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Förord  
Vi är två studenter som går sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem och det 
här arbetet är vårt sista arbete på programmet. Vi vill börja med att tacka dels respondenterna som 
ställde upp i undersökningen men också vår handledare Lars Sandin som stöttat oss i den här processen.  
     Då vi har förmånen att bo nära varandra har hela det här arbetet gjorts tillsammans. Vi har letat 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar, letat respondenter, utfört intervjuerna och skrivit samtliga 
delar i arbetet tillsammans. Själva arbetet skrev vi oftast på varsitt håll där vi då hade kontakt via 
messenger för att diskutera och redogöra tillsammans. Sen har vi valt att träffas en till två gånger i 
veckan under skrivandets gång för att stämma av arbetsprocessen. 
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Abstrakt  
Denna studie bygger på sex nya fritidslärares uppfattningar om sin yrkesroll. Fritidslärare är ett yrke 
som genomgått stora förändringar på kort tid. Den tidigare forskning som vi redogjort för i studien 
visade ett yrke som påverkats av förändringar som stora barngrupper, integreringen i skolan och den  
dubbla professionen vilken inneburit en lärarlegitimation i ett praktisk/estetiskt ämne. Forskningen 
visar också på en yrkesroll som blivit mer otydlig trots förtydligande styrdokument. Syftet med studien 
blev att tolka ett antal nya fritidslärares uppfattningar av yrkesrollen där våra frågeställningar om 
yrkespositionen och yrkesfunktionen blev centrala i studien. I studien har vi intervjuat sex stycken 
nyutexaminerade fritidslärare och resultatet har visat varierade uppfattningar angående en 
fritidslärares yrkesfunktion under skoldagen där några hamnat i en resursroll medan andra får 
möjlighet att arbete fritidspedagogiskt. En annan uppfattning som påträffades var att tiden i skolan 
upplevdes påfrestande och ofta går ut över fritidshemmet. När det gällde yrkespositionen uppfattade 
respondenterna sig underordnad klassläraren och åsikter om en frånvarande ledning uppkom. I 
diskussionen kom vi fram till att resultatet på det stora hela stämde väl överens med den tidigare 
forskning om att fritidslärarens yrkesroll är komplex och påverkas av olika faktorer.  
      
Nyckelord: Fritidslärare, yrkesfunktion, yrkesposition och yrkesroll 
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Inledning  
Fritidshemmets utveckling 
Fritidshemmet har genomgått stora förändringar under de senaste tjugo åren. Tidigare var fokus mest 
på omsorg för att komplettera hemmet, men under 1990-talet och framåt har fokus övergått mer mot 
undervisning. Fritidshemmet har också integrerats i skolan, där fritidshemmet ska komplettera skolans 
verksamhet (Haglund, 2009). Fritidshemmet följer samma läroplan som grundskolan och sedan 2016 
har fritidshemmet ett eget kompletterande kapitel, kapitel fyra. Där beskrivs mål och riktlinjer för hur 
undervisningen i fritidshemmet ska bedrivas och uppnås (Skolverket, 2018) 
 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att 
undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att 
de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en 
variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och 
lärande. (Skolverket, 2018 s. 22)  

 
Citatet ovan beskriver att fritidshemmet nu ska bedriva en undervisning där eleverna utveckling och 
lärande stimuleras. Samtidigt ska undervisningen ha sin utgångspunkt i elevernas intressen och behov. 
Det vi funderar på är hur fritidslärare förhåller sig till det nya kunskapskravet utifrån det nya kapitlet i 
läroplanen? Fritidshemmets nya uppdrag ställs mot det faktum att fritidshemmets situation har blivit 
nedprioriterat. Större barngrupper, minskad vuxennärvaro samt brist på utbildad personal är några av 
de problem som fritidshemmet har dragits med under samma period som utbildningsuppdraget har 
skärpts. Detta, tillsammans med en emellanåt otydlig roll kring hur fritidshemmets faktiskt ska 
samverka med och komplettera skolan, har bidragit till en verksamhet som inte uppfyller 
kunskapsmålen i läroplanen (Skolinspektionen, 2010).  
     Denna förändring som fritidshemmet har genomgått har påverkat den yrkesroll som de verksamma 
fritidspedagogerna haft. Andersson (2013) angriper, i sin avhandling, problemet med den förändrande 
yrkesrollen för fritidspedagoger och fritidslärare och vilka effekter detta kan ha på lärande i fritidshem. 
I avhandlingen beskrivs fritidspedagogens, och även fritidslärarens, yrkesroll som förändrad till 
någonting mer oklart efter fritidshemmets integrering i skolans verksamhet. Majoriteten av 
avhandlingens respondenter beskriver en förändrad yrkesroll med ökade arbetsområden under 
speciellt skoldagen. Exempel som anges är övergripande ansvar för datorhantering på skolan, att 
planera och genomföra rastaktiviteter samt fungera som resurs i klassrum eller för barn i behov av 
särskilt stöd. Att låta fritidspedagogerna och fritidslärarna fungera som en resurs i klassrum eller för 
barn i behov av särskilt stöd är en viktig uppgift, men sker det på bekostnad av fritidshemmets 
verksamhet? En fråga som vi också ställer oss är vad ovanstående kan ha för påverkan på de nya 
utbildade fritidslärarna och den yrkesroll som de träder in i. Hur uppfattar de ny fritidslärarna till 
exempel den nya ”dubbla” professionen, ämnesbehörighet samt fritidslärare? 
     Vi menar med ”nya” fritidslärare, de studenter som tagit examen från den högskoleutbildning som 
startades 2011 med syfte att utbilda fritidslärare istället för fritidspedagoger - grundlärare med 
inriktning på arbete i fritidshem. En väsentlig skillnad med den nya utbildningen för fritidslärare är att 
de efter examen även blir behöriga att undervisa i ett praktiskt/estetiskt ämne som exempelvis idrott 
eller bild. Med tanke på den stora förändring som fritidshemmet genomgått samt att vi själva är 
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studenter inom denna utbildning är vi intresserade av att analysera examinerade studenters 
uppfattningar om sin nya yrkesroll för att belysa hur de uppfattar yrket.  

Bakgrund 
Här nedan presenterar vi ett antal centrala begrepp för studien samt vad tidigare forskning visat om 
ämnet. Vi kommer att förtydliga och beskriva begreppet yrkesroll och vad fritidslärarens yrkesroll 
innebär. Vi kommer att presentera hur fritidslärarens, och här även fritidspedagogens yrkesroll, har 
förändrats från arbetsstugor till integreringen i skolan då vi anser det relevant att belysa yrkesrollens 
förändring genom tiden.  

Teoretiskt perspektiv 
Med ett teoretiskt perspektiv beskriver man ur vilken synvinkel man studerar ett visst fenomen. Det 
vill säga från vilket håll något betraktas (Svensson, 2015). Vi har i vårt arbete valt att utgå från 
lärarprofessionens perspektiv för att belysa fritidslärarens yrkesroll. Begreppet profession används till 
vardags ofta som en synonym till yrke men Andersson (2013) belyser att med en profession förekommer 
det en yrkesstatus som yrkesgruppen skapar och upprätthåller och Ball (2006) menar att 
lärarprofessionen är en föränderlig profession som påverkas av de olika vardagspraktiker som sker i 
lärarnas verksamheter. Hjalmarsson och Löfdahl (2014) menar i sin tur att utifrån ett sådant perspektiv 
påverkas fritidshemmets verksamhet av de påtryckningar och krav som lärarna möter och förhåller sig 
till i sin verksamhet. Med ett sådant synsätt menar de att fritidsärarna aktivt är med och skapar sin egen 
verksamhet där de på olika sätt agerar för att hantera dessa krav och förändringar. Med ett 
lärarprofessions perspektiv det vill säga ett perspektiv som utgår från professionen vill vi belysa 
fritidslärarens yrkesroll. I vår studie blir det då intressant att se hur de nya fritidslärarna förhåller sig 
till dessa förändringar som yrket genomgått så som integreringen med skolan och den dubbla 
professionen och hur dessa förändringar påverkar yrkesrollen. Vi vill analysera och belysa de nya 
fritidslärarnas uppfattningar om yrkesrollen utifrån lärarprofessionens perspektiv.  
 

Centrala begrepp 
Följande avsnitt beskriver de centrala begrepp vi använder oss av i studien. Dessa är yrkesroll, 
yrkesposition och yrkesfunktion. Människor antar olika roller i sin vardag och med dessa roller följer det 
med ett antal rättigheter och skyldigheter. Kort sammanfattat uttrycks att en roll är summan av de olika 
normer som följer med en viss position. Vissa roller är tillskrivna oss medan andra har vi förvärvat oss, 
där bland annat yrkesrollen som är en roll vi själva tagit initiativ till. Där har vi själv valt att studera 
eller söka oss mot ett visst yrke. I en yrkesroll skapas det, precis som med andra roller vi tar på oss, 
förväntningar. Som exempel kommer yrkesrollen ofta med yrkesbeskrivningar och specifika och 
formella regler att förhålla sig till (Angelöw & Jonsson, 2000). Dessa regler och beskrivningar går inte 
att applicera övergripande på alla yrkesgrupper. Olika yrkesgrupper utvecklar olika positioner, olika 
rättigheter och skyldigheter, olika arbetsuppgifter och olika uppfattningar om arbetet. Dessa olikheter 
argumenterar Calander (1999) för när han integrerar tre analytiska begrepp i yrkesrollsbegreppet; 
yrkesposition, yrkesfunktion och yrkesidentitet. Yrkespositionen innebär, i denna studie, fritidslärarens 
position i jämförelse med andra yrkesgrupper inom skolans värld. Begreppet innefattar även rättigheter 
och skyldigheter, på så sätt att en innehavare av en viss position måste uppträda på ett visst sätt i sitt 
agerande med sina kollegor samt följa gällande lagar, regler och styrdokument. Yrkespositionen 
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tillsammans med yrkesfunktionen, det vill säga arbetsuppgifter och vad man gör i sitt dagliga arbete, 
skapar yrkesidentiteten. Yrkesidentiteten blir då den personliga subjektiva uppfattningen av att vara 
anställd inom ett specifikt yrke och hur man ”är” sitt yrke och denna börjar formas redan under 
utbildningen till fritidslärare (Calander, 1999). Dessa tre begrepp samspelar på olika sätt och skapar den 
yrkesroll en yrkesutövare kan ha.  
     Två av de tre  analytiska begrepp Calander (1999) integrerar i yrkesrollen är de huvudsakliga 
begrepp vi valt att använda oss av när vi formulerat våra frågeställningar och våra frågor till 
respondenterna. I denna studie har vi särskilt tagit fasta på hur yrkespositionen och yrkesfunktionen 
samspelar i bildandet av uppfattningar om yrkesrollen. Detta för att vi lägger vikt på hur 
respondenterna uppfattar sitt arbete i skola och fritidshem och hur de uppfattar sin relation gentemot 
klasslärare och rektorer. 
     Ytterligare ett begrepp som används i studien är fritidslärare. Detta begrepp använder vi för att 
beskriva respondenterna i studien, då samtliga har erlagt universitetsexamen grundlärare med 
inriktning mot arbete i fritidshem. 

Fritidslärarens yrkesroll växer fram 
Under 1800-talet rådde stor fattigdom i Sverige vilket medförde att arbetarklassens barn ofta skickades 
ut i arbete eller tiggeri för att få in pengar till familjen. Detta innebar att de inte gick i skolan och för att 
motverka detta inrättades arbetsstugan, vilket är den inrättning som dagens fritidshem har sina rötter 
från (Rohlin, 2001). I dessa arbetsstugor arbetade kvinnor ideellt och dessa kan ses som en föregångare 
till dagens fritidslärare (Hippinen, 2011). Dessa kvinnor hade i uppdrag att lära barnen vardagliga 
sysslor och hantverk samt vikten av arbete (Andersson, 2013).  
     Under 1930-talet växte ett missnöje fram mot dessa arbetsstugor, vilket förde med sig en förändring 
i dess struktur. Från att ha varit inriktat mot arbete och dagliga sysslor skiftades dess fokus mer mot 
rekreation och de nya eftermiddagshemmen växte fram där barnträdgårdslärarinnor arbetade. Dessa 
barnträdgårdslärarinnor är föregångarna till dagens förskolelärare (Hippinen, 2011). Under 1950-talet 
började dessa kvinnor att protestera mot att deras utbildning inte var passande för den åldersgrupp de 
arbetade med. Det blev starten till en omstrukturering för eftermiddagshemmen som innebar att år 1965 
infördes en grundutbildning till fritidspedagog och verksamheten fick nu beteckningen fritidshem 
(Rohlin, 2011).  
     De kommande årtionden bedrev fritidspedagogerna fritidshemmen utan några direkta mål eller 
riktlinjer för verksamheten, utan fokus låg på fostran och socialisering. Under 1990-talet kom nya 
bestämmelser som innebar att fritidshemmen nu skulle integreras med skolan vilket också innebar att 
skollagen tog över regleringen från socialtjänstlagen. Verksamheten flyttade från egna lokaler till att 
dela med skolan och det ställdes tydligare mål att sträva mot. Mål som innebar att fritidspedagogerna 
nu skulle samverka med skolan och förskolan för att skapa en helhet för barnen (Andersson, 2013).  
     En tydlighet genom historien är att uppdraget och yrkesrollen har förändrats över tid och i och med 
integreringen har yrkesrollen blivit mer komplex och svårare att definiera. Yrkesrollen har tagit en ny 
skepnad i och med fritidshemmets integrering i skolan, där olika lärargrupper nu ska samverka för att 
skapa en helhet för barnen (Hippinen, 2011). Än tydligare blev förändringen av yrkesrollen i och med 
den nya utbildningsreformen som kom 2011 som innebar dels ett namnbytet till grundskolelärare med 
inriktning mot arbete i fritidshem, men än större innebar det en lärarlegitimation för fritidslärarna att 
undervisa i ett estetiskt/praktiskt ämne (Haglund, 2016).  
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Fritidslärarens yrkesroll – från omsorg och utveckling till lärande 
Fritidslärarens uppgift genom åren har bland annat inneburit att ge barnen omsorg, stöd och att 
stimulera utveckling. Yrkesrollen innebär att ha ett ”här och nu perspektiv” vilket innebär att vistas 
med barnen för stunden (Ursberg, 1996). Hippinen (2011) presenterar olika studier om fritidslärares 
egna uppfattning av sin yrkesroll där det sociala samspelet lyfts fram som en av de viktigaste delarna i 
yrkesrollen. Yrkesrollen innebär att skapa trygghet och lära barnen det sociala samspelet. Annat som 
lyftes fram av vikt var att yrkesrollen innebär att arbeta med konflikthantering, skapa en meningsfull 
fritid, stötta de som behöver stöd, vara en trygg och stabil vuxen, lyssna och samtala med barnen samt 
att ha en annan roll än den vanliga läraren i klassrummet.  
     Hansen Orwehag (2013) menar dock att de senaste årens lagar och tydligare riktlinjer har inneburit 
en förändring av uppdraget. Det har övergått allt mer från utveckling till lärande, där utveckling är 
beroende av en mognadsprocess hos barnet medan lärandet stimuleras genom utmanande miljöer och 
i samspel med andra. Detta påverkar också yrkesrollen från att mer varit passiv och avvaktande till att 
bli mer aktiv. Det räcker inte längre med att vara stöttande utan en mer aktiv roll måste intas för att 
driva framåt mot ett lärande.  
     Som nämnts tidigare så har fritidslärarens uppdrag förändrats genom tiden, inte minst under de 
senaste årtiondenas utveckling mot tydligare mål och riktlinjer för verksamheten. Detta har medfört ett 
allt större krav på dokumentation, bedömning och uppföljningar av verksamheten (Andersson, 2013). 
Under de senaste årtiondenas förändring ser vi att uppdraget har flyttats från ett omsorgsuppdrag som 
varit mer kopplat till hemmen, till att nu vara mer målstyrt och inriktat mot skolan och lärande.  

Det målstyrda uppdraget 
Som nämnts ovan har en grundläggande uppgift för fritidshemmet varit att ge omsorg åt barn med 
arbetande föräldrar. Men i och med den utveckling som skett styrs idag fritidshemmet av samma 
läroplan som skolan vilket innebär att skolan och fritidshemmet ska komplettera varandra och sträva 
mot gemensamma mål. Det i sin tur innebär inte att verksamheternas innehåll och arbetssätt måste vara 
detsamma men att målen är gemensamma för de två verksamheterna (Hansen Orwehag, 2013). Detta 
innebär en förändring av yrkesrollen inte enbart under skoltid utan även på fritidshemmet. 
Traditionella aktiviteter som lek och skapande präglar fortfarande fritidshemmet men de mer, från 
skolan, traditionella begreppen som lärande, måluppfyllelse, kvalitetsarbete och dokumentation har 
blivit allt mer framträdande i verksamheten (Haglund, 2016). Andersson (2013) visar att dokumentation 
och bedömningar är två faktorer som fritidslärare menar påverkar dem i sin yrkesroll.  
     För att höja kvaliteten fick fritidshemmet även en egen del i läroplanen 2016 – kapitel 4 (Skolverket, 
2018). I och med den nya delen blev det tydligare att fritidshemmet ska komplettera skolan samt vilka 
mål och riktlinjer som fritidshemmet ska sträva mot. Fritidshemmets nya del med det nya 
kunskapsuppdraget har medfört en förändring för fritidslärarens yrkeskompetens. En förändring som 
inte visat sig vara enkel. Den nya delen och kunskapsuppdraget skapar en förvirring bland 
fritidsläraren och ett korstryck skapas. För att hantera detta korstryck som uppstår prioriterar ofta 
fritidslärare socialiseringsprocesser och informellt lärande framför det mer formella lärandet grundat i 
styrdokumenten (Boström & Berg, 2018).  
     Vidare visar Boström och Bergs (2018) studie på att läroplansimplementeringen påverkar elevernas 
fria tid på fritidshemmet. För att bedriva en målstyrd verksamhet krävs det noga planerade aktiviteter 
vilket kan komma att påverka elevernas egna tid för lek och andra egenvalda aktiviteter. Här menar 
fritidslärarna att det uppstår ett spänningsfält mellan det fria och det styrda.  



 
 

8 

     Sammantaget ser vi att forskningen visar att det nya mer målstyrda uppdraget för fritidshemmet är 
komplext, och att kunskapsuppdraget påverkar fritidshemmets fria tid. Detta i sin tur skapar en 
balansgång för fritidspedagogerna och fritidslärarna i planeringen av aktiviteter. En balansgång som 
skapat förvirring och inte alltid verkar vara lätt att bemästra. Vidare ser vi också att kunskapsuppdraget 
och den nya läroplanen har bidragit till nya arbetsuppgifter hos pedagogerna och lärarna i 
fritidshemmet.  

Integreringen i skolan      
Tidigare forskning visar på hur 1990-talets integrering med skolan har påverkat och förändrat 
fritidslärarens yrkesutövning. I och med integreringen har fritidslärarens handlingsutrymme 
begränsats vilket också inneburit en inverkan på deras självständighet och yrkesidentitet. Integreringen 
har bland annat inneburit att fritidsläraren oftast tilldelats en underordnad position i förhållande till 
andra lärargrupper (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016). För eleverna visade det dock att 
integreringen och fritidslärarnas insatts under skoldagen var betydelsefull då det bland annat innebär 
mer personaltäthet både i klassrummen och på raster, men även en möjlighet till mindre 
undervisningsgrupper. Fritidslärarna påverkades av otydliga arbetsuppgifter som ofta innebar att de 
intog en assistentposition i förhållande till läraren (Andersson, 2013).  
     Andersson (2014) har studerat hur integreringen påverkat fritidslärarens vardag där resultatet blev 
skiftande. Några fritidslärare arbetade mer med ett traditionellt arbetssätt där integreringen med skolan 
inte kommit långt. Här intar oftast fritidsläraren en roll som ”hjälpreda” eller assistent i klassrummet 
istället för att utnyttja sin kompetens och komplettera skolan. Den andra delen fritidslärare har kommit 
längre med integreringen och intagit en starkare position i skolvärlden. Denna grupp har under 
skoldagen infört ett fritidshemspedagogiskt arbetssätt där de till exempel bedriver verksamhet på 
rasterna eller möjliggör för undervisning i halvklass, där de då bedriver undervisning inne eller ute 
utifrån sin kompetens. Som exempel från studien arbetar vissa av fritidslärarna i samspel med lärarna 
med utomhuspedagogik i halvklass en dag i veckan. Där blir det fokus på teknik, matematik, 
värdegrund och natur utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Andra fritidslärare arbetar med ett 
liknande upplägg fast inne på fritidshemmet där fokus blir utifrån fritidshemspedagogiken att arbeta 
med bild, teknik, idrott och andra praktiska ämnen.  
     En studie av Boström och Berg (2018) bekräftar det tidigare forskning visat, att integreringen och 
samverkan med skolan påverkar fritidslärarens vardag och yrkesutövning. Dels försvinner ofta 
planeringstid på grund av att fritidslärare ofta förväntas ”hoppa” in under skoldagen vid sjukdom och 
frånvaro, men även tiden som ”hjälplärare” upplevs som bortkastad tid som kunde ha prioriterats 
bättre. Fritidslärarna upplever ofta att tiden inte räcker till och att skolans verksamhet prioriteras före 
fritidshemmet. Fritidslärarna i Anderssons (2013) studie menar att i och med integreringen har deras 
yrkesroll och prioriteringar förändrats. Från att tidigare haft fritidshemmet som sitt huvudsakliga fokus 
så har tiden i skolverksamheten tagit över mer. 
     Att integreringen har påverkat fritidslärarnas uppdrag ser vi tydligt från den forskning som 
redogjorts här. Många fritidslärare har hamnat i en position som ”hjälplärare” där de förväntas hoppa 
in och hjälpa till i klassrummet något som påverkar fritidshemmets verksamhet stort, med exempelvis 
missad planeringstid och för mycket arbete under skoltiden. Dock ser vi även hur några fritidslärare 
skapat sig en starkare position i skolans värld och kan därmed bidra med sin egen kompetens, men allt 
som ofta verkar fritidsläraren hamna i en underordnad position gentemot övriga lärarroller.       
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Den dubbla professionen 
2011 startade den nya lärarutbildningen för fritidslärare vilket som nämnts ovan innebär en förändring 
för professionen där fritidslärare utexaminerade efter 2014 även har lärarlegitimation i ett 
estetiskt/praktisk ämne (Haglund, 2016). I och med detta medför det en ny dubbel profession för de nya 
fritidslärarna där de förväntas att dels undervisa i fritidshemmet både före och efter skoldagen men 
också att undervisa samt bedöma och sätta betyg i ett ämne för elever upp till årskurs 6 (Ackesjö, 
Nordänger & Lindqvist, 2016). Enligt Andersson (2014) innebär det nya uppdraget att de nya 
fritidslärarna hamnar i ett spänningsfält mellan fritidshemmets traditionella verksamhet och skolans 
styrande verksamhet.  
     Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) har studerat den första kull fritidslärare som tog examen 
2014 för att se deras förväntningar innan examen och ett halvår efter examen. Intressant är att endast 
42% av de examinerade förväntade sig innan examen att arbeta både på fritidshemmet och som lärare i 
sitt valda ämne. I andra änden hade 46% förväntat sig att endast arbeta på fritidshemmet då de ansåg 
fritidshemmet som deras huvudarena. Efter examen visade det sig dock att endast 33% arbetar med sitt 
valda estetiska ämne. Fritidslärarna i studien upplever yrket och den dubbla professionen som 
påfrestande där det ständigt är en balansgång mellan skolan och fritidshemmet. Undervisningen i 
skolan kräver sin tid och planering och samtidigt ska de sedan orka bedriva en 
fritidspedagogiskverksamhet under eftermiddagarna.  
     Här ser vi en tydlig bild av att få väljer att arbeta med sitt valda ämne på grund av att det påverkar 
fritidshemmet och dess verksamhet.  
 

Större barngrupper och delade lokaler 
Med åren har det från att på 70-80 talet varit två vuxna på 15 barn förändrats och blivit allt större 
barngrupper. I och med decentraliseringen som innebar att kommunerna själva får bestämma 
barngruppernas storlek har de växande barngrupperna påverkats mer eller mindre i olika kommuner 
(Andersson, 21013) 
     Fritidslärarna i Anderssons (2013) studie har en delad bild av de växande barngrupperna där de som 
arbetat länge i yrket och varit med innan integreringen med skolan nämner de stora barngrupperna 
som en stor påverkan av yrket. De menar att med de stora barngrupperna blir det allt svårare att skapa 
en relation till barnen och det blir lätt att verksamheten förvandlas till förvaring istället för en bra 
fritidspedagogiskverksamhet. De fritidslärare som är nyare i arbetet nämner inte de stora 
barngrupperna som ett problem och Andersson menar att det troligen beror på att de inte arbetat under 
den tid när barngrupperna var mindre. 
     I och med integreringen flyttade också fritidshemmen in till skolan vilket innebar att de från att ha 
haft egna verksamhetsanpassade lokaler nu ska dela med skolan. Detta innebar en förändring av 
verksamheten på olika sätt. Dels kan skapande projekt och pågående aktiviteter inte sparas längre i den 
utsträckning det gjordes förr eftersom lokalen delas med skolan, men det påverkar också aktiviteternas 
utformning. Förr kunde matlagning och förberedelser av mellanmål vara en del av den pedagogiska 
verksamheten men i och med de delade lokalerna och de stora barngrupperna har aktiviteter som dessa 
försvunnit allt mer (Andersson, 2013).    
     Intressant är att det är en skillnad på den nyare och de äldre fritidslärarna i synen på barngruppernas 
storlek, där de nyare inte ser de stora barngrupperna som ett problem för verksamheten. Vidare är det 
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också tydligt att delade lokaler med skolan också har påverkat verksamheten och fritidslärarnas 
arbetssätt.  

Fritidsläraren – från fritidshem till skolans högra hand? 
Sammanfattningsvis visar forskningen på ett yrke i ständig förändring som också inneburit en 
förändring av yrkesrollen där den gått från ett omsorgsuppdrag till ett mer lärandeuppdrag där 
läroplansimplementeringen medfört tydligare riktlinjer för yrket (Hansen Orwehag, 2013) (Boström & 
Berg, 2018). Vidare har faktorer som större barngrupper och delade lokaler i och med integreringen med 
skolan påverkat verksamheten och yrket, där det allt mer upplevs från fritidslärarnas håll en status 
skillnad mellan skolans verksamhet och fritidshemmet. En skillnad som innebär att fritidshemmet 
prioriteras sist och resurserna läggs på skolan. Detta i sin tur påverkar fritidslärarna i sin yrkesroll så 
till vida att de förväntas ”ställa upp” och ”hoppa in” när det behövs och ofta på bekostnad av 
fritidshemmets verksamhet (Andersson, 2013). Än tydligare blev det att fritidslärare förväntas ingå mer 
i skolans verksamhet i och med den nya lärarutbildningen där fritidslärare också utbildas i ett 
praktiskt/estetiska ämne. En förändring som visat sig till mycket upplevas påfrestande då mycket tid 
läggs under skoldagen till planering och undervisning vilket sedan påverkar fritidshemmets 
verksamhet (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016) 
     Detta är vad tidigare forskning visat om fritidslärarens yrkesroll där ovannämnda faktorer oftast 
nämns som delar som påverkat yrket.   
      

Syfte 
I studiens bakgrundsavsnitt presenterar vi de analytiska begrepp vi använder oss av i tolkningen av 
fritidslärarnas uppfattningarna av yrkesrollen. Dessa begrepp använder vi på följande sätt i studien; 
begreppet yrkesposition innebär var en fritidslärare befinner sig i jämförelse med en klasslärare, en 
rektor eller en annan kollega i skolan. Begreppet yrkesfunktion innebär de arbetsuppgifter som en 
fritidslärare har under arbetsdagen. Inom yrkesfunktionen innefattar vi även de olika ansvarsområden 
som eventuellt kan hänga ihop med en arbetsbeskrivning, men som inte nödvändigtvis hör ihop med 
arbetsuppgifterna.         

Syftet med studien är att tolka hur ett antal nya fritidslärare uppfattar sin yrkesroll.  

Frågeställningar: 
Vilka uppfattningar uttrycker fritidslärarna om sin yrkesposition? 
Vilka uppfattningar uttrycker fritidslärarna om sin yrkesfunktion? 
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Metod  
I detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod, hur vi samlat in data samt bearbetat och tolkat det 
empiriska materialet. Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie riktade mot fritidslärare som 
har examen från grundlärarprogrammet med inriktning mot arbetet i fritidshem. Anledningen att vi 
valde denna metod och inte en annan som exempelvis observationer, är att vi anser den lämpligast när 
det gäller att samla in det empiriska materialet som i vår studie består av fritidslärares uppfattningar. 
Observationer skulle kunna användas som ett tillägg i denna studie, men då vi söker fritidslärarnas 
uppfattningar om sin yrkesroll istället för hur vi uppfattar deras yrkesroll valde vi att enbart fokusera 
på intervjuer.  Vi har valt att genom ett mindre antal intervjuer försöka nå en djupare förståelse för hur 
ett antal fritidslärare uppfattar sin yrkesroll. Vi vill inte veta hur det faktiskt ser ut i verksamheten, utan 
vi har ställt frågor om deras arbete och arbetssituation för att nå deras uppfattningar om den yrkesroll 
de har hamnat i efter sina studier. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket 
innebär mer styrda intervjuer än den ostrukturerade intervjun. En forskningsintervju är en form av 
intervju som har andra och större krav än den traditionella intervjun som exempelvis kan genomföras 
av en journalist. Frågornas relevans måste kunna motiveras, det måste kunna förklaras noga hur 
arbetsprocessen har gått till väga, samt måste det visas att tolkningarna av intervjuerna är hållbara och 
giltiga (Stukat, 2011, s. 43).  Kvalitativa studier utgår från att saker och situationer kan uppfattas på flera 
olika sätt av olika människor. Den kvalitativa metoden är intresserad av att beskriva, förklara och tolka 
verkligheten (Ahrne & Svensson, 2015). Vår intervjuguide (se bilaga 1) består av ett antal frågor, med 
möjlighet att gå på djupet genom att ställa frågorna så långt som respondenten vill svara, så kallad 
djupintervju (Eliasson, 2013). Frågorna i intervjuguiden är baserade på vårt syfte samt våra 
frågeställningar angående yrkespositionen och yrkesfunktionen. Frågornas utformning försöker att 
ringa in så långt som möjligt respondenternas uppfattningar om yrkespositionen och yrkesfunktionen 
för att på så sätt öppna upp för tolkning om yrkesrollen. För att underlätta och få ett trovärdigt resultat 
har vi med respondenternas godkännande spelat in och transkriberat intervjuerna (Eriksson-Zetterqvist 
& Ahrne, 2015). 

Hermeneutisk inspiration 
Vi har hämtat inspiration från hermeneutisk forskningsansats för att tolka de intervjuer vi har 
genomfört, för att med hjälp av denna skaffa oss en djupare förståelse av samtalen. Westlund (2015) 
beskriver tre riktningar inom hermeneutiken, den existentiella, den misstänksamma och den allmänna. 
Den första är är inriktad på att förstå författaren. Den andra är mer inriktad på kvantitativa resonemang.  
Sist har vi den allmänna, vilken är den vi inspirerats av. Westlund beskriver att inom denna tredje 
riktning är det inte förklaringen som är det huvudsakliga utan snarare förståelsen, i vårt fall förståelsen 
av respondenternas svar på våra intervjufrågor. Hermeneutiks inspiration blir då för oss kortfattat att 
tolka eller, som vi vill kalla det, att läsa mellan raderna för att finna fritidslärarnas uppfattningar utifrån 
de svar vi får till oss under intervjuerna med fritidslärarna.  
     Det som hermeneutiken anser kan tolkas är exempelvis en text, ett konstverk, en handling eller en 
berättelse. Då hermeneutiken ofta används vid fall där det är nödvändigt att sätta sig in i erfarenheter, 
uppfattningar och den syn på världen som människor kan ha (Brinkkjaer & Høyen, 2013) är den en 
lämplig metod att hämta inspiration från för denna studie. Värt att tänka på är att inom denna 
tolkningsprocess existerar det inte någon bestämd eller övergripande modell på hur tolkningsarbetet 
ska gå till väga (Westlund, 2015) då forskarens egna förförståelse aldrig går att bortse från. Då vi själva 
både studerar till fritidslärare och har läst forskning inom området under arbetet med denna studie, har 
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vi en viss förförståelse om yrket och om fritidshemmet som institution. Vi ser denna förförståelse som 
positiv då det ger oss möjligheter till följdfrågor som kan hjälpa oss att gå på djupet under intervjuerna. 
Vi är dock medvetna om vår egen förförståelse kan verka subjektivt på studien och det är någonting 
som vi kommer att aktivt motverka under tolkningsprocessen genom att inte värdera utan föra ett 
genomtänkt och kritiskt resonerande (Stukat, 2011).   

Urval 
Vår studie strävar inte efter att finna en absolut sanning, utan vi söker efter ett antal personer ur en 
specifik yrkesgrupp och deras uppfattningar. Stukat (2011) hävdar att i kvalitativa studier eftersöks 
variation av uppfattningar, och för att detta ska uppnås kan det vara lämpligt att använda sig av ett 
strategiskt urval. Detta innebär att urvalet är baserat på ett antal variabler som upplevs som intressanta 
för studien. I vårt fall innebär detta både manliga och kvinnliga fritidslärare som examinerats tidigast 
2014 som arbetar i fritidshem, skola eller annan pedagogisk verksamhet. Vi har sökt respondenter från 
fyra olika skolor, samt ett församlingshem, i två olika kommuner i olika åldrar med olika 
yrkeserfarenheter. Fritidslärare kan även ha flera olika ansvarsområden och arbetsuppgifter, särskilt 
om de arbetar i skolan. Det viktigaste för vår studie var att de hade samma utbildning nämligen 
grundlärare med inriktning fritidshem. Vår ambition var att genomföra en så djup och noggrann studie 
av fritidslärarnas uppfattningar som möjligt och har då satt som mål att intervjua sex till åtta 
respondenter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) argumenterar för att ovanstående antal 
respondenter ur en specifik grupp, här fritidslärare, ökar säkerheten att materialet från intervjuerna inte 
består av enbart liknande personliga åsikter.  
     Urvalsprocessen inleddes med att vi tog kontakt med personalavdelningen i en kommun i mellersta 
Norrland för att få en översikt över vilka rektorer som kunde ha utbildade fritidslärare i sina respektive 
skolor. Efter det tvingades vi konstatera att det inte fanns tillräckligt många respondenter i den valda 
kommunen vilket gjorde att vi fick vända oss till ytterligare en kommun för att hitta fler. Därefter 
skickade vi via e-post ett missiv (se bilaga 2) till de berörda rektorerna för att beskriva vår studie för 
dem. Antalet svar på missivet från rektorer var lågt, men med den information vi fått från 
personalavdelningen i den ena kommunen kunde ett missiv (se bilaga 3) även skickas ut till berörda 
fritidslärare inom kommunen där de fick ta ställning till om de vill delta i studien. Även i den andra 
kommunen var antalet svar från rektorer lågt, så vi fick vända oss direkt till fritidshemmen inom 
kommunen för att få veta om det fanns lämpliga respondenter att kontakta. Allt som allt hittade vi sex 
stycken som ville ställa upp i studien och som hade den utbildningen vi efterfrågade. Respondenterna 
kommer i studien att benämnas med fiktiva namn för att säkerställa anonymitet. För att skapa en bild 
och förståelse för läsaren har vi också valt att presentera dem kort här nedan. Samtliga har tagit examen 
från den nya utbildningen som startade 2011. 
 
Johan 
Johan tog examen 2017 och fick arbete direkt på en relativt stor skola där han arbetade fram till februari 
2019 då han bytte arbetsplats och idag arbetar på en mindre byskola. Johan hade på sin förra arbetsplats 
ansvar för vissa idrottslektioner under skoltid då det är hans förvalda ämne, men på grund av att han 
upplevde det för tufft och inte fick något gehör av rektorn ändrades hans anställning senare till att under 
skoltid vara resurs åt en elev i klassrummet. På fritidshemmet var han ensam utbildad på sin avdelning 
med 45 inskriva barn i årskurs ett. Han valde bland annat att byta arbetsplats då han upplevde det för 
tufft. Idag är han anställd fritidslärare utan några ansvarsområden 
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Maja  
Maja tog examen 2016 och har sedan dess arbetet på den arbetsplats hon är på idag. Hon arbetar på en 
skola med elever från f-åk9. Under skoltid är hon kopplad mot en årskurs tre som hon följt med sen de 
gick i årskurs ett. Hon arbetar nära klassläraren där hon undervisar i inte enbart sitt förvalda ämne 
idrott utan även SO och bild. På fritidshemmet är det hon och en till som är utbildade, resten av 
personalen är anställda som extra resurser eller som elev- och fritidshemsassistenter.  
 
Peter 
Peter tog examen 2017 och arbetade redan innan examen på den arbetsplats han är på idag. Han har 
varit verksam i yrket sen 2012. Peter bedriver tillsammans med kollegorna på fritids utomhuspedagogik 
under skoltid med årskurs 1-4. Utöver det arbetar de också med rastverksamhet för att skapa en 
tryggare och roligare miljö på rasterna. Han är aldrig inne i någon klass eller undervisar i sitt valda 
ämne bild. På eftermiddagarna arbetar han på fritidshemmet med sina kollegor 

Lina 
Lina tog examen 2018 och arbetade innan hon tog examen som fritidslärare på en skola. Under 
utbildningens gång och med tiden kände hon mer och mer att det var hennes förvalda ämne idrott hon 
enbart ville undervisa i så hon sökte en idrottstjänst efter examen och är idag anställd som idrottslärare 
i årskurs 1-6. Hon arbetar ingenting på fritidshemmet 

Maria 
Maria tog examen 2018 och arbetar idag som församlingsassistent åt svenska kyrkan. Där har hon 
tillsammans med sina kollegor ansvar över barn och ungdomsgrupper. De har ett gott samarbete med 
en skola i närheten där de erbjuder barngrupper att komma på eftermiddagarna men även äldre elever 
från högstadiet vistas en del i lokalerna på sina håltimmar. Verksamheten bedrivs nästan som en 
fritidsgård. Maria visste redan innan examen att hon ville arbeta åt svenska kyrkan, men hon har inte 
uteslutit att arbeta på fritidshemmet en dag då hon upplevde detta meningsfullt under VFU-perioderna.  

Hanna 
Hanna tog examen 2018 och arbetar idag på en mindre skola med ett elevantal på ca 100 elever från f-
klass till årskurs fyra. Hon arbetar mest i fritidshemmet men har även idrott med två klasser. Övrig tid 
i skolan är hon kopplad mot en och samma klass.  

Genomförande och databearbetning 
Samtliga intervjuer, utom en, genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Den enda respondenten 
som inte hade möjlighet på sin arbetsplats lyckades vi möta på ett bibliotek. Där fanns möjligheten att 
genomföra intervjun i en tyst och avslappnad miljö. Vi genomförde intervjuerna tillsammans eftersom 
det bidrog till en rad fördelar. Vi hade lättare att komma ihåg vad respondenterna försökte uttrycka, vi 
hade båda möjligheter att ställa de följdfrågor vi sökte efter samt att vi under intervjuerna kunde 
diskutera frågorna med varandra när detta behov uppstod. Vi fick samtycke av fem respondenter att 
spela in intervjuerna vilket sen underlättade analysarbetet. Intervjun med respondenten vi valt att kalla 
Hanna är inte inspelad då hon inte kände sig bekväm med det. Där fick vi istället försöka anteckna så 
noggrant vi kunde för att ha möjlighet att sedan analysera materialet. Självklart blev det här lite svårare 
än med en inspelad intervju men vi upplevde att vi fick ut mättnad från intervjun med Hanna ändå.  
     Efter genomförda intervjuer valde vi att transkribera det inspelade materialet i nära anslutning till 
inspelningstillfället eftersom vi då också hade intervjun färskt i minnet. Under transkriberingens gång 
kunde vi samtidigt påbörja vårt analysarbete då det redan i inledningen av transkriberingsprocessen 
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gick att urskilja olika uppfattningar i det insamlade materialet. Fejes och Thornberg (2015) beskriver hur 
forskaren i en kvalitativ analys aktivt bearbetar det insamlade materialet. Det empiriska materialet ska 
brytas ner i delar för att söka efter mönster i materialet. Vi har likt denna metod brutit ner vårt empiriska 
material för att kunna urskilja mönster i respondenternas uppfattningar. Analysarbetet har bestått av 
att tolka in de olika uppfattningar efter våra frågeställningar och urskilja olika kategorier. Vi kunde 
redan tidigt i processen upptäcka uppfattningar som liknande varandra och andra som skiljde sig från 
varandra. Dessa likheter och skillnader delades in i olika kategorier och detta skapade det innehåll som 
finns under resultatavsnittet i studien. Vi sökte också efter utdrag eller citat från transkriberingen att 
använda för att styrka våra tolkningar av respondenternas svar (Denscombe, 2018).	

Forskningsetiska överväganden 
Respondenterna och rektorerna har kontaktats via e-post och i vissa fall även telefon. De har då 
informerats om syftet med intervjuerna samt vårt syfte med undersökningen. Vi har strävat efter att 
uppfylla de fyra forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2002) ställt upp. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Rektorerna och 
respondenterna informerades om dessa krav i missivet, och respondenternas informerades även innan 
intervjuerna inleddes. I enlighet med informationskravet har vi informerat rektorerna och 
respondenterna om syftet med studien. Samtyckeskravet innebär att vi informerat dem om att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta studien eller vid ett senare tillfälle 
välja att hoppa av studien. Med konfidentialitetskravet fick de veta att vi inte kommer att identifiera 
respondenterna, det vill säga varken namn eller personuppgifter kommer publiceras samt att materialet 
kommer förstöras efter uppsatsens godkännande. Nyttjandekravet har vi fullföljt via missiven genom 
att vi informerat om att uppgifterna endast kommer att användas i denna studie och ingenting annat. 
Även om vi genom våra missiv informerat rektorer och de deltagande i studien, la vi vikt på att muntligt 
informera vid varje intervjutillfälle.  

Metoddiskussion 
Vårt val av metod grundar sig i det faktum att det inte finns ett korrekt och enkelt svar på hur 
fritidslärarens yrkesroll ser ut idag. Den metod och det tillvägagångssätt vi valt för studien är de som 
vi anser är lämpligast för att kunna nå respondenternas uppfattningar. De sex intervjuer vi har 
genomfört gav oss den mättnad vi strävade efter att uppnå i studien. Efter fyra intervjuer gav 
respondenterna liknande svar i ett antal av våra kärnfrågor. Detta fick oss att reflektera, dels kring vår 
intervjuguide, dels kring om det kunde bero på att vi har valt en relativt ny yrkesgrupp att intervjua. 
Samtliga är examinerade inom de senaste fem åren och har liknande arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. I och med att de har sin teoretiska utbildning så pass färskt i minnet finns det både en 
chans och en risk att de svar vi har fått passar de frågor vi ställer då vi själva i skrivande stund är inne 
i samma utbildning. 
     Validitet inom kvalitativa studier handlar kortfattat om att forskare kan visa att de har undersökt 
rätt saker och att den insamlade datan är relevant för studien (Denscombe, 2018). För att öka validiteten 
i vår studie har vi utgått från hur tidigare forskning beskriver begreppet yrkesroll och dess förändring 
för fritidspedagoger och fritidslärare, och då formulerat en intervjuguide (se bilaga 1). Denna 
intervjuguide har utformats för att så långt som möjligt ge oss uppfattningar att tolka inom ramen för 
studiens syfte och frågeställningar.  
     Tillförlitligheten, eller pålitligheten, inom den kvalitativa forskningen kan vara mer otydlig än inom 
den kvantitativa. Inom den kvantitativa forskningen är det möjligt att ställa frågan huruvida resultatet 
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skulle bli det samma om en annan forskare skulle genomföra samma studie. Inom den kvalitativa 
forskningen blir dock forskaren mer en del i själva insamlandet av datan (Denscombe, 2018). I vårt fall, 
eftersom vi har genomfört intervjuer, innebär det att ifall en annan forskare skulle försöka att replikera 
intervjuerna i samma situationer och med samma personer är det liten chans att resultatet skulle bli det 
samma. Det kan dock vara problematiskt för kvalitativa forskare att visa att allt stämmer då studierna 
inte alltid söker efter rätta svar (Denscombe, 2018). I vår studie har vi stärkt tillförlitligheten genom att 
vi har genomfört djupgående intervjuer som i samtliga fall, utom ett, spelats in, transkriberats och 
analyserats i detalj, med ambition att visa att vår insamlade data överensstämmer med god 
forskningspraxis.    

Resultat 
Det insamlade datamaterialet har analyserats och bearbetats enligt hur detta beskrivs under 
metodavsnittet ovan, och det som presenteras är det resultat som har en koppling till uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Vi söker efter likheter och skillnader i respondenternas svar på våra intervjufrågor 
för att där kunna tolka deras olika uppfattningar. De uppfattningar vi söker om fritidslärarnas yrkesroll 
går att dela in under två rubriker. Dessa rubriker är de samma som de två huvudsakliga begrepp som 
har redogjorts för i bakgrunden under rubriken centrala begrepp; yrkesposition och yrkesfunktion.  

Uppfattningar om fritidslärarnas yrkesposition 
I studien söker vi huruvida respondenterna uttrycker uppfattningar om yrkespositionen. De 
uppfattningar som vi har funnit gällande yrkespositionen efter vi tolkat materialet, har lett till att vi har 
valt att fokusera på hur fritidslärarna i studien placerade sig i jämförelse med klasslärare och rektorer 
inom skolan.  

Fritidslärare i relation till klasslärare 

Vi har visat resultat från tidigare forskning som visar på att anställda inom fritidshem kan uppfatta sig 
”mindre värda” än klasslärare när de arbetar i skolan. Vi har genomfört intervjuer med fritidslärare 
som samtliga relativt nyligen har tagit examen och de uppfattningar vi har funnit skiljer sig inte i någon 
större utsträckning från den forskningen. Det är i huvudsakligen två uppfattningar om yrkespositionen 
som framträtt i vår studie. Den ena är fritidsläraren som underordnad klassläraren och den andra visar 
på en mer jämlik position.  

Jaa upplever ju att lärarna ha ju en högre status än fritids. De ha dom ju. Dom är 
så väletablerade o alla vet att lärare ska ha de här o lärare ska ha planeringstid 
efter skoltid för o liksom fylla ut arbetstiden o dom ha liksom möjlighet o åka hem 
o planera o liksom sånt där. Så nej de är väletablerade. Alla vet vad en lärare gör. 
Det är inte många som vet vad fritidslärare gör. Det är olika. (Johan) 

Jag är klasslärare alltså tillsammans med den här klassläraren…jag står som det. 
Men jag ansvarar ju inte för undervisningen på samma sätt som X gör…jag har 
hand om bilden…idrotten…och viss SO. Sen går jag ju självklart in om X inte är 
här…och när vi inte behöver två i klassrummet så att X kan göra andra saker 
också. (Maja) 

Åh ja känner ju att ja hamnar lite mittemellan. Så där. Så att man hör ju, ja men 
liksom samtal: Ah men de kan väl ändå fritids göra eller de är väl ändå inte våran 
uppgift, alltså av lärarna. Åh sen kan ja känna när ja sitter i nått annat 



 
 

16 

sammanhang att typ lärarna.. alltså de bli lite att vi o ni o dom. Lite den känslan 
bli de. (Lina) 

Dessa respondenter uttrycker snarlika uppfattningar på så sätt att de alla känner sig underordnade 
klassläraren. Johan menar att lärarna är ”väletablerade” och att alla vet vad en lärare gör samt att de 
kan åka hem för att planera. Maja säger sig vara klasslärare, men inte ansvarig för undervisningen. Värt 
att nämna är att hon är utbildad fritidslärare även fast hon säger sig vara klasslärare. Även 
respondenten Hanna uttryckte en uppfattning om fritidslärarens position som går att tolka som ”lägre” 
än klasslärarens, där klassläraren i huvudsak ansvarar för planering och undervisning i klassrummet. 
Hon var ändå noga med poängtera att samarbetet med lärarna var bra. Någonting som framkom under 
intervjuerna, både direkt och indirekt, är en känsla av att det existerar ett ”vi och dom-tänk”. Vi har 
tolkat detta som att fritidslärarna i studien själva placerar sig i en underordnat position även om detta 
inte behöver vara fallet. Som exempel beskriver Lina detta tänk som en känsla och inte ett fakta, samt 
att Johan uttrycker åsikten att ”alla vet vad en lärare gör”. En respondent som inte riktigt delar 
uppfattningen om fritidsläraren som underordnad klassläraren är Peter, som hänvisar till 
styrdokumenten: 

Sen står det att vi ska komplettera skolan, men jag tolkar ju inte det som att vi 
ska…ok nu har ni gjort det här (en uppgift i skolan)…då ska vi göra nånting så 
dom får en chans till på det (på fritids)…utan det innebär ju att vi arbetar ju båda 
två (fritidslärare och klasslärare) med undervisning, vi arbetar båda två…mot 
samma mål om man tänker del ett och del två i läroplanen. Å då är ju vårt mål 
också att hjälpa eleverna/…/ja vad ska man säga, om vi hjälper dom med dom här 
bitarna (visar med händerna) och skolan hjälper dom med dom här bitarna (visar 
med händerna) så kommer vi i slutänden ha elever som har fått ut ännu mer. 
Istället för att skolan tar en bit och vi förstärker den biten. Utan vi har också en 
liksom en egen bit som vi ansvarar för. (Peter) 

 
Här uttrycks uppfattningen att både fritidslärare och klasslärare arbetar med undervisning och strävar 
mot samma mål. Peter placerar de två yrkesgrupperna på samma nivå och positionerar dem som 
likvärdiga där de ansvarar för lika delar i undervisningen. Fritidsläraren har här en snarlik position som 
en klasslärare med ett eget ansvarsområde.   

Fritidslärare i relation till rektorer 

De uppfattningar som uttrycks gällande fritidslärarens position i jämförelse med rektorernas går 
huvudsakligen att dela in i två kategorier. Dessa går enklast att sammanfatta som positiva eller negativa, 
samt att det återkom i intervjuerna att rektorerna hade en bristfällig kunskap om fritidshemmets 
verksamhet. Dock är det problematiskt att uttolka om det är rektorers yrkesroll eller rektorn som person 
som uppfattningarna refererar till. 
 

Jaaa rektorn de ä så olika också beroende på vilken rektor man ha, hur insatta de 
är eller men oftast så upplever ja väl att de inte är så jätte insatta i vad fritids 
innebär. Men dom kan ja de försöker.. Vissa försöker inte alls å sådär. Men ah vi 
hade nån rektor på…. Som mest ville knäppa en på näsan. Liksom sådär hon läste 
mest på för att vara jobbig. Men när hon slutade så va nästa rektor bättre men 
kanske inte jättebra. De ha liksom inte nån full förståelse för va de innebär. De är 
sällan de kommer in o kollar i verksamheten o verkligen ser va vi gör. (Johan) 
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/…/jag tror rektorerna har inte riktigt koll (skratt) ehm jag har faktiskt bett om en 
arbetsbeskrivning…men jag har inte fått någon, de har jag inte… utan dom tycker 
på nåt sätt att det ska vi…vi ska veta…vad vi ska göra…vi ska vara så pass liksom 
skolade att det ska vi ha koll på. (Maja) 

 
De respondenter som uttryckte sig starkast negativt, berör samtliga rektorns uppfattade kompetens 
gällande fritidshemmet. Hanna ansluter sig till de negativa uppfattningarna då hon beskriver rektorn 
som att ha ”noll koll” på vad fritidslärarna ska göra. Hon nämner också att rektorn alltid prioriterar 
skolan före fritids. Dessa negativa uppfattningar placerar rektorerna i en frånvarande position där både 
kunskap och intresse för fritidsläraren och fritidshemmet verkar saknas. Intressant är att även de 
nedanstående mer positiva uppfattningarna innehåller frånvarande rektorer: 

 
Det finns ju nån form av kvarleva där fritidshemmet/…/där det ses som liksom, 
det är barnpassning det är omsorg…och dom ser liksom inte eller förstår inte vad 
vi egentligen gör…och de kan jag även uppleva, nu har vi haft lite olika rektorer 
under tiden vi har jobbat här att det liksom i varierad grad så har också det tänket 
funnits hos rektorerna…inte så mycket att dom säger det men man märker det i 
hur dom tänker (citerar) jamen ni behöver väl inte vara en person till ni klarar väl 
er två (slutcitat) Ja vi klarar oss på två om vi ska passa barnen…ska vi göra en 
verksamhet så måste vi vara dom tre som vi är…som är liksom placerade på 
avdelningen så då tar ni bort en vikarie då kan vi inte göra den verksamheten idag 
/…/Men jag upplever ändå framförallt nu att vi har rektorer som…dom lyssnar på 
en…dom kanske inte har helhetssynen på vad det faktiskt innebär å vara här ute 
och jobba på fritidshemmen men dom lyssnar…på oss när vi kommer med tankar 
och idéer. (Peter) 
 
Här uppe (på skolan) är de jättebra rektorer, båda två. Dom är lyhörda och ja de 
är liksom att man kan sitta o prata med dom när man sitter vi lunchen eller vad 
som helst och sen kan man ändå komma upp o ställa frågor som handlar om ens 
arbetssituation eller så/…/sen kanske de inte är jätteofta nere i gympasalen/…/så 
att dom vet ju kanske inte riktigt va de är ja gör rent konkret i gympasalen/…/de 
känns som att de ändå, ja men de ha ändå koll. (Lina) 

 
Respondenternas positiva uppfattningar om rektorerna grundar sig fram för allt i att rektorerna lyssnar 
och tar till sig personalens tankar, idéer och åsikter. Respondenterna här hamnar i en mer jämnbördig 
position till rektorn, även om det återkommer uppfattningar om rektorn som frånvarande från 
verksamheten. Maria, som inte arbetar på ett fritidshem, har inte en rektor i den klassiska bemärkelsen: 

 
Dom lägger sig ju egentligen inte i så mycket. Huvudsaken man gör vad man ska 
och så där. Sen vad jag planerar och vad jag gör det bryr dom sig inte så mycket 
om. Dom frågar ju aldrig vad jag tänker inför varje gång eller vad vi ska göra, utan 
jag tror att de har ganska stor tillit till att det ska funka. Och funkar det inte då 
säger man ju till och sådär. (Maria) 

 
Maria ger uttryck för ett väldigt självständig position där den pedagogisk ledaren finns någonstans i 
periferin, men går att vända sig till om saker och ting inte funkar. Hon visar på en uppfattning om att 
ledningen litar på att hon ska genomföra verksamheten utifrån sin egen kompetens.  
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Fritidslärare i relation till fritidspedagoger 

Detta var inte någonting som vi aktivt sökte, men en respondent uttryckte uppfattningar om 
fritidslärarens position i jämförelse med fritidspedagogens som gör det värt att inkludera detta 
nedanstående:  

Alltså ja man hade ju sånt utbyte där också av kollegor som också va utbildad. 
Man hade ju… och…så gamla rävar. Erfarna åh man ska verkligen utnyttja deras 
liksom kunskaper. För dom är så fantastik duktiga. Ja för dom ha ju alltså jobbat 
sen begynnelsens tider känns det som. Men ah de va bra liksom o så. Jag upplevde 
inte att jag va ensam o så på de sättet. Man hade utbytet nära till hands ändå /…/ 
dom ha ju och andra sidan en enorm liksom erfarenhetsbank som jag själv inte 
har. Åh de ska man liksom inte förringa på de sättet. Men åh dom va väldigt 
mån..alltså de är lätt att de bli bara erfarenhet inge intresse av att ha de där 
teoretiska kunskaperna eller va forskningen säger eller så. (Johan) 

Respondenten uttrycker en uppfattning som är unik i kontrast till de andra i studien. Här uttrycks ett 
intresse av att nyttja den kunskap som de som arbetat länge som fritidspedagoger har införskaffat sig, 
vilket egentligen inte borde vara en revolutionerande åsikt. Det var inte någon av de andra 
respondenterna som närmade sig denna position under arbetet med denna studie. 

Sammanfattning av yrkespositionen 

En uppfattning är inte ett bevis på någonting, utan varierar från person till person. Dock är de 
uppfattningar kring yrkespositionen de studerade fritidslärarna uttrycker liknande varandra och 
liknande de uppfattningar vi funnit i forskningen. Respondenterna berättar om frånvarande rektorer 
där de även ger uttryck för en uppfattning om att rektorerna skulle sakna kompetens och intresse för 
fritidshemmet. De visar också på uppfattningar om en underordnad position jämfört med klasslärarna 
med ett mindre ansvar för planering och undervisning. Det uttrycks och en problematisk uppfattning 
om att det skulle finnas ett ”vi och dom” som är svår att tolka ursprunget till och varför den verkar 
finnas hos alla respondenterna oavsett arbetsplats. Respondenterna uttrycker även positiva 
uppfattningar om rektorer som lyssnar och litar på sina fritidslärare samt visar intresse för 
verksamheten och om ett gott samarbete med klasslärarna där positionen uppfattas jämbördig.  

Uppfattningar om yrkesfunktionen i skola och fritidshem 

En av våra frågeställningar som vi sökt svar på är hur fritidslärarna uppfattar sin yrkesfunktion. Vilka 
arbetsuppgifter de har och deras uppfattningar angående dem. I det här avsnittet presenterar vi de olika 
uppfattningarna som uttryckts om yrkesfunktionen så väl i skolan som på fritidshemmet. 	

Fritidslärarens kompetensområden 

I analysarbetet fann vi uppfattningar om fritidslärares kompetensområde och respondenterna var eniga 
om att en fritidslärares kompetens är att arbeta med socialiseringsprocesser och att arbeta praktisk och 
laborativt tillsammans med eleverna. Däremot fanns det skilda uppfattningar om vad man ska utgå 
ifrån när man utformar verksamheten.		

	
… Å de här ju kanske framför allt å jobba med sociala bitar hur man är tillsamman 
hur man är med andra hur man är…en bra kompis…att bygga barnens egna tro 
på sig själv…som jag ser som ganska viktiga bitar…å sen faktiskt att jobba mycket 
med göra…göra saker praktiskt vi läser inte in kunskap utan vi bygger saker vi 
provar vi funderar…å kanske en sak som jag också tänker det är att man inte ska 
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se…asså målet som det viktiga…utan det viktiga är egentligen processen hur man 
tar sig dit (Peter) 

 

Ja de ä ju väldigt vitt spridda alltså för jag tycker man.. de smälter som ihop med 
ens lite personlighet. För det är ett sånt fritt jobb. De är ju det fantastiska med de, 
att de kan smälta ihop med ditt personliga (Johan) 

 

Här ovan ser vi två olika uppfattningar på fritidslärarens kompetenser och uppdrag på fritidshemmet. 
Den ena är att man får möjlighet att utgå från sig själv och sina intressen för att inspirera barnen till nya 
upptäckter medan den andra är att utgå mer från barnen och deras intressen. Här finns det också 
uppfattning om att det är själva processen som upplevs som det viktiga och inte slutmålet med 
aktiviteten. Även Hanna och Maja menar att en skapar verksamheten utefter barnen och deras behov 
och intresse samt att socialiseringsprocessen är en stor del av uppdraget.  

Mm det där är ju klurigt…ja vet att vi pratade ju om det jättemycket på 
utbildningen också, vad som är våra kompetenser. Ja skulle säga eeeh mycket 
socialt alltså lära barnen den sociala kompetensen. Lek är ju det…å sen 
praktiskt…istället för lära teoretiskt lär vi ju praktiskt ehm, sen är det ju kanske 
inte alltid det man gör när man…jobbar (skratt) men alltså de är det jag känner är 
den grunden jag står på. (Maja) 

 
Uppfattningen bland respondenterna är att en fritidslärares kompetens är att arbeta med barnens 
sociala samspel men även att arbeta praktiskt och utforskande. En uppfattning är också att det är själva 
processen som är det viktiga och inte slutprodukten eller målet. Sen finns det också en uppfattning som 
skiljer från de övrigas nämligen att utgå från sig själv i skapandet av verksamheten.  

Fritidsläraren som resurs 

Tidigt i analysprocessen blev det tydligt för oss hur fritidslärarna uppfattar hjälplärarrollen eller som 
de uttryckte det; resursroll. Några av respondenterna har hamnat i en resursposition medan andra har 
tydliga uppfattningar om att detta inte är en fritidslärares uppgift. Men vi såg även en annan 
uppfattning om detta som var mer positivt inställd än de övrigas.  
     Johan och Hanna har båda arbetat som resurs under skolan och Hanna kan acceptera det då det 
endast är en dag i veckan men Johan uttrycker följande om sin roll som resurs under skoldagen.  
 

Ja men då va ja ju mot en elev som kanske är en utav de stökigaste på (säger 
skolans namn) Som de hände mest kring. Så ja de tog ju mycket ork de också. Men 
dom tyckte att vi som hade som litet spceillt band. Att de funkade bra mellan oss. 
Och de gjorde det men de bli för mycket. Ska man vara liksom fritidsansvarig och 
fritidslärare så ska man inte va resurs. Alltså de är ju bara o säga nej direkt jag 
fatta inte va ja tänkte på.  

Några andra fritidslärare uttrycker följande om att vara resurs i klassrummet.  
 

Ehm så det…jag är ingen klassrumsassistent. Det har jag varit tydlig med från 
första början att det är inte mitt uppdrag…utan är det så att (harklar sig) NN inte 
behöver mig…asså den jag jobbar tillsammans med…då får jag ofta gå och 
planera… sen om det är en assistent borta…a då kan det hända att vi kanske måste 
hoppa in. Ehm men det är mer för att täcka upp…jag tycker inte det är liksom det 
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inte så att Du ska vara där…men men visst…vi är överallt och ingenstans det kan 
jag inte säga nånting om är personal sjuk då är det vi som får hoppa in…eh 
planering kan ryka…eh såna saker absolut (Maja) 

 
….under förmiddagarna gå in i ett klassrum och sen hjälper vi läraren. Det tycker 
jag inte riktigt är ett optimalt sätt att använda den kompetens vi har… OM det 
görs asså nu pratar vi OM det verkligen görs som att läraren har planerat 
någonting i matte (citerar lärare) jag behöver att du tar några och så hjälper du 
dom och att räkna den här matten eller du tar några och läser med dom…för då 
jobbar ju vi egentligen inte utifrån våran kompetens eller det sätter som vi tänker 
eller ska. Utan då jobbar vi…då gör ju vi det läraren redan har planerat och 
bestämt utifrån vad läraren har för mål. Den biten är jag kanske inte så förtjust i, 
jag tycker inte att vi ska jobba på det sättet… (Peter) 
 
Ja skulle inte kunna tänka mig att ha en tjänst där ja fungerar som nån slags 
hjälpreda under skoltid Nej de skulle ja inte. Då skulle ja aktivt söka en skola efter 
hur de jobbar och hur de använder våran kompetens. För de är ju där problemet 
sitter oftast att man fungerar som nån springa runt i olika klassrum… (Lina) 

 

Här uttrycks det ett missnöje mot fritidsläraren som resurs under skoltid då uppfattningen är att det 
inte är att ta tillvara på fritidslärarens kompetenser. Respondenterna uttrycker dock att det lätt blir att 
man hamnar i en sådan position vid sjukdomar och ledigheter. Resurspositionen uppfattas också 
slitsam och påfrestande då den går ut över andra arbetsuppgifter.  
     Maria som idag har en tjänst som församlingspedagog har dock en uppfattning av hur hon hade 
velat arbete om hon hade en fritidslärartjänst och hon ger en annan synvinkel på resursrollen i skolan. 
 

Alltså ja tro just nu i alla fall så skulle jag väl kanske bara vilja hjälpa till i 
klassrummen. Kanske fokusera på en elev och så där eller nått liknande. Vara ett 
stöd så. För det tyckte ja ju också va.. Ja alltså ja ha ju velat väldigt mycket känns 
det som men att jag kanske vill bli specialpedagog också. För jag tycker det är kul 
och jobba med barn som har speciella behov. Så det skulle jag kunna tänka mig 
om jag jobba på fritids och skola.  

Här visas en annan uppfattning på fritidsläraren som resurs. En mer positiv synvinkel på 
resursuppdraget mot de tidigare respondenterna. Dock bör tilläggas att Maria inte idag arbetar på 
fritidshemmet och har funderingar på att eventuellet studera vidare till specialpedagog.  

Fritidspedagogiskt arbetssätt 

En annan uppfattning om fritidslärarens yrkesfunktion under skoltiden är den där fritidslärarens 
kompetenser tas tillvara på. Här uttrycker våra respondenter att de arbetar olika där några får möjlighet 
att arbeta fritidspedagogiskt men andra inte har det.  Men än tydligare är att uppfattningen är att de 
vill arbeta mer på ett fritidspedagogisk arbetssätt.  
      

utan jag jobbar i huvudsak med två saker på förmiddagarna och det ena är att vi 
bedriver vår rastverksamhet. Vi är både ute som rastvärdar asså vi är ute och bara 
är bland barnen men vi har också två fritidspedagoger varje rast…som håller i 
olika rastaktiviteter. Och då har vi ju skrivit en planering utifrån att det är det här 
vi vill uppnå, vi vill ha tryggare rastmiljöer, vi vill erbjuda lekar som barnen på 
sikt kan göra själva, vi vill att alla ska ha någonstans å vara, är det så att man inte 
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har nån kompis då vet man man kan alltid komma till dom här lekarna eller 
aktiviteterna för där för man alltid vara med. Men sen den stora biten också det är 
att vi jobbar utomhuspedagogik. Så årskurs ett två tre fyra…dom får ha 
utomhuspedagogik med oss. Så på måndagmorgon 8:15 då går jag ut i skogen 
tillsammans med en kollega, åsså har vi med oss hälften av alla tvåor. Och sen är 
vi ute i skogen från kvart över åtta till ungefär tjugo i elva. Och sen så…ja 
samtidigt så är två andra fritidspedagoger ute med fyrorna och sen på onsdag gör 
vi samma sak fast med ettorna och treorna. Å då är vi där ute och då jobbar vi ju 
mot skolans mål, så vi jobbar mot…vi har lånat lite minuter från idrotten vi har 
lånat från NO vi har lånat från matten och vi har framför allt lånat minuter från 
ämnet teknik. Så det är ju det vi i huvudsak ska jobba med…så på så sätt jobbar vi 
ju med skolans mål men vi jobbar ju praktiskt…vi jobbar utforskande å vi jobbar 
laborativt och det är ju det…som vi ska göra som fritidspedagoger.  (Peter) 

Ehm kan vara utomhus till exempel…alltså köra matte utomhus. Ehm det finns ju 
massor man kan göra. Men jag kan inte påstå att det blir så mycket av det…under 
skoltiden (Maja) 
 
Ja rastaktiviteter bara. Varje rast ska man vara ute o hitta på roliga saker med 
barnen. Det är så nära fritids man kan komma Det är guld..(skrattar)  Det är de 
man bör göra tycker jag (Johan) 
 
Nej då vill ja göra de som ja är utbildad för. Exempelvis ha utomhuspedagogik. 
Skulle kunna tänka mig o jobba med klasslärare ganska tight men att ja ha grupper 
där ja kan göra de som ja är bra på. Till exempel ha praktisk matte ute när dom ha 
vanlig matte inne i klassrummet, eller va man nu ska kalla de. Men åh liksom bara 
hjälpa den andra läraren bara… Nej då vill ja planera mina egna lektioner. (Lina) 

 

Uppfattningen är att det bästa vore att ta tillvara på fritidslärarens kompetenser mer under skoltid i 
form av att arbeta mer praktiskt. Det kan vara att arbeta med rastverksamhet, utomhuspedagogik eller 
att arbeta mer praktiskt med eleverna i olika ämnen.  
     Vidare finns det dock uppfattningar om att det inte alltid är lätt att få till en verksamhet som bygger 
på fritidspedagogiken under skoldagen. Hanna uttrycker att hon vill arbeta mer fritidspedagogiskt men 
att tiden inte finns då hon endast får en halv timmes planeringstid i veckan till tiden hon gör i skolan 
och den tiden går åt att planera idrottslektionerna. Maja uttrycker följande om att få in 
fritidspedagogiken i skolan.  
 

Ehm a men som i år nationella prov…alltså de det liksom är så mycket som ska in 
å som dom ska hinna med som kanske inte…fritidspedagogiken får inte plats 
(skratt) ä men a jag vet inte…de det är svårt. Sen har det blivit otroligt lite lokaler 
till verksamheten också…det gör att det är jättesvårt att dela upp dom i 
smågrupper å det är ju det…man kan ju inte vara ute jämt det går ju inte. (Tystnad)  

  
Att arbeta fritidspedagogiskt i skolan uppfattas som det mest givande och passande för en fritidslärare 
bland våra respondenter. Men samtidigt upplevs det svårt att få till då det krävs ett bra samarbete med 
lärarna och att planeringstiden och förutsättningarna finns.  
 
Den dubbla professionen 
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Den dubbla professionen med ett lärande uppdrag i skolan är relativt nytt för fritidslärare och kändes 
aktuell att få höra fritidslärares uppfattningar om. Här uttrycker hälften av respondenterna att de i mer 
eller mindre utsträckning arbetar med sitt estetiska/praktiska ämne vilket de är mer eller mindre nöjda 
med. Den andra halvan arbetar inte med det men skulle inte heller vilja göra det. Hanna arbetar som 
idrottslärare i två klasser och skulle gärna vilja ha fler klasser då hon tycker det är viktigt att få 
användning av sin lärarlegitimation i ämnet. Johan däremot upplevde idrottslärartjänsten som för 
påfrestande och valde att sluta arbeta som det. Övriga respondenter uttrycker följande.  
 

Nej men ja kände att när ja va på fritids så de ja tyckte va roligt va ju o gå till 
gympasalen och göra saker med fritids barnen. De alltså pyssel åh liksom andra 
saker uppe på avdelningen börja ja känna mer o mer att oj det här är inte de ja vill 
göra. Så då vart de att när den här idrottstjänsten kom ut så kände ja att nej men 
de är ju idrott ja vill ha. (Lina) 
 
Nej nej…det är inte det jag ville undervisa ifrån början (skratt) så att näe det 
ingenting jag…nu kommer…jag vet att vi kommer att bli ansvariga i det 
från…nästa år också eeh och då troligtvis för kanske hela låg…det kommer se lite 
annorlunda ut nästa år…och det känns okej…asså nu när man kommit in i det så 
är det ju asså…det funkar. (Maja) 
 
jag tycker det är kul att jobba i bild asså jag tycker det är ett jätteroligt ämne och 
jobba i…samtidigt om jag jobbar som bildlärare, om jag undervisar i bild under 
skolan då är jag LÄRARE. Och jag tycker inte att jag som fritidslärare ska behöva 
vara lärare i ett annat ämne…för jag tycker liksom att jag tycker att min kompetens 
som fritidspedagog eller fritidslärare är det som borde väga tyngst det är det jag 
ska få jobba med genom hela dagen. Så på så sätt tycker jag faktiskt att det är lite 
synd att det har lagts in ett praktiskt/estetiskt ämne i vår utbildning eftersom jag 
då tänker att…risken finns att fler och fler fritidslärare kommer att hamna i den 
rollen att man jobbar som lärare på förmiddan…och sen så jobbar man på fritids 
och då hamnar man ganska fort i ett dilemma med  när och hur och var ska man 
planera det här. Jag hade då en timmes planeringstid i veckan för tio lektioner plus 
fritidshem (Peter) 

Jag skulle kunna jobba i skolan men jag tro inte jag skulle vilja va idrottslärare. Jag 
kände att jag inte fick tillräcklig mycket grund för att (paus) ja men ha en hel 
termin eller ett helt läsår. Tycker det va lite för lite kunskap eller vad man ska säga. 
(Maria) 

 
Här visas olika uppfattningar om den dubbla professionen där några uppfattar undervisningen i skolan 
som bra. De får använda sin lärarlegitimation i ämnet och samtidigt undervisa i något de är intresserade 
av. En annan uppfattning vi ser kommer fram är att det inte upplevs som en fritidslärares uppgift att 
undervisa i ett annat ämne i skolan. En tredje uppfattning är att det blir för påfrestande att undervisa 
under skoltiden eller att kunskapen i ämnet är för låg för att man ska känna sig trygg i den positionen.  

Lärandeuppdraget på fritidshemmet 

Som nämnts i bakgrunden har fritidsläraren övergått till ett mer lärande uppdrag som blev än tydligare 
2016 i och med fritidshemmets egna del i läroplanen. I vår studie och tolkning av respondenternas svar 
kan vi se att de alla uppfattar det nya kapitlet som ett stöd i sitt arbete eller som ett bra verktyg att ta till 
för att synliggöra fritidslärarens uppdrag. Dock finns uppfattningen av att det inte alltid finns tid till att 
planera utifrån det nya kapitlet.  
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Ja då känns de som ett stöd som så där. Men man önska att man hade fått mer tid 
till  o läsa kring det här. Alltså för ja ha inte läst i läroplanen sedan ja tog examen.. 
de va ju 2017 så de är de va ju två år sedan de. Så man känn att man skulle vilja 
sätta sig ner  o liksom bläddra I den där o liksom verkligen utgå från den oftare 
än va man gör. (Johan) 
 
Aa absolut. Eeh å sen nu när dom nu förtydligade det också…eeh så är det ju 
betydligt enklare…det är det helt klart…sen ska jag väl erkänna att det är ju 
jättesvårt att sitta liksom varje…varje gång man ska planera upp nånting och kolla 
liksom…vad är det vi ska…det gör man ju inte…på nåt sätt finns det ju här bak 
också. Att skriva liksom planeringar för allting tyvärr…jag är ledsen men det går 
inte (skratt)…verkligheten ser inte ut så.  (Maja) 
 
Ja…jag känner att det är ett stöd, och framför allt…i bemärkelsen att man faktiskt 
kan ta det och visa det för kollegor för lärare för rektorer och säga: jomen titta det 
här är det jag ska jobba med, jag ska inte göra det här, det här är det jag ska jobba 
med. Sen är det ju inte så jättemycket nyheter (spelar över med rösten) oj är det 
det här vi göra…det var så inte riktigt så mycket happening så…men det är väldigt 
bra att få det liksom tydligt framfört…liksom (Peter) 
 

En tydlig uppfattning vi tagit till fasta på här är att det nya kapitlet i läroplanen upplevs som ett stöd 
för undervisningen då det förtydligar uppdraget mer både för dem själva men även för andra så som 
rektorer, klasslärare och andra kollegor. Sen kommer även en annan uppfattning fram om att tiden är 
för knapp för att alltid hinna med att använda sig av det nya kapitlet i sin planering av verksamheten.  

Planeringstiden och tiden i skolan 

Här kommer en uppfattning fram hos respondenterna om hur viktig planeringstiden är för att bedriva 
en bra verksamhet på fritidshemmet men det finns också uppfattningar om att tiden som läggs under 
skoldagen påverkar fritidslärarnas fritidshemsverksamhet.  
     Det vi tolkat av respondenternas svar är hur viktig planeringstiden är för att kunna bedriva den 
verksamhet som eftersträvas. Johan gav exempel på detta då han på sin förra arbetsplats hade fyra 
timmars planeringstid i veckan och kände att han kunde få till en bra verksamhet på den tiden. Sen 
bytte han arbetsplats och på sin nuvarande arbetsplats har han ingen planeringstid men heller inget 
krav på sig att bedriva undervisningen på fritidshemmet. Han går mer som en resurs och förlitar sig på 
det hans kollegor planerar eftersom han själv inte har någon planeringstid. Hanna upplever också att 
planeringstiden är för knapp för att bedriva en bra undervisning på fritidshemmet då hon endast har 
en och en halv timme planeringstid i veckan vilket hon menar är på tok för lite. Maja och Peter anser 
däremot att de har bra med planeringstid men att ännu mer inte skulle skada. De ser dock ett problem 
med all den tid de måste lägga ner på att vara i skolan.  
 

Mm ehm jag skulle ju vilja vara mindre i skolan å kunna lägga mera…mera tid på 
fritids. Asså även fast jag bara är i barngrupp då fram till lunch…ehm ibland är 
jag ute på rasten också…men asså jag har ju planering efter lunch. Ehm så är man 
ganska slut när man kommer in på fritids…man har lagt ganska mycket energi. 
Ehm ja skulle vilja ha mer ork och känna mer glädje när jag kommer in på fritids 
än jag gör idag. Absolut. (Maja) 



 
 

24 

Yes! Det kan jag uppleva. Lite mindre nu…med tanke på asså det upplägg vi har 
i år med utomhuspedagogiken och den biten…sen är det ja menar ibland har det 
ju varit en jättetuff förmiddag med en väldigt tuff grupp och så vidare…och då 
tar det ju energi. Och då är man kanske ganska färdig på eftermiddagen. Jag 
upplevde det dock mer förut…när jag hade idrott och bild på det viset för då 
kändes det som att det tog betydligt mer energi…och då blev eftermiddagen 
liksom mera (pustar ut)…och så liksom gled man igenom eftermiddagen på något 
vis. (Peter) 

 
Uppfattningen om att bra med planeringstid är viktigt för att kunna bedriva en bra verksamhet 
framkommer med tydlighet hos respondenterna. Sen blir det tydligt att planeringstiderna hos 
respondenterna även kan variera stort. Ta Hanna och Maja som exempel, Hanna har 1,5 timmar 
planering i veckan medan Maja har planering varje eftermiddag. Det vill säga från lunch och fram till 
fritidshemmets verksamhet ska börja. En ganska stor skillnad på antalet timmar planering. Här uttryck 
också en annan uppfattning nämligen att tiden i skolan påverkar tiden man sen har på fritidshemmet. 
Respondenterna uttrycker att mycket energi läggs på skolverksamheten och att de många gånger kan 
uppleva sig slutkörda när fritidshemsverksamheten drar igång. 

Sammanfattning av yrkesfunktionen   

Den generella uppfattningen bland respondenterna är att en fritidslärares kompetens är att arbeta 
praktiskt, laborativt där den sociala processen upplevs viktig. Det finns även en tydlig uppfattning om 
att utgå från barnen vid utformningen av verksamheten. Men en annan synvinkel är att utgå från sig 
själv och föra över sitt intresse på barnen. Resultatet av vår tolkning av det empiriska materialet visar 
på att fritidslärarna i studien har olika yrkesfunktioner under skoldagen. Några undervisar i sitt 
förvalda estetiska/praktiska ämne, andra får möjligheten att arbeta mer praktiskt och utnyttja sin 
fritidspedagogiska kompetens medan vissa har hamnat i en resursposition under skoldagen där de 
förväntas stötta och hjälpa lärare eller enskilda elever. Fritidslärarnas uppfattningar visar dock att en 
resursroll i skolan inte är önskvärd eftersom det uppfattas som slöseri med deras kompetenser. Vidare 
uppfattas den mest givande funktionen bland respondenterna att få ta tillvara på fritidslärarens 
kompetenser genom att arbeta fritidspedagogiskt med till exempel utomhuspedagogik, rastverksamhet 
och praktiskt laborativt arbetssätt.  

Diskussion 
Syftet med studien är att analysera hur ett antal nya fritidslärare uppfattar sin yrkesroll, och genom 
våra frågeställningar om yrkespositionen och yrkesfunktionen har vi nått ett resultat som vi diskuterar 
i detta avsnitt. Vi har ställt vårt resultat mot vad tidigare forskning visat. Vi utgår från resultatet av de 
studerade fritidslärarnas uppfattningar om sin yrkesposition och sin yrkesfunktion för att sedan bilda 
oss en uppfattning om deras uppfattningar om yrkesrollen. Genom att först diskutera uppfattningarna 
om positionen och funktionen kommer vi därefter att sammanfatta och dra slutsatser om 
uppfattningarna om yrkesrollen. 

Fritidslärarnas yrkesposition i jämförelse med klasslärare och rektorer 
Vi är intresserade av fritidslärarnas uppfattningar om var i skolans hierarki de anser att de befinner sig. 
Trots att respondenterna har olika arbetsplatser, olika kollegor och olika ledningar finner vi liknande 
uppfattningar om yrkespositionen hos samtliga av dem. Resultatet visar på att fritidslärarna i studien 
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uppfattar att de befinner sig i en underordnad position gentemot klasslärare. Samtliga respondenter 
uttrycker inte denna uppfattning men den är i majoritet, vilket också speglas i den forskning vi har 
redogjort för. Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) argumenterar för att integreringen med skolan 
påverkar fritidslärarnas yrkesroll och att de ofta upplever att de befinner sig i en underordnad position 
jämfört med klasslärare. Detta visar sig även i vår studie då det går att utläsa att samtliga respondenter 
på ett eller annat sätt givit uttryck för en uppfattning om att det existerar ett ”vi och dom”. Exempelvis 
uttryckte Lina detta som en känsla att det bara är så, medan Johan uttryckte det som att ingen vet vad 
en fritidslärare gör men att alla vet vad en klasslärare gör. Dessa gemensamma uppfattningar om att 
det existerar två ”läger” uppstår trots att samtliga respondenter arbetar på olika arbetsplatser och har 
olika förutsättningar i sitt arbete, vilket är intressant och är någonting som förmodligen skulle kunna 
öppna upp för framtida studier. I den forskning vi har som grund för denna studie används inte uttryck 
som ”vi och dom”, men där visas på uppfattningar om att fritidslärare och klasslärare är två olika 
yrkesroller som ligger i någon form av intressekonflikt med varandra. Tre av respondenterna har 
specifika uppfattningar om varför de placerar sig underordnade klasslärarna då de uttrycker att de  inte 
delar det ansvar som klasslärarna har över planeringen och undervisning, men ändå är delaktiga i 
klassrumsundervisningen. Detta överensstämmer med Andersson (2013) som menar att 
fritidspedagoger och nu även fritidslärare ofta intar en underordnad assistentposition i förhållandet till 
klassläraren. En respondent, Peter, har en i sammanhanget avvikande uppfattning där han placerar sig 
på samma nivå som klasslärarna med ett eget ansvar för undervisningen. Han beskriver en 
arbetssituation som skiljer sig gentemot de övriga respondenterna då han ansvarar för egen planering 
och undervisning under skoltiden. Linas uppfattning påminner om Peters, och även hon ansvarar för 
egen planering och undervisning. 
     Också Boström och Berg (2018) visar hur integreringen i skolan har påverkat fritidslärarnas 
yrkesposition och även att skolans verksamhet prioriteras före fritidshemmets. Samtliga respondenter 
uttrycker uppfattningar om rektorer och ledning som frånvarande fritidshemmet, eller som i Marias fall 
församlingsverksamheten. Respondenterna ger också uttryck för uppfattningar om rektorernas 
kompetens, någonting som inte framkom bland uppfattningarna om klasslärarna. Hanna, Johan och 
Maja är alla inne på att rektorerna inte verka ha så bra koll, där Hanna går så långt som att hävda att 
rektorn har ”noll koll”. Vidare ges uttryck för rektorer som inte visar intresse för fritidshemmet och dess 
personal. Respondenterna uppfattar att de blir oförtjänt eftersatta på grund av rektorernas ointresse för 
fritidshemmet. Utifrån dessa uppfattningar tolkar vi detta som att ett antal av fritidslärarna i vår studie 
uppfattar att rektorerna ser dem som ”mindre värda” i jämförelse med klasslärarna samt att rektorerna 
inte engagerar sig i verksamheten. Peter, Lina och Maria har mer positiva uppfattningar, någonting som 
vi här finner intressant då Lina och Maria har en annan position än de övriga respondenterna samt att 
Peter uppfattar sig som jämbördig klasslärarna. 

Fritidslärarnas yrkesfunktion 
Fritidslärarna i studien uppfattar sin kompetens och yrkesutövning på fritidshemmet som praktiskt, 
laborativ där de utgår från barnens behov och intressen när aktiviteterna planeras upp. Vidare har det 
också uppfattningen av att deras starka sida är att arbeta med socialisering och samspel vilket också går 
att hänvisa till tidigare forskning. Hippinen (2011) lyfter socialiseringen i sin studie där fritidslärare får 
beskriva sin yrkesroll. Fritidslärarna i den studien precis som vår lyfter det sociala samspelet som en av 
de viktigaste aspekterna i yrkesrollen. Respondenterna pratar om ett praktiskt arbetssätt där barnen får 
skapa och undersöka sig fram. Här lyfts även själva processen som kärnan till lärande och inte 
slutprodukten vilket är något vi genom utbildningens gång erfarat. Vi känner att en viktig skillnad 
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mellan undervisningen i skolan och fritidshemmet avspeglas där ofta själva slutprodukten upplevs som 
det viktigaste i skolan medan en fritidslärare ofta pratar om själva processen mot slutprodukten som 
det viktiga. 
     Vårt resultat visar på olika uppfattningar bland fritidslärarna gällande yrkesfunktionen under 
skoldagen där några arbetar som resurs, några undervisar i sitt valda ämne och några får möjlighet att 
utnyttja sin kompetens under skoldagen och arbeta fritidspedagogiskt. Detta går att relatera till den 
tidigare forskningen som också visar på hur fritidsläraren intar olika funktioner under skoldagen. 
Intressant att se är att både forskningen så som Andersson (2014) och Boström och Berg (2018) lyfter likt 
som våra respondenter en uppfattning om att fritidsläraren som resurs är att ”slösa” med fritidslärarens 
kompetenser. Som Johan uttrycker det så är det en roll man inte vill ha men trots detta så har han 
hamnat i en sådan funktion under skoldagen. Eftersom både forskningen och respondenterna visar 
liknande uppfattningar tolkar vi det som att det är relativt lätt att en fritidslärare hamnar i en resursroll 
under skoldagen, men eftersom den här studien är baserad på ett mindre antal respondenter kan vi inte 
anta att det är så här det ser ut och uppfattas överlag.  
     I motsats till resursrollen uppfattar respondenterna i överlag det fritidspedagogiska arbetssättet som 
det bästa under skoldagen. En funktion där de får möjlighet att ta tillvara på sin fritidspedagogiska 
kompetens även under tiden i skolan. Detta sätt att arbeta på låg dock i minoritet bland respondenterna, 
och detta kan vi koppla mot Anderssons (2014) studie som visar på att endast en del av fritidslärarna 
får möjlighet att använda sin fritidspedagogiska kompetens under skoldagen. Andersson menar att 
vissa fritidslärare har utvecklat sitt arbetssätt i och med integreringen med skolan och har och får 
möjlighet att utveckla sin kompetens under skoldagen. Av respondenternas svar men även från 
Anderssons forskning tolkar vi det som att en fritidslärare ständigt måste stå upp för sin kompetens för 
att inta den roll de vill ha under skoltiden och inte hamna i en resursroll och därmed även underordna 
sig klassläraren. 
     I vår studie precis som i Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) studie finns det skilda 
uppfattningar om den dubbla professionen där några uppfattar den som tillfredsställande och 
intressant att få arbeta med medan andra uppfattar det som stressigt och påfrestande. Ackesjö et al. 
(2016) lyfter hur fritidslärare upplever att undervisningen i skolan är påfrestande då det krävs mycket 
planering och tid för att undervisa i ett ämne vilket också kan påverka fritidshemmets verksamhet. Här 
finns det även liknande uppfattning bland våra respondenter som menar att tiden som läggs i skolan 
oftast upplevs gå ut över fritidshemmet vare sig de undervisar, arbetar som resurs eller arbetar 
fritidspedagogiskt. Dock tolkar vi det som att undervisningen i det valda ämnet uppfattas som det mest 
krävande då respondenterna uttryckt det som stressande. Johan valde tillexempel att sluta undervisa i 
idrott då det blev för mycket och som Peter nämner upplever han tiden i skolan som mindre påfrestande 
sen han slutade undervisa i bild och istället arbeta mer fritidspedagogiskt.  
     I studien uttryckte fritidslärarna också olika faktorer som påverkar dem i sin verksamhet på 
fritidshemmet. En uppfattning var att planeringstiden är avgörande för att kunna bedriva en bra 
verksamhet och att den tyvärr kan variera stort. Vissa av respondenterna hade gott om planeringstid 
medan andra hade mer sparsamt och upplevde det tufft. Den tidigare forskningen som vi berört i 
studien tar inte upp planeringstiden särskilt markant, men Boström och Berg (2018) tar upp i sin studie 
att det krävs bra med planeringstid för att kunna planera upp en vettig verksamhet utefter läroplanen 
och det målstyrda uppdraget. Ett uppdrag som också lyfts som komplext då fritidslärarna i den studien 
upplever att det mer målstyrda uppdraget kopplat till läroplanen går ut över barnens fria tid på 
fritidshemmet. De menar även att den nya läroplansdelen skapar förvirring och ett korstryck hos 
fritidslärarna och att de för att bemästra detta ofta prioriterar socialiseringsprocesser framför det mer 
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kunskaps baserade uppdraget i läroplanen. Intressant här är att den här uppfattningen delas inte av 
respondenterna i vår studie som menar att uppdraget och den nya läroplanen upplevs bra och som ett 
stöd i undervisningen. Däremot uppfattar de att tiden är knapp och att de inte alltid finner tid att 
planera efter den. Att det skiljer sig här gentemot forskningen upplever vi är för att samtliga 
respondenter är nya i yrket och nästan enbart arbetat med den nya läroplansdelen i ryggen. De har till 
skillnad mot sina äldre kollegor inget annat att relatera till.  
     Sammanfattningsvis går det att se att vårt resultat till stor del stämmer överens med den tidigare 
forskningen i ämnet som visar på en komplex roll för fritidsläraren som dels intar olika uppdrag under 
skoltiden som mer eller mindre påverkar fritidshemmets verksamhet. Men även att faktorer som 
planeringstid påverkar dem till att utföra ett bra arbete. Däremot fanns det också skillnader mot för den 
tidigare forskningen där till exempel fritidslärarna i vår studie i motsatts till forskningen upplevde det 
målstyrda uppdraget med den nya läroplanen som ett stöd i sin undervisning. En annan skillnad som 
inte lyfts tidigare är att våra respondenter inte upplevde de stora barngrupperna som ett markant 
problem vilket påvisats i den tidigare forskningen (Andersson, 2013). De stora barngrupperna kom fram 
i intervjuerna men upplevdes inte som det stora problem som forskningen hävdar, och därför har vi 
valt att inte lyfta det i vårt resultat heller. Men likt som Andersson (2013) tolkar vi det som att det är för 
att våra respondenter är samtliga nya i yrket och inte har arbetet på samma sätt som de äldre med 
mindre barngrupper. De har inget annat att relatera till. 	

Sammanfattning om yrkesrollen 
När vi återkopplar till studiens syfte, vilket är att tolka hur ett antal nya fritidslärare uppfattar sin 
yrkesroll, har vi visat på uppfattningar om denna roll som komplex och att delar av dess uppfattade  
innehåll inte uppnås fullt ut. Uppfattningarna i resultatet visar överlag på en medvetenhet om vad som 
innefattas i yrkesrollen. Respondenterna beskriver arbetet med det sociala lärandet, de 
estetiskt/praktiska ämnena, samt en vilja att utgå från barnens intressen när verksamhet skapas som 
centrala delar i yrkesrollen. Detta förvånar inte då samtliga respondenter har liknande bakgrund; 
grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Här finner vi delar av det begrepp som Calander 
(1999) kallar för yrkesidentitet. Respondenterna har utvecklat en yrkesidentitet som fritidslärare, från 
utbildningen och vidare till yrket. Den nya fritidsläraren som framträder i vår studie berättar om olika 
förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter och om olika uppfattningar om var de befinner sig i 
hierarkin på sina arbetsplatser. Uppfattningarna skiljer sig inte markant mellan respondenterna, vilket 
är det vi finner mest intressant i studien. Vi har kunnat visa på både positiva och negativa uppfattningar 
om yrkesrollen som är snarlika bland respondenterna, även fast förutsättningarna är olika. Bland de 
positiva uppfattningarna nämns goda samarbeten mellan kollegor och förutsättningar att skapa sin 
egen fritidspedagogiska verksamhet. Ser vi till de mer negativa uppfattningarna syns det att även om 
samtliga respondenter uppfattar att de vet vad som krävs av deras yrkesroll, ger de uttryck för att det 
är yttre påverkan som förhindrar dem från att skapa den verksamhet de vill. I studien lyfts den oklara 
rollen i skolan, otillräcklig planeringstid samt en frånvarande ledning fram som hinder för ett bra 
fritidspedagogiskt arbete.  
     Sammanfattningsvis kan vi se att den forskning vi har redogjort för stämmer överens med de 
uppfattningar som uttrycks i vår studie. Vi visar på uppfattningar om fritidslärarens position och 
funktion i skolan som både oklar och underordnad. Vi ser även uppfattningar att utbildningen till 
fritidslärare kombinerat med ett bra samarbete med kollegor och rektorer gör det möjligt att arbeta 
fritidspedagogiskt på ett sätt som är önskvärt. Överlag visar de gemensamma uppfattningarna på en 
strävan efter fritidspedagogisk verksamhet där barnet befinner sig i centrum. Vi drar en slutsats att även 
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om de nya fritidslärarna försöker synliggöra sin yrkesroll i skola och fritidshem, har de en bit kvar innan 
de fullt ut får nyttja deras kompetens från utbildningen till fritidslärare. 

Framtida studier 
Det finns inte väldigt mycket forskning om fritidshemmet och fritidslärare, och mycket av denna 
forskning handlar om yrkesrollen och fritidshemmets integreringen i skolan. Uppfattningar som vi har 
tagit del av under arbetet med denna studie är att fritidslärarna, oavsett arbetsplats och 
ansvarsområden, nämner ett ”vi och dom”. Varför är uppfattningarna de samma oavsett skola och 
geografiskt område? Vad beror detta på? Är det någonting som så att säga ”sitter i väggarna”? Vi har 
lekt med ett tankeexperiment där vi placerar enbart nya fritidslärare på ett nytt fritidshem. Kommer 
detta tänk att följa med även då eller finns det möjlighet att med den nya utbildningen i ryggsäcken 
driva igenom ett fritidspedagogiskt arbete så som det ”ska” gå till?   
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Bilaga 1 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
Vilket år tog du examen och från vilket universitet? 
Berätta om erfarenheter om utbildningen? 
Vilken inriktning valde du? Bild eller idrott (eller musik)? 
Vad hände efter din examen? 
Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
  
Kärnfrågor 
 
Hur skulle du beskriva fritidslärarens kompetenser? 
Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som fritidslärare? 
Beskriv din nuvarande arbetssituation. 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Vad ingår inte i dina arbetsuppgifter? 
Får du möjlighet att undervisa i ditt valda ämne?  
Hur ser din dag ut om du inte undervisar i ditt ämne under skoltiden? 
Upplever du att du har relevanta arbetsuppgifter och ansvarsområden baserat på din utbildning? 
Finns det arbetsuppgifter eller ansvarsområden som du skulle vilja ändra på? 
Vilka förväntningar uppfattar du att du har på dig som fritidslärare? Från kollegor? Från rektor? Från 
föräldrar? Från elever? 
Vad har du för uppfattningar om fritidsläraren som resurs? 
Hur skulle du beskriva samspelet/samverkan skola-fritidshem? 
Hur kan fritidshemmet synliggöras? För rektor? För föräldrar?   
Hur uppfattar du läroplanens nya kapitel 4? 
 
Vi lämnar även öppet för följdfrågor. 
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Bilaga 2 
 

Bilaga 2: Missiv till rektorer 
Examensarbete: Fritidslärares uppfattning av sin yrkesroll 
 
Hej! 
Vi är två fritidslärarstudenter som önskar få besöka er skola för att intervjua fritidslärare till vårt 
examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur de nya fritidslärarna uppfattar sin yrkesroll i 
förhållande till det mer målstyrda uppdraget som blev i och med den nya läroplanen och 
fritidshemmets egna kapitel.  
 
Den metod vi valt till arbetet är att utföra intervjuer och då med fritidslärare som utbildat sig via den 
nya utbildningen som kom 2011. Intervjuerna kommer vi utföra tillsammans på 4-5  olika fritidshem 
och självklart kommer vi följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att det är 
frivilligt att delta och att respondenten kan under studiens gång välja att avbryta. Det material vi samlar 
in kommer avidentifieras då det ska vara konfidentiellt att delta. Inga personuppgifter eller namn, 
varken på personer eller skolor kommer användas. Det empiriska materialet kommer endast att 
användas i denna studie och allt material kommer förstöras när uppsatsen är klar och godkänd.  
 
Vi önskar besöka ert fritidshem under vecka 15 och 16 för att utföra intervjun och med detta missiv ville 
vi lite kort informera er om studien och att vi kommer kontakta fritidslärare på er skola angående detta.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Anna Rönnbäck: 070-6959266 anmh1200@student.miun.se 
Björn Brännström: 070-6705215, bjbr1200@student.miun.se 
 
Mittuniversitet Sundsvall.  
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Bilaga 3 

Bilaga 3: Missiv till fritidslärare 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter på Mittuniversitetet som läser den sista terminen på grundlärarprogrammet med 
inriktning fritidshem. Nu i vår ska vi skriva vårt examensarbete som handlar om hur nya fritidslärare 
upplever sin yrkesroll. Därför har vi som önskan att få besöka ditt fritidshem för en intervju om hur du 
upplever din yrkesroll. Totalt kommer vi besöka 4-5 stycken fritidshem för att få en bild av hur ni 
uppfattar yrkesrollen.   
 
Alla undersökningar sker enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 
deltagandet är frivilligt och du som respondent kan när som helst avbryta ditt deltagande i 
undersökningen. Det är även konfidentiellt att deltaga vilket innebär att allt material som samlas in 
kommer avidentifieras.  Inga personuppgifter eller namn kommer skrivas ut och materialet som samlas 
in kommer endast att användas i denna studie och inga obehöriga kommer ha tillgång till det. Allt 
material kommer efter studiens avslut och ett godkänt resultat att förstöras.  
Vi önskar att utföra intervjun under vecka 15-16 och skulle vi få ditt godkännande så önskar vi även att 
spela in intervjun. Skulle du direkt känna att du inte vill delta får du gärna svara oss. Annars hör vi av 
oss igen och bokar in en tid för intervju. Har du frågor kan du givetvis höra av dig till oss.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Anna Rönnbäck: 070-6959266, anmh1200@student.miun.se 
Björn Brännström: 070-6705215, bjbr1200@student.miun.se 
 
Mittuniversitetet Sundsvall.  

 
 


