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Förord  
Vi vill framföra ett stort tack till våra familjer och våra fantastiska klasskamrater som har stöttat oss i 

vårt arbete med denna kandidatuppsats. Men framförallt vill vi tacka varandra för att vi varit ett 

sådant bra team och hjälpt varandra igenom detta. Vi känner att vi gemensamt har arbetat för att 

åstadkomma ett så bra resultat som möjligt. Tack vare att vi bor så nära varandra, har vi kunnat ses 

regelbundet och på så sätt haft möjligheten att sitta bredvid varandra när vi arbetat med denna 

uppsats. Detta har medfört att vi kunnat diskutera och skriva alla delar tillsammans.   

 

Ett varmt tack till de fritidslärare och rektorer som tog sig tid för våra intervjuer som i sin tur gav oss 

en intressant och givande analys av hur en fritidslärares arbete och profession kan se ut. Det har varit 

ett privilegium att få ta del av era åsikter och upplevelser, vi hoppas att vi har kunnat bidra till en 

realistisk bild av verkligheten.   

Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till vår handledare Anders Lindqvist för det stöd och den hjälp vi 

fått med denna kandidatuppsats.   

 

Sundsvall, juni -2018  

 

Malin Strömqvist och Maria Lindman   
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Abstrakt  
Syftet med denna studie är att beskriva hur rektorer och fritidslärare uppfattar den nya utbildningen 

och yrket grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi har använt oss av semi-strukturerade 

intervjuer för att få så berättande svar som möjligt av våra intervjupersoner, dessa består av tre 

fritidslärare som innehar den nya utbildningen och tre rektorer, samtliga kommer från fem olika 

skolor utspridda i mellersta Norrland. Resultatet visar att fritidsläraryrket är komplext, vilket vi också 

tar stöd av i tidigare forskning, komplexiteten yttrar sig genom att man i första hand är fritidslärare i 

fritidshemmet, men under skoltiden så kan man vara resurs till enskild elev, resurs till en klass, 

hjälplärare, bedriva planerade rast-aktiviteter samt undervisa i ett ämne exempelvis idrott eller bild. 

Flexibilitet är en egenskap som ofta återkommer i våra intervjuer, detta kommer bland annat till 

uttryck genom att det är fritidsläraren som ofta får täcka upp vid annan personals frånvaro, samt har 

en stor spridning på sina arbetsuppgifter. Vårt resultat visar också att fritidslärare och rektorer i det 

stora hela har ett gemensamt synsätt på vad som kännetecknar yrket, men att den nya fritidslärarens 

potential inte utnyttjas till fullo.   

 

  

 

Nyckelord: Fritidslärare, Flexibilitet, Komplexitet, Läroplan, Samverkan, Social kompetens, Ämne.   
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Inledning 
Fritidslärarens arbetsuppgifter var tidigare mer inriktade mot omsorg och uppdraget sågs som ett 

komplement till hemmet. Idag ser fritidslärarens roll annorlunda ut och förändringen kom i samband 

med fritidshemmets inträde under skolans tak och började omfattas av den gemensamma läroplanen 

som formades 1994. År 1996 tillkom begreppet fritidspedagog med koppling till att utbildningen 

etablerades. Sedan 2011 finns en ny 3-årig högskoleutbildning, utbildningen fick då också ett nytt 

namn och heter nu grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem (Hippinen, 2011).  

 

En fritidslärare har en bred inblick i elevens hela skoldag, detta eftersom fritidsläraren ofta under 

skoltiden finns i klassrummet eller styr rastaktiviteter ute på rasten eller så är hen ämneslärare, resurs 

i klass, eller rent av inhoppare i annan lärares frånvaro. Ackesjö, Nordänger & Lindqvist (2016) menar 

att fritidslärarnas yrkesroll ofta ser olika ut och beskriver det dubbla uppdraget som en prövning, där 

man som grundlärarare med inriktning mot fritidshem får balansera mellan olika uppdrag, vilket i 

detta fallet är mellan fritidshemmet och skolan. Att vara fritidslärare innebär att vara flexibel. Men 

man har också ett varierande arbete och att få se barnet hela dagen är en stor fördel.   

 

I Dahl och Karlsudd (2015) studie framgår det att fritidslärarna uppskattar sitt arbete och sin 

kompetens. De vill främja vikten av kollegorna, ett starkt arbetslag och känslan av en gemensam 

utveckling, där variationen av arbetsuppgifter och känslan av att kunna planera sin verksamhet själva 

är av stor vikt.  De belyser dock att detta har minskat då arbetsuppgifterna för fritidsläraren har blivit 

mer orienterade mot elevernas lärande där skoltiden står i centrum. Som vi nämner i stycket innan så 

spenderar fritidslärarna merparten av sin arbetstid i skolan. Andersson (2014) skriver om 

fritidslärarnas frustration över större barngrupper, brist på egna lokaler, sämre ekonomi och otydlig 

styrning. Och den främsta frustrationen som artikeln ger sken av, är fritidslärarnas saknad efter att 

utveckla närmare relationer med barnen samt att få en förståelse av deras lärande och utveckling. 

Andersson beskriver också att fritidshemmen tidigare kunde erbjuda barnen mycket mer vuxentid 

och fritidslärarna kom närmare alla barn. Men som läget råder idag så tenderar skolan att ta över och 

nya arbetsuppgifter pressas in i fritidslärarnas redan ansträngda vardag.   

 

Enligt avhandlingen som Andersson (2013) skrivit, kan vi utröna att fritidslärare är ett komplext yrke, 

arbetsuppgifterna tycks vara spridda, man måste vara anpassningsbar och arbetsplatsen varierar 

mellan skola och fritidshem. Så här kommer vi fram till problemets kärna och det vi vill undersöka 

med denna studie, vad är en fritidslärare? Motiveringen till varför vi har valt detta problemområde, är 

för att vi anser att det är en intressant, och även väldigt aktuell fråga då det finns stora brister i 

forskning på området.   
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Bakgrund 
 

I vår studie har vi valt att använda begreppet fritidslärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 

detta förkortas och skrivs som fritidslärare. I vissa delar skriver vi även fritidspedagog då några av de 

källor vi refererar till använder sig av det begreppet. När det kommer till begreppen elever och barn 

så har vi valt att använda de båda, detta då vi i vår roll som fritidslärare pratar med och om barnen 

som just barn medan vi å andra sidan som lärare använder begreppet elever.   

 

Under den första delen av bakgrunden börjar vi med att ge en inblick i hur fritidslärares och rektorers 

ansvar ser ut enligt de riktlinjer och styrdokument de ska förhålla sig till, detta för att bringa lite 

klarhet i vad som förväntas av dessa två yrkesgrupper. Efter följer ett kortare stycke om hur 

fritidslärarens historia och uppdrag ser ut enligt aktuell forskning och i slutet av detta avsnitt 

presenterar vi den komplexitet som forskningen beskriver om fritidslärarens yrkesroll. Och för att 

hålla en viss struktur i vår bakgrund har vi valt att använda följande rubriker:   

 

• Fritidslärarens ansvar  

• Fritidslärarens ansvar enligt de allmänna råden för fritidshem (2014)  

• Rektorns ansvar  

• Rektorns ansvar enligt de allmänna råden för fritidshem (2014)  

• Fritidslärarens historia  

• Fritidslärarens uppdrag  

• Lärare i fritidshem eller i skola?   

• Den komplexa yrkesprofessionen  

 

Fritidslärarens ansvar 

År 2016 fick fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen. Kapitlet kompletterar del 1 och 2 i läroplanen 

genom att tydliggöra det centrala innehållet i den undervisning som sker på fritidshemmet. Det står 

att fritidshemsundervisningen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande 

mål och riktlinjer som nämns i kapitel 1 och 2. Undervisningen ska tolkas brett där omsorg, utveckling 

och lärande utgör helheten.  

 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i 

högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från 

elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och 

förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska 

uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Lgr, (2017) s 24.  

 

Kapitlet tar också upp att undervisningen ska komplettera förskoleklassen och skolan genom att 

erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande, vidare ska den också bidra till en 

förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välmående.     
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Fritidslärarens ansvar enligt de allmänna råden för fritidshem (2014)  

Att vara lärare i fritidshem betyder att man har en legitimation som innefattar att man får bedriva och 

ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Resterande personal består av all personal med annan 

utbildning, som på något sätt kan främja och utveckla eleverna på bästa sätt. De allmänna råden ska 

ses som en komplettering till läroplanen, skollagen och även andra allmänna råd som berör 

fritidshemmet. Helhetsperspektivet på elevers utveckling och lärande är en syn som är väsentlig för 

uppdraget som fritidslärarna har, där planeringen och genomförandet ska anpassas efter behoven 

som den enskilda individen och gruppen är i behov av, men också i samspel med skolan, hemmet och 

förskoleklassen.   

 

Värdegrund, inflytande, kunskaper och ansvarstagande är de viktigaste delarna i uppdraget. När det 

gäller samverkan mellan personal i fritidshemmet, skolan och förskoleklass är det bra att ha 

kännedom om vilka uppdrag som gäller för de olika yrkeskategorierna. Fritidshemmet ska verka som 

ett komplement till skolans och förskoleklassens verksamheter genom att använda sig av kvaliteten 

som finns i fritidshemspedagogiken. Forskning kring ämnet säger att personalen i fritidshemmet har 

en tro på att de skapar arbetsro i elevgruppen, de stärker elevers självkänsla, kan läsa av 

sinnestillstånd och forma en trygg plats för elever att vara i. De är även experter på att verka för att 

relationerna i gruppen fungerar och utvecklas, ser till så att elevernas lärande i konkreta och praktiska 

sammanhang växer sig starkare och att den allmänna och sociala utvecklingen mognar.  

 

Rektorns ansvar   

Det står i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) att rektorn är den 

ytterst ansvariga pedagogiska chefen och även ledare för all personal i skolans verksamhet.   

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom bestämda ramverk, ett särskilt ansvar för att 

all undervisning och elevhälsans verksamhet utarbetar ett sätt som gör att eleverna får det särskilda 

stöd och den hjälp de behöver där fördelningen av resurser och stödåtgärder adapteras till lärares 

omdöme av elevernas utveckling. För att stärka varje elevs mångsidiga utveckling och lärande ska 

samverkan finnas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Personalen ska ges den 

kompetensutveckling som fordras för att de ska kunna realisera sina uppgifter på ett professionellt 

sätt.  

 

I det centrala innehållet står det att läsa om att undervisningen ska innefatta skapande genom 

estetiska uttrycksformer som exempelvis lek, bild, musik, dans och drama. Praktisk matematik som 

redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem så framkommer 

även det som en form av undervisning. Uppmärksamheten ska fokuseras på eleverna/barnen för att 

kunna utmana dem kring sina egna intressen men också i nya, genom att se till att nya 

inlärningsmöjligheter uppstår. Fokuset ska ligga på leken, värdegrunden, elevengagemanget och att ta 

vara på upplevelserna för att få till ett bättre lärande. Andersson (2013) tydliggör i sin avhandling hur 

rektorerna beskriver fritidspedagogers kunskaper. Det synliggörs att en fritidspedagog är en socialt 

kompetent lärare med breda kunskaper om barns sociala utveckling samt deras identitetsskapande. 

Detta medför att en fritidspedagog kan utnyttjas på många områden inom skolans ramar.   
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Rektorns ansvar enligt de allmänna råden för fritidshem (2014)  

Rektor har en viktig uppgift som pedagogisk ledare genom att ha god kunskap om hur fritidshemmet 

uppdrag och mål ser ut, då det pedagogiska arbetet i fritidshemmet ska kunna utvecklas i den 

riktning som de nationella målen kräver och som uttryckligen står om i skollagen och de allmänna 

råden för fritidshem. Det pedagogiska arbetet i fritidshemmet har fritidsläraren ansvar för, men rektor 

har ansvaret för att lotsa och koordinera samman verksamheten så den blir så förstklassig som möjligt. 

Mål och framtidssyn ska vara ledande när rektor och medarbetare kommunicerar med varandra, där 

utveckling och ett åsiktsutbyte måste ske för att utveckla lärandemiljö och andra viktiga delar som 

gäller för fritidshemmet.   

 

I de allmänna råden för fritidshem (2014) står det att pedagogiken som fritidshemmet bygger på 

handlar om att arbeta med gruppen och där relationerna mellan eleverna och mellan eleverna och 

personalen är viktiga redskap i det arbetet. Fritidshemspedagogiken ska komplettera skolans mer 

styrda vardag och erbjuda självständighet och tilltro till den egna förmågan hos eleverna/barnen. 

Detta kräver i sin tur en engagerad och bekräftande personalstyrka. Att som fritidslärare tänka på att 

man lär sig saker hela tiden, gör att arbetssättet mot eleverna finns på alla plan, informellt, formellt 

och även situationsstyrt.   

 

Fritidslärarens historia  

Historiskt sett har fritidslärarens arbetsuppgifter varit mer inriktade mot omsorg och uppdraget har 

setts som ett komplement till hemmet. Den första fritidspedagogutbildningen i Sverige gick av stapeln 

år 1964 vilket medförde att fritidshemmet började komplettera skolan istället för hemmet. I samband 

med fritidshemmets integrering med skolan skedde en förändring vilket medförde att fritidslärarens 

roll började se annorlunda ut. Från 1994 formades den gemensamma läroplanen som omfattade både 

fritidshemmet och skolan och år 1996 tillkom begreppet fritidspedagog med koppling till att 

utbildningen etablerades. De senaste 40 åren har utbildningen utvecklats. Tidigare rörde det sig om en 

2-årig gymnasieutbildning medan det sedan 2011 finns en ny 3-årig högskoleutbildning. Utbildningen 

fick då också ett nytt namn och heter idag Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. I den 

nya utbildningen som är mer teoretiskt orienterad har fritidslärarna tilldelats en egen expertis inom 

barnomsorgen beträffande barn i åldrarna sex till tolv år (Hippinen, 2011). Fritidshemmet fick ett eget 

kapitel i läroplanen år 2016, detta har medfört att fritidslärare lättare kan följa upp sitt arbete i 

fritidshemmet, då de har en tydligare struktur i sin verksamhet.   

Vi får i Anderssons (2013) avhandling veta att fritidspedagoger under senare år också kommit att 

kallas fritidslärare, hjälplärare, lärare med inriktning mot fritidshem och grundlärare i fritidshem - en 

begreppsflora som indikerar en pågående omvandling av fritidspedagogyrket.   

 

Fritidslärarens uppdrag  

Hjalmarsson och Löfdahl (2012) skriver i sin studie om att man på fritidshemmet ska bemöta barnen 

med en verksamhet som står på två ben; pedagogik och omsorg. Dessa ska fungera som komplement 

till skolan både tids- och innehållsmässigt, ska de stimulera och stödja barnens känslomässiga, 

intellektuella, fysiska och sociala utveckling.   
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Enligt Hansen Orwehag (2015) kan man dela in en fritidslärares arbetsdag eller vecka i fyra positioner. 

Den som gäller i allra högsta grad för en fritidslärare är positionen som lärare i fritidshemmet. Även 

om den är föränderlig hela tiden, så tar Hansen Orwehag upp i sitt kapitel om en slags överflyttning 

från fritidshemspedagogikens förhållningssätt som i sin tur kan anpassas till skolans verksamhet, för 

att bland annat stötta upp vid olika behov. Men att den också ska fungera som ett komplement till 

skolans mer inrutade styrning.  

 

Den andra positionen som Hansen Orwehag skriver om är den som assistent/resurs till klasslärare. 

Denna kan ur en fritidslärares synvinkel vara en frivillig eller ofrivillig roll som de blir tilldelade. De 

olika arbetsuppgifterna man kan få skiftar i den mån att man kan vara resurs till elev/elever i en klass 

där fokus ligger på matematik eller svenska. Att vara vikarie för en lärare som är frånvarande, vara 

rastvärd eller att vara pedagogisk personal i matsalen. Denna roll kännetecknas av att klassläraren 

planerar och fördelar arbetet och fritidsläraren ska följa det.  

 

Samarbetspartner till klasslärare är den tredje positionen Hansen Orwehag tar upp om som kan 

tilldelas en fritidslärare under en arbetsdag. Här planerar och genomför fritidsläraren och klassläraren 

lektioner utifrån sina olika uppdrag och kompetenser. Dessa kan vara exempelvis temaaktiviteter som 

antimobbningsarbete, relationellt arbete av olika slag och kompissamtal. Här får fritidsläraren jämfört 

med den andra positionen vara likställd med klassläraren utifrån sina kunskaper och expertis kring 

fritidspedagogikens område.   

 

Som den fjärde och sista positionen kommer lärare i specifikt ämne och då vanligen praktiskt-estetiska 

ämnen in. Där har fritidsläraren funnits länge men positionen har blivit ännu tydligare på senare år på 

grund av införandet av lärarlegitimationen 2011. Här blir fritidslärarens roll likvärdig med en lärares, 

då man allt som ofta har ämnet ensam, vilket kan vara ovant för en fritidslärare som annars arbetar i 

ett arbetslag med både planering och genomförande av aktiviteter. Här kommer både bedömning och 

ibland också betygssättning in då kursplanen ska följas enligt Hansen Orwehag.  

 

Lärare i fritidshem eller i skola?  

Det vi redan vet och som framgår i den delstudie som är gjord av Saar, Löfdahl och Hjalmarsson 

(2012) är att skolan sedan länge varit en av de mest betydelsefulla delarna i uppbyggnaden av den 

svenska välfärdsstaten och har fått mycket utrymme i form av undersökningar, studier och vetskap 

om dess innehåll och vad den innebär och har inneburit för våra barn. Författarna beskriver hur 

fritidshemmet till största del tidigare varit som en stöttepelare till hemmet, men på senare år har fokus 

hamnat på att stötta skolan i barnens lärande och utveckling. Under denna tid har det skett en 

förändring, som inte är så positiv för fritidshemmet och dess innehåll. Tydligheten i vad 

fritidshemmet står för och ska förmedla har hamnat i ett slags tomrum och fritidslärarna likaså. I 

Anderssons (2014) studie diskuterar man bristen på styrning, vilket beskrivs som en vaghet, och 

Andersson menar att vagheten tenderar att bli en belastning då rektorer och övrig ledning inte förstår 

fritidslärarnas ansvarsområde och på så sätt tar man inte vara på fritidslärarens profession. Istället 

förblir fritidslärarnas arbetsuppgifter oklara och de hamnar i en mer underordnad position. Detta då 

deras uppgifter under skoldagen inte är definierade och att de mest fungerar som allmänna inhoppare 

i skolan, vilket i sin tur inkräktar på fritidslärarens huvudsakliga ansvarsområde, fritidshemmet. 

Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) skriver om huruvida fritidslärarna kan komplettera 
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skolan under skoldagen med exempelvis temaarbete eller undervisning i praktiska/estetiska ämnen, 

författarna poängterar att det visar på en syn vilken får skolans lärande att bli det viktigaste, vilket 

resulterar i att lärare på fritidshem får en sekundär roll. Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) 

menar att denna underordnade roll leder till att man arbetar mer som lärare än som fritidslärare. 

 Holmberg (2011) betonar vikten av att ta tillvara på fritidslärarnas kompetens i samarbete med 

skolpersonalens. Hen menar att kunskaper kan läras in på olika sätt, som när exempelvis en halv klass 

räknar grundläggande matematik med läraren i klassrummet, så kan fritidsläraren använda sin 

kompetens för att arbeta med barnen utomhus där man tränar matematik med uterummet som 

naturlig förutsättning för inlärning. 

 

Andersson (2014) tar upp att det i fritidslärarnas arbete ingår att värdera och bedöma barns relationer 

och agerande, verksamhetsinnehåll samt hur samspelssituationer, lek och aktiviteter utfaller, och att 

detta oftast sker informellt. Denna form av bedömningar kan kopplas till fritidslärares kunskapsbas 

och traditionella yrkesidentitet och är något som de alltid har gjort. Formerna för fritidslärarnas arbete 

har ändrats från fritidshemspedagogikens mer informella situationsbundna arbete till ett som 

organiseras i enlighet med skolans tradition med tidsramar och obligatorium för barnen. Andersson 

(2013) skriver att fritidspedagogernas allsidiga arbetsuppgifter är och kan också vara 

osammanhängande då de både arbetar i en för barnen frivillig verksamhet och samtidigt verkar i ett 

system som är obligatoriskt, alltså skolan med inslag av kvalitet och krav.  

 

Dahl & Karlsudd (2015) berättar om hur fritidslärarna skapat en bättre relation till barnen genom alla 

deras arbetstimmar i skolan, de menar att samarbetet ger fritidslärarna en helhetssyn på barnen, vilket 

leder till att relationen till barnen ofta förblir bättre än den som barnen har till sin klasslärare. 

Författarna understryker att de är barnen som är vinnarna i den samverkan som sker mellan skola och 

fritidshem.   

 

Den komplexa yrkesprofessionen  

Hjalmarsson (2010) tar upp ordet "Okändheten" av yrket som förklaras genom yrkets relativt 

anspråkslösa utbredning och dess gena historia. Allt som allt kan framhållas att bara ett ytterst litet 

antal undersökningar har visat sig behandla hur professionellt vetande kring yrket fritidspedagog ter 

sig och framhålls i studier. Hjalmarsson skriver om fyra faktorer/områden som utkristalliserats 

genom den faktoranalys hen använt sig av i sin studie och de är arbetssätt, jämställdhet, mångfald och 

social kompetens som till viss del även står i studier som gjorts innan denna. Arbetssätt 

förklaras genom att man samarbetar med arbetskamrater, lär barnen/eleverna arbeta i grupp 

samt självständigt och att man med hjälp av dessa arbetar för hela skolans utveckling. Jämställdhet 

och mångfald inbegriper dessa utsagor från intervjupersonerna i Hjalmarssons studie. Man ska kunna 

manövrera social och kulturell mångfald bland barn och elever, skapa jämlikhet i dessa grupper och ta 

hänsyn till deras och vårdnadshavarnas intressen. Social kompetens innefattar dessa förklaringar. En 

fritidspedagog ska ha goda kunskaper om barns utveckling, kunna ändra i planering utifrån när något 

oväntat händer, ha god konflikthantering med barnen/eleverna, motivera och skapa arbetsro, vara en 

trygghet för barnen/eleverna och utforma en positiv atmosfär. Man ska även understödja 

barnens/elevernas tro på sig själva såväl som individer men också i olika grupprocesser som sker både 

i fritidshemmet och i skolan. Det man kan utröna av vad fritidspedagoger anser om sin betydelse och 

sin yrkesprofessionalitet, är att de har högst tilltro till sin sociala kompetens som kan beskrivas genom 
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deras duglighet i att; planera nytt när oväntade incidenter sker, att skapa en gynnsam miljö, 

trygghetsskapande, och att ge barnen/eleverna en tro på deras egna förmåga. Hjalmarsson och 

Löfdahl (2014) bekräftar att barnens relationsarbete och deras trygghet och trivsel är något som 

fritidspedagogerna pågående arbetar med. Och att prata om aspekter av omsorg verkar ingå i 

fritidspedagogers etiska förhållningssätt som en självklar professionell kompetens. Kompetenser hos 

fritidspedagogerna, menar Andersson (2013) innefattar förmågan att skapa relationer till barn och 

vuxna, och att vara tydlig och samtidigt mångsidig och öppen i sitt förhållningssätt. Att våga bjuda på 

sig själv och ha det kul beskrivs också som en viktig beståndsdel i fritidspedagogyrket. 

Fritidspedagogerna använder sig av sina kunskaper, sin sociala förmåga och sin personlighet i 

interaktionen med barnen.   

 

Fritidspedagogerna lägger stor vikt vid sin förmåga att kunna tolka barns signaler, att i viss mån så 

att säga vara steget före, men också på ett medlevande och inkännande sätt möta barnet i den 

situation det befinner sig Andersson, (2013).  

 

Det övergripande syftet med Anderssons (2013) avhandling är att ge kunskap om hur 

fritidspedagogers yrkesidentitet kan förstås i ljuset av förändrad styrning och nya arbetsuppgifter till 

följd därav. Frelin (2013) ställer sig frågan; professionell enligt vem och för vilka syften? När det gäller 

läraryrket som profession ifrågasätts hur själva begreppet profession kan ses som en fullt ut hållbar 

förklaring inom ett yrke. Professionalism är en yrkesgrupps resultat av de gemensamma mål man satt 

upp och arbetet man lagt ner för att komma dit. Och professionalitet anges vara det individuella 

yrkesutövandet som leder till samma mål. Enligt Frelin kan inte alla vara professionella i sitt 

yrkesutövande på grund av olika tillfälligheter men det alla kan göra är att agera professionellt utifrån 

sina möjligheter. Bilden som framträder i Fritzèn och Krantz (2011) studie, är en profession som 

kämpar för självständighet, och då ofta med elevernas bästa i åtanke, samtidigt som olika 

kontrollmekanismer alltmer inskränker deras handlingsutrymme. 

 

Andersson (2014) belyser de komplexa uppdraget som fritidsläraren har efter att ha integrerats med 

skolan då en stor del av deras arbetstid sker under den obligatoriska skoltiden. Hon problematiserar 

hur fritidslärarens huvudsakliga uppdrag fritidshemmet ofta kommer i kläm, på grund av att tiden 

inte räcker till och att energin hos fritidslärarna tryter när eftermiddagen och fritidstiden kommer. 

Andersson menar att som läget råder idag så tenderar skolan att ta över och nya arbetsuppgifter 

pressas in i fritidslärarnas redan ansträngda vardag. Enligt Andersson (2014) spenderar fritidsläraren 

mer tid på skolan än på fritidshemmet. Ofta genom att undervisa i t ex idrott, natur/teknik eller bild, 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd, eller som resurs för klassen i klassrummet, och att bedriva 

planerade rastaktiviteter.  

Och när man tittar till forskningen så ser den inte helt olik ut mot fritidslärarnas praktik. Det man 

fokuserat på de senaste decennierna har varit forskning om svenska fritidspedagogers uppdrag, som 

till stor del fokuserat den stora förändring som integrering i skolan har inneburit för 

fritidspedagogernas yrke. Detta är något som Hjalmarsson och Löfdahl (2014) presenterar i sin studie. 

Avslutningsvis vill Hjalmarsson (2010) se fler undersökningar, analyser och att det diskuteras mer om 

och kring själva fritidshemmet och verksamheten som sker där. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka vad tre fritidslärare och tre 

rektorer har för syn på fritidslärarens uppdrag. I vår studie har vi följande frågeställning som 

utgångspunkt:  

 

• Hur uppfattar olika aktörer i skolan den nya fritidslärarens roll?  
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Metod  
I detta kapitel presenterar vi vår forskningsmetod, vi förklarar varför vi valt att göra en hermeneutisk 

studie med kvalitativa intervjuer. Denna förklaring följs av en beskrivning som berättar hur studien 

genomförts och hur vi gått tillväga med urvalet, samt datainsamlingsmetoden. Vi beskriver också 

vilken analysmetod vi använt och berättar om alla de etiska riktlinjer vi tagit hänsyn till under arbetet 

med denna studie, i slutet av kapitlet återfinns metoddiskussionen. Syftet med denna studie är att 

skildra fritidslärares och rektorers uppfattningar kring vad en fritidslärares uppdrag och profession 

är. 

Metodval 

Vi är två studenter som läser den nya utbildningen för att bli fritidslärare, i den har vi båda haft 20 

veckors vfu, verksamhetsplats förlagd utbildning. Dessa vfu-perioder har skett på olika skolor 

utspridda där vi bor. En av oss har även några års erfarenhet av att arbeta i fritidshem och även som 

lärare i ämnet idrott i årskurserna 1 - 6. Det innebär att vår förförståelse kring ämnet är relativt god i 

förhållande till större delen av lärarkåren, men vi saknar andra fritidslärares och rektorers perspektiv.  

 

Vi hade först som avsikt att tillägga observationer i denna studie, men efter mycket resonemang och 

funderingar beslutade vi oss för att avstå, vi oroade oss för att den metoden skulle leda till att vi av 

misstag blandade in våra egna värderingar och åsikter vilket inte var önskvärt för denna studie, därav 

blev det semi-strukturerade intervjuer som fick ligga till grund för de resultat vi arbetat fram.   

 

Hermeneutiken ses som ett sätt att tolka, förstå och förmedla ett budskap och kan tillämpas för att 

uttrycka erfarenheter av olika fenomen, vilket vi exempelvis ser inom skolans värld, Fejes och 

Thornberg (2015). Denna metod är inte en metod där man söker den fullkomliga sanningen då det 

enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte är genomförbart. I hermeneutiken talar men om att ha 

en förförståelse eller fördomar, alltså de kunskaper vi som tolkare/studenter har kring ett visst område 

vi vill studera. Man måste också förstå fenomenen i den kontext det existerar i, exempelvis i vilken 

situation eller tid det skrivs i. Hermeneutiken är användbar när intentionen med studien är att tillgå 

intervjupersonernas individuella erfarenheter och upplevelser, i vårt fall professionen fritidslärare. En 

hermeneutisk metod ger intervjupersonerna ett stort utrymme att själva välja vad de vill tala om. 

Vilket kom till uttryck i vår studie, då vi ställde öppna frågor som våra intervjupersoner fick prata fritt 

kring.   

 

Urval 

Vi har valt att intervjua tre rektorer och tre stycken fritidslärare från olika skolor. Dessa är F-3 och F-6 

skolor och ligger i mindre och medelstora samhällen utspridda i Norrland. Valet av 

sex intervjupersoner föranleds bland annat av Ahrne och Eriksson-Zetterqvist (2015) som menar på att 

sex till åtta intervjuer per urvalsgrupp minskar risken att resultatet influeras av särskilda 

arbetssituationer eller starka personliga åsikter hos intervjupersonerna.  
 

Varför vi valt att intervjua både fritidslärare och rektorer beror på att vi ville ta reda på om de har en 

gemensam syn på vad en fritidslärare är, eller om de har olika uppfattningar på vad som 

kännetecknar en fritidslärare med den nya utbildningen och dennes uppdrag. I vårt urval av 
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intervjupersoner, valde vi att inrikta oss på fritidslärare som gått den nya 

utbildningen Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, då dessa även blir behörig att undervisa 

i ett praktiskt estetiskt ämne. Valet av rektorer genomfördes på skolor där fritidslärare med den nya 

utbildningen var verksamma. Detta tog vi reda på genom att titta på skolornas olika hemsidor och 

vilka yrkeskategorier som de hade på fritidshemmet. För att nå ut till intervjupersoner som skulle 

passa in i vår studie så valde vi att skicka ut ett missiv via mejl till de vi ansåg lämpliga på grund av 

yrkesbeteckningen fritidslärare. Efter att vi skickat ut missiven och mottagit mejlsvar tog vi kontakt 

via telefon med de fritidslärare och rektorer som gett sitt medgivande att ställa upp i vår studie, 

detta för att boka in tid för intervjuer.  
 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på förbestämda tider och platser som valdes av våra intervjupersoner, 

därav skedde intervjuerna med fritidslärarna i de rum som gick att tillgå för stunden. Rektorerna 

valde att ta emot oss på sina kontor. Just platsens betydelse är något som nämns i Fejes och Thornberg 

(2015) som belyser vikten av en trygg intervjuperson. Tiden som var avsatt för varje intervju var 30 - 

60 min. Innan vi startade intervjuerna så pratade vi lite allmänt för att skapa ett naturligt klimat. Att 

inte skicka ut intervjufrågorna i förväg var medvetet från vår sida, detta gjorde vi för att få så 

uppriktiga och trovärdiga svar från våra intervjupersoner som möjligt. Vi upplyste intervjupersonerna 

om att deltagandet var frivilligt samt bad om lov för att genomföra ljudinspelning med diktafon.  

 

Något vi tänkte på var att inte sitta bredvid varandra under intervjun då det kan skapa en otrygghet 

hos intervjupersonen som i så fall sitter ensam på andra sidan av bordet. Då vi är bosatta i samma stad 

tog vi möjligheten att genomföra samtliga intervjuer tillsammans, vilket gjorde att vi kunde dela upp 

arbetet vid intervjutillfället så att en av oss styrde intervjun medan den andra ansvarade för tekniken 

och noterade gester och kroppsspråk hos intervjupersonen. Direkt efter intervjun transkriberade vi 

materialet för att vi då hade det färskt i minnet och inte ville riskera att förlora viktiga detaljer.  Ett 

eventuellt problem som vi oroade oss för i insamlingen av vår empiri var att vissa av våra 

intervjupersoner möjligtvis skulle kunna påverkas av oss som intervjuare, då vi var där i egenhet av 

lärarstudenter och framöver kommer att ingå i den yrkesroll som våra intervjupersoner ombads 

beskriva. Vi försökte därför i våra intervjuer att hålla ett öppet och tryggt samtal med våra 

intervjupersoner och vara goda lyssnare.  

 

 

Datainsamlingsmetod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med hermeneutiskt perspektiv. Varför vi valt denna 

forskningsmetod beror på att vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier. Kvalitet 

kommer av det latinska "qualitas" som betyder struktur, kvalitet, sort – det handlar alltså om 

deskriptiva eller målande aspekter. En kvalitativ studie kan förstås som en metod för att samla in data 

genom att ta del av andras upplevelser, känslor och intentioner Ahrne och Svensson, (2015). Vi har 

under våra intervjuer ställt fem stycken öppna frågor som lett till breda svar och då även fått 

möjlighet att ställa följdfrågor. Detta har medfört att vi fått en bredare bild över hur den nya 

fritidslärarens uppdrag ser ut. Under våra intervjuer har vi använt oss av anteckningar samt 

ljudinspelning via diktafon.  Intervjuerna skedde ute på skolorna på förbestämda tider efter att missiv 

skickats ut och tidsbokning skett. Under intervjuerna antecknade vi efter bästa förmåga men bad 
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också om lov innan vi påbörjade intervjun att få använda oss av ljudinspelning i form av en diktafon. 

Denna var nödvändig för att lättare kunna lyssna på intervjupersonerna, samt för att prata fritt och få 

möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. Vilket vi fann stöd av i Eliasson (2013).  

Analysmetod 

I ett hermeneutiskt perspektiv är det viktigt att förstå vad intervjupersonerna faktiskt gör och säger 

utifrån den situation de vistas i. Materialet ska därför tolkas och inte granskas. Tolkning innebär att 

lyssna efter det som yttras, genom att ha ett öppet sinne. Vi har försökt att finna det som inte är givet 

vid första intrycket och ge det en mening i vår studie. Att tolka handlar om att översätta och det är 

viktigt att man inte översätter varje del för sig, då det kan påverka om betydelsen blir sann. När vi 

tolkat vårt material har vi valt att studera helheten i proportion till delarna och sedan delarna i 

proportion till helheten (Ödman, 2007). 

 

Efter våra genomförda intervjuer satte vi oss för att lyssna igenom det inspelade materialet flertalet 

gånger tillsammans och även var för sig, för att på bästa sätt bekanta oss med strukturen i vår 

empiri. Sedan transkriberade vi ner materialet noga, vilket tog lång tid. Detta 

följdes av flertalet genomläsningar något som förespråkas av Rennstam och Wästerfors (2015), sedan 

började vi granska och sortera materialet. Vi försökte därefter hitta gemensamma kategorier för att 

lättare kunna strukturera upp resultatet. Analysen genomfördes enligt en kategorisering. Denna 

kategorisering innebär i korthet att man delar upp intervjusvaren i olika teman, eller som ovan nämnt 

kategorier. Utifrån vad intervjupersonerna talade om så skrev vi ner övergripande innehåll och gav 

exempel på deras berättelser från vår tolkning, under de rubriker som vi skapat med hjälp av den 

insamlade empirin från intervjuerna. Genom att analysera likheter och skillnader reduceras och 

struktureras den stora textmassan som data utgörs av till ett antal kategorier enligt Fejes och 

Thornberg, (2015). Dessa är de tre kategorier som utkristalliserades och som kommer presenteras i 

resultatdelen: fritidslärarens syn på uppdraget, rektorns syn på uppdraget samt skillnader och 

samsyn.  

 

Etiskt ställningstagande 

Deltagandet i vår studie har varit frivilligt, detta är något som vi varit tydliga med att informera om 

när vi kontaktat våra intervjupersoner. Detta tydliggjorde vi återigen innan intervjuerna och även 

efter de genomförts.  

Vi har beskrivit för de deltagande att vi följer vetenskapsrådets etiska principer som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, (Vetenskapsrådet, 

2011). Detta framgick i de missiv (bilaga 1, 2) vi skickade ut innan vi kontaktade våra intervjupersoner 

för tidsbokning av intervjuer. Allt deltagande har behandlats konfidentiellt, vi har avidentifierat 

materialet och nämner inga namn på varken intervjupersoner, verksamheter eller kommuner i vår 

studie för att minska risken att de intervjupersoner vi intervjuat ska kunna bli identifierade.  I något 

fall i inspelningarna nämns namn på en intervjuperson, detta kommer raderas efter att uppsatsen 

blivit godkänd. Vi har också varit tydliga med att informera om att detta material enbart används till 

denna uppsats och inget annat.   
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Metoddiskussion 

Med hänsyn till den tid vi haft att färdigställa denna studie anser vi att materialet är fullt dugligt. 

Studiens validitet och reliabilitet finner vi goda, då fritidslärare och rektorer fått ge uttryck för sina 

tankar och känslor kring de fem frågor vi haft som utgångspunkt. Något vi reflekterat över är att det 

möjligtvis skulle ha blivit en större spridning på resultatet om vi vidgat våra vyer en aning och även 

valt intervjupersoner från andra delar av Sverige, istället för att begränsa oss till Norrland. Men vi 

tänkte att tiden till att få tag i fler intervjupersoner, utföra intervjuer, transkribering och bearbetning 

av materialet skulle ha riskerat att spräcka vår tidsplan. Därav blev valet sex respondenter istället för 

åtta. Ahrne och Eriksson-Zetterqvist (2015) menar att sex till åtta intervjuer per urvalsgrupp minskar 

risken att resultatet influeras av särskilda arbetssituationer eller starka personliga åsikter 

hos intervjupersonerna. Och då även våra intervjupersoner arbetar på olika skolor spridda i Norrland 

anser vi att risken för att resultatet ska genomsyras av särskilda arbetskulturer 

på skolorna reduceras.    
 

 

Vi använde semi-strukturerade intervjuer för att ta reda på hur fritidsläraren ser på sig själv 

och uppdraget och hur rektorerna ser på fritidslärarnas uppdrag och yrkesprofession. Vi anser att 

de semistrukturerade intervjuerna samt de fem intervjufrågor vi haft som utgångspunkt till denna 

studie har varit till stor användning för oss, då vi haft som strävan att få till ett samtal istället för att 

bara få svar på våra frågor. Något vi hade med oss under våra intervjuer var att inte rädas om tystnad 

och längre pauser hos intervjupersonerna skulle uppstå, utan då istället avvakta för att inte leda dem 

till de svar dem trodde vi ville ha. Vi var noggranna med att innan vi påbörjade våra intervjuer 

berätta för intervjupersonerna att vi skulle hålla en låg profil under intervjuerna för att inte ta plats 

och påverka deras svar. Våra intervjupersoner ombads svara fritt på de fem frågor vi ställde, vilket 

även gav oss möjligheten att kunna ställa följdfrågor vid behov.   

  

Vi har antagit ett hermeneutiskt perspektiv under arbetet med vår studie, vilket beskrivs som en 

lämplig metod att använda när syftet med studien är att få tillgång till intervjupersonernas egna 

upplevelser av fenomen samt när intervjupersonerna ska ges ett stort utrymme att själva välja vad de 

vill tala om Fejes och Thornberg (2015).   

Varför vi beslutade att välja denna metod beror på att vi ansåg att det skulle ge oss de mest uppriktiga 

och givande svaren på vår frågeställning, hur uppfattar olika aktörer i skolan den nya fritidslärarens 

roll?  
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Resultat 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka vad tre fritidslärare och tre 

rektorer har för syn på fritidslärarens uppdrag. Vi kommer i detta kapitel att presentera vårt resultat 

samt citat från våra semi-strukturerade intervjuer. Intervjupersonerna som ingår i vår studie benämns 

med en initial som inte är den första bokstaven i deras riktiga namn, detta har vi gjort för att de ska 

avidentifieras.   

Efter bearbetningen av vår insamlade empiri utkristalliserades vissa mönster. Dessa har vi valt att 

dela in i följande kategorier:  

 

• Fritidslärarens syn på uppdraget  

• Rektorns syn på uppdraget  

• Skillnader och samsyn  

 

Fritidslärarens syn på uppdraget 

Den nya utbildningen har medfört att fritidslärarna får behörighet i ett praktiskt-estetiskt. På de skolor 

vi genomfört våra intervjuer har fritidslärarna varit behöriga i bild och idrott. När vi analyserat 

intervjuerna så blir det uppenbart att fritidslärarna vill undervisa i det ämne de läst under sin 

högskoleutbildning. Men för att kunna tjänstgöra som lärare i sitt praktiska-estetiska ämne är man 

beroende av hur organisationen ser ut på den enhet de utför sitt arbete.   

 

K: Som fritidslärare är man oftast ansvarig för ett ämne t.ex. som i mitt fall är det ämnet bild. Dessa 

lektioner ska planeras och genomföras utifrån läroplanen. Den största förändringen med den nya 

utbildningen enligt mig är att man är behörig att undervisa i vissa ämnen.  

 

Men det är inte alltid som den nya fritidsläraren undervisar i de ämne hen har behörighet i, detta då 

vissa enheter är mindre och det helt enkelt inte är möjligt att få utnyttja sin kompetens till fullo. Det 

kommer till uttryck i en av våra intervjuer då en av våra intervjupersoner förklarar fritidslärarens 

uppdrag på den enhet hen tillhör.  

 

B: Ja, fritidslärare idag har mer sina egna ämnen och ofta är de moderna fritidslärarna även 

rastvakter som håller i och planerar rastaktiviteter. Men eftersom att jag jobbar på en väldigt liten 

enhet är tyvärr inte så fallet, utrymmet finns helt enkelt inte då fritidsläraren endast fungerar som 

inhoppare och hoppar in där denne behövs.  

 

Rastverksamhet är en av många arbetsuppgifter som kan ingå i en fritidslärares uppdrag. Det kan 

handla om att planera och hålla i allt från lekar och gruppstärkande aktiviteter till att integrera 

värdegrundsövningar för eleverna på rasten. Tack vare detta så kan man om man läser mellan 

raderna, använda sig av sitt praktiskt-estetiska ämne även om man inte är yrkesverksam inom sin 

ämnesbehörighet, vilket kommer till uttryck i en av våra intervjuer med en fritids(idrotts)-lärare.  

 

M: När man har läst sig till en behörighet genom sin utbildning i ett ämne, så vill man självklart 

praktisera den i verksamheten, men då detta inte alltid är möjligt så löser vi det på fritidstiden eller 

på rasten. Jag har med mig mycket nyttigt från min tid på idrottskursen som jag kan använda 

tillsammans med barnen tack vare min ämneskompetens.    
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Fritidslärarens flexibilitet är något som genomsyrar våra intervjuer och kommer till uttryck till följd av 

att de beskriver sig själva som initiativrika, lösningsorienterade, ansvarsfulla och har en praktisk 

fallenhet som passar bra in i både skolans inramade struktur och i fritidshemmets verksamhet. Men 

att alltid ställa upp och vara tillgänglig kan ibland bli för mycket, då fritidslärarna upplever att 

samverkan till stor del är enkelriktad.   

 

B: En fritidslärare är oftast väldigt flexibel. För flexibel ibland. Vi ställer alltid upp och har många 

bra idéer att bidra med. Men ibland känns det som att vi bara ger och ger, men får inget tillbaka. Vi 

försöker ofta att använda olika teoretiska uppgifter på ett praktiskt sätt.   

 

Som vi nämnt här ovan ingår det många arbetsuppgifter och förväntningar i en fritidslärarens 

uppdrag, på både gott och ont. Att vara flexibel är en fritidslärares specialitet men det kan också vara 

påfrestande. Det som känns positivt är att fritidslärarna uppskattar den relation flexibiliteten ger dem, 

genom att de får möjlighet att se barnet hela dagen. Detta då det oftast är fritidsläraren som hälsar 

barnet välkommen på morgonen och även är den som sist säger hejdå till barnet på eftermiddagen.  

 

K: Som fritidslärare är man oftast elevernas trygghet då man ser dem under hela dagen, jag 

upplever att jag som fritidslärare har bättre kontakt med elever som går på fritids och bättre 

kontakt med deras vårdnadshavare. Elever kommer oftare till mig som fritidslärare om de vill 

prata eller ha hjälp än att de går till en lärare.   

 

B: En fritidslärare finns där som en trygghet för barnen då de ser denna person väldigt mycket då 

den finns med hela dagen.  

 

Att vara en trygghet för barnen ser fritidslärarna som ett kvitto på att de faktiskt gör ett bra arbete. 

Och att det under skoldagen avspeglas genom att barnen kommer till dem med sina kramar men 

också bekymmer. Även att vårdnadshavare hellre tar kontakt med fritidsläraren istället för med 

läraren i frågor eller i förtroende kring sitt barn, validerar deras betydelse. Men fritidslärarna 

poängterar också att deras arbete kan vara påfrestande och menar att de ibland kan känna att de bara 

fyller de luckor som saknas under skolans tak och får för lite tid till den fritidspedagogiska 

verksamhet som faktiskt är deras huvuduppdrag.   

 

K: Det som gör en fritidslärare unik är att man kan ”trolla med knäna” om en lärare är sjuk så ska 

man ta över undervisningen, är någon som jobbar på fritidshemmet sjuk så jobbar man oftast kort 

om folk och då ska man ändå kunna hitta på saker tillsammans med barnen.  

 

Fritidslärarna är unika bland annat tack vare sin viktiga egenskap att just "trolla med knäna" som 

betyder att de kan anpassa sig efter de situationer som kan uppstå under en skoldag eller i 

fritidshemmet, och de anpassar sig alltid med barnens bästa i fokus. De menar att det ingår i deras 

uppdrag att se till att barnen har en kvalitativ tid på både skolan och i fritidshemmet. Vilket medför 

att fritidslärarna ska följa lärarnas planering i skolan men understryker att fritidshemsverksamheten 

ska planeras utifrån barnens behov som social kompetens, hälsa och aktivitetsdeltagande, men också 

utifrån barnens egna önskemål kring olika aktiviteter. Fritidslärarna lyfter därför vikten av att bjuda 

in barnen i planeringen av verksamheten, vilket sker via exempelvis önskelådor och fritidsmöten.   
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M: Vi vill ju få fram mycket av det ja sociala, hälsofrämjande, att de ska medverka i våra aktiviteter 

vi har på fritidshemmet. Vi ser även att eleverna ska få vara med och tycka till och få bestämma 

över sin tid på fritidshemmet.   

 

Barnens inflytande är starkt på fritidshemmet, vilket blir en kontrast till skolans mer inrutade praktik. 

Vilket fritidslärarna anser nyttigt för de flesta barn, i synnerhet barn med problematik då dem kan 

behöva tydligare ramar och mer styrning. Vilket leder oss in på nästa ämne, som rör fritidslärarens 

roll som resurs i klass och hjälplärare. Detta är alltså något som ingår i många fritidslärares uppdrag.   

 

B: Fritidslärarna arbetar som fritidslärare på fritidshemmet och även som resurs i klass där dom 

stöttar upp i vissa ämnen och även agerar stöd till specifika elever.  

 

K: I övriga ämnen agerar man som resurs, hjälper till där det behövs eller att klassen delas upp i 

grupper där läraren har en grupp och fritidsläraren den andra.  

 

M: Som fritidslärare förväntas man vara resurs i klassrummet, hjälpa de elever som behöver mer 

stöd eller så har man ansvar för en grupp elever där läraren planerat och bestämt vad som ska 

göras.  

 

Att vara resurs i klass eller hjälplärare är något som våra intervjupersoner upplever som positivt, de 

menar att det är ett utvecklande uppdrag då deras kompetenser kommer till rätta och de får se barnet 

hela dagen. De nämner också att det kan vara till stor nytta just för de barn som behöver extra stöd, att 

fritidsläraren finns där mellan övergången från skola till fritidshem. Eftersom fritidsläraren spenderar 

större delen av sin arbetstid på skolan styr våra intervjuer naturligt in på ämnet samverkan och 

utifrån intervjuerna så kan vi utröna att det behövs mer samverkan och även samplanering för att 

allas professioner ska utnyttjas på bästa sätt. På en av skolorna har man kommit en bit på väg genom 

att ta med fritidslärare i EHT-teamet. Detta har visat sig vara en framgångsrik taktik för alla 

inblandade, då fritidsläraren har mycket att bidra med utifrån sin profession som gör att de ser barnet 

hela dagen i jämförelse med vad en lärare gör.  

 

M: Någon eftermiddag varannan vecka ungefär så kommer läraren in på fritids och hjälper till när 

vi har EHT, Elev-Hälso-Team. Vi har ett EHT-team där vi sitter med, lärare, skolsköterska, rektor, 

kurator och en från fritids då. Så vi turas om att gå från fritids varannan vecka. Och sedan skulle 

det behövas att vi är lite kort om folk någon eftermiddag, så brukar lärarna vara schyssta och 

hoppa in. Vi har ingen gemensam planering, det är mer att vi kanske har pratat ihop oss på 

planeringsdagarna vi brukar ha i början av terminen, men det är ju läraren som har huvudansvaret, 

om det inte är något annat som har bestämts i klassen särskilt.   

 

När fritidsläraren är på EHT-mötet tar en lärare hens plats i fritidshemmet, detta kan även hända vid 

enstaka tillfällen om det blir bortfall i personalgruppen på fritidshemmet. Vidare så avsätts det ingen 

tid för gemensam planering mellan fritidslärare och klasslärare, enligt våra intervjupersoner. Dock 

belyser fritidslärarna att de vill ha mer samverkan och då gärna i form av schemalagd samplanering 

kring de skolämnen som berör samverkan. En av våra intervjupersoner berättar att hen skulle vilja 

dela klassen och då få ha ett ämne där läraren har en metod att lära ut och fritidsläraren en annan, 

exempelvis teoretisk matematik och praktisk matematik. En annan av våra fritidslärare kände att det 

var på gång att utvecklas en starkare samverkan mellan klasslärare och fritidslärare.  
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B: Vi håller just nu på att organisera om på skolan när det kommer till samverkan mellan lärare och 

fritidsläraren, den kommer nu att bli tätare då fritidsläraren alltid arbetar i samma klassrum som 

lärare. Vi kommer arbeta mer fokuserat mot de barn som behöver extra hjälp och även göra mindre 

grupper som fritidspedagogen kommer vara ansvarig över. Vi har också samarbeten genom att 

fritidsläraren arbetar med praktiska saker på fritids, så som extra träning med klockan. Att barnen 

ska lära sig månaderna och datum osv.  

 

Att samverkan växer sig starkare främjar fritidslärarens roll i skolan då deras kompetenser på så sätt 

skulle kunna nyttjas till fullo, genom att övrig personal i skolan på så sätt ges en insyn i fritidslärarens 

unika mångsidighet. Detta skulle kunna ske om styrningen öppnat upp för den möjligheten. Vi ser i 

våra intervjuer att utvecklingen sakta går framåt, vilket vi anser är bra då det faktiskt går åt rätt håll. 

Rektorns syn på uppdraget 

Rektorerna ser på den nya utbildningen Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem som 

något positivt inför framtiden. De anser att den nya utbildningen gynnar skolan och menar att den är 

en värdefull tillgång för hela verksamheten, då fritidslärarna nu även läser svenska, 

matematikinlärning och ett praktiskt-estetiskt ämne. Det finns även en tro från rektorerna att den nya 

fritidsläraren blir mer komplett genom den nya utbildningen.  

 

E: Jag tror att det skulle kunna bli en mycket större förändring längre fram med den nya 

utbildningen, särskilt eftersom den också ger lärarbehörigheten i ett praktiskt-estetiskt ämne. Jag 

ser ljust på framtiden då jag anser att fritidslärarens kompetens via utbildningen också kommer att 

kunna nyttjas inom klass då de även läser några högskolepoäng svenska och matematik.   

 

Y: En fritidslärare huvuduppgift är att arbeta på fritidshemmet men eftersom man också har ämnen 

nu och är behörig i ämnen, så förväntar jag mig också att de ska kunna ta olika ämnen i skolan och 

ansvara för det, de är ju tom behöriga att betygssätta, nu har ju inte vi det men omdömen har vi ju.  

Vi har fritidslärare som ansvarar för ämnet bild, sedan har jag ju också fritidspedagoger som också 

är behöriga i ämnen som tex idrott. Eftersom man är behörig i ämnen så är man ju också 

uppdaterad på läroplanen och i de förändringar som har skett där. För har du pluggat för många år 

sedan till fritidspedagog och kanske också har fått behörighet pga. att man har undervisat i många 

år i ett ämne, så är det ju en viss skillnad. Man blir ju mer komplett med den nya utbildningen 

tycker jag.  

 

Det intervjupersonerna nämner ovan är vad en fritidslärare är och i framtiden skulle kunna vara. Med 

tanke på de kompetenser och behörigheter som rektorerna för på tal, ser vi ett mönster som skildrar 

en flexibel lärare. Flexibilitet är något som rektorerna för på tal under intervjuerna när de lyfter 

fritidslärarens sociala kompetens och unika mångsidighet. En fritidslärare ser i många fall barnen hela 

dagen, detta gör att förändringar och förbättringar för barnen sker kontinuerligt under tiden de 

tillbringar i skolans och fritidshemmets verksamhet. En flexibel fritidslärare är någon med rätt 

pedagogiskt tänk, där mixen av social kompetens, ha ett utåtriktat sätt, ett framåt-tänk i den 

pedagogiska utvecklingen, att snabbt kunna ställa om när något oförutsett händer och att kunna ta en 

grupp där split-vision är en viktig del. Det kan bli problem om man inte har denna grund, vilket 

resulterar i att det pedagogiska arbetet med barnen blir lidande.   

 

R: En fritidslärare är en person med stor social kompetens, pedagogiska funderingar och som är 

utåtriktad. Kanske jag vill komplettera upp den lite grann, för alltså, den sociala kompetensen är 
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superviktig men har man inte den pedagogiska botten så att man ser den pedagogiska 

utvecklingen i det, då blir det inte bra. Men det blir minst lika dåligt om man har en taskig social 

förmåga också. Så båda de sakerna är superviktiga för mig för en som jobbar som fritidslärare.  

 

Y: De flesta fritidslärare är väldigt flexibla och kan snabbt ställa om och har snabbt ett fokus på att 

ställa om. Sedan tycker jag också att de har en stor förmåga som fritidslärare att hålla i och fånga 

gruppen. Det är de flesta bra på. Man har en bra split-vision, de har koll, man ser det som händer 

så det är de duktiga på.  

 

Att se barnen hela dagen blir en stor tillgång för fritidslärarna i jämförelse med lärarna som inte har 

den inblicken, menar rektorerna. Detta blir en trygghet för barnen och eftersom fritidsläraren i sin 

utbildning får lära sig mycket om barns lek och hur viktig den är, så får de även där en stöttning 

vidare till hur man kan ta vara på barns sociala behov. Att leka ger så mycket mer än man tror. Du lär 

dig turtagning, att lyssna, respekt för andra människor, se mönster, ordkunskap, matematik, att röra 

på sig och att få känna glädje men också att man ibland kan förlora. Alla dessa egenskaper och 

företeelser är något vi alla skulle behöva träna mer på under hela livet egentligen och ger en känsla av 

trygghet i den grupp eller till den vuxne du har i din närhet.   

 

E: Det som jag tänker är mer i er utbildning än i lärarutbildningen är ju det här med det sociala och 

barns lek, att jobba med dom delarna mer. Och det är ju också viktigt för att känna av barngruppen 

och eleverna, så att dom får de stöd och så det går att planera för den verksamheten för 

eftermiddagen också, där man ser att dom behöver stöd och hjälp. En fritidslärare har ju faktiskt 

det försprånget att se eleven under hela skoldagen också.   

 

Rektorerna pratar om vikten av att fritidsläraren arbetar med det sociala och barns lek, detta hjälper 

för att se och skapa en god gruppdynamik som passar såväl på fritidshemmet som på skolan. Att man 

som fritidslärare kan ha olika uppdrag utöver sitt huvudsakliga i fritidshemmet där man organiserar 

och styr upp den verksamheten är också något som framgår i våra intervjuer.  

 

Och dessa uppdrag kan vara resurs i klass, assistent åt enskild elev, att hålla i rastverksamhet eller att 

ha egna ämnen. Att sätta fritidsläraren där den passar bäst utifrån deras kvaliteter, ger den bästa 

avkastningen till all verksamhet i skolan. Men det ger även ett egenvärde hos fritidsläraren som får 

vara med att forma och lära ut det de kan på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.   

 

E: I fritidslärarens uppdrag är ju att organisera och styra fritidsverksamheten i första hand och sen 

handlar det ju om man har ämneskompetens att arbeta med i skolan, om det är möjligt och annars 

kanske jobba med rast verksamhet eller finnas till hands, alltså vara resurslärare i klasser å så. Att 

de får känna sig viktiga och att få utnyttja sina kunskaper de har med sig från sin utbildning är 

oerhört betydelsefullt för alla parter.  

 

R: Sedan tror jag på att sätta personer på platser där de kan visa sitt bästa jag. Och stärka det som 

man är bäst på! Det tror jag på och då får man ofta en bra effekt. Ibland är det att vara resurs i klass, 

ibland är det att vara assistent åt en enskild elev, ibland att ha egna ämnen. Så det kan vara allting 

egentligen.  

 

Flexibiliteten hos fritidslärarna kommer fram ännu en gång i våra intervjuer. Återigen blir man varse 

om att fritidslärares uppdrag är mångsidigt. Denna mångsidighet tas inte tillvara på rätt sätt då man i 



 

 

20 

mycket liten grad planerar skoldagen tillsammans med klasslärare. Rektorerna påpekar att den 

samverkan och samplanering som finns idag mellan lärare och fritidslärare absolut kan vara bättre. 

De menar att samverkan ska utgå ifrån allas specifika kunskaper och främja varje enskild lärares 

profession, och så ser det tyvärr inte ut i dagens verklighet. 

 

R:  När jag började den här banan för ex antal år sedan, så fanns det redan då någon form utav 

märkligt dolt mellan skolan och fritids. Det finns ju ett system där fritids i nästan alla lägen känner 

sig 2a och skolan är 1a. Och det sitter i på något vis. Jag tror inte på att saker sitter i väggarna för 

det, utan att det sitter i oss människor. Och vi ärver beteenden, och just det att fritidspedagoger har 

fått hoppa in om det är lärare som är sjuka, men vem som helst kan få jobba på fritids om någon är 

sjuk där. Alltså det finns någon slags känsla som då både fritidspedagogerna och lärarna lyfter upp 

ibland och då blir det ju ännu värre.   

 

En av rektorerna pratar om att det är viktigt att särskilja de två lärarprofessionerna då de är helt olika i 

sin utformning, men att alla är lika mycket värda och ska få göra det som de är bäst på. Samma rektor 

vill också poängtera att det är hens skyldighet att se till så att samverkan fungerar på skolan mellan 

lärare och fritidslärare 

 

R: Man måste inse att det är olika uppdrag, både fritidspedagoger och lärare måste inse att man har 

två helt olika uppdrag. Om man slutar bry sig kring vad den andra gör när de inte har barn, för det 

tycker jag är en onödig diskussion och fundering. Då kommer man få till det här bra, men eftersom 

det ofta blir funderingar från fritidspedagogerna vad gör lärarna när inte ungarna är där? Då har 

man ju inga barn, då har man väl inget att göra? Om man skippar den funderingen, då kan det här 

bli bra samverkan. Om man hade respekt för varandras yrken, vilket man har, men inte fullt ut. Så 

det finns fortfarande mycket att jobba med kring det. För det är ju två helt olika arbeten. Ungarna 

är ju olika, på skolan är de på ett sätt och kan ju vara på ett helt annat sätt när de är på fritids.   

 

Så jag som rektor kan ju få två helt olika bilder av samma barn och då måste ju jag som rektor 

fundera på vilken av bilderna jag vill ha av eleven. Är det den som fritids ger mig eller den som 

skolan ger mig? Vill jag ha den bild som fritids ger mig som måste jag ju se till att skolan jobbar 

mer som fritids gör för att få den bilden och tvärtom.   

 

Det som två av rektorerna pratar om är att de tagit med fritidslärarna i EHT och att det gett bra utslag, 

eftersom fritidslärarna ser barnen hela dagarna från morgon till kväll och har en samlad syn på 

barnet. Vilket inte någon annan ur teamet har på samma sätt. 

 

R: Jag tror att man som chef måste våga att jobba ihop lärare och fritidspersonal mer än man gör. 

Och försöka släppa den här prestigen som på något vis finns med ändå. I början av min karriär så 

var det katastrof tycker jag och nu är det absolut bättre. Men det finns där fortfarande och jag tror 

inte att det är fel på någon och inte någon som gör det, utan det är bara att man kommer in i 

verksamheten.  Vi har även Elev-Hälso-Team (EHT) där samverkan ser ut så att en som är 

fritidslärare och som även är utbildad specialpedagog sitter med, då får vi elevers hela dag med 

istället för att bara få från lärare, kuratorer och skolsköterskan i skolan.   

Så för mig som chef är alla på skolan lika viktiga, oavsett vilket jobba man har. Så det är viktigt.  

 

Y: Jag har också personal från fritidshemmet som är med i EHT. Och det är fantastiskt bra för då 

kan man möta upp barnet under hela dagen som de är i verksamheten! Det har varit en brist 

tidigare. Vi har ofta missat detta tidigare och inte informerat fritids för att de inte kunnat sitta med 
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eller fått ge sin bild av barnet och behoven som de har. Nu är det en lärare som går in och täcker på 

fritids för att vi ska kunna ha det så.   

 

Två av våra intervjupersoner uppskattar att ha fritidslärarnas deltagande under deras EHT-möten, 

just för att de har en helhetssyn på barnen. Vidare så har alla skolor gemensamma APT 

(arbetsplatsträffar) ca en gång i månaden och planeringsdagar där alla yrkeskategorier som infrias i 

skolan ska delta. Samplaneringen mellan lärare och fritidslärare är knapphändig på alla skolor och det 

påpekas att den måste bli betydligt bättre än den är just för tillfället, men det är just tiden som ställer 

till det. När lärarna kan planera då har fritidslärarna sin verksamhet på fritidshemmet att ta hänsyn 

till, då den ligger på morgon och efter skolan slutat. Viss planering kan ske på stående fot i korridoren 

för att det ska passa för både lärare och fritidslärare, vilket inte alls är gynnsamt för någon. En av 

rektorerna vill lyfta fram att alla former av fortbildningsdagar gäller för alla som arbetar på skolan när 

tillfälle ges.   

 

E: Jag träffar fritids en gång i månaden på arbetsplatsträffar (APT), just nu är det kvällstid. Vi har 

förut träffats dagtid 1 gång i veckan, men eftersom jag har flera resurser som också jobbar på 

fritids, så har det varit svårt för dem att vara med, därför flyttade vi träffarna till kvällstid, så alla 

kunde vara med. Detta för att alla ska kunna planera tillsammans. Vi ses ungefär två timmar i 

månaden.   

 

Sedan när det kommer till samplanering tillsammans med lärarna så är det inte optimalt, för några 

kanske det kan fungera om det finns utrymme för någon håltimme i schemat, men annars blir det bara 

i korridoren, på stående fot. Men det kan alltid bli bättre.  

 

Y: Vi har samverkan så till vida att vi har gemensamma analys och planeringsdagar, där vi planerar 

upp lite större projekt om jag säger så, där vi ska samverka. Olika friluftsdagar och andra 

aktiviteter. Tiden är tyvärr en brist vilket gör att de inte veckoplanerar tillsammans. Lärarna tappar 

ju sina elever vid 13:30 och det är ju lite svårt då för fritidspersonalen att gå ifrån sin verksamhet.   

 

Vi har även gemensamma APT, inte varje månad men ofta. Jag tycker att det är viktigt att inte 

särskilja skolan och fritids för mycket, sedan ibland kan det ju bli så att det är bra att träffa dem 

enskilt på en arbetsplatsträff eller någon pedagogisk kväll. Men jag tycker att man ska jobba mer 

tillsammans. Fortbildningskvällar är också viktigt att man är med på, vi har en nu om lågaffektivt 

bemötande och då är såklart alla med.  

 

Intentionerna från rektorerna tyder på att man visar en vilja att ha med all personal på EHT, 

gemensamma APT, fortbildningsdagar och studiedagar där samplanering sker. Detta ger oss en 

positiv framtidstro för fritidsläraryrket. 

 

Skillnader och samsyn 

De skillnader som vi reflekterat över är att rektorerna pratar om den nya fritidsläraren på ett sätt som 

får oss att känna att det är något som finns i framtiden, de talar om att vi inte riktigt är "där" idag 

medan fritidsläraren å sin sida gärna skulle vilja praktisera alla sina kunskaper idag och inte invänta 

framtiden, då rektorerna är redo.   
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M: Det tror jag beror helt på vilken skola du jobbar. Och vilken chef du har och hur de ställer sig till 

det. För skulle jag få bestämma, då hade jag hellre velat tex under dagarna när det är 

skola, kunnat dela upp klassen där jag får ha fritidspedagogik eller jag får ha praktisk matematik. 

Medans läraren som är duktig när det gäller att jobba med matteböcker och sådär, att de får ta den 

biten. Och sedan så kanske vi switchar grupper efter ett tag. Att jag får mer använda mina 

kunskaper för jag har ju den praktiska biten, för det är min grej så att säga.   

    - Intervjuare: Har du föreslagit det?   

Jag har föreslagit det men vi har inte kommit dit än, men vi jobbar på det (skratt). Vissa saker är 

inbitna i vissa hus. Men vi hoppas att vi kommer dit framöver!  

  

Y: Jag tror inte vi riktigt har hunnit med i utvecklingen. (skratt) Så ärlig måste jag ju vara, jag kan 

inte se någon större skillnad på mina fritidspedagoger och mina fritidslärare. Tyvärr (skratt), men 

vi kommer!  

  

Däremot finner vi att samsynen hos fritidslärare och rektorer är stor kring fritidslärarnas flexibilitet, 

sociala förmågor, trygghetsskapande, ämneskompetens och deras syn på hur samverkan fungerar 

mellan de olika parterna samt hur den kan förbättras. Skillnaderna i synen på fritidsläraryrket är alltså 

inte så stora mellan fritidslärare och rektorer.   

  

Det som kommer ut av intervjuerna med både fritidslärare och rektorer är hur viktig läroplanen blivit 

och att det är den som ska spegla allt vi gör i skola och fritidshem. En av rektorerna förklarar att det 

bara på några år kommit mycket längre med att arbeta efter läroplanen och styrdokumenten än innan, 

vilket är en avgörande faktor för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Hen poängterar dock att 

det finns mer kvar att lära men att man är på god väg.   

  
K: När man arbetar som fritidslärare idag har man vanligtvis en ämneskompetens som man arbetar 

med under skoltid, det brukar vara ett praktiskt-estetiskt ämne som bild, idrott, musik eller 

liknande. Dessa lektioner ska man planera och genomföra utifrån läroplanen. Om man inte har 

någon ämneskompetens så arbetar man nära en klasslärare i övriga ämnen, stöttar upp och hjälper 

till där det behövs eller om klassen delas upp i grupper där läraren har en grupp och fritidsläraren 

den andra. Sedan arbetar man ju med fritidshemspraktiken och planerar aktiviteter/undervisning 

så att man även där speglar styrdokumenten.   

  

E: Fritidslärarens uppdrag handlar om att arbeta med fritidshemmet, fritidshemsverksamheten 

kopplat mot läroplanen, mot fritidshem. Att organisera och styra den verksamheten i första hand 

och sen även beroende på om man har ämneskompetens att arbeta med det i skolan om det är 

möjligt.  

  

R: Det som jag tycker har varit det tydliga eftersom jag varit borta från rektorsjobbet en tid och kom 

tillbaka hit, då märkte jag en skillnad. Och det var ju framförallt att läroplanen fanns mer med i 

verksamheten än vad den gjorde när jag var chef över fritids tidigare. Så det tycker jag är en 

skillnad. Att fritids är mer styrt, det är viktigare med styrdokumenten nu än det varit tidigare. 

och iofs är ju styrdokumenten mer omgjorda och mer tydliga också, så det finns kanske kopplingar 

till det. Nu tar det ju en stund att få in det ordentligt, så man förstår att styrdokumenten är 

drivande och inte sätter käppar i hjulet. Utan att det är drivande bara man får in det i systemet. Så 

det tycker jag är skillnad.   

  

Skillnaderna mellan vad fritidslärare och rektorer anser om den nya fritidsläraren är inte många. Men 

ändå blir det tydligt att fritidslärarna redan är och gärna vill vara yrkesverksamma med allt vad det 

innebär i den framtid som rektorerna ännu inte tagit till sig. Samsynen kring 

professionen överensstämmer i det stora hela med hänsyn till de intervjusvar vi fått. 
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Diskussion 
I vår studie framkommer att fritidslärarna har haft många olika yrkesbeteckningar och det är i linje 

med vad Andersson (2013) tar upp i sin avhandling då hen menar att fritidspedagoger under senare 

år kommit att kallas fritidslärare, hjälplärare, lärare med inriktning mot fritidshem och grundlärare i 

fritidshem - en begreppsflora som indikerar en pågående omvandling av fritidspedagogyrket.   

Fritidshemmets uppdrag handlade tidigare om att komplettera hemmet men på senare år har fokus 

hamnat på att stötta skolan i barnens lärande och utveckling. Under denna tid har det skett en 

förändring, som inte är så positiv för fritidshemmet och dess innehåll. Tydligheten i vad 

fritidshemmet står för och ska förmedla har hamnat i ett slags tomrum och fritidslärarna likaså, enligt 

Saar T, Löfdahl A & Hjalmarsson M. (2012). Detta framkommer i vår studie då fritidsläraren blivit en 

slags allt i allo som fyller tomma luckor och har en stor spridning i sitt uppdrag.   

 

Enligt Andersson (2014) så kommer fritidslärarens huvudsakliga ansvarsområde, fritidshemmet, i 

skymundan när styrningen brister och blir otydlig. Andersson diskuterar om hur förändrad styrning 

påverkar fritidspedagogers yrkesutveckling och fritidshemspedagogiken. Avhandlingen berör de 

komplexa uppdraget som fritidsläraren har efter att ha flyttat in under skolans tak och har en stor del 

av sin arbetstid inom den obligatoriska skoltiden och beskriver hur fritidslärarens huvudsakliga 

uppdrag fritidshemmet ofta kommer i kläm, på grund av att tiden inte räcker till och att energin hos 

fritidslärarna tryter när eftermiddagen och fritidstiden kommer. Det indikeras i vår studie att när 

rektorer och styrande ledning inte har vetskapen om vad en fritidslärares profession innebär, så syftar 

det mot att bli en påfrestning istället för en tillgång i verksamheten. Detta tenderar i att fritidslärarnas 

arbetsuppgifter blir otydliga och därför kan deras status bli underordnad. Det kan märkas genom att 

de får agera inhoppare där de behövs i skolan och en oklarhet uppstår kring vad fritidslärarens riktiga 

arbetsuppgifter är, vilket fick oss att börja fundera på vad fritidslärare och rektorer anser att en 

fritidslärares uppdrag är och däri fann vi vår problemformulering. 

 

Den kompletta och komplexa fritidsläraren  

Om man är fritidslärare så gäller det att vara flexibel, detta kommer till uttryck i vår studie genom att 

de beskrivs som initiativrika, lösningsorienterade, ansvarsfulla och har en praktisk fallenhet som 

passar bra in i både skolans struktur och i fritidshemmets verksamhet. Det man kan utröna av vad 

fritidslärarna anser om sin betydelse och sin yrkesprofessionalitet, är att de har högst tilltro till sin 

sociala kompetens som kan beskrivas genom deras duglighet i att; planera nytt när oväntade 

incidenter sker, att skapa en gynnsam miljö, trygghetsskapande, och att ge barnen en tro på deras 

egna förmåga, vilket vi även finner styrka i hos Hjalmarsson (2010).   

 

I denna studie ser vi att en fritidslärares arbetsuppgifter tycks vara spridda, vissa arbetar som resurs i 

klass, vissa har delad klass med en annan klasslärare, andra arbetar som ämneslärare, någon har 

rastaktiviteter som specialitet, och några arbetar som renodlade fritidslärare. Listan kan göras lång, så 

visst är de flexibla och anpassningsbara. Kompetenser hos fritidspedagogerna, menar Andersson 

(2013) innefattar förmågan att skapa relationer till barn och vuxna, och att vara tydlig och samtidigt 

mångsidig och öppen i sitt förhållningssätt. Att våga bjuda på sig själv och ha det kul beskrivs också 

som en viktig beståndsdel i fritidsläraryrket, av våra intervjupersoner. Fritidslärarna använder sig av 

sina kunskaper, sin sociala förmåga och sin personlighet i interaktionen med barnen. Som fritidslärare 
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ska man ha en bra social kompetens och vara en god lyssnare och återkommande i våra intervjuer så 

upplever fritidslärarna att barnen känner någon form av trygghet hos dem, de menar att barnen ofta 

vänder sig till dem när de behöver prata eller ha hjälp med något, vilket är i linje med Hjalmarsson & 

Löfdahl (2014) som skriver att ytterligare resultat pekar i samma riktning mot att fritidspedagogers 

yrkesroll bland annat handlar om att ge barn trygghet, arbeta med konfliktlösning, skapa en trivsam 

miljö för barnen och att ta sig tid att lyssna och samtala med dem. Andersson (2013) skriver att en 

fritidslärare i praktiken kan ses som lärare i social kompetens.   

 

Samtliga av våra intervjupersoner berättade om hur de ofta hoppar in vid andra lärares frånvaro och 

att dem alltid fick vara på tå för att fylla de luckor som ekade tomma under skolans tak, samtidigt som 

de på fritidshemmet arbetade med decimerad personalstyrka när någon ur deras personalen var 

borta. Enligt Andersson (2014) spenderar fritidsläraren mer tid på skolan än på fritidshemmet. Ofta 

genom att undervisa i t ex idrott, natur/teknik eller bild, arbeta med elever i behov av särskilt stöd, 

eller som resurs för klassen i klassrummet, och att bedriva planerade rastaktiviteter. Och när man 

tittar till forskningen så ser den inte helt olik ut gentemot den praktik som fritidslärarna i vår studie 

bedriver. Holmberg (2011) lyfter vikten av ett samarbete mellan fritidsläraren och övrig 

skolpersonal. En viktig aspekt som framkommer i hens kapitel är att kunskaper lärs in på olika sätt, 

som exempelvis att dela klassen mellan lärare och fritidslärare där de har två olika sätt att lära ut 

teoretisk och praktisk matematik. Där läraren kan ha det teoretiska passet och fritidsläraren använder 

sina kompetenser genom att gå ut i skogen och ha matematik i praktiken. 

Vidare poängterar Holmberg att alla sinnen ska tränas för att kunna utvecklas i ett vidare perspektiv. 

Vilket även intervjupersonerna i vår studie gett hintar om.    

 

År 2016 var året då fritidshemmet började omfattas av läroplanen då de fick ett eget kapitel att 

förhålla sig till, vilket medförde att fritidshemspersonalen lättare kunde strukturera och följa upp de 

arbete som utfördes i verksamheten.  

 

För att man ska kunna vara den kompletta fritidsläraren som allmänna råden, läroplanen, rektorn, och 

resten av yrkeskåren efterlyser, så anser vi att allt måste stämma med samverkan, yrkeskompetens, 

arbetsuppgifter och organisationen i helhet. En fritidslärare idag ska stå med ena foten i skolan och 

andra foten i fritidshemmet, detta är något som till viss del är positivt då fritidsläraren får möjligheten 

att se barnet hela dagen i många sammanhang, men Andersson (2013) menar på att förmågan och 

även nödvändigheten i att vara flexibel, bidrar till att arbetet kan blir gränslöst och otydligt eftersom 

fritidslärarna med sina kunskaper och kompetenser förväntas vikariera och användas för diverse 

uppgifter inom skolans ramar, gärna med kort varsel. Detta har tydligt visat sig i vår studie, då både 

fritidslärare och rektorer skildrat med många målande termer hur en fritidslärares dag kan se ut. I vår 

studie framgår det att det som fritidslärare ibland kan upplevas som ett påfrestande yrke när man 

under hela skoldagen lägger sin kraft i klassrummet och när eftermiddagen kommer och det är dags 

att gå till fritidsverksamheten så är orken till att vara den glada, påhittiga och aktiva fritidsläraren i 

vissa fall slut.  

 

Enligt studien så har många fritidslärare idag en stor del av sin arbetsdag i skolan, de flesta 

nyutexaminerade fritidslärarna har även behörighet att undervisa i ett praktiskt-estetiskt ämne som de 

i vissa fall har möjlighet att arbeta med under skoltiden. När vi ser till de skolor vi gjort våra 

intervjuer på, så har det handlat om bild och idrottslärare. Men huruvida fritidslärarens 
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yrkeskompetens tas tillvara på skiljer sig från enhet till enhet. På en mindre skola där en av våra 

respondenter har sitt säte, finns inte möjligheten att arbeta med sitt praktiskt-estetiska ämne, hen 

menar att det inte går ihop med resten av organisationen och att hen behövs mer som resurs i klassen. 

Medan de rektorer vi intervjuat ansåg att det var givet att man skulle undervisa i det ämne man har 

läst i sin utbildning, men de poängterade också att huvuduppdraget ligger på 

fritidshemsverksamheten. En av rektorerna uttrycker att en fritidslärare blir mer komplett genom den 

nya utbildningen och den profession som följer med den i form av ämneskompetensen. De flesta 

rektorer lyfter i våra intervjuer en framtidstro på att den nya utbildningen kommer att bringa en stor 

förändring till de positiva, då lärarbehörigheten ger fritidsläraren bredare kompetens, detta i och med 

att fritidslärarna är uppdaterade på läroplanen och de förändringar som skett där, samt att dem har 

behörighet att sätta betyg.   

 

För att knyta ihop vår diskussion vill vi ännu en gång klargöra; att vara fritidslärare innebär att ha 

många varierande arbetsuppgifter och att man besitter enormt många kompetenser. Det som ligger en 

fritidslärare närmast hjärtat är värdegrundsarbete, omsorg och social kompetens. 

Avslutningsvis 

För att knyta ihop vår frågeställning hur uppfattar olika aktörer i skolan den nya fritidslärarens roll? så vill 

vi avslutningsvis sammanfatta med att säga att yrket fritidslärare är komplext och för många svår att 

greppa som yrkeskategori. Vi vill inte generalisera resultatet till hela Sverige då studien är 

kontextspecifik för just det här fallet. De som har kunskap kring detta ämne har däremot många bra 

och utförliga förklaringar på hur en fritidslärares roll ser ut. Så här kommer några ord som vi tycker 

kännetecknar detta: social kompetens, flexibilitet, mångsidighet, strukturerad, lyssnare, kompetent, 

framåtsträvande, nytänkande, trygghetsskapande, samarbetsvillig, god yrkesstolthet, rolig, rast-

aktivist och välutbildad. Det som skiljer fritidslärarnas tankar ifrån rektorernas är inte vad en 

fritidslärare är utan snarare med vilka ögon man ser på fritidsläraryrket och hur deras kompetenser 

ska kunna användas på bästa sätt i skolans verksamhet. Däri finns det kritiska, då fritidslärarna är 

beredda att ta ansvaret kring de kunskaper de har och använda dem i all verksamhet i skola och 

fritidshem, men rektorerna är inte riktigt där än, en viktig aspekt för rektorerna att ta till sig i sitt 

arbete kring organisationerna där fritidslärarna ingår.  

Framtida studier 

Då forskning kring fritidslärare och fritidshemmet är så lågprioriterad så vill vi se att en markant 

förbättring sker snarast. Det finns ingen tid att förlora och skulle gynna så många, både studerande, 

yrkesverksamma fritidslärare/pedagoger, rektorer, vårdnadshavare, barn/elever och såklart också 

skolverket. Så vi blir oerhört inspirerade och entusiastiska när Hjalmarsson (2010) tar upp att hen vill 

se fler undersökningar, analyser och att det ska diskuteras mer om och kring själva fritidshemmet och 

verksamheten som sker där. Kompetenta forskare som ser behovet är framgångsnyckeln för att 

fritidslärare/pedagoger och fritidshemsverksamheten ska börja ses med större och mer förstående 

ögon än det gör idag av de som styr verksamheter där denna yrkeskategori ingår. 
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Bilaga 1 

Missiv till fritidslärare 
Sollefteå 2018-03-12  

Hej,  

Vi är två studenter som läser sista terminen på programmet Grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem, via Mittuniversitetet i Sundsvall.   

Under denna termin kommer vi att skriva vårt examensarbete. Det område vi valt att skriva om berör 

vad en fritidslärare är, dennes profession och vad som kännetecknar en fritidslärare.      

Vi har läst in oss på tidigare forskning och litteratur kring vårt valda område och för att komma 

vidare i vårt arbete, har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Våra intervjuer 

kommer fokuseras på hur du som rektor och vad fritidslärare själva vill definiera vad en fritidslärare 

är. Vårt syfte med arbetet är att få en bredare syn och ökad kunskap om vad en fritidslärare är och vad 

som kännetecknar dennes profession. Därför hoppas vi att ni som Grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem vill hjälpa oss, genom att besvara våra intervjufrågor.  

Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet 

är frivilligt och man kan när som helst avbryta/avböja sitt deltagande.   

Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det betyder att allt material, alla som varit 

delaktiga samt skolan/fritidshemmets namn kommer att avidentifieras. Materialet kommer endast att 

användas till vårt examensarbete.    

För att försäkra oss om att ni fått denna information, ser vi gärna att ni besvarar detta mejl. Om vi inte 

mottar något mejlsvar, så kommer vi att ta kontakt med er via telefon inom kort.   

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att ta kontakt med oss.  

 

Vi ser fram mot vidare kontakt, Vänliga hälsningar  

 

Namn och mejl 

Telefon 

 

Namn och mejl. 

Telefon 
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Bilaga 2 

Missiv till rektorer  
Sollefteå 2018-03-12  

Hej,  

Vi är två studenter som läser sista terminen på programmet Grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem, via Mittuniversitetet i Sundsvall.   

Under denna termin kommer vi att skriva vårt examensarbete. Det område vi valt att skriva om berör 

vad en fritidslärare är, dennes profession och vad som kännetecknar en fritidslärare.      

Vi har läst in oss på tidigare forskning och litteratur kring vårt valda område och för att komma 

vidare i vårt arbete, har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Våra intervjuer 

kommer fokuseras på hur du som rektor och vad fritidslärare själva vill definiera vad en fritidslärare 

är. Vårt syfte med arbetet är att få en bredare syn och ökad kunskap om vad en fritidslärare är och vad 

som kännetecknar dennes profession. Därför hoppas vi att du som rektor skulle vilja hjälpa oss, 

genom att besvara våra intervjufrågor samt att ge ditt medgivande till att vi ska få intervjua 

fritidslärare med den nya utbildningen på din skola.   

Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet 

är frivilligt och man kan när som helst avbryta/avböja sitt deltagande.   

Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det betyder att allt material, alla som varit 

delaktiga samt skolan/fritidshemmets namn kommer att avidentifieras. Materialet kommer endast att 

användas till vårt examensarbete.    

För att försäkra oss om att ni fått denna information, ser vi gärna att ni besvarar detta mejl. Om vi inte 

mottar något mejlsvar, så kommer vi att ta kontakt med er via telefon inom kort.   

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att ta kontakt med oss.  

 

Vi ser fram mot vidare kontakt, Vänliga hälsningar  

 

Namn och mejl 

Telefon 

 

Namn och mejl 

Telefon 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

  

1. Hur definierar du en fritidslärare?  

  

2. Vilken roll har fritidsläraren i skolans verksamhet?  

  

3. Hur ser samverkan ut, mellan dig och fritidsläraren?   

  

4. Vad anser du gör fritidslärare unika?  

  

5. Tror du att det skett någon förändring kring fritidslärarens arbetsuppgifter i samband med den nya 

utbildningen?   

 

 


