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Abstrakt 
Studien syftar till att belysa fritidspedagogers uppfattningar om sin roll under 

skoldagen samt vilken inverkan fritidspedagoger anser fritidshemmets inte-

grering med skolan haft på den fritidspedagogiska praktiken. Detta studeras 

genom en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med 

sex stycken fritidspedagoger från fyra olika verksamheter i två kommuner. 

Intervjuerna genomfördes utifrån tre frågeteman med ett fåtal fasta frågor och 

möjlighet till spontana frågor utifrån fritidspedagogernas utsagor. Studien 

resulterade i teman som analyserats fram från datamaterialet genom att se 

samband i fritidspedagogernas olika utsagor. Dessa teman är; Rollfördelning, 

som visar på hur fritidspedagogerna kan uppfatta sin roll under skoldagen. 

Samverkan; som visar på att yrkesgruppernas olika pedagogiska praktiker 

medför en komplex situation. Samt Fritidspedagogisk praktik där fritidspedago-

gers uppfattningar av integreringens olika effekter synliggörs. Vidare 

resulterade studien bland annat i att de fritidspedagoger som själva bestämt 

över sin roll överlag hade en positivare attityd till både samverkan med skolan 

och fritidshemmets verksamhet. En gemensam nämnare bland fritidspedago-

gerna i studien var deras flexibla förhållningssätt till deras olika roller samt till 

att vara lokalmässigt integrerade med andra verksamheter. Sammanfattnings-

vis är det ett flertal faktorer som påverkar den fritidspedagogiska praktiken i 

och med fritidshemmets integrering med skolan. 

 

Nyckelord: Fritidshem, fritidspedagogik, halvklasspedagog, roller, samverkan, 

yrkesgrupper
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Inledning 
I vår utbildning till lärare i fritidshem har vi genomfört tre verksamhets för-

lagda utbildningsperioder (VFU-perioder) där vi har fått en inblick i olika 

fritidshemsverksamheters arbete, struktur och förutsättningar. En återkom-

mande situation vi uppmärksammat under våra VFU-perioder är att 

fritidshemmets lokaler är helt eller till viss del integrerade med skolan och inte 

utformade för fritidspedagogisk praktik. I Skolverkets allmänna råd för Fri-

tidshem (2014) beskrivs det att fritidshemsverksamheten integreras allt mer i 

skolans lokaler och samverkansformer så som arbetslag blir vanligare. Detta 

har lett till att de olika yrkesgrupperna, klasslärare och fritidspedagoger, har 

ett gemensamt ansvar för planering och genomförandet utifrån de olika verk-

samheternas inriktning och pedagogiska praktik. Vårt intryck av 

verksamheterna under våra VFU-perioder har varit att klasslärarna haft den 

avgörande rösten gällande fritidshemmets pedagogiska praktik då verksamhe-

ten är integrerad i skolan både lokal- och personalmässigt under skoldagen. 

Detta väcker flera funderingar kring fritidspedagogers roll inom skolan och 

vilken inverkan integreringen har på den fritidspedagogiska praktiken.  

 

I och med fritidshemmets delade uppdrag att komplettera både skolans infor-

mativa syfte och elevernas fritid uppstår det lätt vissa dilemman mellan 

yrkesgrupperna i verksamheterna så som vilka policys som skall gälla (Hjal-

marsson & Löfdahl Hultman, 2015). Under en av våra VFU-perioder uppstod 

just ett sådant dilemma i anknytning till fritidshemmets integrering i skolan 

och dess delade uppdrag. Den första snön hade kommit och frågan kring 

snöbollar uppdagades. Vid fritidshemsplaneringen uppmärksammar fritids-

pedagogerna att klasslärarna bestämt att eleverna inte får kasta snöbollar på 

raster, punkt slut. Det gavs ingen möjlighet för diskussion eller vidare förklar-

ing trots att det är fritidspedagogerna som är rastvärdar på skolan. 

Fritidspedagogerna ansåg å andra sidan att lekar med snöbollar var okej med 

argument så som att eleverna behöver lära sig ta ansvar för sitt handlande och 

tänka innan de agerar.  

 

Finn Calanders artikel ”Lärarna, fritidspedagogerna och kampen om den vita 

tavlan” publicerades 1997 och fokuserar på hur den ökade samverkan mellan 

skolans samt fritidshemmets verksamhet influerar yrkesgrupperna klasslärare 

och fritidspedagoger. Även om Calanders artikel är med åren så diskuteras det 

ett fenomen vi själva stött på under våra VFU-perioder och som inte är befors-

kat i större skala. Calander (1997) uttrycker att när fritidshem blev integrerade 

i skolans lokaler utvecklades det ett maktspel mellan yrkesgrupperna. Fritids-

pedagogerna och klasslärarna delar lokaler mellan verksamheterna vilket 

innebär att fritidshemmets verksamhet sker i skolans väletablerade kultur i 

klasslärarnas lokaler. I artikeln tar Calander (1997) upp den vita tavlans roll i 

de olika verksamheterna och liknar den vid ett maktinstrument som klasslära-
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ren styr över av den orsaken att tavlan befinner sig inom klasslärarens territo-

rium. Det har snart gått 20 år sen artikeln skrevs men vi finner detta aktuellt än 

idag eftersom vi kan uppfatta liknande tendenser ute i verksamheterna. Hie-

rarkin mellan yrkesgrupperna visar sig tydligt i Calanders text och tanken 

grundar sig för oss, är dessa hierarkiska roller kvar mellan dagens klasslärare 

och fritidspedagoger och vad innebär det för den fritidspedagogiska prakti-

ken? 
 

Centrala begrepp 
Nedan beskrivs centrala begrepp för studien i den utsträckning vi valt att 

avgränsa dess betydelse.  

 

Klasslärare – En person anställd inom skolan för att undervisa elever i skoläm-

nen. 

Fritidspedagog – En person med fritidspedagogsexamen.  

Fritidshemspersonal - Personal anställda inom fritidshem oavsett examen. 

Integrering - den fysiska sammanslagningen av fritidshem och skola både 

lokal och personalmässigt. 

Yrkesroll – Professionen hos yrkesgrupperna.  

Roll – De arbetsuppgifter de olika yrkesgrupperna har. T.ex. en fritidspeda-

gogs roll i klassrummet som resurs.  
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Bakgrund 
Detta kapitel inleds med att skapa en förståelse för fritidshemmets utveckling 

de senaste 20 åren och verksamhetens uppdrag idag fortsatt med problemati-

sering av tidigare forskning gällande fritidshemmets integrering med skolan 

och dess inverkan på den fritidspedagogiska praktiken.  
 

Fritidshemmets utveckling och uppdrag 
Skolans decentralisering 1991 där kommunerna fick överta ansvaret för sko-

lornas verksamhet menar Malin Rohlin (2012) var en stor bidragande faktor för 

hur fritidshemmets utvecklats de senaste 20 åren. Rohlin menar att det finns 

tre övergripande områden som återkommande påverkat fritidshemmets 

utveckling efter decentraliseringen till kommunerna nämligen: Kostnader, 

Frivillighet samt social utveckling, kunskap och lärande. 

 

Kommunerna fick under de första åren efter decentraliseringen ett statligt 

bidrag för skolan men detta avtog fram emot mitten på 90-talet och kommu-

nerna fick själva avgöra hur mycket av budgeten som skulle avsättas för skola 

och barnomsorg. Vidare poängterar Rohlin (2012) att kommunerna även blev 

skyldiga att tillhandahålla skolbarnomsorg - fritidshem - för barn vars föräld-

rar arbetade, studerade eller om barnen själva var i behov av det, vilket bidrog 

till en viss ökad kostnad för kommunerna. Genom att integrera fritidshems-

verksamheten lokalmässigt med skolan och lyfta in fritidspedagogernas roll i 

skolan kunde kommunerna minska kostnaderna för skolverksamheten. Detta 

öppnade även fler möjligheter för klasslärare och fritidspedagoger att dra nytta 

av varandras olika kompetenser och verka för att ge barnen en mer individan-

passad utbildning enligt Rohlin (2012). Den individanpassade utbildningen 

och yrkesgruppernas möjlighet för erfarenhetsutbyte lyfts även i dagens 

läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2011) som en 

del i skolans värdegrund och uppdrag.  

 

Rohlin (2012) beskriver fritidshemmets kompletterande uppdrag gentemot 

skolan gällande bland annat barnens sociala utveckling trots att inte alla barn 

som går i skolan har tillgång till verksamheten. Detta menar Rohlin (2012) 

skapar en osäkerhet i förhållande till verksamhetens uppdrag som bygger på 

barnens fritid i samspel med att ha ett kompletterande uppdrag gentemot den 

obligatoriska skolan. Tidigare har begreppen social utveckling kontra kunskap, 

lärande setts som två separata delar knutna till hemmets uppfostrande roll 

respektive skolans lärande roll. Dock har dessa begrepp under årens lopp setts 

allt mer inlindade i varandra och Rohlin (2012) poängterar att de olika peda-

gogiska praktikerna mellan skolan samt fritidshemmet vävts samman och 

öppnat upp för en breddad möjlighet för social utveckling i samspel med 

kunskap och lärande. Björn Haglund lyfter i sin artikel Fritid som diskurs och 

innehåll (2009) olika vinklar kring fritidshemmets pedagogiska praktik i 
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relation till fritidshemmets motsvarighet i USA, After-school programs. Detta 

genom att se till de olika verksamheternas innehåll och diskurser med en 

återkommande diskussion runt hur man kan definiera begreppet fritid. Hur 

man väljer att definiera ordet fritid avgör även hur man ser på fritidshemmets 

pedagogiska praktik och Haglund (2009) illustrerar detta med att reflektera 

kring olika sätt att se på ordet fritid. Fritid som frivillig tid där individen själv 

kan bestämma vad den vill göra, mellanrumstid; en tidsrymd mellan två aktivi-

teter och fritidsaktivitetstid där individen kan ägna sig åt aktiviteter efter 

intresse. Ytterligare en vinkel som Haglund (2009) tar upp är fritid som en tid 

för aktiviteter och möjligheter att lära sig på roliga och lustfyllda sätt, vilket 

kan ses som en passande beskrivning av ordet fritid i begreppet fritidshem om 

vi ser till hur fritidshemmets pedagogiska praktik definieras i Skolverkets 

allmänna råd för Fritidshem (2014): 

“I fritidshemmet finns det många möjligheter för lärandet att ske både formellt, 

informellt och situationsstyrt. En utgångspunkt kan vara att lärande sker ständigt 

och inte enbart i arrangerade inlärningssituationer. För personalen handlar det om 

att uppmärksamma och ta tillvara elevernas intresse och att skapa situationer i var-

dagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande.” (Skolverket, 2014. s.14) 

Lärandemöjligheterna utifrån fritidshemmets pedagogiska praktik är med 

andra ord nästintill oändliga både under skoltid och under fritidshemstid. 

Tomas Saar, Annica Löfdahl och Maria Hjalmarsson (2012) har i sin artikel 

förklarat hur de valt att studera lärandet på fritidshemmet som en egen verk-

samhet och inte utifrån fritidshemmet som en subverksamhet till skolan. Detta 

eftersom forskarna menar att trots den lokalmässiga integreringen bör fritids-

hemmets ses som en egen pedagogisk praktik, något som sällan belysts i 

tidigare forskning. Deras studie visar att aktiviteter som pyssel, bakning, 

idrott, lek och spel ses som sedvanliga inom fritidshemmet i fria och styrda 

former men även som en kombination av styrt/fritt (Saar, m.fl., 2012). Det Saar, 

m.fl. (2012) uttrycker är att aktivitetens benämning inte behöver vara avgöran-

de för vilka kunskaper som inhämtas av barnen. I ett exempel lägger forskarna 

fram hur en aktivitet som en planerad tipsrunda har lett fram till att barnen på 

vägen börjat initiera andra lekar såsom kottkrig och lek med pennor vilket då 

innebär att barnen också inhämtar andra sorters kunskaper än det som var 

tänkta från början. Fritidspedagogikens praktik handlar således om, enligt 

Saar, m.fl.(2012), att ta vara på den lärandesituation som sker i stunden samt 

att se vad aktiviteten blir och inte vad aktiviteten är. Detta tillsammans med 

Haglunds (2009) diskussion att fritid är en rolig, intressant upplevelse där man 

även lär sig så skapas det en klarare bild av vad fritidshemmets uppdrag 

egentligen är. 
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Fritidspedagogens roll i skolan 
Hur fritidspedagoger arbetar under skoldagen kan skilja sig åt mellan skolor, 

detta menar Birgit Andersson (2013) som i sin avhandling skriver om fritids-

pedagogers förändrade yrkesroll. Att arbeta i halvklass med olika sociala 

övningar eller att styra över ett estetiskt ämne såsom drama eller bild hör till 

de vanligaste rollerna enligt Andersson (2013) vilket även Björn Haglund 

(2004) visar i sin avhandling om fritidspedagogers arbete med samlingar under 

skoldagen. I Maria Hjalmarssons (2010) enkätstudie där 60 st. utbildade 

fritidspedagoger fått värdera sitt yrkeskunnande visade det sig att tre av fyra 

fritidspedagoger skattar sina ämneskunskaper som goda, även om dessa 

kunskaper är mer riktade mot skolans verksamhet än fritidshemmets. Birgitta 

Davidssons artikel (1999) där samarbete mellan förskollärare, klasslärare och 

fritidspedagoger är i fokus beskriver hon att när det kommer till räkning, 

läsning och skrivning råder skolans kultur som mer dominerande i arbetsfor-

men. Detta innebär att det är klassläraren som styr hur detta ska läras in till 

skillnad från i de praktiskt estetiska ämnena såsom musik, bild och drama där 

det ofta finns en samsyn om hur lektionernas ska genomföras. De praktisk 

estetiska ämnena kan enligt Haglund (2004) anpassas till att förutom kunskap i 

ämnet även inkludera fritidspedagogiska praktiker vilket kan vara en bidra-

gande faktor till att fritidspedagoger undervisar allt mer i dessa typer av 

ämnen.  

 

Andersson (2013) lyfter en skillnad mellan fritidspedagogens arbete under 

skoldagen i jämförelse med under eftermiddagen i fritidshemmet där skolda-

gen är mer styrd gällande tidsramar. Vidare uttrycker Andersson att det de 

fritidspedagogiska praktikerna syftar till så som social utveckling, förmåga att 

skapa trygghet i grupper etc. som fritidspedagogen använder i fritidshemmets 

verksamhet även används under skoldagen. Den fritidspedagogiska praktiken 

blir således enligt Andersson (2013) under skoldagen “livskunskap” där de 

skolinriktade begreppen väger tyngre eftersom det sker under skolans obliga-

toriska verksamhet. Detta kan liknas med det Haglund (2004) belyser gällande 

att fritidspedagoger kan känna en påtryckning att prestera utifrån skolans 

kultur under skoldagen vilket kan bero på att de pedagogiska praktikerna i 

skola och fritidshem är olika i grunden. Även om Andersson (2013) uttrycker 

att det är samma kompetenser som används visar både Andersson (2013) och 

Haglund (2004) att skolans kultur medför att fritidspedagogerna måste anpas-

sa sig efter skolans pedagogiska praktik.  

 

Till skillnad från Andersson (2013) och Haglunds (2004) studier som visade på 

att fritidspedagoger ofta går in i klasser och undervisar under skoldagen visar 

Helena Ackesjö, Ulla Karin Nordänger och Per Lindqvist (2016) i sin artikel att 

fritidspedagoger väljer bort undervisning under skoldagen. Ackesjö m.fl. 

(2016) har i en studie följt fritidshemspersonal som läst den nya utbildningen 

både under deras utbildningstid samt efter examen på deras olika arbetsplat-
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ser. Artikeln bygger på två av enkäterna som användes i studien med fokus på 

informanternas förväntningar för arbetet samt vad deras yrkesroll blev efter 

examen. I artikeln av Ackesjö m.fl. (2016) blev det tydligt att fritidshemsperso-

nalen i studien som arbetar heltid har en obligatorisk del av sitt arbete i skolan. 

Det visar sig även att flera deltagare i studien väljer att fokusera på fritids-

hemmets verksamhet genom att aktivt välja bort deras praktisk estetiska 

ämnesbehörighet som de fått i sin utbildning. Detta kan liknas med förskole-

klasslärarens sätt att arbeta utifrån sin egen verksamhets premisser och inte 

skolans (Helena Ackesjö, 2010).  

 

Förskoleklassen kan i likhet med fritidshemmet ses som en subverksamhet till 

skolan.  En stor skillnad är dock hur de olika verksamheterna samarbetar med 

skolan där fritidshemspersonalen växlar mellan olika roller medan förskole-

klassläraren behåller samma roll hela dagen. Ackesjö (2010) går in på 

förskoleklasslärarens arbetssätt i hennes studie och förklarar att denne blir en 

gästarbetare i skolan av den anledning att förskoleklassläraren vill skydda sin 

verksamhet från skolans mer styrda lärande och därmed kan samverkan 

mellan skolan och förskoleklassen ses som obefintlig. Gränsmarkeringarna 

mellan förskoleklassens verksamhet och skolans verksamhet blir då tydliga 

vilket var tvärtemot förskoleklassreformens syfte (Ackesjö, 2010). Tittar vi 

tillbaka till fritidspedagogens samarbete med skolan och jämför, ges det 

uttryck för hur förskoleklasslärarna i enlighet med Ackesjö (2010) är på en 

egen isolerad ö främst med intentionen att bevara sin verksamhet och titel. 

Detta innebär inte att fritidspedagogen som får pendla mellan två öar dvs. 

skolan och fritidshemmet, under dagtid benämns som likvärdig med klasslära-

rens titel utan blir istället refererade till resurs eller klassrumsmedhjälpare 

(Andersson, 2013). Men precis som att förskoleklasslärarna vill värna om sin 

verksamhet kan fritidspedagoger också välja att dra sig tillbaka från skolans 

verksamhet bland annat genom att inte ta ut sin lärarlegitimation i diverse 

ämnen som medföljt i utbildningen (Ackesjö, m.fl., 2016).  
 

Fritidspedagogik i skolan  
En negativ aspekt med integreringen är att det försvårar möjligheten till att ta 

vara på lärandet i stunden (Andersson, 2013), vilket Saar m.fl. (2012) förklarar 

är det väsentliga i fritidshemmets pedagogik. Davidsson (1999) benämnde 

sammanslagningen mellan de olika verksamheterna till stor del positiv av den 

anledning att det skulle vara värdefullt för barnen att ta vara på det varierande 

lärandet som de olika yrkeskategorierna kunde erbjuda tillsammans. För 

fritidspedagogens del menade Davidsson (1999) att helhetssynen på barnen 

blev central och att denna helhetssyn därmed också kunde stärka lärandet som 

skedde under fritidshemmets tid. Andersson (2013) belyser fritidshemmets 

möjlighet tack vare integrering med skolan att kunna få tillgång till fler lokaler 

så som gymnastiksal, slöjdsal och bildsal. Ytterligare en positiv faktor med 

integreringen är att fritidspedagogerna har möjlighet att ta heltidstjänster 
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vilket då automatiskt också medför att fritidspedagogen kan se barnen hela 

dagen dvs. de får en helhetsbild av barnen ifråga vilket Marianne Dahl och 

Peter Karlsudd (2015) uttrycker som en viktig aspekt vid integreringen. Vidare 

ser Dahl och Karlsudd barnen som vinnare vid fritidshemmets och skolans 

integrering i och med möjligheten för de olika yrkesgrupperna att arbeta i 

harmoni med varandra och erbjuda eleverna varierade metoder för lärande 

utifrån varje professions pedagogiska praktik. Till skillnad från Dahl och 

Karlsudd (2015) uttrycker Ingmarie Munkhammar (2001) att även om helhets-

synen var en positiv faktor som skulle stärka barnens utveckling innebar det 

också att yrkesgrupperna måste samverka mellan deras olika pedagogiska 

praktiker.  Denna samverkansform menar Munkhammar (2001) medförde en 

förändring för yrkesgrupperna där inga tydliga direktiv på hur den ska ske 

fanns upprättat, vilket kan skapa osämja bland klasslärare, förskoleklasslärare 

och fritidspedagoger.  

 

Fritidspedagogerna i Dahl och Karlsudds (2015) studie betonar sina olika 

specialintressen eller kompetenser när de talar om sina styrkor i sin profession, 

så som musik, idrott eller friluftsliv. Dessa kompetenser kan komma till god 

användning i fritidspedagogernas arbete i skolan för att stärka elevernas 

lärande vilket framkommer i Dahl och Karlsudds resultat efter att ha intervjuat 

fritidspedagoger om deras syn på sin profession: "The informants emphasize 

that their work deals with providing alternative skills through alternative 

forms of learning" (2015, s.28). Det som fritidspedagogerna gör under skolda-

gen och under fritidshemmets tid verkar enligt Andersson (2013) kretsa kring 

lärande och sociala färdigheter i enlighet med vad fritidspedagogik kan liknas 

med. På dagtid under mer styrda former kan fritidspedagoger ha hand om 

idrott, datakunskap, rastaktiviteter etc. under skolans timmar benämns dock 

inte de olika aktiviteterna som fritidspedagogen utför som fritidspedagogik 

utan maskeras med andra ord som livskunskap, friluftsliv, kreativt skapande 

m.m. De senare begreppen menar Andersson (2013) värderas högre av fritids-

pedagogerna och kan också vara anledningen till att det läggs ner mer möda i 

arbetet som sker under skoltid än under fritidshemstiden. Ann Ludvigsson 

(2009) utvecklar tanken angående hur aktiviteter värderas, hon nämner verk-

samheternas olika praktiker som en orsak. I hennes avhandling kommer det 

fram att klasslärare ser sig genom sitt uppdrag ha ett ansvar över att barnen 

ska kunna nå sina kunskapsmål inom den obligatoriska skolan medan barnens 

fritid inte faller under deras arbete även om barnens fritid kan vara under 

skoldagen. Medan fritidshemspersonal kan ha som vana att befinna sig i 

klassrum under skoldagen finns det en osäkerhet skriver Ludvigsson (2009) 

hos klasslärarna om vad som egentligen sker under fritidshemmets timmar.  
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Följder av fritidshemmets kompletterande uppdrag 
Ludvigsson (2009) förklarar att det mellan de olika yrkesgrupperna som 

samspelar under skolans tak existerar en statusskillnad. Detta kan enligt 

författaren bero på en rad olika faktorer varav en faktor kan vara att skolan är 

en obligatorisk verksamhetsform tillskillnad från fritidshemmet. Att arbeta 

med barn i högre åldrar eller att vara en utbildad klasslärare kan också vara 

bidragande faktorer till skillnader i status mellan yrkena, en tredje orsak kan 

vara att klasslärarna är i majoritet mot övriga yrkesgrupper inom skolan vilket 

då kan leda till större dominans (Ludvigsson, 2009). Dessa tankebanor kring 

statusskillnader menar Ludvigsson (2009) är omedvetna, som yrkesgrupperna 

i skolan inte talar högt om. Munkhammar (2001) lyfter i sin avhandling hur de 

olika yrkesgrupperna inom skolan formar samverkan mellan de integrerade 

verksamheternas praktiker. Hennes resultat visar tillskillnad från Ludvigssons 

(2009) att klasslärarna kan ha en medvetenhet om denna statusskillnad och ser 

sin yrkesgrupp som högre i en hierarkisk ordning än förskoleklasslärarna och 

fritidspedagogerna. Andersson (2013) å andra sidan uttrycker att skolans 

dominans kan sitta i att fritidspedagogerna låter skolan få ta större plats 

genom att de anpassar sig efter skolans kultur under skoldagen. I Haglunds 

studie (2004) betonas det att det är klassläraren som har huvudansvaret i 

klassrummet och fritidspedagoger förväntas anamma de regler och förhåll-

ningssätt som råder oavsett om dessa är i enlighet med deras 

fritidspedagogiska praktik och kompetens. Vidare visar Haglund (2004) att 

den fritidspedagogiska praktiken kan bli förbisedd i sitt arbete under skolda-

gen. När fritidspedagogerna arbetar i klass under skoldagen sker det ofta i 

lokaler som inte är anpassade för en fritidspedagogisk praktik.  

 

Maria Hjalmarsson och Annika Löfdahl Hultman (2015) uttrycker i deras 

artikel att, fritidspedagogerna, genom att låta sig tilldelas roller och genomföra 

arbeten som inte tillhör deras yrkesgrupp intar en lägre roll vilket i sin tur 

påverkar hur andra yrkesgrupper ser på fritidspedagogiken. Att inta, eller bli 

tilldelad, en roll som inte överensstämmer med fritidspedagogikens praktiker 

kan enligt Haglund (2004) vara ett resultat av en bristande kommunikation och 

förståelse mellan yrkesgrupperna. Vidare betonar Haglund att om de olika 

yrkesgrupperna har en förståelse för och respekterar varandras kompetens och 

pedagogiska praktik kan barnens utveckling och lärande anpassas på ett mer 

nyanserat sätt utifrån barnens behov. Detta betonar han som ett arbetssätt där 

man försöker integrera skolans och fritidshemmets olika traditioner och har en 

acceptans mellan yrkesgrupperna och de olika pedagogiska inriktningarna. Att 

växla mellan olika roller och verksamheter som innefattar olika pedagogiska 

inriktningar kan även medföra vissa svårigheter för fritidspedagogerna att 

skapa en tydlig bild av deras egentliga uppdrag eftersom deras tid och enga-

gemang tas i anspråk under skoldagen innan fritidshemmet öppnat (Haglund, 

2004). Det komplement fritidshemmets pedagogiska praktik ska ha gentemot 

skolan enligt läroplanen (Skolverket, 2011) och Skolverkets allmänna råd för 
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fritidshem (2014) kan dock även betraktas ske till stor del under skoldagen 

vilket Haglund (2004) nämner i samband med att fritidspedagoger leder 

klasser eller elevgrupper utifrån sina fritidspedagogiska kompetenser inriktat 

mot exempelvis skapande verksamhet. 

 

Även om det beskrivs att fritidspedagoger har sin tjänst förlagd under skoltid 

(Andersson, 2013) har de flesta klasslärare inte samma sorts tjänst där hälften 

är förlagd på fritidshemmets tid. Ludvigsson (2009) skriver hur yrkesgrupper 

inom skolan arbetar isolerade från varandra trots att de oftast befinner sig i 

samma byggnad. Orsaken till detta förklarar Ludvigsson (2009) kan handla om 

klasslärarens osäkerhet inför den fritidspedagogiska praktiken då skolan och 

fritidshemmet av tradition bär på olika värden. Detta kan innebära att klasslä-

rare inte tar möjligheten att skapa en förståelse för vilket lärande den 

fritidspedagogiska praktiken kan ge barnen. Ludvigsson (2009) beskriver att 

vissa klasslärare av tradition tror att lärandet endast sker under lektionstid 

vilket då innebär att övriga aktiviteter under en skoldag såsom rasten inte 

värderas lika högt. Klasslärarna har friheten att lägga fokus på sin verksamhet 

medan fritidspedagogerna växlar olika roller och verksamheter vilket leder till 

det Andersson (2013) beskriver som orkeslösa fritidspedagoger som lägger sin 

tid och sina resurser under skoltid. Munkhammar (2001) uttrycker även att 

fritidshemmets integrering och ökade samverkan under skoldagen medför en 

tvingad förändrad fritidspedagogisk verksamhet som följd av att fritidspeda-

gogernas energi tas i anspråk under skoldagen. Att ständigt växla mellan roller 

inom skolan och fritidshemmet påverkar enligt Haglund (2004) fritidspedago-

gernas syn på sin egen yrkesidentitet och Andersson (2013) menar även att 

fritidspedagogers känsla av att räcka till blir bristfällig när de ska dras mellan 

skolan och fritidshemmets verksamhet. Fritidshemsverksamhetens uppdrag 

att komplettera skolan har då framför allt kretsat kring hur fritidspedagoger 

kan komplettera skolan under skoltimmarna istället för hur den fritidspedago-

giska praktiken kan användas som komplement.  
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Syfte 
Studien syftar till att belysa hur fritidspedagoger kan uppfatta sin roll under 

skoldagen med anledning av den lokal- och personalmässiga integreringen 

mellan fritidshemmet och skolan samt hur detta kan påverka den fritidspeda-

gogiska praktiken. 

 

Frågeställningar 
Hur kan fritidspedagoger uppfatta sin roll under skoldagen? 

Vilken inverkan anser fritidspedagoger att integreringen kan ha på deras 

fritidspedagogiska praktik? 

  



 

11 
 

Metod  
Detta kapitel belyser de olika ställningstaganden och val som skett under 

studiens gång. Till att börja med beskrivs vårt val av kvalitativ metod följt av 

urvalsprocessen för informanter. Därefter presenteras de forskningsetiska 

principer vi förhållit oss till under studien och genomförandet av studien. 

Avslutningsvis beskrivs databearbetningen följt av metoddiskussion. 

 

Metodval 
Studien syftar till att belysa fritidspedagogers uppfattningar, intervjuer är en 

metod som är lämplig för att ta del av andra människors upplevelser, därför är 

intervjuer en relevant metod för studien (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) betonar att de data som samlas in 

genom intervjuer bygger på informanternas egna uppfattningar och deras 

verklighet vilket kan påverkas bland annat av deras dagsform och miljön för 

intervjun. Detta innebär att det empiriska materialet kan ses som en individba-

serad sanning men inte en absolut sanning (Peter Öberg, 2011). Eftersom 

studien syftar till att belysa fritidspedagogers uppfattningar medför detta att vi 

söker just deras sanning och deras erfarenheter av att arbeta integrerat med 

skolan. Detta förklarar Torsten Thurén (2007) kunna ge en god validitet för 

studien då metoden skapar förutsättningar för att undersöka det man avsett 

undersöka.  

 

För att kunna få bredare data utifrån varje fritidspedagogs berättelse har 

strukturen för intervjuerna varit semistrukturerad vilket innebär att vi utgått 

ifrån ett par övergripande frågeteman, se bilaga 2,med vissa fasta frågor samt 

ett stort utrymme för att formulera följdfrågor utifrån fritidspedagogernas 

berättelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Detta gav oss möjlighet att 

anpassa frågorna till varje fritidspedagogs unika berättelse och vi kunde på så 

sätt få ett bredare material att arbeta med i analysen utifrån varje intervju än 

vad vi kunde fått av endast fasta frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Intervjuernas struktur bidrog till att skapa en avslappnad miljö under inter-

vjun som medför att ett mer naturligt samtal kan flöda mellan parterna vilket 

Christina Back och Carina Berterö (2015) uttrycker som viktigt för att kunna få 

en så nyanserad bild av informantens upplevelser som möjligt. 

 

Urvalsprocess 
Till studien var vi intresserade av utbildade fritidspedagogers tankar och 

uppfattningar kring fritidshemmets integrering med skolan och urvalet bygger 

därmed på det Alvesson (2011) kallar kvalitetsurval. Ett kvalitetsurval innebär 

att man väljer ut personer med vissa egenskaper och erfarenheter som är 

specifikt relevanta till studiens syfte vilket till denna studie är just erfarna 

fritidspedagoger. Vid urvalet av fritidshemsverksamheter valde vi fritidshem 

med olika integreringsvarianter eftersom detta medförde möjligheter att skapa 
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en bredare bild av hur den fritidspedagogiska praktiken kan påverkas av olika 

integreringsmodeller med skolan (Svensson & Ahrne, 2011). Det empiriska 

materialet bygger på fem intervjuer med totalt sex stycken fritidspedagoger 

från två kommuner och två skolor från varje kommun. Två av fritidspedago-

gerna hade endast möjlighet att delta vid ett och samma tillfälle vilket 

medförde att en intervju är med två pedagoger. Inledningsvis var det sju 

planerade informanter men en blev sjuk och kunde inte delta i studien. När vi 

sammanställde datamaterialet från de fem olika intervjuerna kunde vi urskilja 

vissa återkommande teman och med koppling till Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) samt uppsatsens tidsramar resulterade i att sex informanter 

ansågs som tillräckligt för ett brett datamaterial utifrån studiens syfte. Fritids-

pedagogerna består av fem kvinnor och en man och vi har valt att ge alla 

fingerade namn. Även deras respektive verksamhet har fått fingerade namn 

för att stärka deras rätt till konfidentialitet.  

 

Ellen tog sin examen 1995 och har arbetat på nuvarande arbetsplats i 15 år.  

Fritidshemmets namn är Ekollonet och är uppdelat i två avdelningar där 

Ellen befinner sig på avdelning 2. Verksamheten delar lokaler med alla 

klasser på skolan, främst med förskoleklassen, men har inte full tillgång till 

klassrum under eftermiddagen. 

Emelie tog sin fritidspedagogsexamen 2013 och har arbetat på nuvarande 

arbetsplats i 11 år, tidigare som klasslärare fsk-3. Fritidshemmets namn är 

Ekollonet och är uppdelat i två avdelningar där Emelie befinner sig på av-

delning 1. Verksamheten delar lokaler med alla klasser på skolan, främst 

med förskoleklassen, men har inte full tillgång till klassrum under efter-

middagen. 

Fia tog sin fritidspedagogsexamen 1991 och har arbetat på nuvarande arbets-

plats i 25 år. Fritidshemmets namn är Fikonet och ligger i en egen byggnad 

sedan mitten på 90-talet. Förskoleklassen är integrerad i fritidshemmets lo-

kaler. 

Filippa tog sin fritidspedagogsexamen 1990 och har arbetet på nuvarande 

arbetsplats i 19 år. Fritidshemmets namn är Fikonet och ligger i en egen 

byggnad sedan mitten på 90-talet. Förskoleklassen är integrerad i fritids-

hemmets lokaler. 

Nilla tog sin fritidspedagogsexamen 1976 och har arbetat på nuvarande ar-

betsplats i 21 år. Fritidshemmets namn är Näckrosen och är lokalintegrerade 

med en fritidsgård i skolbyggnaden där lågstadiet kan vistas under skolda-

gen.  

Ottilia tog sin fritidspedagogsexamen 1989 och har arbetat på nuvarande 

arbetsplats i 13 år. Fritidshemmets namn är Orkidén och är lokaliserat i låg-

stadiets klassrum. 
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Fritidspedagogerna i studien har en lång erfarenhet av arbete i fritidshem med 

undantag för Emelie som å andra sidan har haft möjlighet att betrakta skolan 

ur både klasslärarens och fritidspedagogens ögon.  

 

Etiska ställningstaganden 
Vid insamling och hantering av data för studien utgår vi ifrån Vetenskapsrå-

dets forskningsetiska principer (2002) som innefattar Informationskravet, 

Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet och Samtyckekravet 

Vi har genom missivet, se bilaga 1, och samtal innan intervjuerna informerat 

att deltagande är frivilligt och att de när helst de vill kan avbryta sin medver-

kan och vi har även delgett dem information om studiens syfte. Missivet 

skickades först ut till rektorerna på de utvalda skolorna och efter klartecken av 

rektor öppnades möjligheter för samtal med personal i fritidshem. Därefter 

valde vi att tillfråga de utbildade fritidspedagogerna om en intervju.  

 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

Vi har valt att inte inkludera geografiska skillnader mellan verksamheterna 

samt anpassa transkriberingen så att dialekter inte framkommer.  Insamlade 

data för studien kommer enbart användas till denna kandidatuppsats och efter 

avslutad examen kommer rådata att raderas.  

 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes semistrukturerat utifrån frågeteman vilket medför-

de att vi kunde använda oss av följdfrågor baserat på deras svar och på så sätt 

få ett djup i det empiriska materialet (Alvesson, 2011). Vi använde oss av tre 

övergripande teman, fritidspedagogens roll i skolan, fysisk miljö och fritidspe-

dagogisk praktik (se bilaga 2).  

 

Vi utförde en gruppintervju med två fritidspedagoger från fritidshemmet 

Fikonet i och med att det var den enda möjligheten för dem att delta. Reste-

rande intervjuer var enskilda vilket medför att pedagogerna inte kan påverka 

varandras svar och därigenom ge oss en mer nyanserad bild av integreringens 

inverkan på den fritidspedagogiska praktiken i de olika deltagande verksam-

heterna (Dahlin-Ivanoff, 2011). Intervjuerna delades upp mellan oss med tre 

fritidspedagoger var. Gruppintervjun gav oss ett brett material och fritidspe-

dagogerna stöttade varandra i deras berättelser under intervjun (Eliasson, 

2013). Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 30 och 60 minuter. Samtliga 

intervjuer spelades in med en mobiltelefon efter deltagarnas medgivande. 

Genom att ha ett inspelat material blir det enligt Eliasson (2013) möjligt att 

kunna gå tillbaka i själva inspelningen ifall något skulle verka oklart. Det 

inspelade materialet gör det också lättare att kunna citera informanternas svar 

ordagrant.  Under intervjuernas gång fördes även stödanteckningar i form av 
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centrala fraser, årtal och andra stödord. Detta ger en extra säkerhet ifall den 

inspelade versionen av intervjun skulle försvinna eller förstöras (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). 

 

Databearbetning 
Bearbetningen av det empiriska materialet påbörjades redan vid intervjuernas 

slut då vi enskilt reflekterat vad som sagts och hur vi kunde gå vidare med det. 

Denna kunskap tog vi med oss på nästa intervjutillfälle och kunde använda 

detta för att få ytterligare bredd på våra data genom att bland annat anpassa 

hur vi ställt frågorna för att få mer utförliga svar (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). Inför transkribering har vi lyssnat på våra egna intervjuer både i 

sin helhet och med extra fokus på delar vi observerat som viktiga för studien. 

Eftersom det är tidskrävande för att få en djupare förståelse för materialet i och 

med att intervjuer ger rikt data (Svensson & Ahrne, 2011) valde vi att enskilt 

lyssna till och transkribera de intervjuer vi själva genomfört. Vid transkribe-

ringen har vi valt att inte inkludera upprepningar, dialekter, omtagningar, 

hummanden och ovidkommande information samt skrivit i vårdat talspråk. 

Efter att vi bearbetat och transkriberat det inspelade materialet har vi delgivit 

och läst varandras transkriberingar. Detta gav oss möjlighet att diskutera våra 

olika erfarenheter och tankar kring intervjuerna vilket gav oss en tydligare 

överblick för att analysera fram de olika kategorierna för resultatet (Rennstam 

& Wästerfors, 2011; Tholander & Cekaite, 2015). 

 

Eftersom intervjuer ger ett rikt material blev det långa transkriberingar och för 

att det är svårt att låta allt material få ta utrymme i studien reducerade vi 

transkriberingarna till ett gemensamt dokument för att skapa en god represen-

tation i materialet (Rennstam & Wästerfors, 2011). Rennstam och Wästerfors 

(2011) uttrycker att reduceringen inte handlar om att plocka ut det som beha-

gar oss personligen utan det som är relevant för studiens syfte.  I samband 

med reducering av transkriberingarna kategoriserade vi återkommande 

fenomen bland utsagorna och skapade teman som kom att representera rubri-

kerna i vårt resultat (Back & Berterö, 2015).  

 

Metoddiskussion 
Valet av semistrukturerad intervju som metod för denna studie föll sig natur-

ligt eftersom att vårt syfte var att få fram fritidspedagogers uppfattningar. 

Detta medför att vi inte fått fram en absolut sanning gällande integreringens 

inverkan på den fritidspedagogiska praktiken, men eftersom vårt syfte bland 

annat varit att belysa hur det kan inverka utifrån fritidspedagogernas egna 

uppfattningar medför det att fritidspedagogernas individuella sanningar ger 

en god validitet för studien (Thurén, 2007). Vi har valt att intervjua i våra 

respektive hemkommuner dels eftersom vi är införstådda i fritidshemmens 

varierade grad av integrering med skolan i respektive kommun vilket under-
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lättade urvalet av verksamheter. Detta eftersom vi i studien ville ha med olika 

typer av integreringsvarianter för att skapa möjligheter till breda data. Ytterli-

gare en underliggande faktor till att vi valt att genomföra studien i våra hem-

hemkommuner bygger på uppsatsens ramfaktorer i förhållande till tid och 

resurser vilket medför att vi inte kunnat söka oss till andra områden. Fler 

informanter med större geografisk spridning kunde ha gett större variation av 

data för studien och på så sätt påverkat resultatet. 

 

Under intervjuerna uppmärksammade vi vid ett flertal tillfällen att vår inter-

vjuguide kunde haft fler frågor anpassade efter de olika verksamheterna för att 

lättare kunna analysera materialet i anknytning till fasta frågor. Eftersom vi 

valde att genomföra intervjuerna semistrukturerat hade vi möjligheten att 

skapa egna följdfrågor utifrån informanternas arbetslivserfarenheter. Detta 

medförde att de data vi samlat in har en rik variation av uppfattningar från 

fritidspedagogernas olika verksamheter. Hade vi haft en mer tillåtande tids-

ram för studien kunde fler informanter haft möjlighet att delta vilket kunde ha 

gett ännu bredare data. De följdfrågor som spontant uppkom under intervju-

erna var specifikt anpassade efter fritidspedagogernas utsagor vilket medförde 

att de kunde tala mer fritt och ge oss en djupare inblick i deras erfarenheter. 

Informanterna i studien har alla en fritidspedagogsexamen och lång erfarenhet 

av pedagogiskt arbete där alla har arbetat på respektive skola i mellan 11 till 25 

år med olika uppdrag. Detta innebär att de har en god insikt i deras arbete och 

kan därav ses som goda informanter för studiens trovärdighet (Öberg, 2011)  

 

Att lyssna på varandras inspelade data i anknytning till transkriberingen 

kunde även ha öppnat upp för ytterligare tolkningar av materialet. Detta 

kunde ha lett till ett förändrat resultat med andra, förändrad eller djupare 

teman vilket Tholander och Cekaite (2015) poängterar. Det hade varit fördelak-

tigt att lyssna på varandras inspelade data för att på så sätt få en djupare 

förståelse inför varandras material men då intervjuer ger rikt data (Svensson & 

Ahrne, 2011) och tidsramarna var snäva kunde detta inte genomföras.  

 

En viktig aspekt i studiens tillförlitlighet ligger i tidigare forskning som bear-

betas i bakgrunden dels då denna del av arbetet lett oss fram till syftet och våra 

frågeställningar men även eftersom det återspeglar den forskning som finns 

inom fältet. Något vi lagt märke till innan arbetet var att fritidshem inte är 

beforskat i någon högre grad och under arbetets gång uppmärksammade vi 

även att de endast fanns ett fåtal återkommande forskare inom området. Dessa 

forskare refererar ofta till sina egna tidigare och varandras studier vilket kan 

bero på att det är ett smalt och relativt obeforskat område vilket är något vi har 

haft i åtanke under arbetets gång. Ytterligare en problematik gällande forsk-

ning om fritidshem är det faktum att fritidshem så som vi ser verksamheten är 

ett nordiskt fenomen i dagsläget vilket medför att de flesta studier i dagsläget 

är ifrån de nordiska länderna även om dessa kan vara författade på engelska 
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för att nå en bredare publik. Det faktum att det är ett område som inte är vida 

beforskat och det är ett begränsat antal personer som forskat utifrån sina egna 

tolkningar på sina egna tidigare studier medför att diskussionen kring fritids-

hem framstår som begränsad. Detta kan leda till att bakgrunden till denna 

studie kan uppfattas som smal, vi har dock försökt inkludera olika vinklar 

både ur fritidshemmets, och andra verksamheters, perspektiv för att skapa en 

bredare bild. 
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Resultat 
Här presenteras de teman vi funnit i vårt empiriska material utifrån våra 

frågeställningar. Inledningsvis presenteras fritidspedagogernas uppfattningar 

om sin roll i skolan följt av deras möjlighet till samverkan mellan olika yrkes-

grupper samt integreringens ökade överskådlighet av barnens hela dag. 

Avslutningsvis redogör vi för vilken inverkan integreringen med skolan kan 

ha på den fritidspedagogiska praktiken enligt deltagarna i studien. 

 

Rollfördelning 
I de empiriska data vi samlat fann vi återkommande arbetsuppgifter hos 

fritidspedagogerna som kan liknas med det Hjalmarsson och Löfdahl Hultman 

(2015) kallar roller.  

 

Rastvärdsskap 

Rastvärdsskap var en återkommande roll bland informanterna, antingen 

arbetade de med det nu eller hade haft denna roll tidigare läsår. Deras upple-

velser av rollfördelningen ser olika ut, lika så deras syn på rastvärdsskapets 

betydelse för den fritidspedagogiska praktiken. 

Då föräldrarna har ansett att det varit för lite vuxna ute så har rektorn bestämt att 

göra en stor satsning, nu ska det finnas folk ute. [...] Jag vet inte om vi kommer fort-

sätta det här med rastvärdsskap men rektorn har gjort en stor satsning på det här 

med mycket vuxna ute i och med att det har varit oroligt. (Nilla) 

Det Nilla beskriver kan tolkas som hur hon fick rollen som rastvärd tilldelad 

utifrån rektorns behov av att ha vuxna ute på rasten. Nilla talar kort om rast-

värdskapet under intervjun men väljer att fortsätta samtalet mot att arbeta i 

klass vilket kan tolkas som att hon anser att det är lättare att använda sin 

fritidspedagogiska kompetens där. Ottilia å andra sidan ser rollen som rast-

värd som en möjlighet för eleverna att utveckla sin sociala kompetens. 

Ja vi sa såhär att nu kör vi det här året, så vi börjar en gång i veckan för att se hur 

det slår ut och hela höstterminen hade jag bara rastkul för lågstadiet men efter jul 

blev det en förändring så mellanstadiet har kommit ut också vilket gör att det blir 

andra grupperingar där barn lära känna varandra över åldersgränserna och det 

tycker jag är jätteroligt. (Ottilia) 

En stor skillnad mellan Nillas och Ottilias roll som rastvärdar var att Ottilia 

och hennes kollegor själva valt att inta rollen som rastvärd. Det är dock inte 

alla som har möjlighet att, som personalen på Orkidén, bestämma över sina 

roller under skoldagen vilket återspeglas i intervjun med Fia. 

Men nu ligger lektionerna som vi är inne mot på fel ställe så att då försvann rastak-

tiviteterna. (Fia) 

Personalen på fritidshemmet Fikonet har tidigare år arbetat med rastverksam-

het men som citatet ovan visar har den fritidspedagogiska praktiken under 

skoldagen allt mer blivit vinklad mot klassrum och lektioner. Detta kan tolkas 
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som att fritidshemmets kompletterande del under skoldagen ses som mer värd 

i klassrummet vilket medför att fritidspedagogerna blir tilldelade en roll i 

klassrummet. Ottilia förklarar sin valda rastvärdsroll som en utvecklingsmöj-

lighet. 

Ja, det var vi [fritidspedagoger] som valde. Vi har sett många skolor som har det 

och så har vi haft en vidare utbildning för rastaktiviteter. Med dom idéerna föddes 

det att vi var tvungna att göra någonting här för att det är mycket barn på skolan 

och när man går ut så är det bara fotboll så vi kände att vi behövde föda fram nya 

sätt man kunde göra ute. (Ottilia) 

Genom att ta vara på utbildningen Ottilia nämnde kunde fritidspedagogerna 

på fritidshemmet Orkidén få inspiration till att skapa sin egen roll som rast-

värd. Därmed kan Ottilia också skapa möjligheter till bland annat 

socialutveckling för barnen med fritidspedagogiska praktiker. Nilla som fått 

rastvärdsskapet tilldelat med syftet att minska oroligheter hade svårt att se 

rollen ur en pedagogisk vinkel i likhet med Ellen som också anser att rollen 

som rastvärd är något som fritidshemmets personal blir tilldelad. Vid frågan 

om ifall rastaktiviteter är fritidshemmets ansvar svarade Ellen  

Jag tycker inte det personligen. Men det är många som hakar på den idén och det är 

självklart så att rasten är en viktig del. (Ellen) 

Vi tolkar Ellens uttalande om rastvärdskap som en modefluga riktad mot 

fritidshemspersonal. Även om hon ser rasten som en central del av barnens 

dag anser hon inte att den bör ligga på fritidshemspersonalens ansvar.  
 

Klassrumsarbete 

Hur fritidspedagogerna arbetar under dagtid i skolan skiljde sig åt mellan 

informanterna och även om det skiljde sig åt hur de arbetade nu så betonade 

de flesta även hur det också kan se olika ut från år till år. Fritidspedagogerna i 

studien lyfte två olika sätt att beskriva sin arbetssituation.  

Och det som bestämmer vad vi gör det är ju behovet mot skolan.  (Fia)  

Det har ju förändras, som sagt så har jag jobbat här i 15 år och det har sett ganska 

olika ut från år till år. (Ellen)  

Vissa av de intervjuade i studien såg skolan som anledning till förändringarna 

medan andra hade mer fokus på förändringen i sig, dvs. hur man ser på 

fritidshemmets kompletterande del mot skolan kan påverka hur man ser på 

fritidshemmets pedagogiska praktik. Att påtala skolans behov som det avgö-

rande för rollindelningen kan visa på en insikt att fritidshemmet är en 

subverksamhet till skolan och medför en tydligare förståelse för yrkesgrup-

pernas separata uppdrag. Hur rollfördelningen skedde under skoldagen 

angavs vara till följd av var man arbetar, med vem man arbetade med samt 

med vilka barn. I arbete som resurs såg inte informanterna hur deras fritidspe-

dagogiska kompetenser kunde komma till uttryck under skoltid  
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För det beror helt på hur skolorna arbetar. Vissa skolor har ju så att fritidspedago-

gerna tar emot grupper, men så har vi inte här utan vi är mer resurs i grupp och det 

är ju klart att då används ju inte fritidspedagogiken lika mycket. (Emelie)  

Emelie talar för att det går att använda fritidspedagogiska kompetenser under 

skoldagen men på skolan hon arbetar på nu finns inte sådana möjligheter. 

Hennes uttalande kan tolkas som en gränsdragning mellan att arbeta som 

resurs i klass kontra att hålla i en egen grupp. Informanterna i studien lyfter 

vikten av personkemi och förståelse mellan klasslärare och fritidspedagoger i 

skolan. 

Till exempel om de arbetar med rymden så har vi gjort planeter i papier-maché 

men då jobbade jag mot en lärare och vi var som samstämmiga, vi behövde nästan 

inte prata med varandra. Vi var överens om hur vi skulle jobba och då fungerade 

det väldigt bra. (Nilla) 

Å andra sidan fanns det informanter som framhävde hur de breddat sina 

kompetenser för att anpassa sig till skolans behov. 

Det är ju beroende på vilken grupp vi går in mot och vad behovet är. Sen har vi 

bägge gått läs och skriv utveckling och sen har vi via vår utbildning behörighet för 

undervisning gymnastik upp till trean. (Fia) 

 

Det vi kan se är att informanterna har olika strategier i sina roller under skol-

dagen och ser sitt kompletterande uppdrag som fritidspedagog på olika sätt. 

Det uttrycktes även en vilja att lyfta fritidspedagogernas yrkesroll genom att ta 

avstånd från den skolinriktade praktiken under skoldagen.  

Vissa år har jag haft ämnen och då har jag haft det i flera klasser t.ex. livskunskap 

eller bild. Det har väl sina fördelar då man vet hur man ska göra och man får också 

lägga upp jobbet själv. Samtidigt, om jag ville vara lärare så hade jag väl utbildat 

mig till det, då hade jag inte blivit fritidspedagog. Därför har jag något år haft halv-

klass i fritidslokalen och haft mer fritidspedagogik och kört. (Ellen) 

Detta kan tyda på att varken fritidspedagogerna eller ledning har en klar bild 

över vad fritidshemmets kompletterande del mot skolan egentligen är vilket 

medför att fritidspedagogerna har olika uppfattningar om sina olika roller 

under skoldagen. 

 

Sammanfattande analys 

Fritidspedagogernas roll under skoldagen har vad vi kan finna i vår studie två 

inriktningar, antingen mot klasser eller mot raster. Mot klasser innebär allt 

ifrån resurs mot elev till arbete i halvklass vilket är ett stort spann på möjliga 

arbetsuppgifter. Detta förstärks av informanternas berättelser om deras arbete 

och det faktum att fritidshemmets roll som subverksamhet till skolan framträ-

der tydligt i att fritidspersonalen får anpassa sitt arbete utifrån skolans behov. 

Några fritidspedagoger nämner att de breddat sin kompetens för att passa in i 

skolans behovsram för läsåret, samtidigt finns det fritidspedagoger som lyfter 
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den fritidspedagogiska praktikens möjlighet med arbete i halvklass. Informan-

terna i studien visar på olika syn på roller vilket framkommer vid samtal kring 

rastvärdsskap där vissa ser rasten som en del av fritidspedagogernas komplet-

terande del i skolan medan andra upplever att fritidspedagogerna blivit 

tilldelade rollen för bekvämlighetens skull.  

 

Samverkan 
Samarbete mellan yrkesgrupper 

På Ekollonets fritidshem finns det förskoleklasslärare som har en del av sin 

tjänst förlagd på fritidshemmets tid. Näckrosens fritidshem har varken klasslä-

rare eller förskoleklasslärare hos sig under eftermiddagen. Vilket kan vara en 

orsak till deras delade uppfattningar av samverkan mellan verksamheterna i 

samband med barnens övergång från skola till fritidshemmet. 

Just vid avslutning och övergång till fritids så är förskoleklassläraren där så det är 

jättebra. Kommunikation är A och O och den blir bättre när man är nära varandra. 

(Emelie) 

Nej, då klassläraren är fri från sin klass då har vi ju alla barn här. Det är det som är 

nackdelen med fritids. Då är det svårt, den personaltätheten har vi inte att någon 

kan gå ifrån. (Nilla)  

  

Fritidspedagogerna i studien uttryckte en önskan att ha klasslärare hos sig 

under fritidshemmets tid för att de skulle få större förståelse för den fritidspe-

dagogiska praktiken. Detta kan tolkas i anknytning till den bristande 

kommunikation som existerar mellan yrkesgrupperna att fritidspedagogerna 

vill ge klasslärarna förståelse för deras fritidspedagogiska kompetens och på så 

sätt öppna möjligheter för fritidspedagogerna att använda dessa istället för att 

ses som vikarier. 

Nu är det så att när man kommer på jobbet på morgon så saknas det personal och 

då måste du in i klassen och då försvinner hela dagen och så jobbar du i grupp till 

13.30 och sen PANG in i mellis och då har den dagen försvunnit. [...] Om man job-

bar 40 h så blir 35 i barngrupp och då blir det slitigt. Kanske man skulle kunna få 

förståelse att man inte gillar att hoppa in överallt för det ska vi egentligen inte göra, 

att ha grupper själv [som vikarie].  (Emelie) 

Emelies erfarenhet av att arbeta som klasslärare tolkar vi kan påverka de roller 

hon tilldelas under skoldagen. Hennes uppfattning av envägssamverkan är 

hon inte ensam om, utan är ett återkommande fenomen under intervjuerna. 

Nilla: Vi har en ikon på skolans digitala informationsplattform för rastaktiviteter 

och så. Där skriver vi varje dag hur dagen har varit utan att gå in på individen utan 

mer allmänt. 

Intervjuare: får ni liknande information från klasslärare? 

Nilla: Nä det är lite sämre med det. Vi har som inget forum där vi kan träffas. Vi 

har hälsoråd här på skolan men eftersom vi hade för få vikarier i höstas så sa jag att 
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jag inte kunde vara med, det låg på fel tidpunkt. Det är ofta det som är problemet 

för fritids, många möten läggs in när vi har det som tajtast. 

Denna envägssamverkan som informanterna talar om som ett dilemma för den 

fritidspedagogiska praktiken kan uppfattas som en bidragande faktor av 

fritidshemmets integrering med skolan. Fritidshemmet är en subverksamhet 

till skolan med ett kompletterande uppdrag men det vi utläser är att fritidspe-

dagogerna i studien känner att deras kompetens inte värderas i likhet med 

övriga yrkesgrupper. Om klasslärare får möjlighet att få inblick i fritidshem-

mets pedagogik kan det bidra till en utvecklad samverkan mellan 

verksamheterna. Informanterna hade olika erfarenheter av klasslärare i fritids-

hemmets verksamhet.   

Vi har haft in lärare tidigare som har haft öppningar och det har väl gått bra. Enda 

nackdelen med det är väl för föräldrarna och barnen, det blir mycket personal. 

Ibland har vi varit tio, elva stycken som varit inblandade i fritids och jag tror inte 

det är lika bra. [...] Och de [klasslärarna] känner väl kanske inte samma engage-

mang för fritids utan de går in och gör sin öppning. (Nilla) 

 

Inte nu, vi hade för några år sen hade vi en lärare som ville det. [...]. Det är kul för 

läraren sa själv att man ser barnen på ett annat sätt och man får en annan relation 

till barnen om man har dem heldag. (Ellen) 

Det Nilla talar om är hur klasslärarna inte upplevs som engagerade i verksam-

heten samt hur deras involverande i fritidshemmet kan skapa en otrygghet hos 

barn och deras vårdnadshavare. Ellen å sin sida har goda upplevelser av att ha 

en klasslärare som tjänstgör i fritidshemmet. En stor skillnad ligger i att klass-

läraren på Näckrosen hade sin tid under morgonen på fritidshemmet och blev 

tilldelad den rollen medan klassläraren på Ekollonets fritidshem själv valde att 

förlägga sin tjänst på fritidshemmet under eftermiddagen. 

 

Helhetssyn 

Fritidspedagogerna i studien lyfter att samverkan mellan yrkesgrupperna kan 

ge bättre helhetssyn över barnens dag. 

Sedan beror det på vart man själv jobbar, jag har jobbat mot klasser och då får man 

en större inblick i vad som händer på skolan. Jag kan följa med till personalrummet 

och då hör man mycket och är med i diskussionen där. Då man inte jobbar mot 

klass så vet man mindre, man hör inte samtalen i lärarrummet och kan inte vara 

med i diskussionen. Det är en nackdel [med rastvärdsskap]. (Nilla) 

De olika rollerna som fritidspedagoger kan inta under skoldagen medför 

varierade möjligheter för helhetssyn av barnens dag. Denna helhetssyn anses 

som en positiv faktor till följd av integreringen med skolan av fritidspedago-

gerna i studien. Genom att tilldelas eller inta roller som inte skapar 

förutsättningar för en helhetssyn så kan denna positiva faktor försummas. 

Integreringens möjlighet till helhetssyn innebär också att eleverna samt perso-

nal vistas i samma lokaler både under förmiddagen, skoltiden och 
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eftermiddagen och att det sedan kan påverka den fritidspedagogiska prakti-

ken.  

Har du en dålig dag på skolan då är det svårt att få bort den känslan när du är i 

samma lokaler. Får man då gå härifrån du går till en ny byggnad, att nu börjar fri-

tids, då kan det bli som en ny start. Det hade varit att föredra. (Emelie) 

Även om en av integreringens fördelar var att skapa en helhetssyn av barnens 

dag kan resultatet i denna studie tolkas som att fritidspedagogerna upplever 

att det positiva inte väger över den negativa aspekt integreringen medför. 

Egna fritidshemslokaler skulle vara att föredra med den personalmässiga 

integreringen för helhetssynen. Detta skulle kunna vara ett sätt att öka den 

positiva faktor som integreringen medfört i form av helhetssyn av barnens 

dagar och minska de negativa aspekterna gällande delade lokaler. 
 

Sammanfattande anlys 

Fritidspedagoger har en delad tjänst mellan skola och fritidshem till skillnad 

från klasslärare som till större del har sin tjänst riktat mot skolan. Det fanns 

positiva och negativa aspekter kring att ha klasslärare i fritidsverksamheten. 

Den positiva handlade om att kommunikationen mellan verksamheterna och 

yrkesgrupperna skulle bli bättre och ge klasslärarna en bättre inblick i verk-

samheten samt ge en ökad förståelse för yrkesgruppernas olika pedagogiska 

praktik. Å andra sidan förklarades nackdelen vara att klasslärarna blir tilldela-

de en roll de kanske inte skulle vilja ha vilket leder till att de mer sitter av tiden 

i fritidshemmet. Även det ökade personalantalet sågs som en nackdel då detta 

kan skapa en osäkerhet bland barnen och deras föräldrar. Vidare tolkar vi 

utifrån fritidspedagogernas utsagor kring fritidshemmets integrering med 

skolan som att den skapar större möjligheter att få en helhetssyn av barnens 

dag, men att den lokalmässiga integreringen även medför psykiska påfrest-

ningar på både barnen och personalen. Detta på grund av att både barn och 

personal vistas i samma lokaler i olika verksamheter under långa dagar.  

 

Fritidspedagogisk praktik 
Verksamhetens lokaler 

Alla deltagande verksamheter i studien delar lokaler med en annan verksam-

het vilket innebär att kompromisser måste göras. 

Nej och det är en nackdel med att vara tillsammans med fritidsgården. Vi har ing-

enstans, vi kan inte lämna saker. Man fantiserar om att göra t.ex. ett papier-maché 

landskap men det är omöjligt. Det vi kan stoppa in i ett litet skåp kan vi spara men 

större saker kan vi inte spara och det är lite synd. (Nilla) 

Följden av att vara lokalintegrerade resulterar bland annat i den förlorade 

möjligheten till att göra större projekt vilket vi tolkar fritidspedagogerna i 

studien upplevde som negativt för deras verksamhet. Vid frågan om hur den 

förlorade möjligheten för större projekt påverkar barnen svarar Ottilia: 
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Lite grann att man håller tillbaka dem. Man drar inte igång för stora projekt utan 

det är lite mer lagom. (Ottilia) 

De flesta informanterna anser att större projekt kan ses som en stor del av den 

fritidspedagogiska praktiken som hämmas av integreringen med skolans 

lokaler. Å andra sidan nämndes positiva aspekter gällande fritidshemmets 

integrering med skolan så som möjligheten att nyttja fler specialanpassade 

lokaler.  

På morgon har vi köket och förskoleklassrummet och hallen och ateljén. På efter-

middagen har vi mer tillgång till klassrummen och två gånger i veckan tillgång till 

rörelserummet. (Ellen)  

Medan vissa fritidshem har chans att nyttja olika sorters lokaler har inte alla 

fritidshem dessa möjligheter t.ex. Orkidén eftersom dessa specialanpassade 

salar finns på en annan skola. Däremot såg Ottilia en fördel med att ha tillgång 

till fler lokaler för fritidshemmet tack vare integreringen.  

Vi kan göra verkstadsdagar då vi kan öppna upp och erbjuda olika stationer. Så vi 

hade sockermålning här och det hölls av övriga fritidshemspersonalen och då råd-

dade jag och den andra fritidspedagogen barnen som inte deltog.  Det blev ett flyt 

där man kunde prova på olika och välja och sedan att gå tillbaka. Då kändes det 

verkligen “Wow, vad vi har erbjudit mycket idag.” (Ottilia)  

Den positiva aspekt Ottilia ser är hur man kan erbjuda olika sorters lärande 

tack vare att de har flera lokaler att vistas i, vilket kan tyda på att det inte alltid 

behöver vara specialanpassade lokaler för att kunna skapa möjlighet till 

lärande genom ex. skapande verksamhet. Lokaler som inte är specialanpassade 

för ändamålet medför att fritidshemspersonalen måste städa och möblera för 

att kunna genomföra sin aktivitet och sedan tillbaka till lokalens huvudsyfte. 

Lokalintegreringen med skolan innebär kompromisser mellan yrkesgrupperna 

där det bör finns en gemensam förståelse inför varandras verksamheter.  

Ja och då kan vi inte ha framme på samma sätt de [Förskoleklassen] behöver ju ut-

rymme de också under skoldagen men de har samma dilemma för förskoleklass, de 

kan inte heller lämna saker framme. (Fia) 

Förskoleklasslärarna och fritidspedagogerna på Fikonet visar på en förståelse 

mellan verksamheterna till skillnad från fritidshemmet Ekollonet där det är 

olika regler för olika yrkesgrupper. 

Det ska ju se ut som det gjorde innan helst, det är ju så vi önskar när vi släpper in 

dem på fritids att de [klasslärare] såg efter lite bättre att spelen är där de ska och att 

alla delar finns kvar i spelen. (Ellen) 

annars i klassrummen så är det barnen som städar efter sig och gör de inte det så är 

det vi återigen[som får göra det]. (Emelie)  

Resultatet tyder vikten av gemensam förståelse mellan yrkesgrupperna. Vi 

avläser en viss frustration bland de informanter som inte haft möjlighet att 

skapa en god relation för samarbete mellan yrkesgrupperna. Denna frustration 
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kan grunda sig i den hierarkiska ordning som finns inom skolan vilket leder 

till att fritidspedagogerna får dra det kortaste strået eftersom de är integrerade 

i skolans väletablerade lokaler.  
 

Verksamhet 

Fritidspedagogerna i studien understryker att den fritidspedagogiska prakti-

ken kan anpassas efter personalens intressen både under skoldagen och under 

eftermiddagen.  

 I år är jag medansvarig på idrotten. Jag skriver inte betyg men vi hjälps åt jag och 

en lärare och eftersom jag tycker idrott är så himla kul så är det jag som planerar 

det vi ska göra och sen får hon ge sitt godkännande. (Ottilia) 

Informanterna i studien som har haft möjlighet att arbeta efter ett eget intresse 

under skoldagen visar möjlighet att skapa energi till eftermiddagens arbete i 

fritidshemmet. De som å andra sidan inte ges tillfälle att nyttja sitt intresse 

under skoldagen finner sig ha mindre energi till fritidshemmets verksamhet på 

eftermiddagen.  

 Man har nyttjat mycket av sin energi under förmiddagen och skoldagen så att man 

inte har så mycket energi för annat än förvaring eller att någon gång i veckan ta en 

aktivitet. (Ellen) 

Det är som att det går runt tio stycket vikarier här när någon är sjuk. [...] 

Det blir fel att vi hoppar ständigt in för lärarna när de är borta men det hade varit 

kul ifall man kunde be dom ta ens fritidstid men det händer aldrig tyvärr. (Emelie)  

Emelies tankar kring hur fritidspedagoger ses som vandrande vikarier när en 

klasslärare är sjuk kan tolkas som fritidspedagogers flexibla förhållningssätt 

till roller när det gäller förändrade omständigheter. Det kan även ses som 

slitsamt att ständigt hoppa in i olika sorters roller som inte tillhör den fritids-

pedagogiska praktiken.  

 

Sammanfattande analys 

Fritidspedagogerna i studien beskriver att de tar till vara på de lokaler de har 

tillgängliga men vi tolkar även att deras uttalanden har en viss frustration i och 

med att de inte kan anpassa sina lokaler efter en fritidspedagogisk praktik. En 

viss samsyn kan finnas mellan de olika verksamheterna och yrkesgrupperna 

vilket även medför att det utvecklar en förståelse för varandras pedagogiska 

behov. På fritidshemmet Ekollonet tolkar vi utifrån fritidspedagogernas 

uppfattningar att klasslärarna utövar en form av maktspel genom att inte 

anpassa sig efter sina egna regler. Detta visas genom Ellen och Emelies utta-

landen att de som fritidspedagoger anses ska städa klassrummen inför 

kommande undervisningar medan klasslärarna kan lämna fritidshemmets 

material i oordning.  
 

Vi fann att fritidspedagogernas intressen har en stor roll för den fritidspedago-

giska praktiken och detta i samspel med fritidshemmets integrering med 
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skolan har en avgörande del i verksamhetens utformning på eftermiddagarna. 

De fritidspedagoger som inte arbetar efter intresse under skoldagen upplevs 

ha en mindre positiv syn på sina möjligheter att genomföra en god fritidspe-

dagogisk praktik.  
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Diskussion 
Denna studie har haft som syfte att lyfta fritidspedagogers uppfattning om sin 

roll inom skolan samt vad fritidspedagoger anser om integreringens inverkan 

på den fritidspedagogiska praktiken. Av detta fick vi fram två frågeställningar 

som utgör kärnan i vår empiriska undersökning. 

 

1. Hur kan fritidspedagoger uppfatta sin roll under skoldagen? 

2. Vilken inverkan anser fritidspedagoger att integreringen kan ha på deras 

fritidspedagogiska praktik? 
 

Roller i skolan 
Rohlin (2012) anser att klasslärare och fritidspedagoger ska ta tillvara på 

varandras kompetenser för att på så sätt kunna skapa bättre förutsättningar för 

barnens lärande. Det som visade sig i vår studie var dock att fritidspedagoger 

kunde känna av en envägskommunikation pga. att deras olika roller under 

skoldagen sällan innefattar arbete utifrån deras fritidspedagogiska kompeten-

ser. Emelie uttryckte hur klasslärare inte uppmärksammade fritidspedagogers 

egentliga arbete utan såg dem mer som resurser att ta till vid behov. Nilla 

talade om hur fritidshemspersonal skulle dela med sig av information till 

skolan om barnen medan klasslärarna inte såg samma behov av att dela med 

sig till fritidshemmets personal. Ludvigsson (2009) beskriver hur vissa klasslä-

rare inte ser fritidshemmets uppdrag som en del av sitt då lärandet sker under 

skoltid. Den envägskommunikation som fritidspedagoger känner av kan ha en 

grund i klasslärares ointresse för den fritidspedagogiska praktiken. Verksam-

heterna är dock inlindade i varandra och precis som Rohlin (2012) uttrycker 

kan de olika kompetenserna yrkesgrupperna besitter skapa bättre förutsätt-

ningar för barnens lärande. Davidsson (1999) menar på att sammanslagningen 

mellan skolan och fritidshemmets verksamhet skulle nyttja barnen tack vare de 

olika kompetenserna hos yrkesgrupperna. Men att nyttja yrkesgruppernas 

olika kompetenser innebär att arbeta mellan de olika pedagogiska praktikerna 

vilket Munkhammar (2001) belyste som en komplex arbetsform. De vi kan se 

utifrån vår studie i anknytning till tidigare forskning är att fritidspedagoger 

kan anse att klasslärarna kan styra över vilka kompetenser barnen får ta del av. 

Denna maktposition klassläraren kan inneha medför att fritidspedagogernas 

praktiker försummas genom att deras roll i klassrummet bygger på klasslära-

rens egna preferenser istället för barnens. Detta kan tyda på att även om 

yrkesgrupperna befinner sig under samma tak och i samma klassrum krävs 

det ett större samarbete där kommunikation som redskap kan leda till att 

professionernas olika kompetens kommer till nytta. Fritidspedagogerna som i 

vår studie såg sin roll under skoldagen som resurs kan tyda på att deras 

fritidspedagogiska kompetenser inte ses och deras samverkan med klasslära-

ren kan tolkas bristfällig.   
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Andersson (2013) uttrycker att fritidspedagoger låter skolan få ta större ut-

rymme i deras arbetsvardag och intar en lägre roll där de under skoldagen blir 

resurser istället för fritidspedagoger. Denna studie fokuserar på fritidspedago-

ger och inte klasslärare och därmed blir det problematiskt att tala för 

klassläraren men den tidigare forskningen (Ludvigsson, 2009; Andersson, 

2013)och resultatet i vår undersökning tyder på att det kan finnas en underlig-

gande makthierarki knuten till de olika pedagogiska praktikerna. Detta visar 

sig bland annat i Emelies och Nillas uttalanden gällande deras roll i skolan där 

deras fritidspedagogiska praktik inte kommer till nytta i de roller de blivit 

tilldelade. Den hierarkiska ordningen innebär inte att fritidspedagoger alltid 

känner sig i lägre position under skoltid utan det går att uppfatta de olika 

yrkesgruppernas profession som likvärdiga genom att inta roller som passar 

ens pedagogiska praktik (Dahl & Karlsudd, 2015). I Ottilias fall blev detta 

tydligt då hon själv valde sin roll som idrottslärare samt rastvärd under skol-

dagen vilket hon också trivdes med. Till skillnad från att få sig en roll likt 

Emelie och Nilla eller inta en roll som Ottilia fann vi även att det gick att 

anpassa sin roll till skolans behov genom att bredda sin kompetens i likhet 

med Fia och Filippa. Haglund (2004) och Andersson (2013) talar om hur 

skolans verksamhet väger tyngre vilket leder till att fritidspedagoger kan 

känna påtryckningar att anpassa sig efter skolans behov. Davidsson (1999) 

förklarar hur ämnen som matematik och svenska är de centrala ämnena inom 

skolan vilket då klassläraren för det mesta styr över och gör att fritidspedago-

gerna blir resurser till klassläraren. Även om Ottilia själv valt de olika roller 

hon intar under skoldagen och trivs med dessa ligger inte fokus på den fritids-

pedagogiska praktiken, likaså gällande Fia och Ulla som breddat sina 

kompetenser är det skolans kultur som dominerar deras arbetsuppgifter. Detta 

kan liknas med Haglunds tankar (2004) om hur vilka roller man väljer att inta 

påverkar ens egen profession och genom att inta roller som inte lyfter yrkesrol-

len kan det medföra att man ses som lägre stående i hierarkin. Alltså behöver 

det inte ha någon betydelse ifall rollen tilldelas eller ifall fritidspedagogen tar 

rollen, är arbetet under skoldagen inte anpassad efter ens yrkeskompetenser 

kan inte professionen lyftas.  
 

Det visade sig i vår studie att halvklasspedagogen dvs. en fritidspedagog som 

tar en halv klass och undervisar medan klassläraren har den andra halvan, är 

ett arbetssätt som är återkommande för fritidspedagogerna där deras syn på 

hur fritidspedagogiken kan inkluderas är olika. Nilla talade positivt om halv-

klasspedagoger som ett sätt att kunna lyfta fram den fritidspedagogiska 

praktiken under skoldagen vilket kan liknas vid Haglunds (2004) tanke om hur 

skolan och fritidshemmets olika traditioner kan sammankopplas genom en 

acceptans mellan yrkesgrupperna. Ellen å andra sidan kände att den rollen 

liknade klasslärarens roll och påpekade att detta inte var det hon egentligen 

var utbildad till att göra. Hennes tydliga gränsmarkering mellan sin fritidspe-

dagogsroll och den roll hon känner sig bli tilldelad under skoldagen kan ses i 
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likhet med Hjalmarsson och Löfdahl Hultmans (2015) uttalande om hur 

fritidspedagoger intar en roll som inte tillhör deras profession vilket kan 

medföra att fritidspedagoger försätter sig i en lägre status. Då Ellen inte är en 

utbildad klasslärare vill hon heller inte behöva sätta sig in i en klasslärares roll 

under sin arbetsdag till kontrast mot Nilla som såg halvklass arbete som ett 

sätt att få in fritidshemmets pedagogiska praktik under skoldagen, vilket i 

grund och botten handlar om deras olika inställningar till rollen. Fritidspeda-

gogernas inställningar till deras olika roller under skoldagen påverkar således 

hur de kan arbeta utifrån deras fritidspedagogiska praktiker. I resultatet kan vi 

även utläsa fritidspedagogernas uppfattningar om hur klasslärares engage-

mang för fritidshemmets pedagogiska praktik påverkades av hur de fått rollen. 

Fritidspedagogerna uppfattade att de klasslärare som självmant tagit rollen i 

fritidsverksamheten som mer öppen och engagerad till skillnad från de klass-

lärare som blivit tilldelad rollen. Detta kan tyda på att hur rollfördelningen 

sker och dess inverkan på den pedagogiska praktiken inte enbart behöver gälla 

fritidspedagoger utan kan vara applicerbart på andra yrkesgrupper.  

 

Bortsett från halvklasspedagogen var även rastvärdsskapet en roll fritidspeda-

gogerna i studien la tyngd på när det kom till deras arbete under skoltid där 

deras olika inställningar också hade inverkan på hur den fritidspedagogiska 

praktiken kunde tillämpas. Även inom rastvärdsskapet finns det skillnader i 

hur man fått rollen, antingen tilldelad eller själv intagit, vilket kan ha betydelse 

för vilken inställning man har. Ludvigssons studie (2009) kan tyda på att 

fritidspedagoger tilldelas rastvärdsskapet eftersom klasslärare väljer bort den 

rollen då de inte ser det som sin arbetsuppgift. Om nu klasslärare väljer bort 

rastvärdsskapet innebär det per automatik att det tillfaller fritidspedagogerna 

som tack vare integreringen befinner sig inom skolan under dagen. Detta i sin 

tur kan leda till att inställningen till rastvärdsskapet bli negativ i kontrast till 

om det varit en mer självvald roll som kan utläsas i studiens resultat. De 

fritidspedagoger som valt rastvärdskapet hade också lättare att se hur de 

skulle kunna använda sina fritidspedagogiska kompetenser i den rollen.  

 
Samverkan 
Fritidspedagogerna i studien uttryckte olika typer av samverkan mellan skolan 

och fritidshemmet men samma fokus, att få en bättre helhetssyn över barnens 

dag. Elevernas övergång från skoldagen till fritidshemmet på eftermiddagen 

var en brännpunkt i hur samverkan mellan yrkesgrupperna påverkar verk-

samheterna. Å ena sidan där klasslärare följde med eleverna in till 

fritidshemmet och skapade en mjuk övergång mellan verksamheterna och å 

andra sidan där klasslärare avslutar sin arbetstid med klassen och eleverna 

lotsar sig in i fritidshemmets verksamhet själva. De olika uppfattningarna om 

klasslärares roll i fritidshemmet från fritidspedagogernas sida bygger på deras 

olika erfarenheter. Haglund (2004) uttrycker vikten av samverkan mellan 

yrkesgrupperna för att bygga upp förståelse och respekt inför varandras olika 
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pedagogiska praktiker och på så sätt också få en acceptans mellan yrkesgrup-

perna. Samtidigt menar Ludvigsson (2009) att en bidragande orsak till att 

samverkan kan ses som bristfällig beror på att yrkesgrupperna arbetar inom 

skolan isolerade ifrån varandra vilket på sin tur kan skapa en osäkerhet inför 

varandras verksamheter. Även om klasslärare inte innefattas av det komplette-

rande uppdrag fritidshemmet har gentemot skolan i det avseendet att infinna 

sig i varandras verksamheter är fritidshemmet en subverksamhet till skolan. 

Skolans olika verksamheter kan arbeta isolerat från varandra gällande plane-

ring och genomförande men för att kunna arbeta mot samma mål underlättar 

det om man har en förståelse för varandras pedagogiska praktiker. De fritids-

hem i studien där klasslärare inte är delaktiga i fritidshemmets verksamhet 

minskde även deras möjlighet till en förståelse för dess pedagogiska praktik 

vilket även kan leda till att en underliggande frustration uppkommer från 

fritidspedagogernas sida vilket påvisas i studiens resultat. I likhet med Hag-

lunds (2004) åsikt gällande samverkans vikt för förståelse och respekt ser vi att 

fritidspedagogerna i studien uppvisar en önskan om en utvecklad tvåvägsam-

verkan. Det är dock centralt att samverkan inte bara handlar om att fysiskt 

befinna sig i varandras verksamheter för att sitta av sin arbetstid utan att ett 

engagemang för den pedagogiska praktiken finns hos de olika yrkesgrupperna 

inför varandras verksamheter.  
 

Som tidigare nämnt innebar skolans decentralisering i början av 1990-talet en 

ökad möjlighet för yrkesgrupperna att ta tillvara på varandras kompetenser 

(Rohlin, 2012; Davidsson, 1999). Idag lyfts detta i grundskolans läroplan 

(Skolverket, 2011) som en del i skolans värdegrund och uppdrag vilket bör 

betyda att verksamheterna inom skolan genomsyras av erfarenhetsutbyte för 

att kunna skapa individanpassat lärande. Fritidspedagogerna i studien sam-

verkade inom skolan under dagtid på olika sätt men fokus låg sällan på 

individanpassning eller erfarenhetsutbyte. Detta kan tolkas fram ur vårt 

resultat där flertalet av fritidspedagogerna upplevde sig som resurser under 

skoldagen och ansåg de därför inte fick möjlighet till att använda sina yrkes-

kompetenser. En förklaring till detta är att fritidspedagogen befinner sig i 

klassrummet vilket traditionellt är klasslärarens område att bestämma över 

vilket sätter fritidspedagogen i en underordnad position (Haglund, 2004). 

Genom att ta rollen som en halvklasspedagog ser vi att man kan gå runt rollen 

som resurs och istället få tillfälle att använda sina fritidspedagogiska kompe-

tenser under skoldagen för att individanpassa barnens undervisning. Detta 

styrks upp av fritidspedagogerna i studien som en möjlighet att arbeta efter en 

fritidspedagogisk praktik och även Haglund (2004) säger att halvklasspedago-

gens arbete kan vara att uppfylla det kompletterande uppdraget 

fritidspedagoger har mot skolan. Fritidshemmet är en subverksamhet som har 

ett kompletterande uppdrag mot skolan där den senare verksamheten är 

dominerande (Ludvigsson, 2009). Även om det går att studera fritidshemmets 

egenart som Saar, m.fl. (2012) gjorde i sin studie för att påvisa den pedagogiska 
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praktiken gällande barnens lärande och utveckling är det för denna studie 

problematiskt att se fritidshemmet som något eget då verksamheten är tätt 

inlindad med skolan. I och med integreringen mellan skolan och fritidshem-

met skapades möjligheter för samverkan men innebar också att fritidshemmets 

egenart minskade vilket kan vara en bidragande faktor till fritidspedagogers 

orkeslöshet som visade sig i Anderssons studie (2013) samt i vårt resultat. 

Denna orkeslöshet kan bero på att de genom sin yrkesgrupp ständigt växlar 

mellan att komplettera skolan och lyfta sin egen profession (Haglund, 2004; 

Andersson, 2013). 
 

Fritidspedagogisk praktik 
Förskoleklassen som subverksamhet till skolan har i jämförelse med fritids-

hemmet tydligare gränsdragningar för att prioritera verksamheten (Ackesjö, 

2010). I denna studie visade sig att en gräns mellan fritidshemmet och skolan 

var svår att dra då fritidspedagogerna frekvent hoppar mellan olika roller. 

Ytterligare en faktor kan ligga i att fritidshemmets lokaler delades med övriga 

verksamheter och i resultatet kan vi utläsa att fritidspedagogerna inte kunde 

använda lokalerna så som de hade velat för att kunna uppfylla deras syn på 

den fritidspedagogiska praktiken. Även om alla fritidspedagoger i studien har 

en underliggande frustration i relation till lokalernas utformning fann vi tre 

olika förhållningssätt för hur de hanterade lokalerna de vistades i under 

fritidshemmets tid. Det första förhållningssättet handlade om att se möjlighe-

ten i kvantiteten av lokaler för att kunna erbjuda olika aktiviteter, medan den 

andra visade på en känsla av uppgivenhet då lokalerna huvudsyfte medförde 

att fritidspedagogerna inte kunde genomföra olika aktiviteter. Det tredje 

förhållningssättet innebar att lokalernas huvudsyfte var fritidshemsverksam-

het och de andra verksamheterna får anpassa sina aktiviteter efter 

fritidshemmets lokaler. Det vi kan tyda från resultatet är hur fritidspedagoger-

nas inställning kan påverka vad de kan åstadkomma i sina lokaler vilket i sin 

tur kan påverka vad de kan erbjuda för fritidspedagogisk praktik i sina verk-

samheter.  
 

Kombinationen av att vara i skolan hela dagen och sedan arbeta i lokaler som 

inte är anpassade till verksamhetens syfte medför att fritidspedagogerna 

kunde se eftermiddagens tid som förvaring istället för pedagogisk praktik. De 

fritidspedagoger som kände att lokalerna blev deras under eftermiddagen 

visade även på en positivare syn över sin yrkesroll under hela dagen. En fördel 

för fritidshemmet med sammanslagningen var att kunna nyttja olika sorters 

lokaler (Andersson, 2013) men så länge lokalerna inte känns som ens egna att 

kunna anpassa under fritidshemmets tid blir det då också problematiskt att 

nyttja dem för den fritidspedagogiska praktiken. Återkommande för fritidspe-

dagogerna i studien var att de kände sig begränsade i sina möjligheter att 

utforma fritidspedagogisk praktik i de lokaler de hade att nyttja. Att som Nilla 

uttryckte de inte kunna skapa t.ex. papier-maché landskap som enligt henne är 
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en inriktning för fritidspedagogisk praktik är talande för en del av integrering-

ens bieffekter för fritidshemmets verksamhet. Således behöver inte fler lokaler 

betyda bättre möjligheter för fritidspedagogisk praktik vilket visar sig bl.a. 

genom fritidspedagogernas åsikter kring bristande möjligheter till stora pro-

jekt.  

 

Avslut  
I inledningen till uppsatsen visade vi på ett praktiskt exempel från en av våra 

VFU-perioder där det kan tolkas som att klasslärare försökte ställa sig i en 

dominerande roll över fritidspedagogerna. Vi belyste även detta problemom-

råde som Finn Calander tagit upp i en artikel redan 1997 (Lärarna, 

fritidspedagogerna och kampen om vita tavlan) med en avslutande fundering 

om dessa hierarkiska tendenser i regel återfinns idag. År 2001 visade Munk-

hammar på att klasslärare har en medvetenhet om sin hierarkiska roll inom 

skolans verksamhet efter integreringen. Samverkan mellan yrkesgrupperna 

var en stor del i integreringen och Munkhammar (2001) visar på att samverkan 

för att stärka barnens utveckling innebar mer än att vara i samma lokal. Samti-

digt visar vårt resultat att samarbete mellan yrkesgrupper som kommer från 

olika pedagogiska praktiker medför en komplex situation. Där fritidspedago-

gernas uppfattning är att de i regel har en förståelse för skolans verksamhet 

men som klasslärare ofta saknar då deras yrkesroll inte innefattar ett komplet-

terande uppdrag mot fritidshemmet. Studien kan tyda på att klasslärare och 

fritidspedagoger således fortfarande arbetar med att skapa en god samverkan. 

Varför de tar lång tid kan bero på att skolans kultur har en längre historia och 

barnens lärande utifrån kursplaner ses som mer grundläggande behov än 

barnens sociala utveckling (Davidsson, 1999). Om vi utgår ifrån detta är det 

inte konstigt att fritidspedagoger uppfattar sig dra det kortaste strået när de 

kommer till att samverka med klasslärare.  

 

Integreringens inverkan på den fritidspedagogiska praktiken utifrån studien 

påvisar hur fritidspedagoger skapar möjlighet i de rum som de kan nyttja och 

överlag var informanterna positiva till att de hade fler rum att befinna sig i 

under eftermiddagens timmar. Dock visade sig att lokalerna sällan är anpassa-

de efter fritidspedagogisk praktik och fritidspedagogerna ständigt måste 

förhålla sig till lokalernas huvudsyfte vilket medför en förlorad möjlighet till 

en utvecklad pedagogisk praktik. I vissa fall där fritidshemmet hade egna 

lokaler användes dessa under dagtid av andra verksamheter så frågan uppen-

barar sig för oss; är dessa verkligen fritidshemmets lokaler? Även om lokalerna 

ses som fritidshemmets är det andra verksamheter som använder dem under 

skoldagen vilket resulterar i att man på fritidshemmet inte kan bland annat 

spara större arbeten vilket fritidspedagogerna i studien uttryckte som en 

betydande del av den fritidspedagogiska praktiken. Känner man att det inte 

går att genomföra sitt pedagogiska uppdrag till fullo i de lokaler man har på 
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grund av andra verksamheter, är det kanske inte ens egna lokaler att börja 

med.  
 

Det vi har kommit fram till utifrån tidigare forskning (ex. Andersson, 2013; 

Saar m. fl., 2012; Haglund, 2004) och resultatet från vår studie är att fritidspe-

dagoger är flexibla i hur de hanterar de roller och förutsättningar som de 

möter under deras arbetsdag. Vad denna flexibilitet, som fritidspedagogerna i 

studien har inrotade i sin yrkesprofession, leder till beror på vilka ögon man 

väljer att titta med. Å ena sida kan man se det positiva då fritidspedagoger 

anpassar sig efter skolverksamhetens samt barnens behov. Å andra sidan 

negativ då flexibiliteten kan leda till att fritidspedagogerna tömmer ut sin ork 

under skoldagen. Den vinnande parten i fritidshemmets integrering med 

skolan skulle, enligt tidigare forskning (ex. Davidsson, 1999), främst vara 

barnen tack vare den ökade möjligheten för de olika yrkesgrupperna att 

individanpassa utbildningen med den tillhörande helhetssynen. Är dock 

samverkan bristfällig kan det istället vara klassläraren som blir den främsta 

vinnaren i och med att klasslärarens arbetsbörda lättas upp med resurser i 

klassrummet. En bristfällig samverkan kan då också betyda att den förlorade 

parten av integreringen blir fritidspedagogerna, dels eftersom deras möjlighet 

att utföra sin pedagogiska praktik kan gå förlorad i och med deras tvetydiga 

kompletterande uppdrag mot skolan. Detta utmynnar i att helheten, i form av 

roller och lokaler som uppkom i och med integreringen tillsammans med 

fritidspedagogernas inställning formar deras fritidspedagogiska praktik.  

 

Vidare forskning 
I denna studie har fokus legat på fritidspedagogers uppfattningar av integre-

ringens inverkan på den fritidspedagogiska praktiken samt deras roll i skolan. 

Det hade varit spännande att se forskning utifrån de andra yrkesgrupperna 

samt huvudmannens uppfattningar i liknande fokus. I och med att fritids-

hemmet integrerats in i skolan innebär det att klasslärarna får dela sina lokaler 

med en annan verksamhet och hur de uppfattar detta arbetssätt kan ha en 

betydelse för hur fritidspedagoger kan skapa olika förutsättningar för sitt 

arbete. Att forska på hur huvudmannen, rektorn, uppfattar fritidshemmet 

utifrån dess roll som subverksamhet till skolan kan ge klarhet i lokal och 

rollfördelning vilket i hög grad påverkar fritidspedagogernas möjlighet till 

utvecklad fritidspedagogisk praktik.  
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Bilaga 1 

 

Missiv 
 
 

Hej! 

Vi heter Tina Haraldsson och Elnaz Farhani och är två studenter som läser 

grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem genom Mittuniversitetet i 

Härnösand. Detta är vår sista termin vilket innebär att vi arbetar med vår 

kandidatuppsats där syftet är att undersöka fritidspedagogers syn på fritids-

hemmets integrering med skolan.  
 

För att kunna fördjupa vår kunskap inom ämnet skulle vi behöva Er hjälp. Vi 

planerar att utföra intervjuer och skulle uppskatta om vi fick möjlighet att boka 

en tid under vecka 13 eller 14 med en eller flera pedagog/er från fritidshem. 

Intervjun uppskattar vi kommer ta ca 20-30 minuter. 

 

Vi kommer att höra av oss angående vilken tid som passar Er.  

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er! 

 

Kontakta oss på  

 
Elnaz Farhani   Tina Haraldsson   

Elfa1301@student.miun.se tiha1301@student.miun.se 

073-*******   070-*******  

mailto:Elfa1301@student.miun.se


 

 
 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Bakgrund: 

Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 
Hur länge har du arbetat här? 
Utbildning 
 
 

Fritidspedagogens roll i skolan: 
Vilka arbetsuppgifter har du under skoltid? 
Hur får du möjlighet att arbeta utifrån din fritidspedagogiska kompetens 
inom skolan? 
 

Miljö: 

Vilka lokaler har fritidshemmet tillgång till? 

Hur används de under skoldagen? 
Vem ansvarar för möblering, städning, etc.? 

Hur kan fritidshemmet använda lokalerna? Ommöblering, spara alster 
etc. 
Vilka friheter/begränsningar har ni i lokalerna? 
 

Fritidspedagogisk praktik: 
Hur ser fritidshemmets verksamhet ut på eftermiddagarna? 

Hur ser du på ditt uppdrag i fritidshemmet? 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

 


