arbetsdagens innehåll genom fler och andra arbetsuppgifter än tidigare” (s. 85). 

  

  

Utbildningen till fritidspedagog har förändrats med kraven att fritidspedagogerna ska vara behöriga 

med lärarlegitimation och de som utbildats efter 2014 kallar sig själva för fritidslärare (Ackesjö, et al, 

2016). Den nya utbildningen innebär i stora drag att fritidsläraren har ämneskunskaper och 

lärarlegitimation för ett praktiskt/estetiskt ämne och har större möjligheter att arbeta inom skolan 

(Ackesjö, et al, 2016). Med sina nya ämneskunskaper så höjs statusen för fritidsläraren och yrkesrollen 

förändras igen, enligt forskningarna (Andersson, 2013; Hansen, 1999; Ackesjö, et al, 2016; Dahl & 

Kalrsudd, 2015) så har fritidshemmet och fritidspedagogerna varit i förändring under en lång tid och 

som vi skriver tidigare så har fritidspedagogerna haft svårt att identifiera sig med den nya 

yrkesrollen. Fritidslärarna i Dahl och Karlsudds (2015) studie anser att förändringarna har varit 

positiva och att samarbetet mellan fritidshemmet och skolan har resulterat i ett större förtroende för 

sitt uppdrag och kompetensen. Det är något som även Ackesjö et al. (2016) skriver i sin avhandling, att 

nya fritidslärarna tar ett annat ansvar för sitt skolämne och har större möjlighet att utvecklas i sin 

yrkesroll samt får möjlighet till att korsa gränser mellan de två professionerna. 
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Av det Ackesjö et al. (2016) beskriver så kan man förstå att fritidslärare som går ut efter året 2014 möts 

av ett dilemma när de kommer ut i verksamheterna. Utbildningen är präglad av ett synsätt som inte 

alltid känns igen på arbetsplatser som de får anställning på. De hamnar i konflikt med vad de lärt sig 

på utbildningen och förväntningar samt krav som ställs på de i arbetslivet efter examen. Ackesjö et al. 

(2016) beskriver att studenterna identifierar sig med olika professionella identiteter. En del med den 

traditionella fritidspedagogen. Vissa antar enligt Ackesjö et al. (2016) en dubbel eller kluven 

yrkesidentitet, endera pedagogen i fritidshem och lärare i sitt praktiska ämne (bild/idrott) i skolan. 

Ackesjö et al. (2016) anser att det även finns indikationer på att en hybrid profession som lärare i 

fritidshem och skola håller på att konstrueras. 

 

Calander (1997) skriver i sin artikel om förändringarna som tvingar fritidspedagogen och läraren till 

större samverkan och samarbete. Han ställer frågan om samverkans resultat beror på strukturens 

förutsättningar eller personernas viljor. Calander (1997) kommer fram till att mycket handlar om 

maktutövande av klassläraren mot fritidspedagogen, då det är klassläraren som bestämmer i och över 

klassrummet.  

 

Nya läroplaner och riktlinjer för verksamheten ställer nya krav på pedagogen, menar Gren (2007). När 

samhället förändras så förändras synen på lärandet och barnet. “De etiska aspekterna på yrkesrollen 

kan innebära pedagogens ansvar att hålla sig á jour med utvecklingen, bevaka och kräva adekvat 

fortbildning och på olika sätt värna om sin kompetens” (Gren, 2007, s.38).    

 

Vikten av fritidshem och fritidslärare 

Falkner och Ludvigsson (2016) har i syfte att göra det möjligt för fritidshemsverksamheten att 

bedrivas på en vetenskaplig grund. Två ytterligare syften författarna har är att tillgängliggöra relevant 

forskning om fritidshemsverksamhet samt genom en sammanställning av forskning stärka 

forskningen om och med fritidshemmen. Forskningsöversikten är väldigt positiv för fritidshemmets 

verksamhet. Det förklaras tydligt varför fritidshem finns samt hur verksamheten ska bidra till elevers 

utveckling. Vidare kan vi läsa om hur samarbetet mellan skolan och fritidshemmen ser ut. Falkner och 

Ludvigsson (2016) menar att fritidslärare upplever samarbetet mellan skola och fritidshem efter 

skolans önskemål. Klasslärare uttrycker att fritidslärarens roll i klassrummet är diffus och ofta blir 

fritidsläraren en “inhoppare” i undervisningen. Författarna Falkner och Ludvigsson (2016) visar på i 

andra forskningsrapporter som de tar upp i deras vetenskapliga text att fritidslärare används för 

fostran av det “sociala” medan läraren tar hand om “kunskapsförmedlingen” under lektionstiden. 

 

Sammanfattning  

Det tidigare forskning visar på är en eller flera yrkesroller, som tidigare inte var i skolan utan har 

under de senaste två decennierna med yttre påverkan från samhället mer eller mindre tvingats in i 

skolan. Det skapade under 90-talet en otydlig yrkesroll som fritidspedagog under skoltid. 

Fritidshemmets uppdrag handlar om att skapa trygga och självständiga samhällsmedborgare och det 

är något som fritidspedagoger länge har arbetat för. Under 00-talet så växer barngrupperna och 

kraven höjs på fritidspedagogerna i den kunskapsinriktade skolan, och det har i sin tur gjort att 

utbildningen till fritidspedagog har förändrats. Efter 2014 blir de som utbildas på högskolorna 
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“Fritidslärare”. Det senare forskningen visar på är att, fritidslärarna står inför ännu ett val när de tar 

examen, vilken roll kommer de som nyutexaminerad fritidslärare anta? Fritidspedagogernas arbete är 

mycket viktigt menar forskarna enhälligt, men de kan även visa på otydligheten i uppdraget under 

skoltid och på senare år även den kluvna yrkesrollen. Av forskningen kan vi förstå att det är upp till 

den enskilde fritidsläraren att ansvara för sin framtida yrkesroll. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att öka våra kunskaper om fritidslärarens uppfattningar om uppdraget 

under skoltid och vad som påverkar dessa. 

 

Våra forskningsfrågor är: 

● Hur uppfattar fritidsläraren sin roll i klassrummet under lektionstid? 

● Hur påverkar samarbetet och samverkan med läraren och rektor fritidslärarens uppfattningar 

om uppdraget under skoltid? 

● Hur påverkar fritidslärarens förkunskaper deras uppfattningar om uppdraget under skoltid? 
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Metod  
I det här avsnittet kommer vi att förklara hur vi gjorde för att genomföra vår undersökning steg för 

steg samt motivera varför vi har gjort just så som vi gjorde. Backman (2016) beskriver att en detaljerad 

redovisning av Metoddelen är givande för replikation av studien. Vidare resonerar Backman (2016) att 

replikation innebär att de utomstående som läser studien ska kunna upprepa studien under exakt 

identiska förhållanden.   

 

Introduktion 

Vi vill inleda med att berätta om att här efter kommer vi kalla de som är utbildade till 

fritidspedagoger för fritidslärare, detta för att vi ska få en bra struktur i vårt arbete samt för att göra 

läsaren mer trygg i läsningen. I Resultat‐ samt Diskussionsdelen har vi valt att benämna alla för 

informanter och de som arbetar som fritidspedagog för fritidslärare. Detta gör vi för att inte förvirra 

läsaren då det kan uppfattas som rörigt om vi blandar de olika benämningarna. I delen med tidigare 

forskning så har vi refererat till andras utsagor och därför använt de begrepp som skrivits tidigare 

men efter året 2014 utbildas inga fler fritidspedagoger utan endast fritidslärare och det är även det vi 

utbildar oss till och är en benämning som vi vill använda för att förklara vår yrkesroll. 

 

I Resultat‐, Diskussion‐ samt Slutsatsdelen har vi valt att skriva informant och fritidslärare. Vi blandar 

de två benämningarna i texten då vi vill att läsaren ska ha bättre flyt i läsningen. Vi vill påpeka att när 

vi skriver “fritidslärare” menar vi alltid någon av våra informanter, dock inte när vi citerar eller 

refererar till tidigare forskning. 

 

Vi har valt att undersöka åtta fritidslärares uppfattningar om hens roll i klassrummet, uppfattning om 

uppdraget under skoltid samt uppfattning om hur läraren, rektorn och fritidslärarens förkunskaper 

kan påverka hens uppdrag under skoltid. Detta har vi gjort genom semistrukturerade intervjuer. En 

forskningsintervju hjälper oss att producera kunskap inom detta område, vilket vi tycker behövs och 

saknas. Det finns en forskningslucka inom detta problemområde. Vi avser att vara objektiva i vår roll 

som intervjuledare och inte påverka informanterna i diskussion kring deras arbete som fritidslärare. 

 

Litteratursökning 

Vi började hela arbetet med att söka litteratur som tog upp problemet vi fokuserade på, fritidsläraren i 

klassrummet under skoltid. När vi sökte efter artiklarna använde vi oss av databaser för sökning av 

artiklar. DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet och Google Scholar var de vi använde. Sökord som vi 

använt oss av för att hitta artiklarna var till exempel: fritidslärare, fritidslärare i skola, fritidspedagog i 

skola, klasslärare och fritidshem och så vidare. Det som dök upp var B och C- uppsatser. Dessa kunde vi 

inte använda, men i deras litteraturförteckning kunde vi hitta vidare till artiklarna som valdes ut. Vi 

fick även tips från vår klasskamrat om två artiklar som handlade om ämnet. 
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Metodval 

Kvalitativ metod 

Vi har valt en kvalitativ metod för insamlingen av vår empiriska data. Det är en metod som är särskilt 

användbar inom samhällsvetenskapen. Enligt Ahrne och Svensson (2015) har den kvalitativa metoden 

vuxit fram som ett alternativ till kvantitativ metod. Förenklat kan man förstå skillnaden mellan de två 

som olika typer av insamlad data. Den kvantitativa hänvisar till “hård data” som samlas in med till 

exempel enkät och frågeformulär medan kvalitativ hänvisar till “mjuk data” som exempelvis 

observationer och fältarbete. Den kvalitativa metoden används av Ahrne och Svensson, (2015) som ett 

samlingsbegrepp för metoder som bygger på intervjuer, observationer. Vår studie är baserad på 

semistrukturerade intervjuer och vi kan därav beskriva vår studie som kvalitativ. 

 

Intervjuer 

Vi valde att samla data om problemområdet och studieobjektet genom semistrukturerade intervjuer 

baserade på diskussionsområden utifrån syftet med undersökningen. Det är en kvalitativ metod. 

Intervjuerna kommer vara så kallade kvalitativa, ”Det innebär bland annat att intervjuaren skall 

sträva efter att få svar på frågan hur, snarare än på frågan varför” (Trost, 2007, s. 33). Utifrån den 

synvinkeln sammanställde vi ett antal diskussionsområden. Diskussionsområden är:  

 

● Samverkan mellan dig och läraren i klassrummet. 

● Samarbetet mellan dig och läraren i klassrummet. 

● Rollen du har i klassrummet. 

● Nackdelar med din roll. 

● Fördelar med din roll. 

● Rektorns påverkan. 

● Nyttjande av din förkunskap. 

● Önskade förändringar av din roll i klassrummet. 

 

Analysmetoder 

Induktivt förhållningssätt 

Induktion beskrivs av Hyldegaard (2008) som en slutledning från det enskilda till det allmänna. En 

induktiv ansats betyder att man upptäcker och undersöker något utan förutfattade meningar och 

sedan skapar en teori från det data man samlat in. Motsatsen till induktiv är deduktiv och det kan 

förstås som att man har en teori som man vill testa om den stämmer eller inte. Vi har båda tidigare 

erfarenheter av fritidslärarens yrke, både genom verksamhetsförlagd utbildning och egna 

anställningar, så i skapandet av diskussionsområden till intervjuer har vi färgats av egna erfarenheter 

men vid analys av insamlad data kommer vi vara objektiva med ett induktivt förhållningssätt. 

 

Fenomenografi 

Fenomenografi är enligt Rosenqvist och Andrén (2006) en metod som har sin grund i fenomenologin. 

Fenomenografi kan förstås som en metod som används för att undersöka människors uppfattning om 

saker och ting. I vår undersökning kommer vi att intervjua fritidslärare och tolka deras utsagor. Vi 
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kommer därför att använda oss av fenomenografi som metod för att analysera empirin och sedan 

beskriva informanternas uppfattningar om fenomen de upplever i sitt arbete. 

 

Processen 

Som vi skrev tidigare så började vi arbetet med att söka relevant litteratur till problemområdet vi ville 

undersöka. Under hela processen samarbetade vi i ett delat dokument som vi skapade i början av 

arbetet. Vi kunde se var vi var i arbetet och vad som behövdes arbetas på vidare. Vi använde oss även 

av livechat program som heter Discord, när vi kände att vi inte förstod varandra fast vi skrev i 

chatten. Vi kunde ringa varandra, prata med varandra och även se varandra med hjälp av 

programmet. Vi diskuterade skriftligt online om förbättringar och förändringar som behövdes göras. 

Då vi bestämde oss för intervjuer behövde vi sammanställa frågor till våra informanter innan 

kontakten med skolorna. Det blev diskussionsområden istället för frågor, då vi kände att det kunde ge 

oss djupare svar under intervjuerna. För att upptäcka eventuella problem med våra 

diskussionsområden gjorde vi varsin pilotstudie före genomförandet av intervjuerna till studien. Vi 

delade upp intervjuerna så att vi fick intervjua fyra personer var. Detta bland annat för att det inte 

finns så många utbildade fritidslärare runt om där vi kommer ifrån. Båda vi två bor uppe i norra 

Sverige och här är det ont om utbildade fritidslärare. Om någon av oss inte skulle få ihop fyra 

personer kunde den andra vara beredd på att hitta en extra informant. Det som annars var 

konsekvensen av att inte hitta fritidslärare till intervjuerna var att ta sig längre ut från våra kommuner 

och leta vidare. Då båda bor i mindre städer var det bra att dela upp intervjuerna med fyra var. Vi 

trodde det skulle vara lättare att få tag på fritidslärare från olika skolor om vi hade bara fyra var att 

hitta. Vi ville ha fritidslärare från olika skolor då vi ansåg att vi kunde få större bild av olika 

verksamheter och olikheter av arbetet. Det vi tyckte var viktigt var att inte intervjua personer som vi 

kände sedan tidigare, då det kunde påverka svaren samt resultatet av undersökningen. Vi bestämde 

oss för att intervjua åtta utbildade och verksamma fritidslärare från åtta olika skolor i två olika 

kommuner, om det då gick att hitta dessa fritidslärare i de två kommunerna vi utgick ifrån. 

 

En av oss var nyinflyttad till sin kommun och visste inte vad det fanns för skolor i området vilket 

ledde till telefonkontakt med kommunen. Kommunen hänvisade till hemsidan de hade där alla skolor 

fanns med all kontaktinformation till alla rektorer och alla skolor. Vidare tog vi kontakt med skolorna. 

Vi sammanfattade ett Missiv (se Bilaga 1) samt ett e- mail (se Bilaga 2) med beskrivning av vem vi var, 

vad vi ville och vem vi behövde och skickade ut dessa till flera skolor till deras rektorer. I dessa stod 

det hur lång tid intervjuerna kunde ta som till exempel mellan 15 - 30 minuter. Valet av den korta 

tiden var på grund av risken att kanske inte få några fritidslärare som hade tid att ställa upp. Tiden 

gick och en av oss fick inga svar. Kontakt med lärarförbundet togs. Lärarförbundet kunde ge 

information om hur många utbildade och verksamma fritidslärare det fanns i kommunen samt vilka 

skolor de var verksamma på. Även kontaktuppgifter som mobilnummer kunde ges från 

Lärarförbundet. Vidare togs telefonkontakt med en av fritidslärarna vilket ledde till att denna 

fritidslärare samordnade en hel förmiddag med intervjuer med alla de utbildade fritidslärare som 

fanns inom kommunen. Det blev fem intervjuer med fem fritidslärare från olika skolor, på en skola i 

ett fritidslokal, för en av oss. I det andra fallet fanns en god lokalkännedom så valet av skolor gjordes 

geografiskt för att undvika att stöta på informanter som vi kände sen tidigare. Samma 

tillvägagångssätt användes för att kontakta rektorer med skillnaden att rektorernas kontaktuppgifter 

söktes upp på kommunens hemsida direkt. På tio skolor kontaktades rektorer och Missiv (se Bilaga 1) 
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skickades med som bilaga i e- mailen (se Bilaga 2). Efter ett antal dagar hade rektorer på tre skolor 

svarat att de hade fritidslärare som kunde ställa upp och i samråd med rektorer så planerades 

träffarna in med tid och plats på varsin skola. Intervjuer genomfördes med tre fritidslärare från tre 

olika skolor. En av informanterna hade ledigt när rektor hade bestämt tid för intervju men då fem 

intervjuer genomförts på annan ort så beslutade vi oss för att avsluta datainsamlingen efter tre veckor. 

Intervjuerna gjorde vi var för sig för att inte blanda ihop svaren och för att informanten skulle känna 

sig bekväm med sina svar. Intervjuerna tog olika tid för alla informanter. En intervju tog åtta minuter 

medan en annan intervju tog över en halvtimme. Att det tog olika tid berodde på informanternas 

personliga livssituation eller personlighet. Vi kände efter varje intervju att vi fick svar på varje 

diskussionsområde som vi vidare skulle arbeta med. De spelades in med mobiltelefon och 

transkriberades efteråt i gemensamma dokument på Google Drive. Detta för att inte gå miste eller 

glömma bort viktig information från informanterna. Transkribering gjordes utan ljudord som till 

exempel “mmm”, “öhm” motsvarande. Vi delade ljudfilerna mellan varandra för att båda skulle få 

större bild av hur samtalet gick till, hur informanterna pratade och vad de hade för melodi i deras 

svar. 

 

När vi arbetade med vår transkriberade data gjorde vi på så sätt att vi började med nya delade 

dokument på Google Drive där vi placerade ut svaren till passande diskussionsområde. Det kunde 

hända att informanten svarade på tidigare diskussionsområde i ett senare eller tidigare svar. Vi 

klippte och omplacerade för att få svaren på rätt plats. Vi tolkade vad informanterna ville säga med 

deras uttalanden. När vi väl blev klara med varje transkriberad intervju började det riktiga och långa 

arbetet med Resultatet.   

 

I resultatdelen har vi analyserat och kategoriserat intervjusvar under rubriker som behandlar våra 

frågeställningar. Under dessa rubriker presenterar vi informanternas uppfattningar i både citat och i 

sammanställningar då intervjusvaren är liknande. Resultatet har en fenomenografisk ansats och vi har 

varit induktiva i tolkningar av intervjusvar. Rosenqvist och Andrén (2006) beskriver fenomenografi på 

följande sätt: “Inom fenomenografin undersöks hur människor uppfattar saker och ting” (s.32). Även 

begreppet “Ansats” reflekteras av Rosenqvist och Andrén (2006) följande: “Ansatsen är ett 

angreppssätt eller förhållningssätt som baseras på hur man definierar det fenomen man vill 

undersöka” (s.31). Resultatet visar på logiska sammanställningar av uppfattningar av samma eller 

flera fenomen. “Fenomen betyder det som visar sig” (Rosenqvist & Andrén 2006, s.32). Under arbetet 

har Resultatet med studien förminskats i flera steg, dels från stöd av handledare men till stor del för 

att behandla endast studiens syfte och inget annat. Det resultatet visade på kunde kategoriseras som 

fyra framstående roller som informanterna uppfattades besitta i uppdraget under skoltid, det la 

grunden för diskussionens uppdelning. 

 

Diskussionen påbörjades efter vi djupgående studerat och analyserat Resultatet. Diskussionen inleds 

med hur vi angriper Resultatet, även det med en fenomenografisk metod. Informanternas 

uppfattningar sammanfattades och generaliseras i Diskussionen och ställdes för eller mot tidigare 

forskning. På ett antal ställen kunde våra forskningsfrågor bekräftas men på några ställen dementeras. 

Slutsatser som vi dragit i Diskussionen baseras på både våra uppfattningar och analyser i 

diskussionen.  Avslutningsvis sammanställde vi ett Abstrakt som behandlar studiens inledning, syfte, 

metod, resultat och slutsats. 
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Validitet och reliabilitet 

Utifrån validitet och reliabilitet har vi tagit ställning till ifall vi har mätt det vi skulle och om våra 

resultat är tillförlitliga. Rosenqvist och Andrén (2006) tolkar begreppen reliabilitet och validitet 

följande: “Reliabilitet betyder tillförlitlighet och med validitet menas om man fått reda på det man 

ville veta med hjälp av metod och/eller teknik man använt” (s. 67). Meningen med våra intervjuer är 

att ge läsaren en inblick i fritidslärarens uppfattning av uppdraget under skoltiden samt andra 

faktorer eller personer som kan påverka detta uppdrag. Eftersom vi gör en kvalitativ studie får vi i 

uppgift att både mäta men även tolka resultatet. Egentligen gör vi inte en direkt mätning på något 

utan mer beskriver vissa fenomen vi tolkar fram, då det är en kvalitativ forskning. I vår studie 

grundar sig all forskning på våra informanters svar. Det vi vill beskriva är deras uppfattningar av 

deras uppdrag under skoltiden i klassrummet samt andra faktorer eller personer som kan påverka 

detta uppdrag, som vi senare analyserar. För att garantera validitet och reliabilitet i vår studie, följer vi 

noggrant vårt syfte samt samtliga frågeställningar. När vi ger läsaren en bild av våra informanters 

svar samt verkligen har svarat på syftet och frågeställningarna kan vi också ta reda på hur tillförlitlig 

vår studie är. Något att ta ställning till är även att vi själva mäter/ beskriver informanternas svar vilket 

kan ha inflytande på resultatet. Vi är medvetna om att våra frågor kan ha orsakat att informanten gav 

ett visst svar eller att vi kan ha påverkat informanternas svar genom vårt kroppsspråk. Vi är även 

medvetna om att formulering av frågorna kan ha påverkat svaren. Det som ger mer tillförlitlighet för 

vår studie är att vi har spelat in och transkriberat ordagrant varje intervju som genomfördes, samt 

delade ljudfiler mellan varandra. Vi jämförde våra resultat med tidigare resultat, från tidigare 

forskning som vi har tagit del av.  

 

Etiska ställningstaganden 

Inför genomförandet av vår kvalitativa studie skapade vi som vi nämnt tidigare ett Missiv (se Bilaga 

1) för att på ett forskningsetiskt riktigt sätt informera våra eventuella informanter om de olika etiska 

kraven. De estetiska kraven förklarades på ett förståeligt sätt för att det inte skulle råda några som 

helst oklarheter kring dessa när intervjuerna skulle genomföras. Vid behov kunde missivet visas igen 

för att påminna om i huvudsak samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet så att vi kunde få så 

sanningsenliga utlåtanden av våra informanter. Stukát (2011) resonerar kring samtyckeskravet på 

följande sätt: “Den som medverkar i en undersökning ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de ska delta” (s. 139). Vidare definierar Stukát (2011)  

konfidentialitetskravet: ”Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående”( s. 139). 

Alla informanter upplystes om syftet av vår studie samt att intervjuer var frivilliga och om någon 

hade velat, kunde intervjun avbrytas när som helst och även deltagandet. Vi hade också rätt att 

avbryta intervjun om vi ansåg det nödvändigt. Enligt konfidentialitetskravet kommer vi att 

avidentifiera deltagare i arbetet. Vi har använt oss av fiktiva namn i våra intervjupersoners 

uttalanden. Utifrån nyttjandekravet kommer vi använda allt insamlad data bara mellan oss två som 

undersöker och bara till undersökningen. Som vi kan utläsa från Stukát (2011) får sådant information 

(enligt nyttjandekravet) endast användas för forskningsändamål. Vi kommer att kalla våra 

intervjupersoner för informanter, vilket betyder den som ger information. 
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Nedan visar de forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet [VR], 2002) som vi tagit i beaktning när vi 

skapade Missiv (se Bilaga 1) samt när vi genomförde intervjuer. Innan missivet skickades ut till 

rektorer så kontrollerades och godkändes det av vår handledare. 

 

● Informationskravet 

● Samtyckeskravet 

● Konfidentialitetskravet 

● Nyttjandekravet 

 

Metoddiskussion  

Det som har varit en mindre utmaning för oss var att få kontakt med fritidslärarna som kunde ställa 

upp till intervjuerna. Det har varit en lång väg runt får att nå dessa personer för en av oss. Även 

rädslan att någon kunde avboka intervjun kunde påverka vad för tid vi sa att det skulle ta till våra 

informanter.  

 

I början pratade vi om att använda oss av intervjuer men även enkäter dock insåg vi fort att enkäter 

inte skulle ge oss det data vi ansåg kunde besvara våra diskussionsområden, därav blev det 

intervjuer. När vi bestämde oss för semistrukturerade intervjuer trodde vi att det skulle vara lätt att 

vara objektiv. Att göra studien utan några förutfattade meningar var näst intill omöjligt. Även om vi 

var så objektiva som möjligt har vi våra förutfattade meningar som vi har skapat oss sedan tidigare 

arbetsliv. Vi kunde ana vad för svar vi kunde få utav våra informanter. Men vi fick en del 

överraskande resultat då informanterna gav oss svar som vi inte alls hade kunnat tänka oss i förväg. 

Detta ansåg vi som positivt och utvecklande för studien och oss själva. Vi fick nya infallsvinklar på 

hur vi kunde se på arbetet i klassrummet under skoltid.  

 

Studiens begränsningar kan till viss del grundas i metodval kring datainsamlingen. Åtta kvalitativa 

intervjuer med fenomenografisk ansats gör det svårt att visa på några sanningar. Även 

tidsbegränsningen av datainsamlingen påverkade hela processen. Vi är fortfarande nöjda med valet 

av metoden då vi kunde genomföra studien med ett positiv utfall. Studien gynnas av informanternas 

tydliga beskrivningar av deras uppfattningar.  

 

Litteratursökningen eller mer att hitta litteratur som belyser vårt problemområde har varit svårt då 

det inte finns så mycket forskning just inom fritidspedagogik eller fritidsläraruppdrag i klassrummet 

under skoltid. Vi var tvungna att ta del av litteratur som kanske handlade om själva samverkan eller 

samarbetet mellan olika utbildade personer på skolan för att kunna koppla det till vårt 

problemområde.  

 

Även tolkning av intervjuer har varit utmanande då vi är två personer som tolkar på olika sätt vilket 

vi var tvungna att tänka på under arbetets gång. Brinkkjar och Hoyen (2013) nämner Merleau - Pontys 

livsvärlds förståelse, som innebär att vi förstår varandra människor genom de reaktioner vi får fram 

från dem. Vår kropp, ansiktsuttrycken och ord tillsammans skapar vårt vara i världen. 
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Resultat  
I följande avsnitt kommer vi att presentera resultat som är relevant mot studiens syfte . Den insamlade 

data som resultatet baseras på är induktivt tolkad och kommer presenteras därefter. Resultatet bygger 

på åtta fritidslärares uppfattningar om deras uppdrag och roller under skoltiden samt hur 

fritidslärarnas uppfattningar påverkas av lärare, rektor och förkunskaper. Vi har en fenomenografisk 

ansats och resultatet visar på fenomen som informanterna beskrivit i deras enskilda och samlade 

uppfattningar som vi återger. Resultatet återger fritidslärarnas utsagor både genom citat och 

beskrivande hopslagningar då uttalanden liknar varandra. Vi har i detta avsnitt lagt grunden till den 

fenomenografiska analys som präglar den senare diskussionen. Resultatdelen bygger på Backmans 

(2016) stuktur och återger data objektivt och sammanfattande under rubriker som är skapade från 

våra forskningsfrågor.  

 

Fritidslärarnas uppfattning av roller under lektionstid  

Roller de har 

Huvuddelen av informanterna uppfattas som nöjda angående rollerna i klassrummet och under 

skoltid. Informanternas uppfattningar om de olika roller de har i klassrummet och vad de innebär 

visar sig vara: 

 

● Ansvarig för klassen, undervisningen samt bedömningen under vissa timmar, för vissa 

skolämnen. 

● Går in till klassrummet som resurs “inhoppare” riktad mot hela klassen när läraren inte kan 

närvara under lektionstiden. 

● Går in som elevassistent riktad mot en eller flera elever i klassrummet. 

● Tar hand om fritidshemmet för det mesta men är “inhoppare” någon timme som blir över.  

 

Flera av våra informanter uppfattades att de kunde vara i klassrummet som extra stöd för eleverna 

eller klassläraren. Även visst undervisningstillfälle av fritidsläraren själv, kunde äga rum med klassen 

under skoltid.   

Så här uttrycker sig två av våra informanter om deras roll i klassrummet under skoltid: “Arbetar som 

extra stöd både för barnen och läraren. Jag ansvarar för fritidspedagogik en gång i veckan”. “Vi följer 

alltid en klass från förskoleklass till tredje klass, så rullar det på. Men annars är jag inne i klassen och 

hjälper till på lektionerna, en stödlärare”. 

 

Vissa av våra informanter uppfattar sig som någon sorts “elevassistent”.  Skolan är i behov av en 

personal och då får fritidsläraren hoppa in för att ingen annan finns. Oftast beror det på skolans 

ekonomi eller att det inte finns utbildad personal eller för att det inte finns någon vikarie som kan 

arbeta med sådana arbetsuppgifter. En av våra informanter beskriver sin roll följande: 

Jag är med som resurs i en årskurs 3 under idrottslektionen. Min roll är att delta i aktiviteten 

och att ta hand om elever som inte klarar av det. Jag får stötta de i aktiviteten. Jag finns där i 

förebyggande syfte så att det ska fungera bra för de eleverna. (En av våra informanter)  
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En annan informant beskriver hur den får gå in i rollen som “elevassistent” samt att informanten även 

arbetar i klass med viss undervisning. 

Jag är knuten till förskoleklass men största delen av tiden när jag är i skolan, så avlöser jag en 

assistent som arbetar med ett barn i behov av särskilt stöd. Jag har mer tid som assistent åt det 

barnet än vad jag har med klassen. När jag har helklass så arbetar jag med värdegrunden, hur 

man är en bra kompis och få en bra sammanhållning i gruppen och med att de ska bli goda 

samhällsmedborgare. (En av våra informanter)  

 

Några av informanterna uppfattar att rollen som inhoppare är då klasslärarna måste ha planeringstid 

eller utföra andra arbetsuppgifter. Det händer ofta att när fritidslärarna har någon timme över i 

schemat kan den bli tilldelad uppgiften att hoppa in och undervisa istället för en klasslärare. När 

någon sorts undervisning sker är det bra om läraren har utbildning för det samt planeringstid men 

även kunna bedöma eleverna. Nedan beskriver informanten sin tilldelning av arbetsuppgifter:  

Det beror på behovet från skolans sida och vad eleverna är i behov av. Först läggs 

fritidsschemat och senare de timmarna man har över får man vara i klassrummet. Jag är i 

årskurs 6, då klassläraren behöver planeringstid. Jag brukar ha bild och samhällskunskap 

under de timmarna. Jag är själv i klassrummet och ansvarar för de undervisnings timmarna. 

(En av våra informanter) 

En annan informant berättar om hur mycket hen är ansvarig för undervisning av en årskurs 2 samt 

hur mycket tid hen har i denna klass. “Jag är ansvarig för årskurs 2 en hel dag i veckan och är i 

klassrummet själv. Det är jag som styr det som ska undervisas under lektionen. Undervisningen gäller 

matematik och svenska, vissa delar av ämnet”.  

 

Två av våra informanter är utbildade idrottslärare vilket påverkar deras uppfattning av uppdraget 

samt deras roll i klassrummet under skoltid. De två informanterna blir direkt tilldelade till ämnet 

idrott och sedan de timmarna som blir över får de undervisa i andra ämnen som informanterna har 

behörighet till. Timmarna som blir över utifrån deras tjänst går till fritidshemmet. I dessa två fall är 

det även här som fritidslärare blir tilldelade arbetsuppgifter utifrån skolans behov, dock kan det bero 

på brist av utbildade idrottslärare på dessa skolor. Informanterna beskriver sina roller följande: 

“Ansvarig för idrott, NO och teknik i alla klasser förutom förskoleklassen. Har sammanlagt ungefär 15 

schemalagda lektioner i veckan”. 

 

Ansvarig för idrott där 13 timmar i veckan är avsatta för det ämnet. Jag arbetar aldrig i klass 

annars. På idrotten finns det alltid en klassmentor som tar hand om alla incidenter och 

situationer som kan påverka idrottslektionen negativt. Jag kan då utan att avbryta lektionen 

fortsätta med undervisningen. (En av våra informanter)  

 

Fritidslärarens positiva och negativa uppfattningar om rollen i klassrummet 

under lektionstid 

Positiva uppfattningar 

Ett fenomen som visade sig i fritidslärarnas utsagor är att de gärna svarade om fördelar med deras roll 

i klassrummet under skoltiden. När fritidslärarna skulle svara om nackdelar med denna roll, började 

svaret nästan hos alla informanter med en kortare paus och en utandning.  
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Det som upplevdes som fördel med rollen i klassrummet under skoltiden är till exempel att 

fritidslärarna känner eleverna och tvärtom sedan tidigare år, då de gick på fritidshemmet. 

Detta skapar trygghet för eleverna, fritidslärarna samt klasslärarna, uttrycker våra informanter. En av 

våra informanter berättar att: “Jag vet hur eleverna fungerar då de går på fritids”. “Att jag finns där 

för de eleverna som har svårt att till exempel hantera förändringar. Jag finns där som deras trygghet”, 

menar en annan av våra informanter. En tredje informant uttrycker: “Jag känner barnen då jag har 

haft de sedan de gick i förskolan. Jag kan deras behov och uppföranden”. 

Fritidslärarna som är ansvariga för undervisningen och klassen själva uttrycker sig positivt om 

fördelarna med deras roll samt påpekar flera områden som är fördelaktiga.  

Det är ett ganska fritt jobb på det sättet att jag inte är bunden till ett läromaterial utan jag är 

mer anpassningsbar efter situationer som uppstår. Det gäller att samla på sig saker i 

ryggsäcken som man kan ta fram lite när som helst, när det är läge. De enda tider vi är styrda 

av är lunch, mellanmål och att barnen går hem, allt däremellan är väldigt fritt. Friheten är en 

fördel. (En av våra informanter)  

En annan fritidslärare säger: “Jag tycker att det är bättre nu när klassmentorer är med under 

lektionerna och kan hjälpa till, då kan jag bidra med den kunskap, utbildning jag har och det jag kan”. 

En av informanterna påpekar att det blev mer fördelaktigt och positivt med deras roll i klassrummet 

sedan lärarlegitimationen har kommit in i bilden. Hen säger: “Jag tycker att det är bättre nu för tiden”.  

Hen förklarar att all skolpersonal som har lärarlegitimation i något ämne ansvarar för just detta 

skolämne. Skolpersonalen håller sig till det de har utbildning för och det tar bort all konkurrens.  

Vidare fick vi höra från de informanter som arbetar i klassrummet med andra lärare om fördelar med 

deras roll i klassrummet. 

För eleverna är det positivt att ha en till vuxen som kan hjälpa och stötta, sen som pedagog får 

man lära sig otroligt mycket själv då man går runt mellan ämnen och årskurser. Jag får ju 

även se olika lärstilar och hur de fungerar, det är en vinning för mig. Eleverna känner även ett 

stort förtroende för oss fritidspedagoger och då får man veta saker som andra vuxna kanske 

aldrig får veta. Vi jobbar ju mycket med samarbete och kompisskap med barnen och det gör 

att vi blir duktiga på konflikthantering. (En av våra informanter) 

Man hjälper barnen, det är bra att vara flera pedagoger i klassen och jag känner att jag hjälper, 

men jag är inte lika bra som klassläraren och vi är inte utbildade lärare heller. Man lär inte ut 

på samma sätt heller. (En av våra informanter) 

 

Negativa uppfattningar 

Det som upplevdes som nackdel med rollen kunde till exempel vara att räcka till för alla elever när 

fritidsläraren undervisar själv eller att eleverna inte kunde se gränsen när fritidsläraren plötsligt blev 

en lärare.  
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Nackdelen blir när barnen inte kan skilja på min roll. Jag är fritidsfröken som kan busa och 

skratta men under lektionstiden är jag fröken som vill ha struktur, resultat och saker gjorda. 

För vissa barn kan det vara förvirrande och skilja på fritids Anna och skol Anna, och då blir 

skolarbetet lidande. (En av våra informanter) 

En annan av våra informanter menar att: “Oftast är man själv under lektionerna som träslöjd, syslöjd, 

bild, musik eller idrott, men nu har du en person med dig som hjälper till med ofantligt mycket”. 

 

En annan fritidslärare uttrycker sig så här:  

Nackdelen kan vara att få med sig alla i gruppen då man oftast är själv och då känner jag att 

jag inte kan tillgodose alla barns behov samtidigt som jag försöker förmedla något till resten 

av gruppen. Då vore det bra om man var två. (En av våra informanter)  

En av informanterna tycker att det kan bli svårt ibland när eleverna ska arbeta med sin IUP, alltså det 

eleverna ligger efter med i något ämne. Det upplevs som en nackdel, då fritidsläraren inte riktigt vet 

hur lärarna förväntar sig att vissa saker/ uppgifter ska bli. Fritidsläraren kan inte riktigt hjälpa eleven 

när en själv inte vet vad läraren är ute efter i uppgiften.   

Två av våra informanter har olika åsikter om hur fritidslärarens uppdrag påverkades negativt eller 

positivt efter lärarlegitimationen kom in i bilden.  

I början när jag började arbeta, för ungefär 15 år sedan så hade jag en annan roll. Det var som 

att man kom in i klassen och hjälpte läraren med allt runt omkring. Jag kände mig osäker på 

mina färdigheter och uppdraget. Man hade ingen tydlig roll efter utbildningen. Lärarna blev 

osäkra, de blev som lite hotade av att vi plötsligt skulle vara med i klassrummet. Man var 

osäker på vad en hade för kompetens. De som kommer ut nu, nyutbildade lärare har en 

annan syn på oss. De som har jobbat i 30 år i sitt klassrum tyckte det var skönt att ha 

kontrollen över allting själv. När vi kom in i klassrummet blev det en förändring och 

förändringar kan göra att det blir lite osäkerhet. (En av våra informanter)  

Den andra fritidsläraren tycker att det är mer givande att vara resurs i klassen under förmiddagen och 

sedan vara fritidslärare på eftermiddagen. Hen menar att det är mer givande för eleverna också och 

att de blir mindre förvirrade över fritidslärarens roll. 

 

Fritidslärarnas sammanfattade uppfattningar 

Fritidslärarna uppfattas som nöjda med de roller som de har under skoltiden i klassrummet. Vissa 

roller som fritidslärarna får, har att göra med deras utbildning. Om fritidsläraren har lärarlegitimation 

i ett skolämne, kan den få i uppdrag att undervisa i ämnet även om anställningen är fritidslärartjänst. 

För några av de fritidslärarna som undervisar i vissa skolämnen tack vare lärarlegitimationen, kan det 

innebära många timmar under skoltid och färre timmar på fritidshemmet. Det visar sig att några 

fritidslärare har roller som en “inhoppare” eller “elevassistent”, det fenomenet kan förstås som på 

personalbrist, skolans ekonomi, skolans behov eller fritidslärarens förkunskaper. Fritidslärarnas 

uppfattning är att fördelen med rollen i klassrummet under skoltid är att den är bra för eleverna. Ett 

fenomen som visar sig i flera svar handlar om “elevens bästa” eller om att eleven ska känna trygghet. 

Fritidslärarna kopplar deras flexibla roll i klassrummet som en stor fördel för elevernas utveckling och 
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även att eleverna ska lyckas med undervisningen. En gemensam nackdel för våra fritidslärare med 

deras roll under skoltid i klassrummet är fenomenet att räcka till för alla elever, hinna med all 

undervisning och att ändå hinna med att prestera bra verksamhet på fritidshemmet. Den 

gemensamma rollen som visar sig utifrån informanternas utsagor är “inhoppare” samt 

“elevassistent”, rollen som fritidslärarna ofta får ta ansvar för.  

 

Samverkan, samarbetet inom uppdraget på skoltiden 

Fritidslärarens uppfattningar av klasslärarens påverkan på uppdraget 

Informanternas uppfattningar av samarbetet och samverkan är att det fungerar. Flera av 

informanterna beskriver att en framgångsfaktor visar sig vara tidigare samarbete med klassläraren. En 

av informanterna beskriver det på följande sätt: “Vi har samma synsätt på hur vi ska arbeta med 

eleverna och vi har arbetat tillsammans tidigare, jag och idrottsläraren”.  

 

Att informanten och klassläraren och ämnesläraren har samma synsätt på arbetet med eleverna är 

något som visar sig vara positivt utifrån informanternas uppfattningar. Det är bara några få av våra 

informanter som har schemalagt samplanering med klassläraren eller den informanten arbetar med 

eller för. De flesta planerar och samverkar under rasttiden, i lärarrummet, vid arbetsplatsen eller i 

korridoren när de springer på varandra. Att planeringen uteblir i samverkan är något som påverkar 

kvaliteten på undervisningen, inte alltid negativt anser en informant och beskriver sin situation 

nedan. 

Samverkan är väldigt spontan och verbal, det kan vara frågeställningar som till exempel: Har 

du någonting planerat till nästa gång? Vill du ta upp någonting? Har du några idéer på det 

här? Vi har ingen gemensam tid där vi sitter ner och planerar men det funkar. (En av våra 

informanter) 

 

Informanterna uppfattar att samverkan och samarbetet kan handla om hur det går för klassen, hur 

eleverna mår, om en måste tänka på någonting särskilt kring någon elev, vad det är planerat till 

lektionen eller vad som måste planeras upp till lektionen.  

Det fungerar bra tycker jag, vi har ju planering tillsammans och när det gäller barnprat så har 

vi mycket att säga till om. Man observerar ganska mycket när man är en extra vuxen i 

klassrummet och inte har hand om undervisningen och det tror jag läraren är ganska skönt, 

att ha någon att bolla med. Det man skulle kunna önska som fritidspersonal är att samverkan 

skulle kunna gå tillbaka till oss på eftermiddagen med. (En av våra informanter) 

Det fritidsläraren beskriver är något som vi tolkar som ovanligt inom yrket, att utvärdera elevernas 

situation och mående inom skolan är något som några av fritidslärarna med en helhetsbild av 

elevernas dag får göra med att “bolla” i undervisningssituationer hör till ovanligheten.  

 

Flera av våra informanter påpekar brist av schemalagd planeringstid med klassläraren eller annan 

personal som är med i undervisningen på något sätt. En av informanterna kan förstås som delvis 

missnöjd med sin situation. Hen uttrycker: “Jag har en timme i veckan med samplanering med 

klassläraren, men det är ganska lite. Då blir det mest barnprat sen går vi snabbt igenom vad som 

händer i veckan”.  
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Barnprat mellan pedagoger är ett fenomen som flera av informanter påpekar och något som följer 

deras uppdrag under elevens hela skoldag och fritidstid, att det finns en vuxen som ser eleverna hela 

dagen är något som uppskattas av klassläraren. 

 

Majoriteten av informanter är ansvariga för undervisningen under skoltimmarna och just de 

personerna tycker att den planeringstid de har eller hittar utrymme till att få det, räcker till för att 

planera upp det som behövs till undervisningen. En av informanterna känner dock missnöje över att 

ha för lite tid att planera upp undervisningen. Hen känner att det inte blir någon bra undervisning 

eller kvalité i det hela. En annan av våra informanter samarbetar med “klassmentorer”. Klassmentor 

är en som följer en och samma klass under hela skoldagen och tar hand om incidenter och bråk, för att 

den ansvariga klassläraren ska kunna utan att behöva avbryta lektionen fortsätta undervisningen. 

“Det har varit ett stort lyft för idrotten när klassmentorer började vara med på lektionerna.” 

Samarbetet går jättebra då jag kan fortsätta med mitt uppdrag och klassmentorn kan ta itu med 

problem som kan uppstå före eller under lektionen”, menar en av våra informanter. 

 

Fritidslärarens uppfattningar av rektors påverkan på uppdraget 

Enligt informanternas utsagor visar sig ett fenomen att rektor generellt har väldigt lite påverkan på 

informanternas uppfattningar av uppdraget. Informanterna beskriver nedan några få tillfällen då 

denne får uttalade arbetsuppgifter. “Ibland kan det komma att vi ska arbeta med något speciellt, som 

nu till exempel arbetar vi med “läslyftet” på fritids och då blir man ju lite styrd”.  

 

En annan informant beskriver hur samverkan med rektor kan visa sig i verksamheten: “Vi har 

uppdrags seminarier där vi pratar om vad vi vill göra till nästa termin. Vi har en lyhörd chef som 

tycker om när vi kommer med idéer och tankar”.  

 

En av informanterna påpekade även värdet av hens undervisningstimmar. Under skoltid har 

informanten aldrig känt sig mindre viktig än någon annan av lärarna. Informanten har tillit från 

rektorn där också och hens undervisningstimmar har prioriterats lika högt som lärarnas 

undervisningstimmar. Det enda som rektor generellt påverkade för informanterna var 

schemaläggningen, var informanten skulle befinna sig under de timmarna hen inte var på fritids. 

Endast en av informanterna anser att rektorn på skolan gör ett bra arbete då hen ser vart behovet för 

personal finns samt vad informanterna har för kvaliteter. Rektorn fördelar arbetet på skoltiden efter 

dessa faktorer, menar informanten. En annan informant säger att rektorn visar förtroende för hen. 

Resultatet visar på att rektor har väldigt lite påverkan på fritidslärarnas uppfattningar om uppdraget 

och eventuellt ännu mindre på faktiska arbetsuppgifter inom uppdraget. 

 

Fritidslärarnas sammanfattade uppfattningar 

Informanternas uppfattningar visar på att de är generellt nöjda med samverkan och även samarbetet 

och att klassläraren sällan påverkar fritidslärarens uppdrag. Enligt informanternas uppfattning 

handlar samverkan ofta om något som informanterna kallar “barnprat”. Fritidsläraren har en 

helhetsbild av elevens skoldag. Det blir ett tydligt ansvar för fritidsläraren utifrån fritidshemmets 

uppdrag, att fokusera på det sociala. I vissa fall är planering och samplanering med lärare en 

bristvara, men uppdraget som fritidsläraren tar eller får blir självständigt. Det visar sig utifrån 
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informanternas uppfattningar att rektor generellt inte har så mycket påverkan på fritidslärarens 

uppfattningar om uppdraget under skoltid. Informanterna uppfattar rektors inblick i verksamheten 

på många platser som obefintlig och det skapar i sin tur en oklar uppdrag för fritidsläraren under 

skoltid. Rektor tar generellt bara ansvar för planeringen av schemaläggningen och placering av 

personal under skoltid. Det kan visa sig att fritidsläraren får valmöjligheter inför planering inför 

terminerna och det gör att fritidsläraren kan ta eller få olika arbetsuppgifter beroende på 

terminsplaneringen. Ett fenomen när rektor endast påverkar schemaläggning är att fritidsläraren som 

inte aktivt väljer blir placerad där resurser behövs eller att klasslärare behöver hjälp med att leda 

lektioner. 

 

Fritidslärarens uppfattningar av påverkan från förkunskaper i uppdraget 

Informanterna beskriver att de sällan använder sina förkunskaper. De informanter som faktiskt hade 

användning för de var de som hade lärarlegitimation i ämnen som tex. idrott. Detta för att antingen så 

fanns det inte tid för det eller så valde informanten att behålla det till fritidshemmets verksamhet. En 

av fritidslärarna har sedan alltid “brunnit” för arbete i skogen med eleverna och det är just det hen får 

göra och ansvara för. Idrott är ett ämne fritidsläraren känner sig bra på och får utnyttja sina 

förkunskaper om olika sporter som idrottslärare. Hen får arbeta med idrott så mycket hen vill, men 

fritidsläraren har gått ner i timmarna med idrott då det kändes för slitsamt till slut. 

 

Det som nyttjas mest av mina förkunskaper det är ju att arbeta mot speciella och unika barn. 

Det är det jag har fått göra under de senaste åren, att ta hand om de eleverna och stötta de i 

deras vardag. (En av våra informanter)  

Fritidsläraren har fått gå in i klassrummet och stötta dessa barn under flera år, medan klasslärare 

fanns i klassrummet.  

 

En av våra informanter värnade om sina förkunskaper och tyckte inte att hen skulle använda de under 

skoltiden.  

Jag anser att det är fritids jag ska använda mina förkunskaper på och det som blir över, det får 

skolan nyttja. Det blir utifrån min yrkesroll och inte skolan som tar ifrån min yrkesroll. Jag 

tycker att man ska värna om den kunskap man har och lägga den vikten på fritids. (En av 

våra informanter)  

 

Fritidslärarens sammanfattade uppfattningar 

Informanternas uppfattningar om hur mycket eller hur ofta de använder sig av sina förkunskaper är 

mer sällan än ofta. Detta fenomen kan bero på att fritidslärarna upplever sig ha mycket att göra med 

de arbetsuppgifterna i roller de har under skoltid. Ett fenomen visade sig, där en informant inte ville 

använda sig av sina förkunskaper under skoltid då hen värnar om denna kunskap och heller 

använder sig av den under fritidsverksamheten. Detta kan leda till att fritidsläraren får hoppa in i 

klasser när det finns ett behov av extra personal eller hjälp i klassrummet. Det visar sig från våra 

informanters svar att fritidslärarna inte vill ha ansvar för delar i arbetsuppgifterna som de inte har 

utbildning för. Flertalet av våra informanter får ta ansvar för arbetsuppgifter som inte kan täckas upp 

av någon annan då det råder personalbrist på skolorna. Flera av våra informanter får i följd av 

personalbrist agera som resurs. Och även fast fritidslärarna får uppdraget som resurs, där de får 
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arbetsuppgifter som har att göra med undervisning, upplever våra informanter att de inte får 

tillräckligt med planeringstid för dessa arbetsuppgifter.     

 

Sammanfattning  

Informanternas uppfattningar om de roller som de får och/eller tar är att de har en generellt positiv 

inställning. Med att informanterna “får” en viss roll kan förklaras genom att fritidsläraren blev 

tilldelad denna roll utifrån behovet från skolans sida. Att fritidsläraren “tar” en roll kan förklaras 

genom att fritidsläraren är nöjd med det uppdraget den fick men även har utbildning för detta 

uppdrag. Informanterna uppfattar att utbildning har mycket att göra med uppdraget hen får och/eller 

tar. När en fritidslärare har lärarlegitimation i ett skolämne, kan den erbjudas uppdraget att undervisa 

i ämnet. Det kan innebära att de fritidslärarna som undervisar i vissa skolämnen tack vare 

lärarlegitimationen, kan få fler timmar under skoltid än vad de har schemalagt till fritidshemmet. 

Sedan finns det de fritidslärare som inte har utbildning i något av skolämnena. De informanter som är 

i den situationen uppfattar att de ofta får roller som “inhoppare”, “resurs” eller “elevassistent”. I stora 

drag uppfattas informanterna nöjda över uppdraget under skoltiden. De får fria händer om hur de ska 

undervisa, både från rektorn men även klasslärare som annars har ansvaret för klassen som 

informanterna arbetar i. Informanternas uppfattning är att deras flexibla roll i klassrummet är en stor 

fördel för elevernas utveckling och också handlar om att eleverna ska lyckas med undervisningen. 

Dessa informanter uppfattar sig som självständiga och för sig själv med undervisningen. 

Informanternas uppfattning är att samarbete och samverkan mellan informanterna och annan 

personal som ytlig. Detta beror på att det görs under raster eller när dessa springer på varandra. Det 

visar sig att förkunskaperna som informanterna har, används sällan och mer tid går åt annat som 

gäller antingen skolundervisningen eller fritidshemmet. Det informanterna uppfattar som gemensam 

nackdel med deras roll/ uppdrag under skoltid i klassrummet är fenomenet att inte räcka till för alla 

elever. Informanterna har svårt med att hinna med all undervisning och att ändå hinna med att 

prestera bra verksamhet på fritidshemmet. Ett annat fenomen som visar sig i informanternas 

uppfattningar är att några av informanterna inte vill ha ansvar för delar i arbetsuppgifterna som de 

inte är utbildade för. Flertalet informanter får ta ansvar för arbetsuppgifter som inte kan täckas upp av 

någon annan personal, vilket kan bero på personalbrist på skolorna enligt informanterna. 

Informanterna får i följd av personalbrist agera som resurs i klassen. Många av våra informanter som 

agerar som resurs och hoppar in istället för klassläraren upplever att de inte får tillräckligt med 

planeringstid för dessa arbetsuppgifter.  

 

Här tydliggör vi vad de olika roller visar sig i informanternas utsagor och vad de kan innebära:  

 

● Första rollen handlar om att ha ansvaret över klassen i klassrummet under skoltiden helt själv 

och vara ansvarig för elevernas undervisning samt bedömning.  

 

● Andra rollen innebär att man går in i klassrummet för att stötta en eller flera elever i 

aktiviteten i klassrummet under skoltiden, som en “elevassistent”. 

 

● Tredje rollen är att fritidsläraren ska agera “resursen” alltså när den blir tilldelad ett uppdrag 

för att det inte finns tillräckligt med andra resurser till det, så får den “hoppa in”. Till exempel 

kan det handla om att fritidsläraren ska ta hand om en klass helt själv och under de timmarna 
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som fritidsläraren undervisar får hen göra det hen vill och känner för till exempel ha 

dramaundervisning.  

 

● Fjärde rollen innebär att fritidsläraren går in i klassen för att stödja eleverna och klassläraren i 

undervisningen. Hen kan också leda en lektion eller aktivitet i samarbete med annan personal. 

Denna person hjälper till med det som behövs utifrån lärarens och elevernas behov.  
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Diskussion 
Resultatet visar på informanternas uppfattningar och fenomen som vi i följande avsnitt avser koppla 

mot studiens syfte samt ställa mot tidigare forskning. Vi har använt oss av fenomenografisk 

analysmetod och diskuterar informanternas uppfattningar, hur fritidslärarens uppfattningar påverkas 

i samarbete och samverkan med lärare och rektor samt om fritidslärarens uppfattning påverkas av 

förkunskaper. Avslutningsvis drar vi slutsatser om studiens syfte, problemområde och den 

forskningslucka som vi anser finns där besvaras även studiens forskningsfrågor. 

 

Resultatdiskussion 

Vi har valt att dela upp diskussionen efter informanternas uppfattningar av roller inom fritidslärarens 

uppdrag under skoltid. Vi har tolkat resultatet och konstruerat rubriker som kategorisera de generella 

yrkesroller som vi anser visar sig i informanternas uppfattningar. Varje generell yrkesroll besvarar 

olika delar av studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

Den självständiga 

Informanternas uppfattning av uppdraget påverkas väldigt lite av varken läraren eller rektor. En del 

av informanterna är ansvariga för ett eller flera skolämnen om lärarlegitimation finns. Hen är ansvarig 

för planering av undervisningen, själva undervisningen samt bedömning av eleverna i 

undervisningen. Det har blivit så på grund av den förnyade utbildningen fritidslärare får gå nu. 

Utbildningen kallas för Grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem. Lärarlegitimationen hen kan 

skaffa sig under utbildningen har gjort att fler tycker värdet i ens arbete har höjts. Det är något som 

anses vara positivt för fritidslärarna i tidigare forskning (Dahl & Karlsudd, 2015; Ackesjö, et al, 2016) 

genom att samarbetet har blivit bättre mellan skola och fritidshem samt att fritidsläraren tar ansvar för 

sitt ämne och har större möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. Enligt informanterna har den 

självständiga rollen blivit tydligare under de senaste 15 åren, både för fritidsläraren och läraren. 

Dahl och Karlsudd (2015) visar på i sin studie, att fritidslärarna anser att förändringarna har varit 

positiva och att samarbetet mellan fritidshemmet och skolan har resulterat i ett större förtroende för 

sitt uppdrag och sin kompetens. Vi anser att nuförtiden är det mer positivt med att vara nyutbildad 

fritidslärare då rollen blir tydligare och det finns färre osäkerheter mellan fritidsläraren och läraren. 

Eftersom fritidsläraren får lärarlegitimation i ett eller flera skolämnen får fritidsläraren ett tydligt 

uppdrag under skoltid. Det visar sig att rektorn har ingen större påverkan på hur en fritidslärare ska 

undervisa i sitt ämne och hur fritidsläraren uppfattar sitt uppdrag under skoltid. Vi anser att det är en 

stor anledning till att fritidslärare tar den självständiga rollen och det kan vi utläsa även i tidigare 

forskning. Fritidslärarna i Dahl och Karlsudds (2015) studie anser att förändringarna har varit positiva 

och att samarbetet mellan fritidshemmet och skolan har resulterat i ett större förtroende för sitt 

uppdrag och kompetensen. 

 

Elevassistenten 

Fritidslärarnas förkunskaper påverkar till viss del deras uppfattning om uppdraget, då de som 

utbildats på senare tid kan förstås som motvilliga uppdraget och rollen som elevassistent och de som 

jobbat i verksamheten en längre tid kan uppfattas som accepterande av rollen. En del av 
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informanterna i vår studie uppfattar sig själva som elevassistenter. Personer som arbetar nära vissa 

elever med extra behov och diagnoser ska helst vara utbildad för uppdraget och inte bara ta en 

yrkesroll, anser vi. I vissa av de avhandlingar vi har granskat, kan man uppfatta att 

fritidspedagogerna slår sig in i skolvärlden och tar plats (Ackesjö, et al, 2016; Dahl & Karlsudd, 2015) 

och försöker visa sina kunskaper och kvaliteter samt visa att fritidspedagogerna har värdefulla 

kunskaper som en del lärare inte värdesätter, som är mycket värdefulla för barnens utveckling och 

lärande (Ackesjö, et al, 2016). Det gör att fritidspedagogerna tar rollen som elevassistent för att deras 

förkunskaper är värdefulla för rollen. Informanternas uppfattningar går inte alltid ihop då vissa 

beskriver ett band mellan sig och dessa elever som är i behov av extra stöd och andra anser att hens 

tid och undervisning inte anses lika viktig som de andra lärarnas tider. 

Av det Ackesjö, et al, (2016) beskriver kan man förstå att fritidslärare som går ut efter året 2014 möts 

av ett dilemma när de kommer ut i verksamheterna. Utbildningen är präglad av ett synsätt som inte 

alltid känns igen på arbetsplatser som de får anställning på. Fritidslärarna hamnar i konflikt med vad 

de lärt sig på utbildningen och förväntningar och krav som ställs på de i arbetslivet efter examen. Det 

är flera av våra informanter som har arbetat som elevassistent men som kanske inte gör det längre. De 

av våra informanter som fortfarande uppfattar sitt uppdrag som elevassistent anser att det är positivt. 

Informanterna påpekar att rollen är viktig samt att fritidslärare passar in i denna roll då eleverna 

känner de sedan förskoleklassen och från fritidshemmet. Informanterna beskriver att de vet hur 

eleverna är, hur de mår, hur deras situation hemma ser ut och hur de har det på skolan men även att 

eleverna känner informanterna och har ett förtroende samt relation till dem. Vår studie visar på en 

kontroversiell roll inom uppdraget under skoltid. Vissa av informanterna uppfattas som elevassistent 

och trivs med det samtidigt som andra motsätter sig rollen. Rollen uppfattas passa fritidslärare utifrån 

vad hen har för relation till eleven samt hur mycket fritidsläraren känner till om eleven om eleven går 

eller gick på fritidshemmet. Fritidslärare har i syfte att lära eleverna den sociala biten vilket i stort sätt 

ingår i elevassistent rollen. 

 

Resursen/ inhopparen 

Resurs och inhoppare ligger under samma rubrik då uppdragen liknar varandra. Informanterna 

uppfattar uppdraget som resurs som mer flexibel än till exempel uppdraget som den självständiga 

fritidsläraren har. Oftast när någon på arbetsplatsen blir sjuk brukar det vara fritidsläraren som är 

extra resurs få hoppa in för den sjuka om ingen vikarie hittas i tid. Falkner och Ludvigsson (2016) 

menar att fritidslärare upplever samarbetet mellan skola och fritidshem efter skolans önskemål. 

Klasslärare uttrycker att fritidslärarens roll i klassrummet är diffus och ofta blir fritidsläraren en 

“inhoppare” i undervisningen.  

Uppdraget som en resurs eller en inhoppare i klassen är vanligt bland våra informanter. Fritidsläraren 

är i klassrummet med en annan lärare och finns där för läraren eller eleverna och stöttar i 

undervisningen. Inhopparen är rollen där fritidsläraren måste i uppdrag undervisa i någon klass för 

att läraren måste planera eller har någonting annat att göra. Det visar sig enligt våra informanters 

utsagor att fritidslärarna får bestämma själva vad som ska undervisas under de timmarna med 

samråd av läraren som inte kan vara där. Falkner och Ludvigsson (2016) beskriver det fenomenet i 

forskningar där fritidslärare används för fostran av det “sociala” medan läraren tar hand om 

“kunskapsförmedlingen” under lektionstiden.  
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Våra informanter som arbetar som resurs eller inhoppare känner sig nöjda med rollen och uppdraget 

under skoltiden. Informanterna uppfattar en variation under skoldagen då de får undervisa till 

exempel någonting hen har förkunskaper eller intresse för.  

Vissa av våra informanter uppfattar rollen som resurs/ inhoppare som problematisk i uppdraget 

under skoltid. Det kan handla om att planeringstiden inte finns och att klassläraren har önskan om att 

eleverna ska arbeta med deras IUP uppgifter, vilket fritidsläraren inte är insatt i. Detta skapar 

osäkerhet hos eleverna och fritidsläraren samt undervisningen blir lidande. Det fenomenet beskrivs i 

tidigare forskning av Ackesjö, et al, (2016) som menar att fritidslärarna står inför ett kluvet uppdrag 

där den kunskaps effektiva skola ställs mot det socialt inriktade fritidshemmet och det i sin tur skapar 

en osäker yrkesidentitet. Ackesjö, et al, (2016) beskriver att flera studenter anser att det är en omöjlig 

uppgift och att de står inför ett vägval, där studenterna väljer att sätta fritidshemmets uppdrag först. 

Andra informanter uppfattas som positiva till uppdraget då de känner sig behövda av elever och 

lärare när de ska hoppa in och hjälpa eller finnas där som resurs. 

Vi anser att uppdraget som resurs och inhoppare visar sig vara ett sätt för fritidsläraren att kravlöst ta 

med fritidshemspedagogiken in i skolvärlden. Enligt Ackesjö, et al, (2016) står fritidsläraren inför ett 

kluvet uppdrag, det anser vi kan lyftas som fördel i detta fall. Informanterna uppfattar även 

uppdraget som diffust då de saknar planeringstid samt att de endast ska följa lärarens direktiv och 

rektors schemaläggning. Informanterna anser att uppdraget ger en möjlighet att använda 

förkunskaper, dock görs det sällan. 

 

Hjälpläraren 

Flera av våra informanter uppfattar sig som hjälplärare, den rollen och uppdraget innebär att 

fritidsläraren går in i klassen för att stödja eleverna och klassläraren i undervisningen. Hjälpläraren 

kan också leda en lektion eller aktivitet i samarbete med annan personal. Det är flera av våra 

informanter som har den rollen och känner olika för det. Fritidshemmens innehåll under det senaste 

decenniet har försvagats och fritidspedagogernas arbete allt mer förflyttats till den obligatoriska 

skoldagen som stöd till skolans undervisning. Fritidspedagogens yrkesfunktion har i samverkan med 

lärare oftare blivit hjälplärare än de jämlika samverkanspartners (Calander, 2001). Fritidspedagogerna 

vill inte släppa ansvaret helt under skoltid utan anser fortfarande att det är fritidshemmets uppdrag 

som är det centrala i deras arbete och därför vill de oftast inte identifieras som hjälplärare utan 

identifierar sig med det traditionella arbetet på fritidshemmet, det kan innebära att arbeta med mer 

gruppstyrda aktiviteter och med värdegrunden i fokus (Ackesjö, et al, 2016). 

Informanternas uppfattningar om huruvida förkunskaper bör användas gick inte alltid ihop. 

Informanterna anser att förkunskaper kan bidra till elevens utveckling samt fritidslärarnas uppdrag 

medan en informant ansåg att fritidsläraren inte bör använda sig av dessa i skolundervisningen. 

Tidigare forskning visar på att fritidslärarna bör värna om sin förkunskap.  “De etiska aspekterna på 

yrkesrollen kan innebära pedagogens ansvar att hålla sig á jour med utvecklingen, bevaka och kräva 

adekvat fortbildning och på olika sätt värna om sin kompetens” (Gren, 2007, s. 38).  

Vi anser att ett positivt synsätt kan påverka uppfattningen av rollen. Förkunskaper anser vi likt 

forskningen som något man bör värna om, men vår studie kan inte visa på att de påverkar 

fritidslärarnas uppfattning av uppdraget.  
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Slutsats 

Syftet med studien var att öka våra kunskaper om fritidslärarens roll i klassrummet. Vi kan visa på 

fyra roller med olika uppdrag under skoltiden, utifrån vår tolkning av vår forskning. Rollerna 

uppfattas som individuella och under arbetet med studien så visade det sig att samarbetet och 

samverkan med läraren oftast inte påverkade fritidslärarnas uppfattning av uppdraget. Det som 

faktiskt påverkade uppdraget var fritidsläraren själv. De som utbildades efter året 2014 och är 

ämneslärare inom specifika ämnen fick en mer självständig roll i uppdraget under skoltid. Vi 

identifierar oss mest med den självständiga rollen och det uppdraget som den har. Det gör vi för att vi 

går den senare utbildningen och kommer att inneha en lärarlegitimation i ett skolämne. Vi anser att 

uppdraget som den självständiga fritidsläraren under skoltiden är  tydlig. Den självständiga har ett 

tydligt uppdrag som ämneslärare men att det kan vara lidande för fritidsverksamheten då timmarna 

från ens tjänst går till skolans värld. Inledningsvis innan vi började vår studie så hade vi en del 

förutfattade meningar om rektors påverkan på fritidslärarens uppfattning av uppdraget. Det låg till 

grund för skapandet av ett av diskussionsområden vi använde i våra kvalitativa intervjuer. När vi 

påbörjade arbetet med resultatet indikerades ett oroväckande fenomen. Enligt informanternas 

uppfattningar visade sig rektors påverkan vara obefintlig, inte bara på fritidslärarens uppfattning av 

uppdraget utan generellt under arbetstiden. Vi menar att detta kan bero på rektorernas okunskap om 

fritidslärarens roll och uppdrag. Därför tror vi att fritidslärarens tid under skoltiden inte värdesätts 

lika högt som lärarens på vissa skolor. Flera av våra informanter hade så kallade “fria händer” i 

undervisningsinnehållet. Under de skoltimmarna kunde då fritidslärarna använda sig av sina 

förkunskaper. Majoriteten valde att använda sig av sina förkunskaper men ändå i ganska lite 

utsträckning. Vi anser att det är positivt för fritidslärarna i sitt socialt inriktade uppdrag och för 

eleverna. Användning av sina förkunskaper bidrar positivt och till att utbildningen får en personlig 

prägel som gynnar till att eleverna blir intresserade på ett annat sätt än in skolans kunskaps präglade 

undervisningsinnehåll.   

 

Avslutande reflektioner 

Det vi tar med oss efter att vi genomfört vår studie är att rollen vi förväntas ta när vi avslutar 

utbildningen är upp till oss själva att bestämma. Tiden som vi som fritidslärare gör på skoltid kommer 

mest troligt att schemaläggas av rektor och samverkan och samarbete med andra lärare kommer vara 

unikt, beroende på vart man arbetar, med enskilda anpassningar utifrån egna förkunskaper. Vi kan 

när vi har anskaffat vår lärarlegitimation söka anställning och påverka arbetsuppgifter under 

skoltiden själv. De faktiska arbetsuppgifterna är för unika för att generalisera mer än till de roller 

inom uppdraget på skoltid som vi sammanställt. 

 

Framtida studier  

Det som hade varit vidare utvecklande för uppsatsen om vi hade haft mer tid på oss, är att intervjua 

rektorer på skolan om vad de tycker fritidslärarens roller och uppdrag är i klassrummet under 

skoltiden. Det som kunde ge ännu mer information inom ämnet är intervjuer med klasslärare som 

arbetar tillsammans med fritidslärare som vi intervjuade. Detta eftersom fritidslärare, klasslärare och 

rektorer är i daglig samverkan och samarbete. Alla har sin bild av hur arbetsuppgifterna ser ut och ska 

se ut. Det är viktigt att ta reda på om personalen har olika uppfattningar om rollen, påverkan, 

samarbete, samverkan med mera. Det är viktigt eftersom fritidslärarens roll och uppdrag i 
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klassrummet och skoltid fortfarande är diffus, både för lärarna som för fritidsläraren. Vi skulle kunna 

vidare söka om vad tidigare forskning säger om ämnet utifrån rektorns och klasslärares 

uppfattningar. 
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Bilaga 1 

Missiv  
Hej!  

 

Vi heter Andreas Lundgren och Katarina Hjukström och går sista terminen på Mittuniversitetets 

fritidslärarutbildning i Sundsvall. Nu ska vi precis börja med att skriva vårt examensarbete. Ämnet i 

vår undersökning är: fritidslärarens roll i klassrummet, fritidslärarens uppfattning om uppdraget 

under skoltid, hur fritidslärarens förkunskaper samt hur samverkan och samarbetet med läraren och 

rektor kan påverka fritidsläraren inom uppdraget under skoltid. 

 

Syftet med denna studie är att öka våra kunskaper om fritidslärarens uppfattningar om uppdraget 

under skoltid och vad som påverkar dessa. 

 

Genom att undersöka åtta fritidslärare/pedagoger som är verksamma under lektionstid i klassrummet 

vill vi öka förståelse om fritidslärarens roll i klassrummet utifrån deras uppfattning. Vi söker efter 

utbildade fritidslärare/pedagoger som skulle kunna hjälpa oss med att genomföra vår empiriska 

undersökning. Dessa personer ska vara verksamma och har schemalagd tid i en klass med en lärare 

under skoltid. Det är just denna tid vi vill studera med hjälp av intervjuer baserade på 

diskussionsområden utifrån syftet med undersökningen.  

Diskussionsområden är: Samverkan mellan dig och läraren i klassen, samarbetet mellan dig och 

läraren i klassen, rollen du har i klassen, nackdelar med din roll, fördelar med din roll, rektorns 

påverkan, nyttjande av din kunskap.  

 

Alla intervjuer är frivilliga samt om någon skulle vilja, kan intervjun avbrytas när som hels samt även 

deltagandet. Vi har också rätt att avbryta intervjun om vi anser det nödvändigt. Enligt 

konfidentialitetskravet kommer vi att av identifiera deltagare i arbetet. Utifrån nyttjandekravet 

kommer vi använda allt insamlad empiri bara mellan oss två som undersöker och bara till 

undersökningen.  

 

Om du kan och vill vara med i undersökningen kontakta oss gärna: 

Andreas Lundgren: 070XXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

Katarina Hjukström: 072XXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

Vi anpassar oss efter dina tider och din möjlighet att delta men vi är under viss tidspress. Intervjuerna 

kan genomföras så fort ni kan ställa upp. Kontakta oss gärna om det finns funderingar och frågor! Vi 

kommer även att kontakta dig för att få klart om du kan ställa upp eller ej.   

 

Med vänliga hälsningar! 

Andreas och Katarina! 
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Bilaga 2 

E-mail 
Hej! 

 

Mitt namn är Katarina Hjukström och går nu sista termin på Mittuniversitetet, fritidslärarutbildning. 

Jag och min klasskompis skriver en C uppsats om fritidslärarens uppfattningar om deras uppdrag och 

roller under skoltiden samt hur fritidslärarnas uppfattningar påverkas av lärare, rektor och 

förkunskaper. Jag kontaktar dig för att se om du har några utbildade fritidslärare på din skola som jag 

skulle kunna få intervjua. Det kommer att ta ca 15 minuter. Jag kan anpassa mig efter deras tider och 

skulle vara oerhört tacksam för all hjälp jag kan få.  

 

Jag infogar ett missiv där allting är mer tydligt beskrivet.  

 

Mobil nr till mig: 072XXXXXXX 

 

MVH Katarina 

 

Hej! 

  

Mitt namn är Andreas Lundgren och går nu sista terminen som Grundlärare med inriktning 

fritidshem på Mittuniversitetet. Jag och min klasskompis skriver en C uppsats om fritidslärarens 

uppfattningar om deras uppdrag och roller under skoltiden samt hur fritidslärarnas uppfattningar 

påverkas av lärare, rektor och förkunskaper. Jag kontaktar dig för att se om du har några utbildade 

fritidslärare på din skola som jag skulle kunna få intervjua. Det kommer att ta ca 30 minuter. Jag kan 

anpassa mig efter deras tider och skulle vara oerhört tacksam för all hjälp jag kan få. 

  

Jag infogar ett missiv där allting är mer tydligt beskrivet. 

  

Svara gärna även om du inte har utbildade fritidslärare. 

Mobil nr till mig: 070XXXXXXX 

MVH Andreas Lundgren 
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Bilaga 3 

Diskussionsområden inför intervjuerna: 
 

1. Samverkan mellan dig och läraren i klassrummet. 

2. Samarbetet mellan dig och läraren i klassrummet. 

3. Rollen du har i klassrummet. 

4. Nackdelar med din roll. 

5. Fördelar med din roll. 

6. Rektorns påverkan. 

7. Nyttjande av din förkunskap. 

8. Önskade förändringar av din roll i klassrummet.    

 


