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Abstrakt 

I detta examensarbete forskar vi kring hur fritidslärare utformar sin 

yrkesidentitet utifrån de ramfaktorer som finns i skolans organisation. Tidigare 

forskning och våra egna erfarenheter visar ett yrke som ser väldigt olika ut från 

skola till skola i både arbetsuppgifter och utformning. Hur skolledarna 

organiserar fritidslärarna inom organisationen är även något vi strävat efter att 

få svar på. Detta då vi upplevt att det har en stor inverkan på hur fritidslärarnas 

yrkessituation utformas vilket vårt resultat tyder på i sin tur har en stor 

inverkan i hur fritidslärarna skapar sina egna yrkesidentiteter. Vi utgår från 

frågeställningarna Hur uppfattar de nyexaminerade fritidslärarna sin 

yrkesidentitet? och Hur skapar skolledare förutsättningar för fritidslärare att 

forma sin yrkesidentitet? Vi har genomfört kvalitativa intervjuer och tolkat 

dessa utifrån olika teorier för att nå fram till vårt resultat. Vårt resultat visar att 

det är många variabler som bidrar till fritidslärarnas skapande utav en 

yrkesidentitet. Resultatet visar att fritidslärare allt som oftast har en eller flera 

yrkesidentiteter i sitt yrke, om man trivs med detta eller ej beror på om rätt 

förutsättningar för att sköta dessa ges. Slutligen visar undersökningens resultat 

att skolledarens ledarskap och organiserande av verksamheten är nyckeln för 

att skapa dessa förutsättningar.   

 

Nyckelord: Fritidslärare, grundlärare med inriktning mot fritidshem med ett 

praktiskt estetiskt ämne, fritidshem, yrkesidentitet, professionsidentitet, 

ledarskap, fritidspedagog, fritidshemslärare, dubbla uppdraget.    
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1 Introduktion 

Vår nyfikenhet inför ämnet väcktes när vi själva var igång med jobbsökandet 

inför den stundande examen. Problem uppstod redan när vi skulle fylla i 

sökfältet med vad vi sökte för yrke. Inte mindre än fem olika yrkestitlar 

behövde matas in på arbetsförmedlingens sökmotor för att fånga in alla 

annonser som riktade sig till arbetssökande med vår utbildning. Detta ledde 

fram till att vi började formulera funderingar kring vad som egentligen ingår i 

yrket och hur fritidspersonalen formar en yrkesidentitet utifrån detta virrvarr.  

 

Vi inledde arbetet med att se vad den tidigare forskningen skrivit om ämnet. 

Det blev snabbt tydligt att vi rör oss i ett område som inte är väl beforskat. Ett 

annat område där forskningen varit än mer begränsad är hur skolledningens 

utformning utav organisationen påverkar fritidsläraryrket, detta var dock en 

faktor som vi upplevde bidrog till hur väl yrkesutövningen fungerade bland de 

olika skolor vi praktiserat på under vår utbildning. Utifrån denna grund 

formulerade vi vårt syfte till vårt examensarbete.  

 

Vi har undersökt hur fritidslärare utformar sin yrkesidentitet utifrån de 

ramfaktorer som finns i skolans organisation och hur skolledarna organiserar 

fritidslärarna inom organisationen. Att ha ett ämne att undervisa i som 

fritidslärare har vi upplevt fortfarande är ett relativt nytt koncept på de 

skolorna vi har praktiserat på och det har därför varit givande och intressant 

att forska om förutsättningarna i verksamheterna för denna yrkesgrupp. Vi har 

därför valt att fokusera vår forskning på fritidslärare som tagit examen efter 

2014.  
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2 Bakgrund 

I vår bakgrund beskriver vi kortfattat yrkets framväxt och utveckling. De delar 

vi tar upp beskriver ett yrke och en verksamhet som varit under förändring 

under många år och några utav de konsekvenser förändringarna medfört.  

Fritidshemmets historia tar sin början på slutet av 1800-talet. 

Industrialiseringen förde med sig att människorna i en allt större utsträckning 

flyttade in till städerna där arbeten fanns och arbetet utfördes inte längre med 

hemmet som utgångspunkt (Rohlin, 2012). 1881 förbjöds dessutom barnarbete 

för barn upp till 12 år i Sverige vilket gjorde att ett behov av barnomsorg 

uppstod. Folkskoleläraren Fridtjuv Berg var en utav dem som ansåg att barns 

fria tid var något som behövde regleras för att förebygga kriminalitet, skolk 

och tiggeri. Med detta som utgångspunkt startade Fridtjuv Berg tillsammans 

med Anna Hierta-Retzius arbetsstugan. Arbetsstugan var under skolans regim 

och var ofta belägen i dess närhet. Arbetsstugorna var dock ofta sponsrade av 

lokala företagare och barnen fick lära sig praktiska kunskaper som ibland 

kunde leda till framtida yrken, men även lek var en del av verksamheten 

(a.a.).   

Arbetsstugorna övergår till att benämnas eftermiddagshem under 1930- och 

1940-talet. Styrningen fördes 1933 över till Barnavårdsnämden. 

Verksamhetens fokus i eftermiddagshemmen övergår från att främja framtida 

yrken till mer fria sysselsättningar som lek, utevistelse och läxläsning (Rohlin, 

2012). Här tillkommer även begreppet rekreation i verksamhetens utformning 

(Philgren & Rohlin, 2011). I eftermiddagshemmen ska barn skyddas från att 

bli utnyttjade och tanken är att det ska ses som en förlängning av det goda 

hemmet (a.a.). Förskjutningen som sker är att verksamheten växlar fokus från 

att fostra in barn i arbete till att fostra barn till samhällsmedborgare.   

Fritidshemmet som det koncept vi känner till idag tar sin början under 1960-

talet (Philgren & Rohlin, 2011). Verksamheten är då starkt kopplad till 

förskolan och det pedagogiska fokuset ändras återigen. Här är tanken att 

barnen ska få en frizon från skolan och utvecklas till fria individer (a.a.). Det 

är även under denna tid som begreppet helhetssyn gör sin entré i den 

fritidspedagogiska verksamheten, tanken var att det ska finnas en 

helhetssyn på barnets sociala-, emotionella- och intellektuella utveckling 

(Rohlin, 2012). År 1964 startade den första fritidspedagog-utbildningen, den 

var förlagd i Norrköping och var ännu inte på högskolenivå (Rohlin, 2001).   

Det moderna fritidshemmet börjar ta form under 1970-talet efter två stora 

utredningar, Barnstugeutredningen och Skolans arbetsmiljö (Rohlin, 2012). 

Under 70-talet träder kvinnorna in på arbetsmarknaden i en allt större 

utsträckning och behovet av barnomsorg ökar kraftigt i Sverige. Under 70-talet 

så var social fostran en utav grundvalarna man arbetade för på fritidshemmet 
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(a.a.). År 1977 startar högskoleutbildning för fritidspedagoger, en 

kortare utbildning med yrkespraktik och en 

längre utbildning utan yrkespraktik (Rohlin, 2001).   

Under 90-talet sker det stora förändringar inom hela skolvärlden, skolan 

kommunaliseras och fritidspedagogerna får en ny högskoleutbildning som är 

treårig 1992. Under 90-talet så ställs även fritidshemmet under skolans 

läroplan och dess syfte övergår till att komplettera skolan och att utbilda 

eleverna till goda samhällsmedborgare från att vara en verksamhet som 

kompletterat hemmet (Philgren & Rohlin, 2011). 1998 så övergår även 

styrningen av fritidshemmen från Socialstyrelsen till Skolverket (Rohlin, 

2012). Under 90-talet och 00-talet så sker även en förskjutning av grundvalen 

social fostran till att man nu utvecklar elevernas sociala kompetenser (a.a.).   

År 2001 kommer en reform som gör fritidspedagogernas utbildning mer 

integrerad med skollärarnas utbildning (Rohlin, 2001). År 2011 introduceras 

den nya utbildning som nu är rådande, en treårig utbildning med ämnesstudier 

på 30hp.  

3 Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen så redogör vi för forskningsläget som ligger till grund 

för vår resultatsanalys och diskussion.  

3.1 Förskjutning av uppdraget från att komplettera hem till skola  
 

Det har skett en förskjutning från en omsorgsbaserad fritidsverksamhet till en 

skolbaserad fritidsverksamhet (Calander, 1999; Haglund, 2016; Saar, Löfdahl 

& Hjalmarsson, 2012; Anderssons, 2013; Dahl & Karlsudd, 2015; Lager, 

2015).  Från att ha varit en verksamhet som utgår ifrån att komplettera hemmet 

med ett eget styrdokument (Socialstyrelsen, 1988) så landar vi i slutet av 90-

talet i en verksamhet som kompletterar skolan (Utbildningsdepartementet, 

1998). Fritidslärarnas ansvarsområden på 80-talet låg i att framförallt ansvara 

för elevernas fritidsaktiviteter och tillföra en socialpedagogisk kompetens till 

skolan. Under 90-talet så består ansvarsområdena av att bistå skolan med 

praktiska inslag till skolans teoretiska undervisning (Calander, 1999). Redan 

2001 beskriver Calander (2001) att utveckling fortsatt kommer gå emot 

en skolifiering, mycket på grund av att fritidshemmet förlorade sin 

självständighet när den slogs ihop med skolan 1999 (a.a.). Ett motstånd 

till skolifieringen kan utläsas bland Sveriges fritidslärare (Andersson, 2013; 

Lager, 2015; Haglund, 2016). Fritidslärarna skriver Haglund (2016) känner en 

större tillhörighet till yrkestiteln fritidspedagog snarare än till titeln lärare i 

fritidshem. Detta då de upplever att valet av titeln innebär att man “väljer lag” 

mellan skolan och fritidshemmet. Dahl och Karlsudd (2015) skriver att de 
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äldre fritidspedagogerna i deras studie har en blandad uppfattning av 

utvecklingen som skett där fritidslärare nu behöver en legitimation för att 

undervisa i fritidshemmet. Dels ställer de sig positivt till det då det höjer 

statusen för fritidshemmet, dels så ställer de sig något frågande då de ser det 

som att den befintliga kompetensen som finns på fältet ifrågasätts. Dahl och 

Karlsudd skriver (2015) att de svarande i studien upplever 

att skolifieringen ger dem en större arena att handla inom. Men att den på 

samma gång blir mindre då den skolifierade verksamheten har ett större fokus 

på måluppfyllelse vilket resulterar i en annan pedagogik än den traditionella 

fritidshemspedagogiken där fokus varit på elevernas sociala och relationella 

utveckling (a.a.). Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) skriver att 

verksamheten nu utvecklas mot att den ska kunna utvärderas och redovisas 

gentemot läroplanen. Detta har medfört ett djupare fokus hos fritidslärare på 

vilka aktiviteter som bedrivs i verksamheten. Det ska kunna göras en 

anknytning till antingen ett akademiskt eller pedagogiskt sammanhang. 

Genom att fritidslärare kan sätta elevernas lärande i aktiviteter i ett större 

sammanhang än leken i sig så bildas även en legitimitet i utförandet gentemot 

andra kollegor på skolan och vårdnadshavare (a.a.).   

3.2 Det dubbla uppdraget  
 

Calander (1999) definierar fritidslärarens roll under skoldagen i tre kategorier, 

understödjaren, den underställda och hjälparen. Under skoldagen står 

fritidsläraren under styrning av skolläraren, skollärarens auktoritet är högre 

skattad menar han, i både fritidshem och skola. Hur bra samverkan fungerar i 

de olika arbetslagen mellan lärare och fritidshemspersonal skiljer en del, och 

det ser vi är likadant 17 år senare i Ackesjö, Nordänger och Lindqvists (2016) 

studie. De resultat som de presenterar i denna studie grundar sig på två 

inledande delar av ett större forskningsarbete som kommer sträcka sig över 5 

år, från 2014 och framåt. Vad som framgår från både Calander (1999) 

och Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) är att den främsta framgången 

till en bra samverkan beror dels på individerna i arbetslaget men även hur 

ledning ser på fritidslärarnas profession. En klyvning fanns bland personalen 

i Calanders studie (1999), en del fritidslärare känner sig mer hemma i 

den skolifierade verksamheten än andra och hamnar enligt Calanders studie då 

i kategorin som hjälplärare. De fritidslärare som inte känner sig lika tillfreds 

med sitt uppdrag i skolan uppger att positioneringen i skolans verksamhet 

under dagtid inkräktar på deras yrkesidentitet som fritidslärare likt vad som 

framkommer i Haglunds (2016), Andersson (2013) och Munkhammars (2001) 

avhandlingar. Vid sidan av att fritidslärarna lägger mer tid i skolan än tidigare 

så har de också en tyngre arbetsbörda på de eftermiddagstimmar 

fritidsverksamhet bedrivs. Överbelastningen gör att kompetensen förvanskas, 

i värsta fall både i skolans och fritidshemmets verksamhet (Falkner & 

Ludvigsson, 2012). Detta är något som kan ha bidragit till det som Ackesjö, 
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Nordänger och Lindqvist (2016) skriver, att många utav dagens 

nyexaminerade fritidslärare känner en tillhörighet till den traditionella 

fritidspedagogiken, den är något att värna om och som behöver ett större 

erkännande. Många utav de fritidslärare som gått ut med den “nya” 

behörigheten till att undervisa i praktiska och estetiska ämnen har valt att inte 

hämta ut sin legitimation som lärare och endast 33% uppgav att de arbetade 

med det ämne de har behörighet i. Det är dessutom bara 42% av landets 

anställda fritidspedagoger som har en pedagogisk högskoleexamen. Det 

framgår dock inte hur många av dessa som har en fritidspedagogexamen eller 

en grundlärarexamen. Utav de som arbetar på fritidshem är många kopplade 

till skolans verksamhet under dagtid, deras roller inom skolan varierar. Det är 

allt från resurs till rastaktivitetsansvarig och hjälplärare. En del utav de 

studenterna som ingick i Ackesjö, Nordänger och Lindqvists (2016) 

undersökning möter även ett motstånd till det dubbla uppdraget som 

universitetsutbildningen för lärare med inriktning mot fritidshem idag mynnar 

ut i. Ett citat i studien beskriver fenomenet på ett talande sätt, att läraren fått 

anställning i fritidshem men anställningstiteln är fritidspedagog, något som 

inte rektorn ville se ändras (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016).  

3.3 Yrkesidentiteten  
 

Andersson (2013) har i likhet med Calander (1999) delat in fritidslärarna i 

olika kategorier, Andersson har dock valt att dela in dem i fyra kategorier. 

Backupläraren som med sina ämneskunskaper undervisar i skolan. Läraren i 

social förmåga som undervisar i mindre grupper. Den skolkompletterande 

fritidsläraren som för in ämnen i fritidshemmets verksamhet. Till sist den 

traditionella fritidspedagogen som ser negativa aspekter av att bedöma 

insatser, både när det gäller elever och verksamheten. De olika synsätt som 

kategorierna representerar tros bidra till att yrkesrollen är svårdefinierad. 

Fritidslärarna åtnjuter en viss frihet i jämförelse med skollärarna. Det är också 

friheten att kunna röra sig bland olika verksamhetsområden som gör att 

ledningen och ibland också fritidslärarna själva får svårt att definiera sitt yrke. 

Det framgår också att de fritidslärare som utbildades för några årtionden sedan 

gick utbildningar som mycket mer än idag särskilde på fritidslärare och 

skollärare. Efter 90-talets inflyttning av fritidslärare till skolans verksamhet 

gör detta att synen på vilken del av det dubbla uppdraget som är kritiskt för 

yrket skiljer sig mycket åt mellan olika generationer av fritidslärare 

(Andersson, 2013). Stora regionala skillnader mellan hur arbetslagen på 

skolorna organiseras förekommer enligt Andishmand (2017), där de 

kategorier av fritidslärare som har mer samröre med skolans verksamhet 

känner större samhörighet med skolans personal. Det kan vara positivt för 

fritidslärarnas yrkesroll att deras kunskaper tas till vara på i skolan, men det 

gör samtidigt yrkesrollen delad då den fritidspedagogiska verksamheten 

undergrävs när dess personal lyfts in i skolan. I Haglunds (2005) avhandling 
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framgår att intervjupersonerna som är fritidslärare hittar på sina egna titlar och 

kategoriseringar för att hamna på samma nivå med varandra, så som att kalla 

sig för enbart pedagoger med en viss inriktning. De belyser också att deras 

yrkesroll är unik i den formen att de blandar sina fritidspedagogiska kunskaper 

i socialt samspel med sina ämneskunskaper även under skoltidens 

undervisning. Ackesjö, Lindqvist och Nordänger (2018) skriver att 

fritidslärare som gått den nya utbildningen och med två år i arbetslivet 

upplever en blandad bild av sin profession. Det framkommer att många 

identifierar sig som lärare i fritidshem och detta har medfört att de inte riktigt 

känner sig hemma varken i skolan eller i fritidshemmet. De beskriver att de 

upplever sin hybrida profession som ny i skolan och fritidshemmets värld, 

därav får de kämpa för en tillhörighet i båda verksamheterna. Trots detta så 

upplever majoriteten av svarande i studien att deras grund eller kärna är den 

traditionella fritidspedagogiken. Många beskriver hur de kämpar med att 

förklara sina kompetenser för kollegor och ledning för att få ett större 

erkännande (a.a.). Fritidslärarnas nu mer tydliga involvering i skolans 

verksamhet och med behörighet i sin profession har dock medfört en högre 

status för fritidslärarna (Dahl & Karlsudd, 2015). 

3.4 Fritidsläraryrket  
 

Andersson (2013) skriver att den nya examensbenämningen 

grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem speglar att synen på vilken 

typ av kunskap en fritidslärare lär ut har förändrats. Skillnaderna tar formen 

av att fritidsläraren ägnar sig mest åt värdegrund, relationer, sociala färdigheter 

och estetiska uttryckssätt. Skollärarens fokus är det skolämnesrelaterade 

lärandet (a.a.). Att fritidslärarnas ämneskunskaper inte återfinns under 

skoldagen i form av social kunskap och färdighet eller liknande kan bidra till 

att skolledare och skollärare anser att fritidslärarens insatser är otydliga skriver 

Andersson (2013). Munkhammar (2001) beskriver i sin avhandling hur hon 

under två års tid följer arbetslag med lärare, fritidslärare och förskolelärare. I 

studien beskrivs hur arbetslagen och yrkesgrupperna som 

observeras/intervjuas tillhör olika diskurser som påverkar deras sätt att tala, 

tänka och handla. Eftersom fritidshem och skola i många fall delar lokaler 

upplevs det av fritidslärare att skolans traditioner påverkar fritidshemmets 

verksamhet. Vidare skriver Hansen (1999) att fenomenet med att dela lokaler 

(i motsats till förr, då fritidshemslokalerna ofta var fristående) lett till en slags 

“revirindelning” där fritidspedagogerna inreder sina delar för att uppfylla de 

krav man har när praktisk/estetisk verksamhet bedrivs. Detta i kontrast till den 

klassiska klassrumsinredningen, bänkar, kateder osv. Detta bidrar till att skapa 

en klyfta mellan skollärare och fritidslärare (Hansen, 1999). Fritidslärare 

upplever i Munkhammars (2001) studie att de värderas sämre än skollärarna. 

Något som ytterligare förstärker den bilden i studien är följande citat: 

“Fritidspedagogen menar att skolans starka tradition gör att deras yrkesgrupp 
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hela tiden slåss från ett underläge och måste höja rösterna för att de också finns 

i skolan” Munkhammar (2001, s. 113). Pálsdóttir (2014) beskriver situationen 

för fritidspersonalen (väljer att kalla dem för personal då de i regel är 

outbildade) inom Islands “efter skolan” verksamhet som problematisk. Även 

om infrastrukturen och riktlinjerna för ett regelrätt fritidshem i svensk eller 

dansk modell inte existerar så finns det verksamhet där man tar hand om barn 

efter skoltid på de flesta skolor. Den personal som jobbar i denna verksamhet 

känner sig ofta marginaliserade av skolan och dess ledning, delvis på grund av 

att de inte har utbildning på samma sätt som i Sverige/Danmark men också för 

att samarbetet med skolan ofta är begränsat. I studien nämns dock att det även 

i Sverige finns en tendens till att fritidslärarna blir “lärarassistenter” och inte 

etablerar en egen stark yrkesidentitet. Detta är något som studien syftar till att 

motverka ifall ett formellt fritidshem införs (a.a.). I Sverige så befinner sig 

fritidsläraryrket fortsatt under en pågående förändringsprocess där skolans 

agenda tar allt större plats (Dahl & Karlsudd, 2015). Flera avhandlingar och 

rapporter beskriver att fritidshemmet ständigt fått minskande resurser, vilket 

förklarar den ökande gruppstorleken och minskande personaltätheten 

(Andersson, 2013; Falkner & Ludvigsson, 2012). När det behövs pengar på 

andra områden är fritidshemmet de första att bli av med pengar. Det framgår 

också att fritidshemmets centrala innehåll (som sedan avhandlingen skrevs 

uppdaterats med ett eget kapitel) inte var kända av de politiker som ingick i 

skolverkets studie. Anderssons (2013) studie lyfter fortsatt att fritidslärares 

områden och deras kompetenser är lågprioriterade. Den mening och betydelse 

som fritidshemsverksamheten tillmäts och fritidslärarens betydelse vilar till 

stor del på lärares och skolledares kunskaper, fritidsläraren har blivit något av 

ett komplement till skolan i stället för att stå på egna ben i sin traditionella 

“fritidslärarroll” (Andersson, 2013). I Jonssons (2018) avhandling lyfts även 

samarbetet mellan rektor och fritidshem fram. De fritidslärare som hade ett 

gott samarbete med rektorn ansåg att de fick god tid till sin planering av 

fritidshemstiden och de ansåg även i större grad än de fritidslärare som inte 

hade ett lika tätt samarbete att de utförde ett gott och välplanerat arbete i både 

skolan och fritidshemmet (a.a.). 

3.5 Sammanfattning  
 

Yrket har stadigt genomgått förändringar från att ha varit en verksamhet som 

kompletterar hemmet till en mer kunskapsorienterad verksamhet som idag 

kompletterar skolan (Calander, 1999; Haglund, 2016; Dahl & Karlsudd, 

2015; Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012; Andersson, 2013; Lager, 2015). 

Detta är något som Calander (2001) redan för 18 år sedan förutspådde i sin 

avhandling. För de yrkesverksamma i fritidshemmet så är det inte bara skiftet 

från en kompletterande verksamhet från hem till skola som medfört 

förändringar. Även kraven på utbildning och legitimation för personalen har 

genomgått stora förändringar (Dahl & Karlsudd, 2015; Ackesjö, Nordänger & 

Lindqvist, 2016). De nya kraven ställer den traditionella fritidspedagogiken 
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mot en pedagogik som i verksamheten tvingas in mot en mer målorienterad 

och skolifierad pedagogik (Lager, 2015). Något många inom yrket ser som 

något som kan komma att underminera den traditionella fritidspedagogiken.   

Fritidslärarens roll är starkt kopplad till hur fritidslärarnas arbetsdag är 

upplagd inom verksamheten. Uppdelningen mellan skolans verksamhet och 

fritidsverksamheten har gjort att personalen känner sig kluven mellan två olika 

verksamheter och sätt att arbeta. Det är också problematiskt att fritidslärare 

med ämnesbehörighet inte får anställningar som överensstämmer med 

arbetsuppgifterna. Vad som inte framgår och som är värt att undersöka är 

huruvida det är skolans behov av resurs, hjälplärare etcetera som styr hur 

arbetsdagen för fritidslärare är upplagd eller om det är skolledarens syn på 

professionen (Calander, 1999; Ackesjö, Nordänger & Lindqvist 2016; 

Haglund, 2016; Andersson, 2013; Munkhammar, 2001; Falkner & 

Ludvigsson, 2012).   
 

Andersson (2013) skriver att fritidslärarna går att dela in i fyra olika kategorier. 

Backupläraren, läraren i social förmåga, den skolkompletterande fritidsläraren 

och den traditionella fritidspedagogen. Detta mycket på grund av de olika 

fokus som funnit i utbildningarna till yrket. Detta leder till att yrkesrollen kan 

vara svårdefinierad för både fritidslärare och annan personal på skolan. 

Fritidslärare ser ofta en kluvenhet i sin yrkesroll i och med det dubbla 

uppdraget med en roll i skolan och en i fritidshemmet (Andishmand, 

2017; Haglund, 2005; Ackesjö, Lindqvist & Nordänger, 2018). Dock så har de 

senare förändringarna med tydligare kopplingar till skolans verksamhet ökat 

statusen för fritidshemmet (Dahl & Karlsudd, 2015). 
 

Fritidshemmet som institution har förändrats och utbildningen för fritidslärare 

likaså. Fritidsläraryrket har blivit tydligare i och med den nya utbildningen och 

den kunskapssyn som presenterats genom denna. Yrket är dock fortsatt starkt 

påverkat av skolans traditioner samt lokaler och de yrkesverksamma känner 

fortfarande att de verkar i ett slags underläge gentemot lärarna (Andersson, 

2013; Munkhammar, 2001; Dahl & Karlsudd, 2015; Hansen, 1999) något som 

även kan ses i fritidshemmen på Island (Pálsdóttir, 2014). Nyckeln till ett gott 

arbete med både uppdraget i skolan och fritidshemmet för dagens fritidslärare 

verkar hänga på att relationen till rektorn är god och att fritidsläraren ges tid 

till planering för de båda verksamheterna (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 

2012; Jonsson, 2018).  
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4 Syfte  

Syftet är att genom intervjuer undersöka hur fritidslärare som examinerats 

efter år 2014 uppfattar sin yrkesidentitet. Vi vill även undersöka hur skolledare 

organiserar verksamheten för fritidslärare med ett praktiskt estetiskt ämne och 

hur människorna i organisationen påverkas i deras skapande av en 

yrkesidentitet.  
 

• Hur uppfattar nyexaminerade fritidslärare sin yrkesidentitet?  

 

• Hur skapar skolledare förutsättningar för fritidslärare att forma sin 

yrkesidentitet?  
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5 Teori  

Med Brantes (2009) teori vill vi identifiera fritidsläraryrket som en 

semiprofession, det är en viktig poäng att göra när det gäller studier av ett yrke 

som ofta blivit ifrågasatt och utmanat. Heggens (2008) teori utgår ifrån 

professioner och identitetsskapandet som sker inom professionen. Med denna 

teori som grund gör vi en ansats att sätta oss in i hur identitetsskapandet sker 

för personalen inom fritidshemmet och speciellt för de fritidslärare som är 

behöriga i ett ämne. Med Svenssons (2008) teori vill vi förklara hur skolledare 

organiserar sina fritidslärare och vad det har för påverkan på deras skapande 

av en yrkesidentitet. Till sist granskar vi skolledarnas ledarskap 

utifrån Mintzberg (2009) och hur det påverkar fritidslärarnas ramfaktorer i 

skolans och fritidshemmets organisation.   

5.1 Professionsteori  
 

Enligt Brantes (2009) professionsteori är yrken professioner när de baserar sin 

verksamhet på vetenskaplig forskning som man får tillträde till genom en 

akademisk utbildning. Yrken som arkitekt och ingenjör passar helt in på den 

definitionen, medan lärare och fritidslärare tillhör kategorin semiprofession. 

Graden av autonomi är central för en profession och lärares autonomi tenderar 

att vara begränsad då de styrs av riktlinjer och styrdokument, det är främst 

detta som gör att klasslärare och fritidslärare kategoriseras som 

semiprofessioner och inte klassiska professioner. Vi som fritidslärare tar 

beslut utifrån våra styrdokument tillskillnad från ingenjörer som grundar sitt 

yrke på att göra egna bedömningar utifrån vetenskaplig forskning. 

Semiprofessioner som lärare anses tillhöra är karaktäriserade av ett antal 

punkter; dels är de betydligt fler i antal än de yrkesverksamma i de “klassiska” 

professionerna, dels vilar de mer på den praktiska yrkeserfarenhet som finns 

inom yrket, något som blir tydligt i att lärarutbildningarnas kursplaner 

innehåller mycket praktiska kurser och kopplingar till “verkligheten”. Det 

betonas dock av Brante (2009) att det inom semiprofessionerna finns personer 

som samtidigt vill utöka den teoretiska basen för professionen.  

 

5.2 Profession och Identitet  
 

Heggen (2008) beskriver yrkesidentiteten, den professionella identiteten, mer 

ingående som något som skapas utifrån dig själv och dina erfarenheter i 

förhållande till den sociala struktur du befinner dig. Han skriver att akademisk 

kunskap har en större betydelse idag när vi lär oss ett yrke. Det ligger ett större 

fokus på samspelet mellan teoretiskt kunnande och praktiskt 

utförande. Enligt Heggen (2008) så skapas en professionell yrkesutövning 
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genom en process där en identifiering med en profession inom ett yrkesfält 

sker. I kvalificeringsprocessen ingår det att skapa sig föreställningar om sig 

själv i sitt utövande av professionen och vad som innefattas i den och vad som 

förväntas utav dig själv i yrkesutförandet.   

Heggen (2008) gör skillnad på den personliga professionella identiteten och 

professionsidentiteten. Professionsidentiteten menar Heggen är ett 

gemensamt handlingssätt för de yrkesverksamma inom ett fält (a.a.). 

Professionsidentiteten kan ses som den handlingsrepertoar som är gemensam 

för utövarna inom fritidshemmet och kan jämföras med det vi beskriver som 

den traditionella fritidspedagogiken vi beskriver i examensarbetet. Denna 

pedagogik beskrivs av många som kärnan för yrkesutövningen inom 

verksamheten. Heggen (2008) skriver att den kollektiva professionsidentiteten 

är olika stark beroende på hur väl etablerat och accepterat yrket är. I yngre och 

mindre traditionella yrken så är en stark kollektiv professionsidentitet mer 

centralt då ännu definitioner av utförandet av professionen finns kvar att göras. 

Professionsidentiteten handlar mycket om att avgränsa oss från dem, att vi 

inom denna grupp har speciella kunskaper som skiljer sig från andras (a.a.). 

Det finns en oro ser vi i vår tidigare forskning bland fritidslärarna att den nya 

utbildningen leder nyexaminerade fritidslärare bort från den kollektiva 

professionsidentiteten, den traditionella fritidspedagogiken, i och med 

ämnesbehörigheten som följer med utbildningen (Andishmand, 2017).  Den 

personliga professionella identiteten och professionsidentiteten hänger tätt 

samman men det kan variera mycket från utövare till utövare hur nära 

professionsidentiteten ligger till den egna professionella identiteten. Som det 

går att läsa ovan så är det en process att skapa sin egen yrkesidentitet och detta 

görs i förhållande till den professionsidentiteten som finns inom ditt 

yrkesområde.  
 

5.3 Professionella organisationer  
 

Svensson (2008) beskriver den professionella yrkesutövaren och dennes 

relation till sin arbetsorganisation ur ett organisationsperspektiv. 

Organisationer i sig ses ofta som det främsta verktyget för att rationellt, 

effektivt och planlagt genomföra arbete med systematik och expertis. Dessa 

kan dock kritiseras för att vara tungrodda och ineffektiva. Engström (2014) 

beskriver detta mer ingående i sin avhandling, den främsta kritiken som 

framgår i hennes resultat är att de olika avdelningarna på ett företag må vara 

mycket effektiva på just sitt område men är inte kommunikationen mellan 

dessa fungerande så kan det bli problematiskt att jobba mot samma mål. I 

skolan kan denna problematik visa sig i att de olika yrkesgrupperna 

fritidslärare och skollärare är omedvetna om varandras förutsättningar, vilket 

gör det svårt att jobba i en effektiv samverkan. För personal i en verksamhet 

som fritidshemmet där man jobbar i skolan men inte med fritidshemmets mål 
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är det upp till skolledaren att bidra till ett gott samspel mellan yrkesgrupperna 

där båda verksamheter gynnas (Andersson, 2013; Jonsson, 

2018). Svensson (2008) menar att den främsta resurs en professionell 

yrkesutövare har är kollegialitet, att likvärdiga medlemmar i en yrkeskår 

utövar kontroll över varandra baserat på speciella kunskaper och en etik som 

förvaltas av yrkesorganisationen. Medlemskap i en organisation medför att 

man överlåter kontrollen över sina handlingar till organisationen, för att 

organisationen ska fungera så bra som möjligt, detta medför att man tummar 

på autonomin för yrkesutövaren (exempel; fritidslärare under skoltid får en 

begränsad autonomi, men återfår den till viss del på 

fritidstid). Svensson (2008) beskriver vidare att tillträde till en professionell 

organisation kräver en standardisering av rekryteringsprocessen, denna 

standardisering är viktig för att arbetsplatsens ledning ska kunna lita på att 

yrkesutövaren följer godtagna krav.   

5.4 Ledarskapsteori  
 

Mintzbergs teori (2009) beskriver ledarskap som en handling baserad på 

erfarenhet och social interaktion. Erfarenhet av verksamheten menar 

han bidrar till ett ledarskap som har insikt i hur organisationen fungerar och 

hur den kan formas på bästa sätt för att uppbringa en god kvalitet av arbete. 

Att som ledare ha en aktiv insyn i verksamheten ger denne en möjlighet att ta 

tillvara på personalens kompetens på bästa sätt (Mintzberg, 2009). Det finns 

många olika slags ledarskapsstilar, allt ifrån auktoritärt ledarskap till ett låt-

gå-ledarskap. Mintzberg beskriver en stil vi ser främjar fritidslärares möjlighet 

till att utveckla sin yrkesidentitet och att utföra ett gott arbete. Vi kommer i 

vårt arbete att benämna detta ledarskap som ett aktivt ledarskap. Mintzberg 

(2009) fokuserar sin forskning på företag, främst amerikanska sådana. En stor 

del av hans kritik mot hur företag styrs idag handlar om kritik emot NPM, new 

public management. Här i Sverige hade NPM stort genomslag på 90-talet med 

kommunaliseringens intåg och ett försök att få kommunernas styrning att 

efterlikna det privata näringslivet (Svedberg, 2016). Andersson (2013) redogör 

för NPMs konsekvenser för fritidslärarna i svensk kontext, främst lyfts 

utvecklingen mot att i högre grad än tidigare bedöma och självvärdera i 

verksamheten. Detta anser de svarande i Anderssons intervjuer gör att 

fritidslärarna känner större tillit till varandra än mot sin skolledare, då 

bedömningarna ses som en slags kontroll, något som är centralt för new public 

management. Mintzbergs teorier riktar in sig på att ”utbilda” ledare som verkar 

i företag som genomsyras av NPM och förändra deras ledarskap. I Sverige har 

vi anammat nyliberala idéer däribland NPM när vi reformerat den offentliga 

sektorn i likhet med andra länder i västvärlden (Andersson, 2013).  Med detta 

som bakgrund anser vi denna teori passa väl in när vi studerar skolledares 

ledarskap. 
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5.5 Begrepp  
 

Begreppet fritidslärare innefattar här all personal på fritidshemmet, då 

specifikationer på de olika titlarna inte beskrivits ingående i den tidigare 

forskningen. Att vi valt att använda fritidslärare som samlingsbegrepp syftar 

även till att skapa en koppling till den nya utbildningen Grundlärare med 

inriktning mot fritidshem med ett praktiskt/estetiskt ämne. Vi väljer att 

använda oss av benämningen fritidslärare då det idag inte finns någon titel 

som innefattar all personal.  

6 Metod  

Enligt Denscombe (2017) är kvalitativ forskning lämplig för 

samhällsvetenskaper. Intervjuer, dokumentation och observation är de 

metoder som betonas. Vi använde oss av besöksintervjuer. Intervjuerna 

syftade till att ge oss en djupare inblick i fritidslärarnas syn på sin 

yrkesidentitet och skolledarnas organisation av verksamheten och ledarskap.   

Som metod i vår forskning använde vi oss av en hermeneutisk ansats i vår 

analys av intervjuerna. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med 

fritidslärare som gått den nya utbildningen grundlärare med inriktning mot 

fritidshem med ett praktiskt estetiskt ämne. Vi har också genomfört intervjuer 

med skolledare. Vårt mål var att genom analysen av intervjusvar komma 

närmre svaren på hur fritidslärarnas yrkesidentitet definieras av lärare 

yrkesverksamma efter 2014 och hur skolledare leder och organiserar 

verksamheten i skolan.   

Vi har valt att använda oss av hermeneutiska analys då den ger oss möjligheten 

att tolka intervjuerna utifrån dess sammanhang och de svarandes upplevelser 

utav yrkesidentiteten som fritidslärare. Allwood och Eriksson (2017) skriver 

att utgångspunkten i en hermeneutisk analys är att se texten (de transkriberade 

intervjuerna) som en oklar sanning som behöver klargöras för att svar ska träda 

fram genom tolkning. Vårt syfte är att undersöka de svarandes 

uppfattningar om yrkesidentiteten. Vi undersöker också skolledares 

uppfattning om hur de organiserar verksamheten för att skapa ramar till 

skapandet av yrkesidentiteten, vi anser att en hermeneutisk ansats ger oss bäst 

möjligheter i att kunna lyfta dessa uppfattningar i en analys.   
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6.1 Semistrukturerade intervjuer  
 

I en semistrukturerad intervju följer intervjuaren ett formulär med öppna 

frågor (Alvehus, 2013). Respondenten ges möjlighet att påverka intervjuns 

innehåll, intervjuaren bör vara beredd med följdfrågor. Vi har valt denna typ 

av intervju då ämnet är av en art som kan behöva viss riktning av samtalet men 

samtidigt inte alltför mycket styrning då det istället kan bli alltför ledande. För 

att få svaren att handla om vårt problemområde valde vi därför denna form av 

intervju.  Generellt så tänkte vi på att låta respondenten tala till punkt och få 

tid att utveckla sina svar. Ett annat argument för vårt valt av intervjumetod är 

att vi är två författare som kommer att intervjua respondenterna enskilt. 

Det hade blivit svårt för oss att få sammanhang i vårt resultat med öppna 

frågor då svaren riskerar att få en allt för stor bredd och komma ifrån ämnet vi 

undersökt.   

6.2 Hermeneutisk analys  
 

Hermeneutiken brukar beskrivas som en filosofi om tolkning som handlar om 

hur vi kan förstå och skapa mening (Allwood & Eriksson, 

2017). Hermeneutiken har sin grund i bibeltolkning men dess moderna form 

är något som växt fram under 1900-talet. Detta främst genom filosofer som 

Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey och Hans-

Georg Gadamer (a.a.).  Gadamer är den man idag ser som den som har betytt 

mest för den moderna hermeneutiken (Allwood & Eriksson, 2017). Den 

utveckling Gadamer bidragit med inom hermeneutiken skiljer sig från 

hermeneutikens tidigare förespråkare i form av att tidigare kunskap och 

förståelse om ämnet får en betydelse inom hermeneutiken. Hermeneutikens 

grundare Schleiermacher menade att man i tolkningen skulle gå in fri från 

fördomar och förutfattande meningar, medan Gadamer menar att vår 

förkunskap om området vi undersöker ger oss en större förståelse i av helheten 

i tolkningsarbetet, för att förstå måste vi också vara insatta i det vi undersöker 

(Gadamer, 1977).   

 

Det finns inom hermeneutiken ingen bestämd arbetsmodell när det gäller 

tolknings och analysprocessen, däremot finns det riktlinjer (Allwood & 

Eriksson, 2017). Den hermeneutiska analysen beskriver Kvale och Brinkmann 

(2014) utifrån sju olika rättesnören. Utifrån dessa så kommer vi beskriva hur 

vi använt oss av hermeneutiken som metod i tolkningen av våra 

intervjuer.  Det första rättesnöret är den hermeneutiska cirkeln. Den innebär 

att texten tolkas först i sin helhet sedan utifrån de olika delarna och hur de 

relaterar till helheten. Det är ett sätt att förstå hur de det som sägs kan tolkas 

både i en liten kontext i analysen men även att se hur den relaterar till helheten 

av intervjuerna. Det andra rättesnöret är att hitta teman i texten där det finns en 

god gestalt, delar som inte är motsägelsefulla utan som har ett inre 
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sammanhang. Det tredje är att se om det går att dra paralleller till de andra 

intervjuerna som gjort i vår studie, vi prövar våra teman utifrån den enskilda 

intervjun mot samtliga intervjuer och ser om de stämmer med helheten av 

dessa. Det fjärde rättesnöret är att de teman som tolkas fram ur texten ska tala 

för sig själva, texten ska betraktas som autonom. Det femte rättesnöret är att 

de tolkningar som görs ska göras med en förståelse för ämnet och dess 

referensramar, alltså utifrån en kunskap om textens tema. Det sjätte rättesnöret 

säger att uttolkaren ska vara medveten om vilken förståelsetradition man bär 

med sig och kunna förstå sina tolkningar utifrån det. Hur påverkas våra 

tolkningar av våra personer? Vår tolkning av intervjusvaren tolkas utifrån en 

gemensam teoretisk referensram i ett givet sammanhang. Det sjunde 

rättesnöret är ha förståelse för att varje ny tolkning berikar texten med 

förnyelse och kreativitet. Tolkningen ger texten en ny dimension där nya 

samband och skillnader kan träda fram (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Rättesnörena är ingen metod som tillämpas steg för steg i hermeneutiken utan 

det är generella principer som följs under hela analysarbetet (a.a.).  

 

Vi har valt att användas oss av hermeneutiken då vårt syfte är att undersöka 

fritidslärares uppfattningar om sin yrkesidentitet. Uppfattningar är svåra att 

analysera utan att tolka dess innebörd utifrån den helhet den kommer ifrån. 

Vår tidigare forskning gjorde oss än mer insatta i vår forskningsfråga och 

utifrån det rådande forskningsläget så har vi analyserat vårt resultat. De teorier 

vi använder för att analysera vårt resultat hjälper oss att lyfta innebörden i de 

svarandes uppfattningar om yrkesidentitet och organisationen av fritidslärare.  

6.3 Urval  
 

Vi har undersökt både stadsskolor och landsortsskolor. Skolor på landsbygd 

och i staden har olika förutsättningar när det gäller personaltäthet och 

barnunderlag (Andishmand, 2017). Att undersöka dessa två olika typer av 

skolor ger en bredd i vårt urval och har på så vis gett oss en bredare uppfattning 

om hur verksamheten ser ut på olika ställen. Fritidslärarnas syn på det egna 

yrket ligger nära verkligheten, men de är ständigt beroende av 

skolledares organisation av skola och fritidsverksamhet. Vårt urval har gett oss 

en inblick i våra respondenters åsikter, men kan kanske inte tala för 

yrkesgruppen nya fritidslärare som helhet. Vi har valt att begränsa oss till 

respondenter som varit yrkesverksamma från 2014 och framåt och som gått 

den nya utbildningen, för att få en bredare bild av den utvecklingen som skett 

har vi även att intervjua skolledarna på de olika skolorna.   

 

 

 



 

16 

 

6.4 Etik  
 

Forskningsarbetet utförs enligt vedertagna forskningsetiska 

principer. Denscombe (2017) skriver om de fyra forskningsetiska 

huvudprinciperna och utifrån vår forskning lyfter vi här viktiga etiska 

hållpunkter.  Skydda deltagarnas intresse. Genom att respektera deltagarnas 

integritet och att värna om att ingen kommer till skada varken psykiskt eller 

fysiskt under forskningen samt att personlig information om deltagarnas 

åsikter hålls konfidentiell utanför forskningen. Informerat 

samtycke. Deltagarna har informerats om vad forskningen handlar om och vad 

det är som kommer att undersökas. De intervjuade har att informerats om att 

det är frivilligt att delta och att de närsomhelst kan avbryta sitt deltagande om 

de inte vill delta i forskningen. Öppenhet och ärlighet i genomförandet av 

forskning. Vi har strävat efter att hålla oss rättvisa och objektiva i vår 

forskning och inte plagierat andra forskares resultat. Vår forskning är offentligt 

tillgänglig och vårt tillvägagångssätt samt syfte är tydligt. Följa lagen. Vi har 

även hållit oss inom svensk lagstiftning och tagit åtgärder för att försäkra att 

data från forskningen hanteras på ett säkert sätt. Vi har även arbeta utefter den 

yrkesetik som är praxis i svensk skola.  Vetenskapsrådet (2017) beskriver även 

ovanstående punkter, vidare tar de upp att man medvetet ska granska och 

redovisa utgångspunkter i sina studier och att man ska hålla god ordning i sin 

forskning bland annat genom dokumentation och arkivering. Detta är punkter 

vi arbetat utifrån under vårt examensarbete.  I vårt resultat så har vi 

anonymiserat identiteterna på våra svarande genom att ge dem fiktiva namn 

och vi har även valt att utelämna namnen på de skolor vi besökt.  

 

6.5 Genomförande och databearbetning  
 

Vi skickade ut missivbrev till 10 möjliga deltagare. Vi fick 9 positiva svar för 

medverkan. Vi åkte ut och genomförde semistrukturerade intervjuer med 

dessa, vi utförde intervjuerna enskilt på fyra olika skolor. Tre utav skolorna 

var belägna i stadsort och en skola i landsort. Intervjuerna genomfördes under 

cirka en veckas tid. Vi intervjuade fyra skolledare och fem fritidslärare. Som 

underlag till intervjuerna hade vi en intervjumall (se bilaga intervjuguide). 

Valet av att utföra semistrukturerade intervjuer föll väl ut då svaren vi fick höll 

sig till området för våra frågeställningar. Intervjuerna spelades in och varade 

generellt kring 20 minuter.  Övervägande så gick intervjuerna bra, något som 

vi önskat kunde gått bättre är att vi skulle varit mer förberedda med relevanta 

följdfrågor de gånger samtalen stagnerade något.  

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de så snart som möjligt från 

inspelning till text, vi tog med allt som sades så som det lät för att inte förändra 
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meningen av det som sades. Vi läste sedan igenom intervjuerna i sin helhet 

och jämförde dem med varandra för att se hur de relaterade till helheten. Vi 

skapade sedan ett antal kategorier med relevans till frågeställningen och 

bearbetade vår råtext genom att plocka ut teman med ett sammanhang. Sedan 

prövades intervjuerna mot varandra för att se om våra kategoriseringar stämde. 

Det sista steget var att plocka ur citat som vi ansåg kritiska och tolka dessa i 

resultats/analysdelen. De kategorier/teman som framträdde i materialet 

var tidsbrist, ämnestankar, dubbla uppdraget, yrkesidentitet, rädslor, 

ramfaktorer. Dessa trattade vi ned ytterligare till våra slutgiltiga 

teman, organisation, det dubbla uppdraget, aktivt 

ledarskap och yrkesidentitet.  

6.6 Metodkritik  
 

Att analysera någons uppfattningar om något går att göra på många vis. Vi 

funderade till en början på att göra en innehållsanalys. Vi upptäckte att detta 

inte gav oss ett tillräckligt djup i vår analys då vårt syfte delvis handlar om att 

analysera fritidspersonalens uppfattning av sin yrkesidentitet. Grundad teori 

var även ett alternativ vi övervägde men vi insåg att tiden för uppsatsen inte 

skulle räcka till detta. Vi fann att hermeneutiken gav oss möjligheten att 

utforska vårt resultat på djupet och gav oss möjligheten att lyfta och tolka 

sambanden mellan våra två frågeställningar i vårt syfte på ett insiktsfullt 

maner. Riskerna med hermeneutiken som metod är att resultatet färgas för 

mycket utav forskarens tolkning av empirin, att forskare endast lyfter de saker 

ur texten som stämmer överens med deras egen uppfattning (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuer skriver Denscombe (2017) lämpar sig väl till 

småskaliga kvalitativa forskningsarbeten där man riktar in sig på att undersöka 

människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter samt när det gäller 

komplexa frågor. Vårt val av semistrukturerade intervjuer hade med fördel 

kunnat kompletteras med enkäter då det hade gett oss en större överskådlighet 

i vårt resultat. Denscombe (2017) skriver att enkäter med fördel kan användas 

då stora mängder av standardiserade data ska samlas in. Hade vi skickat ut 

frågor om hur skolledningen organiserar fritidslärare så hade detta breddat vårt 

resultat avsevärt. Det hade även varit spännande att via enkäter komplettera 

undersökningen med att se hur fritidslärarna ställer sig till skolledarnas 

organisation. 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

6.7 Validitet  
 

Att argumentera för sin tolkning skriver Allwood och Eriksson (2017), är 

något som ger validitet till forskningen och kan jämföras med att använda sig 

av falsifiering som metod. Vi har utfört vår forskning efter de rättesnören som 

hermeneutiken förespråkar och följt de forskningsetiska principerna. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så ska följande 

validitetskritierier uppfyllas: Forskningens resultat ska vara trovärdigt och 

vara förenligt med vad andra forskare i ämnet kommit fram till. 

Forskningsresultatet ska ha en intern koherens, det vill säga att den ska vara 

fri från interna motsägelser. Samt att de begrepp som används för att förklara 

resultatet är väl förankrade i teorin.   

Det resultat vi kommit fram till i vår forskning ligger nära tidigare 

forskningsresultat i ämnet, vårt resultat har en intern koherens där vi lyft de 

svar som sticker ut gentemot majoriteten för att påvisa att olikheter finns. Vi 

har även kunnat tolka oss fram till anledningar till varför det kan vara så. Under 

vår resultatsanalys så gör vi kontinuerligt kopplingar till begreppen i vårt 

teorikapitel för att diskutera och analysera vårt resultat.  

6.8 Generaliserbarhet  
 

Vi har sammanlagt intervjuat 4 skolledare och 5 fritidslärare på 4 olika skolor. 

Tre utav fritidslärarna vi intervjuade arbetade aktivt med sitt ämne, hade 

samtliga fritidslärare vi intervjuat gjort detta så hade vi möjligtvis fått ett än 

tydligare resultat. Om vi valt att göra våra intervjuer på andra fritidshem med 

andra lärare så skulle resultatet kunnat bli ett annat. Möjligen är resultatet 

också påverkar av att intervjuerna till största delen är genomförda med 

personal på skolor där vi haft lärarpraktik, resultatet hade möjligtvis varit 

annat med för oss okända lärare och skolledare. Resultatet bör ses som ett 

nedslag på just de fritidshem vi besökt med ambitionen att koppla situationen 

på dessa fritidshem till den allmänna i landet.   
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7 Resultatsanalys  

I detta stycke så presenterar vi vårt resultat och analyserar det utifrån våra 

teorier. Vi har varit på 4 olika skolor och gjort intervjuer med skolledare och 

lärare. I första delen av vår resultatanalys det dubbla uppdraget och 

yrkesidentiteten presenterar vi svar på vår första frågeställning; Hur uppfattar 

de nyexaminerade fritidslärarna sin yrkesidentitet? Vi lyfter hur fritidslärare 

ser på sin yrkesidentitet och hur både skolledare och fritidslärare ser på det 

dubbla uppdraget. I den andra delen av vår resultatanalys organisation och ett 

aktivt ledarskap presenterar vi svar på vår andra frågeställning; Hur skapar 

skolledare förutsättningar för fritidslärare att forma sin yrkesidentitet? Vi 

lyfter hur skolledarna genom sitt ledarskap organiserar verksamheten och 

skapar förutsättningar för fritidslärare att forma sin yrkesidentitet. 

7.1 Det dubbla uppdraget. 
 

Något som återkommer i de intervjusvar vi fått är utmaningen med att vandra 

mellan två olika uppdrag. Det i skolan och det på fritidshemmet, uppdraget i 

skolan kan i sig innefatta en mängd olika roller. En och samma fritidslärare 

kan vara ämneslärare, elevassistent, resurslärare eller vad som nu skolledaren 

anser behövs. I arbetet med att organisera en hållbar verksamhet för 

fritidslärarna ligger ett stort ansvar. Målsättningen är så klart att ha en så 

effektiv verksamhet som möjligt men något som även kom fram under 

intervjuerna var vikten av att skapa ett hållbart arbete för fritidslärarna.  
 

“Om man har ett ämne och man jobbar typ halvtid med för att lösa till exempel 

idrottsverksamheten på en skola, så är det.. De ger så mycket kraft och energi 

där, så att när man kommer sen till fritids på eftermiddagen så blir det lite tufft 

för dem som har huvudansvaret på fritids för det är lätt att de bara kommer in 

liksom, nästan som praktikant på eftermiddagen. Det funkar ju liksom men det 

blir inte riktigt fokus på en verksamhet det blir på två verksamheter. Jobbar man 

heltid och man ska ha fokus på två verksamheter så kan det vara ganska tufft. 

Man kan inte lägga lika mycket, man orkar inte lägga lika mycket energi på 

båda...” Siv, Rektor  

 

För att vara verksam i två olika yrken krävs det mycket av både personalen 

och ledningen. Det är en stor omställning som görs av personalen i övergången 

mellan verksamheterna och det är en viktig aspekt från ledningens sida att 

se till att det finns planeringstid till de som är ansvariga i ett ämne så 

förutsättningarna till ett gott arbete finns. Att vara verksam i två verksamheter 

medför även för personalen att de nödgas växla mellan två olika 

yrkesidentiteter under dagen. Många utav våra svaranden beskriver även att de 

utför ‘två olika yrken’ under dagen. Som vi nämnt tidigare är standardisering 

av rekryteringen viktig för att arbetsplatsens ledning ska kunna lita på att 

yrkesutövaren följer godtagna krav (Svensson, 2008). Speciellt för fritidslärare 

med ett ämne är att de förväntas följa skolans, sitt ämne och fritidshemmets 
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krav. I och med detta så krävs det en ledning som är insatt i organisationen för 

att fritidslärarna i sitt arbete ska kunna uppfylla dessa krav. Det medför en stor 

arbetsbörda på fritidslärarna som behöver bemästra flera yrken samtidigt, detta 

kan mynna ut i att någon av ens roller blir eftersatta.  
 

“Så det finns de som undervisar och gör det mycket, som Gunnar gjorde förra 

året då han undervisade i idrott. Han kände sig lite tveksam då och kände att 

han ville mer landa i sinn fritidspedagogrollen innan han tog på sig andra 

uppdrag...” Ulla, Rektor  

 

“Nä, men att det blir mer ett dubbelt uppdrag för er som blir fritidslärare med 

ett ämne, för sen gäller det liksom att, att det som man kan se som en farhåga är 

det att man tappar, att man drar för mycket åt skolan för sen är det fritids på 

eftermiddagen. Och där har ju fritidspedagogerna verkligen brunnit för den 

delen.” Sandra, Rektor 

 

De intervjusvar vi fått visar att det finns en stor stress bland de svarande som 

har undervisat i ett ämne när inte tiden för planering funnits. En utav de 

svarande tyckte dock att hans tjänst som ansvarig för idrotten fungerade bra. 

Här hade han dock fått tid under sin arbetsdag för att utföra ett gott arbete och 

kunde känna sig nöjd och stolt över sin insats. Tillräcklig planeringstid och 

rimliga ställtider är kritiska för att en tjänst med dubbla roller ska fungera. Att 

fritidslärarna nu fått ett ämne att undervisa i kräver mycket utav organisationen 

för att hållbara arbetsförhållanden ska skapas. Även här står nu verksamheten 

inför och under förändringar som måste ske för att den kompetens som nu 

finns bland de fritidslärare med den nya utbildningen ska kunna tas tillvara på. 

I skapandet av en professionsidentitet avgränsar man sig ifrån andra 

yrkesgrupper (Heggen, 2008), något som för en fritidslärare kan innebära en 

intern konflikt för yrkesutövaren. Vilken av mina roller är viktigast, när är det 

okej att den ena rollen tar över tid från den andra, vilken roll känner jag mest 

samhörighet med? De fritidslärare som undervisar i ett ämne uttrycker tydligt 

att det är två olika yrken de befinner sig i på dagarna, det i ämnet och det på 

fritidshemmet eller som resurs. Det är inte bara ett fokusbyte som vi skriver 

om ovan utan även ett skifte mellan två olika yrkesidentiteter.  Vi tror 

samtidigt att man genom att ge förutsättningar till att kunna identifiera sig med 

både läraruppdraget och fritidsläraruppdraget kan skapa sig en yrkesidentitet 

som tillåter de båda rollerna att fungera.  
 

“Nä, jag skulle säga att jag har två. För att jag har min bild... Jag blir en annan 

person när jag har bilden än när jag är resurslärare liksom. Jag har dubbla 

uppdrag och de är olika men båda känns.. båda känns bra liksom.” Sara, 

Fritidslärare  

 

Det upplevs ändå som en fördel att ha en ämneskunskap när de kommer in på 

fritids, det finns en trygghet i att vara ”expert” på ett ämne och den kunskapen 

bidrar även till att skapa en professionell fritidsverksamhet.  
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“...dom delarna du gör under ämnet idrott kan du ändå ta del av under 

fritidshemstiden som vi har ju fritidsgympa, har du det så asså, då kan du ta 

hjälp av båda...” Gustav, Fritidslärare  

 

Så trots att de nya behörigheterna ställer stora krav på organisationen bidrar 

de även med en ämneskunskap som främjar verksamheten.  
 

“Så lika många fritidspedagoger vi har, lika många svar på vad dom gör finns 

det.” Agneta, Rektor  

 

“...Så tror jag det ligger i en fritidspedagogs arbetsroll att vara flexibel och ser 

vad som behövs göras och att man verkligen hugger i liksom.” Sandra, Rektor 

 

Att fritidslärarna utgör en flexibel yrkesgrupp på skolan finns det inga 

tveksamheter om och att det ser så annorlunda ut från tjänst till tjänst bidrar 

till en stor variation utav de personliga yrkesidentiteterna. Ser vi till 

professionsidentiteten där den gemensamma kärnan består av den traditionella 

fritidspedagogiken så kan en bredare ämneskunskap bidra till en stärkt 

kollektiv kunskap. Professionsidentiteten skriver Heggen (2008) är olika stark 

beroende på hur väl etablerat och accepterat yrket är. Så ju mer kunskap som 

tillförs till den gemensamma handlingsrepertoaren desto stadigare grund 

skapas för en stärkt professionsidentitet.   

 

7.2 Yrkesidentiteten 
 

I och med ämnesbehörigheten hos fritidslärarna med den nya utbildningen så 

finns det en oro hos de svarande i vår undersökning att luckor kommer uppstå 

om nu fritidslärarna inte längre blir tillgängliga som backuplärare eller 

resurslärare.   
 

“Det som man ser som en fara är att den här fritidspedagogsrollen på skoltid 

försvinner lite.” Ulla, Rektor  

 

“De är de som är mycket med barnen på dagarna, ute på raster mycket, liksom 

allt kring det sociala och sen börjar ju deras verksamhet på fritids när de ska 

vara på topp.” Sandra, Rektor 

 

För den enskilda fritidsläraren kan den här förändringen se ut på olika vis, en 

del har tidigare varit kopplade till klasser genom praktisk undervisning (pa-

pass) eller kompletterande uppgifter som rastaktiviteter. Man kan i svaren 

urskilja en trend som går emot att fritidslärarna antingen agerar som 

elevassistenter utöver att många också är undervisande ämneslärare 

på skoltid.  
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“Men det skulle jag vara tydlig med om jag fick frågan, att jag inte vill vara 

assistent.” Tommy, fritidslärare  

 

“...det blir litegrann fritidspedagogernas uppdrag blir att undervisa i sitt ämne 

om man har det men att jobba med enskild elev i klassen eller utanför klassen 

med de här barnen som behöver ett extra jag, i skolsituationer, på rast eller i 

förflyttning.” Ulla, Rektor 

 

Den traditionella fritidspedagogik som tidigare varit central för fritidslärarnas 

professionsidentitet riskerar därför att luckras upp när de skolmoment som 

tidigare skötts av fritidslärare antingen försvinner eller läggs på annan 

personal.   
 

“Men om du skulle gå och fråga nån på stan vad en fritidspedagog gör så hade 

många haft svårt att kunna besvara den frågan utan att kunna säga att de leker 

med barnen å passar barnen, men det sker ju så mycket mer liksom.” Rasmus, 

Fritidslärare  

 

Som vi skriver innan så beskriver Heggen (2008) att den kollektiva 

professionsidentiteten är olika stark beroende på hur väl etablerat och 

accepterat ett yrke är. Då yrket är relativt ungt och genomgått flera stora 

förändringar genom årens lopp kan man argumentera för att yrket inte fått vara 

fredat från stora grundläggande förändringar tillräckligt länge för att en 

kollektiv professionsidentitet ska hinna etableras. De förändringar som skett 

inom utbildningarna till yrket och de uppgifter som ingår i yrket har även lett 

till att en tydlig yrkesidentitet varit svår att etablera för många.   
 

“Det är det väl lite, asså det är ju klart att man ser idrotten och fritids, det är ju 

två olika yrken på ett sätt. Men det är ju alltid så att om det är någonting som 

handlar om idrott eller om det är nån sån aktivitet så frågar de ju alltid mig först 

om jag vill ansvara för just den här grejen.” Alfonso, Fritidslärare  

 

Inom fritidshemmet så skiljer sig lärarrollen från den som används i 

undervisning av ett ämne. Många uttrycker att det känner en trygghet i sin 

yrkesidentitet på fritidshemmet. Det är ofta i den traditionella 

fritidspedagogiken som man skapar grunden till sin professionella identitet 

utifrån den kollektiva professionsidentiteten. Många utav de svarande 

beskriver att det går från ett mer strikt ledarskap till ett annat mer flexibelt 

ledarskap på fritidshemmet. Att skapa en meningsfull fritid för eleverna kräver 

ett annat förhållningssätt och andra kunskaper av fritidslärarna jämfört med 

det de använder sig av i ämnesundervisningen.   
 

“I Legotown lär sig ju eleverna så mycket som man inte tänker på. Så tycker 

inte jag fritids ska vara som en förlängd skoldag så det ska liksom det ska vara 

en valmöjlighet för eleverna men det ska självklart finnas styrda aktiviteter som 

är inriktade på ett informellt lärande som ger eleverna något också.” 

Rasmus, Fritidslärare.  
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Bland fritidslärarna finns en god insikt gällande vad de vill uppnå som 

fritidslärare. De ser också relativt positivt på att fritidshemmet numera har 

egna styrdokument.   
 

“...men på fritidstiden ska du också följa en läroplan och ha styrda aktiviteter 

och ha mål att uppnå och sånt, det är också det som kanske gjort att man numer 

ser det som grundlärare, numer är fritids inte bara att leka utan det ska finnas en 

grundtanke bakom de aktiviteter som vi gör och så.” Rasmus, fritidslärare  

 

Många känner att fritidshemmets kapitel i läroplanen och ämnesbehörigheten 

gett yrket en högre status än tidigare och fritidslärarna upplever även många 

gånger att deras yrke tas mer på allvar.   

7.3 Sammanfattning  
 

Det är en utmaning för skolledarna att organisera en effektiv verksamhet som 

samtidigt är hållbar för fritidslärarna. En yrkesgrupp som utövar två olika 

yrken behöver få förutsättningar till att klara av båda. Ett resultat av att rätt 

förutsättningar inte ges är att ett av dem eller båda blir eftersatta. När 

organisationen fungerar så ges fritidslärarna med dubbla uppdrag möjlighet att 

skapa en yrkesidentitet som innefattar inte bara ett men två yrken och som 

samtidigt bidrar med ämneskunskap till den gemensamma 

professionsidentiteten. Fritidslärarnas gamla roller inom skolans verksamhet 

håller på att luckras upp. Många fritidslärare verkar definiera sig utifrån 

fritidsverksamheten snarare än hela skoldagen, vad som utgör ens 

yrkesidentitet verkar således mest präglas av fritidshemmets verksamhet. 

Detta stämmer överens med det Heggen (2008) skriver om att den 

professionella identiteten skapas utifrån dig själv och den sociala struktur du 

befinner dig i. De som uttrycker att de upplever sig ha två yrkesidentiteter och 

som ofta undervisar i ett ämne skapar parallellt sin ämnesläraridentitet utifrån 

den sociala struktur som finns inom skolan och den identitet de intar där. Flera 

upplever också att deras yrke tas mer på allvar nu när fritidshemmet finns med 

i läroplanen och de har ett eget ämne som de är behöriga i.   
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7.4 Organisation  
 

I de skolor vi undersökt så används fritidslärarna till många olika uppgifter 

under den samlade skoldagen. I resultatet framgår det att anställda fritidslärare 

används som lärare i fritidshemmet, resurslärare, backupplärare och 

ämneslärare. Det framkommer i flera av våra intervjusvar att en fritidslärare är 

någon som kan sköta många uppdrag, de är mångsidiga och flexibla. Just 

flexibiliteten verkar central ur ett skolledar-perspektiv, något som återspeglas i 

de svar vi fått av de intervjuade skolledarna.   

  
“Jag tänker såhär att ju fler behöriga ämnen man har ju mer flexibel blir man i en 

verksamhet” Ulla, Rektor  

 

“Jag har ingen idrottsundervisning som jag undervisar i just nu men jag är 

delaktig i idrottslektioner genom att jag stöttar och hjälper till mot enskild elev. 

Anledningen till att jag inte gör det är för att på denna skolan har man valt att 

en lärare har hela lågstadiets idrottsundervisning. Men jag är delaktig och är 

med på vissa idrottslektioner och hoppar in vid sjukdomsfall och så vidare.” 

Rasmus, fritidslärare 
 

 

Att ta tillvara på den kompetens som finns bland fritidslärarna är en viktig del 

i hur skolledarna organiserar sin verksamhet. Fritidslärarna har mer och mer 

kommit att fylla luckor i ämnesbehörigheterna på skolorna, vilket ytterligare 

diversifierat ett redan mångsidigt yrke. Dessutom används de ofta som ett stöd 

till den befintliga undervisningen som sker i skolan, men med en annan 

kompetens som utgångspunkt. Styrkor som lyfts fram med fritidslärarkåren 

bottnar ofta i den traditionella fritidspedagogskompetensen där de undervisar 

i sociala- och praktiska färdigheter.  
 

“Er yrkesroll handlar mycket om det sociala samspelet med barnen, det är 

fritidspedagogerna experter på, hur ska vi lära barnen vara goda kamrater” Ulla, Rektor  

 

De sociala och flexibla färdigheterna är något som skolledarna ser stora 

möjligheter med när de organiserar fritidslärarnas tid och uppdrag i skolan.   
 

“...i läraridentiteten och fritidspedagoggruppen ser vi hur viktiga man är för 

varandra, samarbetet är a och o för barnen, det är ju därför vi alla är här, det är 

något vi pratar mycket om den här flexibiliteten, det måste alltid vara på bådas 

villkor, det får inte bli att skolan är viktigare än fritids eller tvärtom...” Ulla, 

Rektor  

 

Skolledarnas ambition med organisationen är givetvis att den ska fungera så 

bra som möjligt, därför använder man sig av fritidslärarna i de delar av skolans 

verksamhet där behovet finns. Organisationen gör på så sätt som den bör göra, 

tar till vara på sin personals kompetens på bästa sätt utifrån de förutsättningar 

man har (Svensson, 2008). Att arbetsuppgifterna för en fritidslärare inte är 

standardiserade kan dock göra att de anställda fritidslärarna drar i olika 
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riktningar efter en tids anställning, det blir då svårt för enskilda individer med 

vitt skilda uppdrag att skapa sig en yrkesidentitet som majoriteten av 

yrkesgruppen kan stå bakom.  
 

“Väldigt bra med en blandning i yrkesgruppen därför att det blir en förståelse 

gentemot skolan, det blir inte vi och dom det blir VI. Skola, fritidshem, det är 

inget konstigt att vara på fritids för att man är utbildad lärare.” Siv, Rektor  

 

“...men vi har ju lektion fram till klockan två och sen går vi ju ut i en ny 

verksamhet...det kan vi känna ibland att klasslärarna inte tänker på, att vi går in 

och tar deras klass eller att vi har lektion till två. Sen direkt därefter börjar vår 

nästa verksamhet, som inte är lika styrd, då lever dem ju ut barnen, då får dem 

det fria...så det är klart att då är dem ju mer energirika och det är mer rörelse 

liksom, så att det är ju klart att vissa dagar kan det kännas att som måndagar, då 

har jag idrott från tio över åtta till tjugo över ett, då har jag fyrtio min tills nästa 

verksamhet börjar...då har jag varit här sen kvart i 7... så det är klart, måndagar 

då går det undan.” Tommy, Fritidslärare 

 

Som nämnts tidigare menar Svensson (2008) att den främsta resurs en 

professionell yrkesutövare har är kollegialitet, att likvärdiga medlemmar i en 

yrkeskår utövar kontroll över varandra baserat på speciella kunskaper och en 

etik som förvaltas av yrkesorganisationen. Fritidslärarna har 

fritidspedagogiken som sin specialkunskap och läroplanen står till grund för 

deras yrkesutövande, på så sätt har de en kollegialitet tillsammans med både 

fritidslärare och lärare. Samtidigt så gör deras vitt skilda uppdrag att de inte 

fullt ut kan kallas sig professionella utan hamnar under benämningen 

semiproffesionella enligt Brante (2009). Då kollegialiteten också skiftar 

beroende på vilket uppdrag de utför, ämnesuppdraget eller 

fritidsläraruppdraget bidrar detta även till att fritidsläraryrket benämns som ett 

semiprofessionellt yrke och inte ett professionellt. Fritidslärarnas 

ämnesbehörigheter ger dem tillträde till skollärarkåren och gör dem än mer 

flexibla. När det finns en blandning av behörigheter i både skolan och 

fritidshemmet så suddas gränserna ut och det blir en större inblick i båda 

verksamheterna från både skolpersonal och fritidspersonal. Att kunna flytta 

sig inom verksamheten underlättar organisationen av personal inom skolan 

även när det kommer till att ta in vikarier. Finns ett gott samarbete så kan 

personalen täcka upp för varandra vilket även skolledarna beskriver som något 

som är positivt för elevernas trygghet i skolan.   
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7.5 Ett aktivt ledarskap  
 

En viktig del vi tar upp i vårt resultat om det dubbla uppdraget är skolledarnas 

roll som skapare utav förutsättningar för ett hållbart arbete på arbetsplatserna. 

Även vikten utav att ha en erfarenhet inom området träder fram som en 

komponent för att leda en framgångsrik verksamhet (Mintzberg, 2009).  
 

“Här ansvarar jag ju då för F till 3 och fritidshem, så jag är ju egentligen där jag 

har mitt personalansvar och vara med aktivt och drivande men det är ju inte där 

jag har min utbildning egentligen. Så det kan man ju fundera litegrann på, spelar 

det någon roll ur ett ledarperspektiv. Det man kan nog tycka olika om. Jag tror 

alltid det är bra med erfarenhet av den verksamhet man är i men samtidigt är det 

ju så att vi har oerhört duktig personal och kompetenta fritidspedagoger och 

kompetenta lärare så mitt uppdrag är ju att styra och leda och där kommer mina 

egenskaper fram och sen så gäller det ju att man är lyhörd som ledare och fångar 

upp all den klokskap som finns i verksamheten, det tror jag att jag är bra 

på.”  Ulla, Rektor  

  

Att som ledare ha en aktiv insyn i verksamheten ger enligt Mintzberg (2009) 

möjlighet till att ta tillvara på personalens kompetens på bästa sätt. I Ullas 

ledarskap tar hon tillvara på fritidslärarnas kunskaper, hon ser att 

fritidshemspersonalen kan sin verksamhet och gör sina bedömningar/val 

utifrån premissen att fritidslärarna kan sin sak. 

   
“Men också tycker jag att man måste prata om samspelet mellan de olika 

yrkeskårerna man har [...] det handlar verkligen om att man förstår varandras 

verksamheter och varandras uppdrag, vi försöker vara noga med att lägga 

planeringstiden så att den ligger så att vi utifrån ett chefsperspektiv kan gynna 

samverkan och fritids.” Ulla, Rektor 

  

Genom att delta i fritidslärarnas arbetslagsmöten samt ge möjlighet till 

fritidslärarna att delta i skollärarnas möten sänder skolledaren en tydlig signal 

till båda yrkesgrupper att samverkan är en prioritet. Ur ett ledarperspektiv kan 

man tolka det som att skolledaren väljer att låta dessa yrkesgrupper påverka 

och samverka med varandra och på detta vis kan yrkesgrupperna ta del av 

varandras kompetens.   
 

“Skulle man bara ha lärare mot fritidshem som hade ett ämne som man skulle 

jobba i då är svårt att få en bra kvalitet på fritidshemmen. Då blir det som vi har 

sett tidigare sårbart helt enkelt. Och vi har ju varit väldig tydliga här i vårt 

område, jobbar man som fritidspedagog och inte har något ämne då, då är det 

80% på fritids och 20% i skola. Inte mer.” Siv, Rektor  

 

För att ge fritidshemspersonalen utrymme att bedriva en verksamhet som är 

hållbar och utvecklande både för personal och elever så kräver det att det finns 

tid tillgänglig för personalen att utveckla en sådan verksamhet. Ansvaret för 

utformningen utav detta ligger på skolledarna. I vår empiri kan vi se att våra 
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svarande upplever en viss stress i arbetet med det dubbla uppdraget när dessa 

ramar ej finns.   
 

“Men jag har själv varit ansvarig för ett fritidsnätverk i kommunen. Och där var 

det väldigt olika, en del hann knappt äta lunch för att man hade så mycket 

samverkan i skolan så att det åt upp all deras tid, de hann knappt planera och 

sen ska man då vara med på eftermiddagen och vara proffsig där.” Siv, Rektor  

 

När de anställda fritidslärarna på rektor Sivs skola har hand om ett ämne ändras 

procentsatsen i uppdraget till 50% ämne och 50% fritids med planeringstid 

främst mot det ämne de är ansvariga i. Vårt resultat tyder på att detta är en 

lösning som fungerar bra och som personalen trivs med.  
 

“...asså det är uppdelat i 50/50 mina anställningar då eller min anställning och 

där har jag så pass mycket planeringstid att jag hinner sköta det. Och jag hinner 

ändå vara med på våra möten. Nu är jag här 3 dagar i veckan och det funkar 

bra.” Alfonso, Fritidslärare  

 

Arbetsbelastningen som blir för personalen med detta upplägget är rektorn väl 

insatt i och är medveten om hur det påverkar utformningen av verksamheten. 

Detta speglas i Mintzberg (2009) beskrivning om hur en ledare tar tillvara på 

de möjligheter som finns inom organisationen och använder dem på ett klokt 

vis. Ett aktivt ledarskap skapar med andra ord ramar för ett väldigt 

mångfasetterat yrke som blir hanterbart för fritidshemspersonalen och en 

anställningsform de kan känna en trygghet i. Vilket i sig leder vidare till att 

fritidslärarna får förutsättningarna till att kunna skapa en yrkesidentitet i 

organisationen.  

 

7.6 Sammanfattning  

 
Det finns många fördelar för skolledarna med att ha en flexibel yrkesgrupp 

som kan utföra flera olika uppdrag i en tjänst, både inom skola och fritidshem. 

Att kunna tillföra ämnesundervisning, gå in som resurs och samtidigt vara den 

personen som verkar för elevernas sociala och relationella utveckling. Att 

kunna vara en flexibel lärare som går att använda inom många uppdrag inom 

verksamheten gör så att det många gånger uppstår en trygghet hos skolledarna 

att fritidslärarna kan gå in och täcka upp om det blir bortfall i 

personalgruppen. Detta medför en trygghet både för eleverna och för 

personalen att den som tar över känner elevgruppen och är insatt i skolämnet 

eleverna läser. Bilden av fritidspedagoger som en flexibel yrkesgrupp verkar 

etablerad hos både fritidslärare och skolledare men som Svensson (2008) 

beskriver så är bristen på standardisering något som kan göra att yrkesgruppen 

känner sig splittrad med en otydlig professionsidentitet. Då fritidslärarna är 

sedda som en ”flexibel” yrkesgrupp är de användbara i många olika områden 

utav skolledarna. Skolledarnas aktiva ledarskap är avgörande för hur de 
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organiseras i verksamheten. Bland de svarande skolledarna kan vi se olika 

strategier för att organisera och leda sina fritidslärare, vi kan också se hur 

fritidslärarna upplever detta. När det finns ramar för samverkan och en aktiv 

insyn i verksamheten från rektorernas sida verkar fritidslärarna uppfatta 

ledningen och förutsättningarna för arbetet som gott, medan en brist på ramar 

och insyn visar det motsatta.   
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8 Diskussion  

I detta avsnitt så diskuterar vi vår resultatsanalys utifrån tidigare forskning och 

egna tankar. 

8.1 Yrkesidentiteten  
 

En del av syftet med uppsatsen är att få svar på hur de nyexaminerade 

fritidslärarna ute i skolorna uppfattar sin yrkesidentitet. Svaren vi fått visar att 

frågan inte har några självklara svar och det var även en anledning till varför 

vi ville undersöka frågan.   

Att skapa sig en yrkesidentitet skriver Heggen (2008) görs utifrån sig själv och 

den sociala struktur vi befinner oss i. Nu är det ju dock så att miljön 

fritidslärarna vistas i varierar mycket under en dag och även de 

sociala strukturerna skiftar. Vad vi tolkat fram ur svaren vi fått är att det i och 

med den nya utbildningen med ett praktiskt estetiskt ämne inte går att 

sammanfatta hela fritidslärarens uppdrag i en yrkesidentitet. Då den sociala 

strukturen skiljer sig betydligt mellan undervisning i skola och fritidshem så 

upplever fritidslärarna sig ha två yrken och där med även två yrkesidentiteter, 

en i skolan och en på fritidshemmet. För de fritidslärare som undervisar i ett 

ämne blir detta extra tydligt och det har medfört att det lättare kan definiera 

sig i dessa två yrkesidentiteter. Detta bottnar ut i att bli en stor yrkesidentitet 

där du rör dig mellan flera professionella identiteter med olika definitioner 

beroende på vad du undervisar i. Liknande resultat har framkommit 

i Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) forskning där de skriver att 

fritidslärarna med den nya utbildningen dels identifierar sig som lärare under 

skoldagen och som fritidspedagoger på fritidshemmet. Ackesjö, Nordänger 

och Lindqvist (2016) beskriver denna dubbla tillhörighet i sitt yrke som 

en hybrid professionell identitet.  

Det största ansvaret för att denna hybrida profession ska få en given plats i 

skolan ligger på skolledningen. I vårt resultat framkom det att den störta 

utmaningen i detta var att skapa en hållbar arbetsmiljö för fritidslärarna. Dahl 

och Karlsudd (2015) skriver att fritidsläraryrket befinner sig i en pågående 

förändringsprocess där skolans agenda tar allt större plats. Kan det vara så att 

en förändring redan skett i och med att fritidslärarna nu även har behörigheter 

att undervisa i skolan i ett praktiskt estetiskt ämne. Kanske ligger det fortsatta 

förändringsarbetet på skolledningen nu för att forma en skola och ett 

fritidshem där gränserna för de olika verksamheterna mer suddas ut. I alla fall 

när det kommer till personalfrågan. En utav våra svarande skolledare beskriver 

att hon länge arbetat för en skola där det är personalens förmågor ses i 

förstahand och deras titel i andra hand. Hon menar att arbeta på det här viset 

för arbetslaget mer samma och det öppnar upp för fler samarbeten utanför 

ramarna av verksamheterna.   
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Den nu mer tydliga positionen i skolans verksamhet för de fritidslärare som 

arbetar med sitt behöriga ämne menar våra svarande har lett till en högre status 

av yrket som fritidslärare, liknande svar som har även framkommit i Dahl och 

Karlsudds (2015) forskning.  

 

8.2 Dubbla uppdraget  
 

Att vi utför ett dubbelt uppdrag som många gånger ser väldigt olika ut från 

skola till skola är en avgörande del i fritidslärarnas identitetsskapande. Vi 

kommer nedan lyfta några utav förändringarna som ligger till grund för 

problematiken med att skapa sig en bestämd yrkesidentitet som fritidslärare.   

Fritidslärare har under många år haft ett dubbelt uppdrag i verksamheten, det 

i skolan och det i fritidshemmet. Flera forskare (Calander, 1999; Haglund, 

2016; Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012; Anderssons, 2013; Dahl & 

Karlsudd, 2015; Lager, 2015) skriver hur fritidsverksamheten allt mer hamnar 

under skolans agenda, detta ses även i vårt resultat på många sätt. Dels så har 

fritidslärarna med den nya utbildningen nu ett eget ämne och deras plats i 

skolan har i och med detta blivit mer befäst och definierad än tidigare. Våra 

svaranden beskriver sin ämneskompetens som något de är stolta över och 

värnar om. Liknande uttalanden kan vi finna i tidigare forskning men då pratas 

det främst om att fritidshemmet och den traditionella fritidspedagogiken är 

något som man värnar om och som behöver skyddas från skolans utbredning 

(Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016). Det finns en stor uppsjö av olika 

utformningar av hur yrket ser ut under dagtid, Calander (1999) och Andersson 

(2013) beskriver några utav dem som understödjaren, hjälparen, 

backuppläraren, läraren i sociala förmågor och den kompletterande 

fritidsläraren. Jämför vi med de utsagor vi har om att arbeta som 

kompletterande fritidslärare eller hjälplärare så svarar flertalet i vår studie att 

det är mer önskvärt att gå som ämneslärare under skoltid. Dessa utrycker även 

en oro för att skolan tar för stor kraft från fritidspersonalen när de går in i 

fritidsverksamheten på eftermiddagarna och i likhet med flera 

forskare (Haglund, 2016; Andersson, 2013; Lager, 2015) så uttrycker de ett 

motstånd till att skolans agenda tar över verksamheten allt mer. Men när vi 

kommer till uppdelningen ämneslärare - fritidslärare så visar vårt resultat på 

att de svarande ställer sig positivt till denna versionen av det dubbla 

uppdraget.   

Tillkomsten utav ämneskompetensen i utbildningen upplever vi har lett fram 

till en tydligare definition av yrket. Även om fritidslärarna med denna sorts 

tjänst upplever att de har två olika yrken så är det två mer tydligt definierade 

yrken än om man jämför med vad tidigare utbildningar mynnat ut i. De har 

ämnesläraridentiteten i sitt ämne och fritidsidentiteteten på fritidshemmet. 

Som Calander (1999) och flera andra forskare (Haglund, 2016; Saar, Löfdahl 

& Hjalmarsson, 2012; Anderssons, 2013; Dahl & Karlsudd, 2015; Lager, 
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2015) skriver så har fritidslärarnas ansvarsområden gått från att komplettera 

hemmet till att komplettera skolan med praktiska inslag till skolans teoretiska 

undervisning. 2001 kom den första utbildningen för fritidslärare som var mer 

integrerad mot skollärarnas utbildning (Rohlin, 2001). Med den nya 

utbildningen som introduceras 2011 för fritidslärare och som ger behörighet i 

ett praktiskt estetiskt ämne så verkar utvecklingen fortsatt gå emot en 

“skolifiering” av fritidsläraryrket, ett resultat av detta är att vissa fritidslärare 

nu är autonoma i såväl sin undervisning i skolan som på fritidshemmet.   

Det ser väldigt olika ut från skola till skola vilka uppdrag som ingår i tjänsten 

för fritidslärare. Andishmand (2017) skriver att när fritidslärarnas kompetens 

lyfts in i skolan så kan detta ha en positiv påverkan på fritidslärarnas yrkesroll 

då deras kunskaper blir mer synliga i skolan, men samtidigt att det kan få 

negativa påföljder då yrkesrollen blir mer delad. Hon skriver även att den 

fritidspedagogiska verksamheten undergrävs när detta sker. Vårt resultat talar 

både för och emot detta. Ur en rektorssynpunkt så framkommer det i likhet 

med Andishmand att det finns en oro för att de som har en ämnesbehörighet 

inte blir lika delaktiga i fritidshemsverksamheten. Ur fritidslärarnas perspektiv 

så känns de mer positiva till att både ha ett ämne och vad det tillför till 

fritidsverksamheten. Andersson (2013) skriver att i och med att fritidslärarnas 

ämneskunskaper i det sociala och relationella inte återfinns under skoldagen 

så kan detta leda till att fritidslärares insatser blir otydliga (a.a.). Att 

fritidslärarna nu går in med ett ämne kan även leda till att denna otydligheten 

försvinner och att statusen inom skolan för fritidslärare blir högre när de 

kunskaper de tillför och undervisar i blir mer synligt.   

 

8.3 Organisation  
 

Här lyfter vi och diskuterar vår andra frågeställning Hur skapar skolledare 

förutsättningar för fritidslärare att forma sin yrkesidentitet? Utöver att 

fritidslärarnas flexibilitet som yrkesgrupp används flitigt i organisationen 

står nu skolledarna inför ytterligare en förändring när nu fritidslärare med ett 

praktiskt estetiskt ämne tillkommer i verksamheten.  

Calander (1999) definierar fritidslärarens roll under skoldagen i tre kategorier, 

understödjaren, den underställda och hjälparen. Under skoldagen står 

fritidsläraren under styrning av skolläraren, skollärarens auktoritet är högre 

skattad menar han, i både fritidshem och skola.  

En av de intressantaste slutsatser vi kunnat slå fast är att det tillkommit två 

kategorier i fritidslärarens roll under skoldagen. Dels framgår det att 

fritidslärare mer och mer börjat användas som elevassistenter och dels så har 

den nya utbildningen medfört att vi också fått en relativt given plats i skolans 

undervisning i och med behörigheten i ett praktiskt estetiskt ämne. Det 

sistnämnda har dock medfört att skolornas organisationer står för nya 

utmaningar med att strukturera arbetstiden för fritidslärarna på ett hållbart 
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vis. Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) beskriver 

liksom Calander (1999) problematiken med att finnas både i skolans 

verksamhet och på fritidshemmet, vi kan se att detta varit ett problem länge 

eftersom det är 17 år mellan dessa avhandlingar. En skola vi gjort intervjuer 

på har valt att anställa sina fritidslärare med en anställning som består av 50% 

ämnesundervisning och 50% fritidshem. Vi tror att detta kan vara något som 

kommer bli än mer vanligt i framtiden, svaren från skolledare och fritidslärare 

som talar om problematiken med att organisera en undervisande fritidslärares 

arbetsdag pekar på just detta. Vi ser dock att skolledarna ställer sig tveksamma 

till att släppa på fritidslärarna som en flexibel yrkesgrupp. Något som även ses 

i Ackesjö, Nordänger, och Lindqvists, (2016) resultat. Det framkommer i vårt 

resultat en oro för att fritidshemsverksamheten tappar kvalitet om samtliga 

fritidslärare har ett ämne som de undervisar i. Vi ser även en antydan till att 

det för skolledaren är önskvärt med en flexibel yrkesgrupp som kan agera 

elevassistent, vikarie, resurs osv av ekonomiska skäl. Det är kostnadseffektivt 

att använda sig av fritidslärarpersonal när andra yrkesgrupper drabbas av 

resursbrist och personalbortfall. Bland våra svarande kan vi se att det finns en 

stor trygghet i att ha två bestämda områden att agera inom, sitt ämne och fritids 

på eftermiddagen. I Ackesjö, Lindqvist och Nordängers (2018) resultat så 

upplevs den nya hybridprofessionen fortfarande som ny i skolans värd och 

som något som de får kämpa för att hävda. Skulle dessa roller bli befästa i 

verksamheten skulle fritidslärarna få möjlighet att skapa sig en yrkesidentitet 

som är starkt förankrad. Skolledarna å andra sidan skulle vid en sådan 

utveckling tappa möjligheten att använda sig av fritidslärarna som resurser, 

elevassistenter och vikarier.  

 

Som vi nämnt tidigare har två roller tillkommit sedan Calander beskrev en 

fritidslärares roller 1999, detta är en stor utmaning ifall man vill etablera en 

tydlig yrkesidentitet då en fritidslärares uppdrag skiljer sig än mer nu än vad 

det gjorde då, trots att den nya utbildningen till synes skulle kunna ge 

yrkeskåren en bestämd professionsidentitet. Samtidigt verkar dagens 

fritidslärare vara mer accepterade av lärarkåren, de svarande upplever i stor 

utsträckning ett gott samarbete med de andra lärarna och med den nya 

utbildningen är kanske glappet mellan fritidslärare och skollärare inte längre 

lika stort. Den mest kritiska aspekten för att en fritidslärare oavsett roll ska 

kunna utföra sitt arbete väl är relationen till skolledaren, ger organisationen 

nog med tid för planering och ställtider så tenderar de svarande att vara nöjda 

med sitt uppdrag.   
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8.4 Aktivt ledarskap  
 

Skolledarens ledarskap är en viktig aspekt av hur skolledarna skapar 

förutsättningar för sina fritidslärare. I resultatet har vi fått syn på olika 

ledarskapsstrategier i organisationen av verksamheten.   

Andersson (2013) beskriver att den mening och betydelse 

fritidshemsverksamheten tillmäts till stor del beror på skolledarens kunskaper 

om fritidshemmet. Ett aktivt ledarskap och en insyn i verksamheten möjliggör 

att en fungerande symbios mellan lärarrollen och fritidslärarrollen, utan dessa 

pusselbitar blir det svårt att säkerställa kvalitet för de båda rollerna.   

Bland de svarande uppfattar vi en viss stress med att hinna med sina 

arbetsuppgifter då tiden ibland inte räcker till. Vi ser en viss diskrepans mellan 

skolledare kring hur man tacklar dessa problem. Något som sticker ut är att i 

de fall där skolledaren är synlig för fritidslärarna och deltagande i den 

vardagliga verksamheten så finns det strategier för att hantera stress och 

schemafrågor på ett fungerande vis.   

En tolkning vi gjort gällande svaren vi fått är att det märkligt nog inte verkar 

vara tidigare erfarenhet av fritidshem hos skolledarna som är det viktigaste för 

att fritidslärarna ska trivas och verksamheten ska fungera väl. Mycket tyder på 

att engagemang, intresse och förståelse för fritidshemmet genom att vara 

deltagande i verksamheten och inkännande är viktigare än tidigare 

erfarenhet av att vara aktiv i verksamheten. Från fritidslärarna kan vi utläsa att 

de inte gör särskilt stor skillnad på om skolledaren är “gammal” fritidspedagog 

eller ej, viktigast för dem är att skolledaren förstår situationen för just sin 

verksamhet och dess unika förutsättningar/problem. Detta understödjs av 

Jonsson (2018) som beskriver att samarbetet mellan rektor och fritidshem samt 

hur mycket skolledaren engagerar sig för fritidshemmet avgör huruvida 

fritidslärarna får nog med tid till planering och möjlighet att utföra sina 

arbetsuppgifter väl.   

I den tidigare forskningen ställer vi frågan ifall det är skolans behov som styr 

eller om det är skolledarens syn på yrket. Svaret är utifrån våra intervjuer att 

fritidslärarna på de undersökta skolorna generellt är nöjda även om skolans 

behov är omfattande, ifall deras skolledare ger dem möjligheten att sköta sina 

arbetsuppgifter, oavsett om det är en, två eller fler uppdrag. Skolledarens syn 

på fritidsläraryrket är således inte ensamt avgörande utan ofta handlar det om 

att ge förutsättningar till att sköta flera roller inom samma yrke (Calander, 

1999; Ackesjö, Nordänger & Lindqvist 2016; Haglund, 2016; Andersson, 

2013; Munkhammar, 2001; Falkner & Ludvigsson, 2012). Ges dessa 

förutsättningar så tyder vårt resultat på att man som fritidslärare får större 

möjlighet att skapa sig en yrkesidentitet utifrån sina olika arbetsuppgifter. 

Yrket behöver få tid att “landa”. 
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9 Förslag till vidare forskning  

Vad vi fann intressant som vi inte sett mycket forskning om innan är 

betydelsen av skolledarnas ledarskap för fritidshemspersonalens utveckling av 

både ett hållbart arbete och skapandet av den egna yrkesidentiteten. Detta hade 

varit något som varit spännande att forska mer om.   

Det hade även varit intressant att fördjupa sig mer i om hur skolledarna formar 

verksamheten och använder sig av fritidslärarnas kompetenser i den, detta då 

bilden av fritidsläraryrket än idag ser väldigt olika ut från skola till skola.   

Vidare hade det även varit intressant att i framtiden forska mer 

om grundlärare med inriktning fritidshem med praktiskt estetiskt ämne då den 

fortfarande idag är en ung utbildning. Om några år kommer det att vara 

tydligare hur denna nya hybridprofession påverkat professionsidentiteten och 

hur de framtida fritidslärarna format sina yrkesidentiteter.  
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11 Bilaga   

Intervjuguide Lärare   
 

Det fetmarkerade i intervjuguiden har vi tänkt som våra huvudfrågor och de i 

normalfont som följdfrågor.    

 

Berätta om dig själv   

Hur många år har du arbetat i yrket?   

Vad är du anställd som (titel)?   

Vilken titel använder du själv för att beskriva ditt yrke?   

Undervisar du i ditt valda ämne?   

Berätta om tidigare beskrivningar av yrkesrollen - Hur beskriver du din yrkesroll?    

Känns det som du har ETT stort uppdrag inom skolverksamheten eller flera olika 

uppdrag?   

Har utbildningen bidragit till din yrkesroll?   
 

Hur ser en arbetsdag ut för dig?   

Vad består dina arbetsuppgifter utav under skoldag/fritidstid?   

Känner du att dina kunskaper i ämnet gett dig en annan kompetens än tidigare finns i 

verksamheten?   

Känner du att det finns en röd tråd i din undervisning från skola till fritidshem?   

Hur ser samarbetet med övrig skolpersonal ut?   

Hur upplever du fritidshemmets uppdrag?   
 

Upplever du att du har rätt kunskaper för det du utför idag i ditt arbete?   

Har utbildningen gett dig tillräckliga kunskaper för att utföra ditt yrke som det är nu?   

Har utbildningen grundat för de arbetssysslor du utför under skoldagen?   

Känner du att du har tillfört kunnande som det fanns ett behov av i fritidshemmet sen 

innan?   

Det har skrivits mycket om fritidslärarnas dubbla uppdrag i verksamheten i tidigare 

forskning. Vad är dina tankar om det dubbla uppdraget i din yrkesutövning?  
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Intervjuguide skolledare  

  

Det fetmarkerade i intervjuguiden har vi tänkt som våra huvudfrågor och de i 

normalfont som följdfrågor.    
 

Berätta om din yrkesbakgrund   
 

Vad innefattar en fritidslärares uppdrag enligt dig?   

Vad har era fritidspedagoger för arbetsuppgifter?   

Vad har du för tankar om det dubbla uppdrag fritidslärarna har i verksamheten idag?   

Hur ser ett väl fungerande fritidshem ut enligt dig?   

Ser du problem i den verksamhet som finns idag?   

 

Ser du fördelar med att anställa personal med den “nya” 

fritidslärarutbildningen, i så fall vilka?   

Hur ser behovet ut för de nya fritidslärarnas ämneskunskaper i verksamheten?   

Hur tar du del av fritidshemmets verksamhet?   

Hur vill du utveckla fritidshemmet?  
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Missiv 

Hej!  

Vi är två studenter, Sofie Nilsson och Robin Karlsson som går på 

programmet Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi är inne på 

vår sista termin och har till examensarbetet valt att fokusera på fritidslärares 

yrkesroll. Vi tycker detta är ett spännande ämne där det finns mycket att lära 

och vi vill därför fråga om det finns en möjlighet att få intervjua dig som 

rektor.   

Vi är nyfikna på hur nyexaminerade fritidslärarna ses ur olika perspektiv och 

hur dessa placeras inom skolans verksamhet. Hur ser man på dessa frågor i 

rollen som rektor?  

Vår studie skrivs med bakgrund av att vårt yrke gått igenom stora förändringar 

i flera omgångar. Ute på arbetsplatserna finner vi fritidslärare med vitt skilda 

arbetsuppgifter och utbildningar, vårt arbete syftar till att klargöra hur den 

nyexaminerade yrkeskåren upplever sitt yrke och vilken syn de har på sin roll 

som fritidslärare med tanke på den breda kompetens som finns inom 

yrkeskåren. Vi är också intresserade av hur olika skolor organiserar sin 

skoldag för fritidslärarna, hur används de en vanlig skoldag? Detta är något vi 

är särskilt intresserade av då de nya fritidslärarna är behöriga i ett ämne.    

Vi hoppas därav att även få komma i kontakt med och intervjua 

nyexaminerade fritidslärare med 1-4 års erfarenhet inom yrket på er skola.   

Följande frågor ämnar vår forskning kunna besvara:  

Vilka arbetsuppgifter/kompetenser är karaktäriserande för fritidsläraryrket och 

vad används de till under skoltid?  

Hur har den nya utbildningen påverkat yrkesrollen?  

De fyra huvudkraven inom forskning: informations-, samtyckes-

, konfidentialitets- och nyttjandekravet kommer att användas under 

intervjuerna och genom hela studiens process.  

Är det enklare för er med telefonintervju så är vi öppna för det då vi vet att det 

kan vara svårt att komma loss i verksamheten.   

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning  

Robin Karlsson   

tel. ********* mail. **********  

Sofie Nilsson   
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