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ABSTRACT  
 
Studien syftar till att belysa vad fritidspedagoger tillför skolan och hur de beskriver 
sin yrkesprofession. Tio intervjuer har genomförts med fritidspedagoger, fem män 
och fem kvinnor på fem olika skolor. Samtliga är överens om att de tillför skolan 
fritidspedagogisk kompetens. Det är kunskap i de estetiska ämnena, idrott, social 
kompetens, gruppdynamik och konflikthantering. De framhåller även att yrkets 
speciella karaktär som formas av att arbeta på fritidshem och i skola gör att de får en 
annan kunskap och relation till eleverna än den läraren har.  Olika förutsättningar när 
det gäller arbetsförhållanden, planeringstid och möjlighet för reflektion påverkar hur 
de upplever sitt arbete i skolan och om de trivs. I de fall då samarbetet fungerar väl 
har rektor varit tydlig med vad som är fritidspedagogens roll i skolan och att 
huvuduppdraget för fritidspedagogen är fritidshemmet. Vilken tradition skolan har 
att samarbeta med fritidspedagoger visar sig också ha betydelse för hur man tar till 
vara på kompetensen.  
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1 INTRODUKTION 
 
Fritidspedagogutbildningen har en brokig historia men uppdraget har sedan slutet av 
1800-talet varit att styra barns fritid i önskvärd riktning. Först under 30-talet började 
kommunerna att engagera sig i frågan. Den socialdemokratiska arbetarrörelsen ansåg 
det viktigt att alla barn oavsett klass skulle få möjlighet till rekreation och hjälp med 
läxläsning efter skoltid. Därmed var enligt Svensson (1981) fritidshemmets grund 
lagd. Barnets liv liknades vid arbetarens och eftermiddagshemmet skulle utgöra 
skolans motpol med fritid, rekreation och hobbyverksamhet. En utredning som fick 
namnet ”SIA” presenterades 1974 som förde med sig att fritidshemmet skulle 
integreras i skolan. Syftet var att kunna spara och samordna resurserna. Callander 
(1999) menar att: 

 
Fritidspedagogens yrke har emellertid en pedagogiskt kluven karaktär vilket gör 
det tveksamt att försöka fånga yrkets mångfacetterade funktioner som en helhet. 
Av allt att döma blir yrkets funktion(er) än oklarare i dagens integrerade 
verksamheter (Callander, 1999, s 43). 

 
”Många vet inte vad fritidspedagoger gör” menar Anna Staaf fritidspedagog i en 
artikel i Barometern OT (081010). Tillsammans med Line Isaksson tog hon initiativ 
till en konferens som samlade 200 fritidspedagoger från Kalmar, Borgholm, 
Mörbylånga och Nybro. Syftet var att diskutera yrkesrollen. Diskussionsfrågorna 
handlade bland annat om att lyfta fram det positiva med att vara fritidspedagog både 
på fritidshemmet och i skolan. Kan fritidspedagoger utveckla skolans arbete? 
Haglund (2004) framhåller i en avhandling att de kan det. Men att det beror på vilken 
inställning de själva har och på förväntningarna hos skolledning, lärare och 
föräldrar.   
 
Under mina VFU perioder har jag upplevt att fritidspedagogers arbete kan se väldigt 
olika ut. Huvuduppdraget för fritidspedagoger är fritidshemsverksamheten, men 
yrkesgruppen ingår även med lärare och förskollärare i arbetslag i skolan. Jag har 
funderat över hur de upplever sin medverkan i skolan och om de får använda sig av 
sina kunskaper de har som fritidspedagoger. Jag har även funderat över vilka 
kunskaper som är typiska för yrket. 
 
I den förnyade lärarutbildningen som sjösattes 2001 har flera lärosäten valt att 
utforma examen mot flera skolformer. I dag blir alla som tar sin examen från 
lärarutbildningen lärare med olika inriktningar och specialiseringar. Fritidspedagogik 
har inte funnits med som ett ämne på min lärarutbildning. Haglund (2004) tror att det 
kan upplevas som problematiskt av de lärarstudenter som tänkt sig att arbeta på 
fritidshem när det handlar om att betona ett eget område inom skolans verksamhet.  
 
På lärarförbundet menar man att det är viktigt att lärarstudenter får med sig 
grundläggande kunskaper om vad fritidspedagogisk kompetens är. Det handlar om 
att säkerställa att alla elever når läroplansmålen och får de kunskaper de har rätt till 
(Ämnesrådet fritidspedagogik, 2005). Haglund (2004) tar i sin avhandling upp vikten 
av att ge lärarstudenter förståelse för den kunskap, tradition och det förhållningssätt 
som den äldre generationens fritidspedagoger har och skriver:  
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Då fritidspedagogernas utbildning nu har förändrats och kommit att ingå i en 
med andra lärarkategorier gemensam lärarutbildning, är det angeläget att 
beskriva ”de gamla” fritidspedagogernas traditioner och yrkeskunskaper som ett 
inslag i den nya lärarutbildningen. På så vis finns det ytterligare möjligheter att 
ge de blivande lärarna i den nya utbildningen förståelse för de kunskaper, 
traditioner och förhållningssätt den äldre generationens fritidspedagoger har och 
använder sig av (Haglund, 2004, s ). 
 

Jag vill med det här arbetet undersöka vad fritidspedagoger tillför skolan, hur de 
upplever sin medverkan och hur de ser på sin specifika yrkeskompetens. 
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2 BAKGRUND 
 
Följande del avser att förklara professionsbegreppet och hur det påverkat lärares 
arbete. Därefter följer en beskrivning av vad som påverkar en 
professionaliseringsprocess. Avslutningsvis följer en beskrivning av lärarprofession, 
semiprofession och lärares professionella objekt.  
 

2.1 Professionsteorier 
 
Ordet profession betyder enligt Nationalencyklopedin ”yrke”. I 
samhällsvetenskapliga termer definieras begreppet som ”yrke vars auktoritet och 
status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad” 
(http://nationalencyklopedin.se, 2008-12-25). I temat över Bildningsborgerskapet 
under 1800-talet definierar en tysk forskningsantologi profession som ett 
heltidsarbete med grund i en lång specialiserad fackutbildning med anknytning till 
teori och vetenskap. Genom examina testas kunskaperna och beviset på kompetensen 
som examensbeviset garanterar ger rätten att kräva monopol på arbetsmarknaden. 
För att inte lekmän ska få inflytande över yrket utövar de professionella kontroll 
inifrån genom en sträng yrkesetik. När ett yrke förvandlar sig till en profession kallas 
det professionalisering Florin (2000). Hur professionerna uppkom sågs av den äldre 
professionssociologiska forskningen som kopplat till utövarnas speciella kunskaper 
och arbetets karaktär. Dessa motsvarade centrala behov i det sociala systemet. De 
yrken som betraktades som professioner hade det gemensamt att de var självständiga, 
hade klienter som de erbjöd service och att de var mer tillfredställda i sina jobb än 
andra grupper. Exempel på sådana yrken är: läkare, jurister och ingenjörer.  
 

2.1.1 Vad påverkar en professionaliseringsprocess?  
 
Den amerikanske sociologen Magali Sarfatti Larsson som tillhör de senare 
professionsforskarna beskriver hur professioner formas efter vilken relation de olika 
yrkena har till klasstrukturen. Sarfatti Larsson använder termen ”professionellt 
projekt” för att visa att professionaliseringsprocessen är en verksamhet som aktivt 
utvecklas och formas beroende av den ekonomiska utvecklingen. Sarfatti Larssons 
teori har blivit kritiserad eftersom den inte tagit tillräcklig hänsyn till statens starka 
ställning som aktör i professionernas utveckling utanför den angloamerikanska 
världen (Florin, 2000). 
 
Professionernas självständighet erövras menar Florin (2000) även genom strider både 
inom och utanför yrkesområdet. Det finns även en riktning inom den nyare 
professionaliseringsforskningen som lägger tyngdpunkten på de strategier 
professioner använder sig av. Hur de utifrån sin kunskapsbas bygger sin makt och 
idealiserar sin kunskap. I strategin ingår även att inhägna sig socialt för att skydda 
sig mot intrång från andra.  Den engelske statsvetaren Frank Parkin använder sig av 
teorin ”social closure”. Florin anser att denna teori kan komplettera Sarfatti Larssons 
strukturella ansats när lärarkårens professionaliseringsprocess skall analyseras. 
”Social closure” innefattar bland annat könsförtryck och dominans- och 
maktstrukturer. Parkins förklarar att det inte är själva kvinnodominansen i de 

http://nationalencyklopedin.se/
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såkallade semiprofessionerna som gjort att de bara kommit halvvägs i sin 
professionaliseringsutveckling. I stället ser Larsson bristen på möjligheter till 
maktpositioner i dessa yrken som orsak till att inte män sökt sig dit utan i stället 
valde de självklara professionerna (Florin, 2000). Aili och Brante (2006) lyfter fram 
begreppet professionalisering som den process yrkesgrupper drivit som innehåller 
bestämmande över yrket, utveckling och arbetsfördelning. Författarna hänvisar till 
specifik vetenskaplig kunskap och kompetens som tycks ge grupper rätten att mota 
bort andra från yrket. 
 

2.1.2 Lärarprofession och det professionella objektet 
 
Enligt Florin (2000) använde folkskollärarna under slutet av 1800-talet sig av både 
professionella och alternativa strategier i sin kollektiva organisering som författaren 
ser som ett professionellt projekt. Hon nämner följande delar. 
 

• En teoretisk utbildning som på sikt skulle öka yrkets status, kårandan och det 
sociala anseendet i yrket  

 
• Utestängning av grupper som saknade rätt utbildning 

 
• Alternativa strategier som innebar att på politisk väg få inflytande över 

skolpolitiken och skolorganisationen 
 

•  Övertyga statsmakten och lokalpolitikerna om sin kompetens och skicklighet 
som borde innebära förbättrade löner 

 
• De framhöll att deras lärarförening inte var att jämföra med arbetarnas 

fackföreningar   
 
”Det professionella objektet är det som ett yrke är till för att åstadkomma” (Carlgren 
& Marton, 2004, s 25). Det professionella objektet hos lärarna står för att utveckla 
förmågor och förhållningssätt hos eleverna. Ju större insikt läraren har om sitt 
professionella objekts beskaffenhet ju större möjlighet har hon att variera sina 
metoder och hjälpa barn som tänker och lär olika. Lärarnas professionalism handlar 
om att besitta egna kunskaper samt kunna lära ut dem till andra.   
 
Aili och Brante (2006) har i sin studie med hjälp av Abbotts professions teoretiska 
perspektiv undersökt i vilken grad lärarna utför arbetsuppgifter som kan anses 
kvalificerande. I det här sammanhanget kopplas kvalificerat lärararbete till förmågan 
att hantera avvikande fall, diskretionärt arbete samt problemhantering.  Ett avvikande 
fall förklaras här med förmågan att kunna hantera situationer som saknar ett fastställt 
säkert bästa sätt att lösa. Det handlar om situationer där möjligheten finns för lärare 
att använda specifik teoretisk kunskap. Till diskretionärt arbete hör föräldra- och 
elevkontakt, uppfostrande samtal med elever och handledning. Författaren anser att 
lärarna på skolorna har möjligheter att utföra kvalificerat arbete i den omfattning som 
rättfärdigar att inte anställa människor som saknar rätt utbildning. 
 
De svenska lärarnas fackliga organisationer har enligt Aili och Brante (2006) under 
de senaste decennierna föreslagit en professionalisering av läraryrket och menat att 
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lärare har egna speciella fackkunskaper. Samtidigt har Utbildningsdepartementet, 
Skolverket, och svenska Kommunförbundet lyft diskussionen att om lärare är 
professionella i denna mening så måste de på ett kvalificerat och genomgripande sätt 
aktivt arbeta med skolutveckling samt ta ansvar för problem inom skolan. (a.a.) 
Frågor som ständigt behandlas i lärarutbildningen är den vetenskapliga grunden i 
utbildningen, forskningsanknytningen, förändringsbenägenheten hos blivande lärare 
samt hur praktiken genomförs. I dagens lärarutbildning står ”den reflekterande 
praktikern” för förändringsberedskapen som efterfrågas (Carlgren & Marton, 2004, s 
101). Författarna framhåller att en professionell utbildning bör ge en teoretisk grund 
och intellektuella och praktiska verktyg för det framtida yrkets verksamhet.   
 

2.1.3 Fritidspedagogyrket – en semiprofession 
 
Haglund (2004) refererar till Etzioni som hävdar att fritidspedagogyrket är en 
semiprofession eftersom man inte uppfyller alla kriterier som ingår i 
professionsbegreppet. Några forskare som studerat yrken med en kvinnodominans 
har velat kalla läraryrket för en semiprofession. Dit räknas även till exempel 
sjuksköterskor, bibliotekarier och socialarbetare. Läraryrkets svårigheter att skaffa 
sig ett kunskapsmonopol som leder till maktpositioner tros ligga i att man inte 
lyckats skapa en tillräckligt exklusiv kunskapsbas. Enligt dessa forskare är 
kvinnodominansen i kåren en orsak till detta eftersom kvinnor enligt dessa forskare 
är mer inriktade på omsorg för familjen än att utveckla specialistkunskaper inom sitt 
område. Professionell status betraktas inte som lika viktigt för kvinnor att uppnå. 
Sarfatti Larsson framhåller dock att skulden inte är kvinnornas utan det bör sättas in i 
ett större sammanhang där könet är en viktig social kategori i samhällssystemet 
(Florin, 2000).  
 
Callander (1996) ser utvecklingen för fritidspedagoger efter högskolereformen 1977 
till idag som en professionaliseringsprocess. När fritidspedagogyrket formellt blev 
erkänt som ett läraryrke började kampen menar författaren om erkännande, 
yrkesidentitet och status inom skolvärlden.    

 
Utbildningsinstitutionens omstrukturering och förändringarna inom 
utbildningarna gör att fritidspedagogernas yrkesidentitet idag utvecklas mer 
genom yrkets närhet till skolan, och mindre i förhållande till barns och 
ungdomars tillvaro på fritiden (Callander, 1999, s 138). 

 
Semikvalificerande arbete kopplat till läraryrket beskriver Aili och Brante (2006) 
som föräldra- och elevkontakt med diskretionärt innehåll och oplanerad 
undervisning. Oplanerad undervisning kan till exempel vara undervisning av elever 
utanför lektionstid, hjälpa sjuka kolleger med deras klasser, prata med en elev som 
har frågor om ett prov. Fritidspedagogernas yrkeskunskaper är av tradition inte i 
någon högre grad ämnesspecifika och kan därför uppfattas som allmängiltiga menar 
författarna.     
 

2.1.4 Sammanfattning av vad som ingår i en lärarprofession 
 
Lärarkåren har sedan slutet av 1800-talet strävat efter en professionalisering av yrket. 
Professionalismen är att besitta egna kunskaper samt ha förmågan att lära ut dem till 
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eleverna. Lärare måste också utveckla kunskap om elevers olika sätt att lära för att på 
så sätt variera sina metoder och kunna möta barn som tänker olika. Lärares 
professionella objekt är elevers lärande. Följande punkter är kännetecknande för en 
lärarprofession: 
 

• En teoretisk utbildning på Högskola eller Universitet, ger yrket status 
 
• En gemensam kunskapsbas, AU (Det allmänna utbildningsområdet) i 

lärarutbildningen för att säkerställa en gemensam syn på kunskap och 
utveckling samt utveckla ett gemensamt yrkesspråk 

 
• Genom att variera sina metoder kunna utveckla förmågor och förhållningssätt 

hos eleverna och hjälpa barn som tänker och lär olika 
 
• I dagens lärarutbildning efterstävas en reflekterande praktiker som är benägen 

att förändra och utveckla verksamheten 
 

• Förmågan att hantera avvikande fall, vilket innebär att kunna hantera 
situationer som det inte finns en gemensam lösning på, till exempel läs- och 
skrivproblematik. 

 
• Förmågan att utföra diskretionärt arbete, såsom: föräldra- och elevkontakt, 

uppfostrande samtal med elever och handledning 
 

• Anseende, förtroende från det omgivande samhället 
 

2.2 Fritidspedagogutbildningen 
 
Johansson (1984) beskriver hur fritidspedagogutbildningen har sett ut sedan 1964 då 
förskollärarkåren tog initiativ till en utbildning som startade på prov på 
förskollärarseminariet i Norrköping. Två år senare kom utbildningen att förläggas till 
yrkesskolan. Grunden i utbildningen var förskollärarutbildningen och den riktade sig 
främst mot arbete med barn i låg- och mellanstadiet, men också mot verksamheter 
som till exempel äldreomsorgen.  
 
Samma år bildades Sveriges Fritidspedagogers Förening (SFF) som hävdade att även 
fritidspedagogutbildningen var en lärarutbildning och inget annat. I och med 
högskolereformen 1975-1977 förlades fritidspedagogutbildningen till 
lärarutbildningen. Syftet var att försöka få till stånd en samverkan mellan olika 
yrkesinriktningar. Genom att studenterna tillsammans fick reflektera över de olika 
pedagogiska traditionerna var intentionerna att perspektivet skulle utvidgas för den 
egna pedagogrollen och i sin tur leda till ett gott samarbete (Johansson, 1984). 
 
Under 80-talets andra hälft började man införa samlad skoldag. Detta förde med sig 
krav på ökade kunskaper hos pedagogerna och en förändring av lärarutbildningen. I 
takt med att skolan förändrades ökade också skillnaderna mellan klass- och 
ämneslärarna och andra lärarkategorier. Fritidspedagogutbildningen och 
förskollärarutbildningen kom att utökas till sex terminer. Utbildningarna ersattes 



9 

1993 med två inriktningar inom ett barn och ungdomspedagogiskt program som 
omfattade 120 poäng (Johansson, 1984). 
 
Den flexibla skolstarten som infördes 1991 medförde att barn redan vid 6 års ålder 
om föräldrarna önskade kunde få börja skolan. Detta ökade kraven på samarbete 
mellan lärare, förskollärare och fritidspedagoger eftersom nya kunskaper och ökad 
barnomsorgstid skulle behövas (Johansson, 1984). 
 

2.2.1 Den nya lärarutbildningen 
 
Rohlin (2001) beskriver den nya lärarutbildningen som ett resultat av de snabba 
förändringar som skett i samhället och som bidragit med en förändrad syn på barnet 
som forskande individ som stimuleras och utmanas att söka sin egen kunskap. Året 
1999 lämnade regeringen ett förslag om en förnyelse av lärarutbildningen, Att lära 
och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling (LUK) (SOU:1999:63). 
Den föreslog en gemensam bas i utbildningen, för att säkerställa garantin för en 
gemensam syn på kunskap och utveckling. När olika utbildningstraditioner ska 
utvecklas mot en ökad integrering måste lärarkåren menar man, utveckla en 
gemensam yrkesidentitet.  För att möjliggöra det krävs en utbildning som är 
likvärdig, men där studenter kan välja olika inriktningar och specialiseringar.  

 
Det nya läraruppdraget handlar om att ge individen möjlighet att utifrån sin sociala 
bakgrund, sina erfarenheter och intressen skapa sig en identitet. Om barn och 
ungdomar får det behovet tillgodosett kan också skolan upplevas som meningsfull. 
Lärare bör också sätta sig in i hur barn och ungdomar uttrycker sig i kulturella och 
sociala sammanhang samt att se varje individs behov och möjligheter. För att den 
pedagogiska verksamheten ska kunna utvecklas är det viktigt att föräldrar får 
information samt ges möjlighet till insyn i verksamheten. Det är även viktigt att 
samarbetet med föräldrarna fungerar. Skolan ska stå för och vårda det centrala 
kunskapssökandet hos människan (SOU:1999:63). 

 

2.2.2 Fritidspedagogik 
 
Fritidspedagogik handlar om att individuellt eller i grupp genom olika aktiviteter 
stödja och utveckla samspelet mellan barn – barn, vuxna – barn. I det ingår även 
aktiviteter som stimulerar barnen i tänkandet kring olika samhällsfenomen, en så 
kallad omvärldsorientering (SOU 1999:63). Utifrån Janssons (1992) studie framgår 
att pedagogiken bygger på ett antal principer som kan ses vägledande. En av dem 
innebär att behov och situationer som uppstår i verksamheten styr lärandet.  Lärandet 
har också ett mer socialt innehåll som innefattar ansvarstagande, relationer och 
kamratskap. Pedagogerna utgår från barnens intressen och erfarenheter och tar sin 
utgångspunkt i känslomässiga aspekter med en handlingsorienterad pedagogik. 
Följande definition ger Pedagogisk uppslagsbok (Lundgren, 1996): 

 
Fritidspedagogiken omfattar fritidshemmets/ skolbarnomsorgens pedagogiska 
verksamhet, barns och ungdomars fritid, uppfostran, utveckling och inlärning, 
utvecklingsbetingelser, könsrollsutveckling, socialisation och livsvillkor och 
dessas konsekvenser för det pedagogiska arbetet med barn och ungdom. 



10 

Dessutom studeras hur pedagogen kan delta i skapandet av sociala nätverk kring 
barn och ungdom (Lundgren, 1996, s 190).  

 

2.2.3 SIA-utredningen, fritidspedagogens väg in i skolan  
 
Svensson (1981) beskriver hur den så kallade SIA-skolan växte fram. SIA- och 
barnstugeutredarna lämnade 1974 ett förslag i betänkandet Barns fritid (SOU 
1974:42) som innebar att fritidshemmet skulle integreras i skolan. Syftet var att spara 
och att kunna samordna resurserna. Utredningen resulterade också i en samlad 
skoldag som innebar att organiserade aktiviteter skulle komplettera skolans lektioner 
inom skoldagen. Fritidshemmen och föreningslivet blev viktiga samverkanspartners. 
Arbetslag blev också ett resultat av arbetslagsidén (SOU 1974:53).  
 
Enligt SIA-utredarna hade skolan under längre tid haft pedagogiska och sociala 
problem som man definierat som individrelaterade och åtgärderna hade varit 
kostsamma. För att råda bot på det måste man i framtiden i större utsträckning 
förändra miljön och det måste ske kollektivt. Ett led i det var att integrera 
fritidsverksamheten i skolarbetet med syfte att få kontakt med institutioner och 
verksamheter utanför skolan. En förhoppning var också att införandet av nya 
personalkategorier i skolan skulle bidra till att lösa skolans sociala problem 
(Svensson, 1981).   
 
Svensson (1981) framhåller att det är fritidens personal som bidrar till samverkan 
och blir hjälplärare i skolan. Lärarna menar han håller fast vid sina ansvars- och 
arbetsområden samt funktioner i verksamhet och yrkesinnehåll. Persson (2008) 
refererar till Wiechel som menar att vad som gör det svårt för olika lärargrupper att 
samarbeta är att de har olika föreställningar om barn och om varandras verksamheter. 
I grunden ligger olika referensramar och traditioner. Det menar även Fredriksson 
(1993) och tillägger att de ojämna relationerna mellan förskollärare, fritidspedagoger 
och lärare bygger på skillnader i status men också på att yrkenas samhälliga uppdrag 
ser olika ut.  
 

2.3 Tidigare forskning 
 
I följande del kommer tidigare forskning att belysa studiens problemområde och 
övergår sedan till att redovisa resultaten från främst fyra avhandlingar som belyser 
ämnet. Rohlin (1988) undersöker barnomsorgspersonalens föreställningar om sin 
yrkeskompetens och dess värde. Hansen (1999) och Callander (1999) undersöker 
interaktionen mellan lärare och fritidspedagoger. Munkhammar (2001) undersöker i 
sin studie hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar en samverkan samt 
Haglund (2004) har studerat fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan. 
 

2.3.1 Fritidspedagogens yrkesidentitet 
 
Johansson (1984) menar att den kollektiva yrkesrollen utgör grunden för 
identifikation med yrket. Det kollektiva innefattar yrkestraditioner, kåranda, yrkets 
professionalisering och utbildning. Gemensamma riktlinjer och mål med arbetet och 
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verksamheten har en viktig psykologisk uppgift för en positiv förstärkning och 
bekräftelse av yrkesidentiteten. Callander (1999) framhåller i sin studie att 
fritidspedagogen på grund av sin korta historia haft svårare än förskollärarna att hitta 
sin egen yrkesidentitet.  
 

Fritidspedagogens yrke har emellertid en pedagogiskt kluven karaktär vilket gör 
det tveksamt att försöka fånga yrkets mångfacetterade funktioner som en helhet. 
Av allt att döma blir yrkets funktion(er) än oklarare i dagens integrerade 
verksamheter (Callander, 1999, s 43). 

 
Författaren hävdar att identitetskrisen blir ett faktum för de fritidspedagoger som ser 
sig som fritidens pedagoger när mötet med skolpedagogiken leder till en urholkning 
av det som fritidspedagogen ser som kärnan i sin yrkesidentitet. Många lärare har 
enligt Hansen (1999) relativt lite kunskap om fritidspedagogyrket. Lärarna bildar sig 
oftast menar hon en uppfattning om yrket utifrån de enskilda företrädare man 
kommer i kontakt med. Fritidspedagogens yrkesidentitet har alltid menar hon slitits 
mellan rekreationstanken på fritidshemmet och den pedagogiskt inriktade 
undervisningen. Även om fritidspedagogerna i Hansens studie upplever att lärarna 
har högre status är de stolta över sitt yrke.  
 

Också fritidspedagogerna betonar ofta att de är stolta över sitt yrke, och reagerar 
negativt när de blir kallade ”fritidsledare”. De understryker att de vill vara 
fritidspedagoger och att yrket är viktigt, trots låg status och allmän okunskap om 
yrket (Hansen, 1999, s 246).  

 
Även i Rohlins (1988) studie framkommer att fritidspedagogerna har en positiv 
självbild när de beskriver sin yrkeskompetens, men att kunskapen inte är synlig och 
därför inte blir uppmärksammad och värderad. 
               

2.3.2 Fritidspedagogens specifika kunskaper 
 
Till skillnad från läraren står fritidspedagogen enligt Hansen (1999) för 
vardagskunskaper och håller i praktiska aktiviteter som leder till avkoppling och 
rekreation samt arbetar på ett sätt så att barns sociala förmågor utvecklas. Lärarna i 
författarens undersökning framhåller främst två områden som kännetecknar 
fritidspedagogers kompetens. Det första är kunskaper och färdigheter inom det 
praktiskt - estetiska området. Det andra är kunskaper om barn och barns utveckling.  
Rohlin (1988) tar upp tre centrala teman som återkommer när fritidspedagoger 
uttryckt sin yrkeskompetens. De är: barns utveckling, social fostran samt pedagogisk 
kompetens.  
 
Haglund (2004) framhåller att det ligger i fritidspedagogens intresse att ge stöd till 
individuella barn för att på olika sätt försöka förbättra deras självförtroende. En 
fritidspedagog uttrycker tillfredsställelse då han hjälpt till vid konfliktlösning. 
Författaren menar att en sådan insats kan kännas mer betydelsefull än att ha utfört en 
avancerad uppgift i skapande verksamhet. Även praktiska aktiviteter betraktas som 
viktiga eftersom de bidrar till ett annat sätt att lära in kunskap till skillnad från 
arbetet i klassrumsundervisningen. Motiven till fritidshemmets integrering i skolan 
var enligt Callander (1999) att låta fritidspedagogerna föra in sin pedagogiska 
kompetens i skolan, vilken saknade sådan. Elevens lärande och elevaktiga arbetssätt 
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skulle sättas i centrum. Även den sociala aspekten ansågs som viktig. Men tyvärr 
finns ingen anledning att tro att den fritidshemspedagogiskt grundade kompetensen 
kommer att tillvaratas när skolan utvecklas menar Callander. Författaren uttrycker 
vidare att hur fritidspedagogens arbete ska se ut styrs av förändringar i skolan, 
beroende på hur den obligatoriska skolan organiserar och genomför sin undervisning. 
 

Nu ses fritidspedagogen huvudsakligen som en länk mellan skolundervisningens 
teoretiska innehåll och dess praktiska tillämpning. Fritidspedagogens 
undervisningskompetens anses bäst komma till sin rätt i de så kallade praktiskt-
estetiska ämnena (Callander, 1999, s 27). 

 
Haglund (2004) utgår från termer om det socialt inriktade systemet och framhåller att 
för de fritidspedagoger som praktiskt inriktat sig på detta är det viktigaste för barnen 
i skolan att känna sig trygga. Dessa fritidspedagoger motiverar ställningstagandet 
med att om barnet inte är tryggt har det svårt att ta in kunskap. Trygghet åstadkoms 
enligt fritidspedagogen genom att ”man ser barnet” och bemöter det där han/hon 
befinner sig just nu. Det görs genom samtal om hur barnet mår och om vardagliga 
ting. Det framstår som viktigt att bry sig om barnen och uppmärksamma dem. Som 
fritidspedagog förhåller man sig till hur barnen mår och till de signaler man läser av. 
Fritidspedagogerna anser att det är viktigt att barnet får social träning så att det 
utvecklas både enskilt och genom samarbete i grupp. Att inneha en social kompetens 
ses av dem som en viktig kunskap inför framtida sammanhang.  
 

2.4 Fritidspedagogens arbete i skolan 
 
Haglund (2004) redovisar tre olika kategorier av hur fritidspedagoger bedriver sitt 
arbete. De är den socialt inriktade praktiken, den skolinriktade praktiken samt den 
integrerade praktiken. I den socialt inriktade praktiken ingår att hjälpa och stödja 
barnen i deras relationer så att det blir ett bra samspel mellan barnen. Haglund lyfter 
fram tre olika företeelser som utmärker fritidspedagogens socialt inriktade praktik. 
De är:  

• en vilja att avgränsa sig rumsligt och innehållsmässigt  
• betoning på barns sociala utveckling och trygghet   
• de pedagogiska verktyg man använder  

 
Den skolinriktade praktiken handlar mest om att lära barnen läsa och skriva. 
Konkreta kunskapsmål och arbetsdisciplin underlättar för läraren att kontrollera 
barnens arbete. För fritidspedagogen kan de befintliga reglerna och lärarnas 
undervisning upplevas som främmande att använda och svåra att förändra. För att 
undvika konflikter träder de därför tillbaka och låter lärarna dominera i interaktionen 
och reproducera sin praktik. I den integrerade praktiken förenas skolans och 
fritidshemmets traditioner. Lärare, förskollärare och fritidspedagoger utvecklar 
tillsammans en yrkespraktik som bygger på acceptans och respekt för varandras 
intresseområden. Eftersom de arbetar väldigt nära varandra och att man i arbetslaget 
tar del av varandras arbete, utbyter tankar om verksamheten och om enskilda barn, 
ges möjligheten att utveckla verksamheten (Haglund, 2004). Närvaron av 
fritidspedagoger i skolan menar Callander (1999) medför att undervisningen både 
blir mer tillfredställande då den kan ske i mindre grupper så att arbetet blir mer 
elevcentrerat och i helklass med fler vuxna som barnet kan prata med.   
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2.4.1 Praktiska redskap i fritidspedagogens arbete 
 
De praktiska aktiviteterna beskriver Haglund (2004) som skapande i bild, form och 
drama samt olika motorikövningar. Haglund menar att aktiviteterna som ingår i 
fritidspedagogens strukturerade verksamhet syftar till att stärka barnen, ge dem bättre 
självförtroende och trygghet som i sin tur leder till ett bättre samarbete, också mellan 
pojkar och flickor. Aktiviteterna är ett redskap som fritidspedagogen använder sig av 
för att nå sina mål. 
 

Användandet av de olika aktiviteterna ses som ett aktivt förfarande för att på 
olika sätt stärka barnen. Detta innebär att om man t.ex. använder sig av dans i sin 
verksamhet är det primära med dansen inte nödvändigtvis att barnen ska lära sig 
dansstegen. Dans är snarare ett sätt att ge barnen motorisk träning där de 
dessutom tillskansar sig ett bättre självförtroende som också kan märkas i den 
övriga verksamheten. Dans ses även som ett roligt sätt att lära sig att ta hänsyn 
och låta pojkar och flickor umgås och ha kontakt med varandra (Haglund, 2004, 
s 123). 

 
Leken lyfts fram som ett exempel på hur barnen förutom att ha roligt tränar den 
sociala förmågan samt lär sig regler att följa i samspel med andra. Leken är på så vis 
viktig för gruppens sociala träning och trivsel. Den mindre strukturerade leken 
används som ett redskap av fritidspedagogen för att kunna observera barnen. Utifrån 
observationerna kan man se hur barnen samarbetar samt utvecklas socialt. Eftersom 
leken skiljer sig mycket från den formella undervisningen kan den ibland 
ifrågasättas, men den är legitim och ett viktigt inslag i fritidspedagogens verksamhet 
(Haglund, 2004). 
 
Fritidspedagogen skiljer enligt Haglund (2004) på det arbete de bedriver under 
skoltid och det arbete som utförs på fritidshemmet. De strukturerar de olika 
verksamheter olika. Det handlar om den planerade PA (praktiskt arbete) tiden under 
skoltid och verksamheten som bedrivs på fritidshemmet. Det arbete som utförs under 
skoltid struktureras mer noga än fritidstiden som måste vara mer flexibel då det rör 
sig om en icke obligatorisk verksamhet som bedrivs på barnens fritid. Dock behöver 
inte aktiviteternas innehåll och mål under och efter skoltid skilja sig åt. 
 

2.4.2 Hur ser samverkan i skolan ut? 
 
Enligt Munkhammars (2001) studie blir arbetslaget ett forum för uppdelning av 
ansvarsuppgifter utifrån kompetens och intresse, men reflektionen samt en kritisk 
granskning av hur verksamheten fungerar och kan utvecklas vidare saknas. Det 
framstår som viktigt för arbetslaget att finna balans i skolarbetet för att barnen inte 
ska bli ”skoltrötta”. Balansen skapar arbetslaget genom variation och omväxling av 
innehåll och metoder. Variationen står fritidspedagogen och förskolläraren för. Dessa 
”hjälpgummor” leder till att läraren kan fortsätta att arbeta i samma spår.  
 

Den varierande och omväxlande verksamhet som arbetslaget formar ställer inga 
krav på att läraren ska förändra sitt sätt att arbeta i klassrummet. Istället kan 
förskolläraren och fritidspedagogen betraktas som ”hjälpgummor” som 
därigenom skapar en legitimitet och blir en förutsättning för att läraren kan 
fortsätta att arbeta som hon tidigare gjort (Munkhammar, 2001, s 140). 
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Eftersom det praktiska samarbetet nästan endast sker i skolans klassrum där läraren 
har huvudansvaret så kommer fritidshemstraditionen i skymundan. Pedagogerna 
upplever att de saknar tid för gemensam planering samt reflekterande samtal om sin 
praktik. Det leder till att man inte har möjlighet att förklara för varandra hur man vill 
arbeta tillsammans. ”Överlevnads grejen” blir enligt Munkhammar (2001) tema 
arbete. En lärare uttrycker att fritidspedagogen hon arbetar tillsammans med blir för 
mycket lärare och därför inte erbjuder barnen tillräcklig variation.  
 
Resultatet visar också att föräldrarnas förväntningar påverkar pedagogernas tankar 
om sitt arbete och sin utveckling. Både lärare och fritidspedagoger upplever att 
sjuåringarnas föräldrar förväntar sig en undervisning i vilken barnen lär sig läsa, 
skriva och räkna och där leken betraktas som ett hot mot det. Sexåringarnas föräldrar 
däremot tycker att leken och lusten att lära är det viktigaste. Även om ambitionen 
hos arbetslaget finns till att samarbeta så klarar man det inte på egen hand. 
Pedagogerna menar att för att lyckas med samarbetet behövs en pedagogisk ledare 
som ger stöd, tid och vägledning (Munkhammar, 2001). 
 
Haglunds (2004) studie visar dock att det finns en grupp fritidspedagoger som helst 
vill utföra sitt arbete med barnen i sin egen miljö, skild från skolans klassrum. 
Fördelar med det menar man är att allt material finns där samt att man efter skolan är 
på plats för att i lugn och ro kunna ta emot fritidsbarnen när de slutar skolan. De 
fritidspedagoger som väljer att bedriva skolarbetet i fritidshemmets lokaler gör det 
främst av praktiska skäl eftersom det gör det lättare att planera och genomföra 
verksamheten. 
 
I vissa fall ligger fritidshemmets lokal inne i själva skolbyggnaden och i andra fall 
finns verksamheten i ett separat hus intill skolan. Utifrån sina skolscheman kommer 
barnen dit för att genomföra olika slags aktiviteter. Dessa fritidspedagoger samverkar 
även med lärare och man träffas någon gång i veckan för att planera tillsammans. 
Planering rör oftast samtal om enskilda barn och inte i så stor utsträckning det 
konkreta innehållet i skolverksamheten. Fritidspedagogerna vill själva kunna påverka 
sin praktik i skolan och inte låta sig styras av lärarna och deras undervisning. De 
anser att det är viktigt för barnen med omväxling i form av annat innehåll och 
arbetssätt än det vanliga skolarbetet. Fritidspedagoger ser en risk med att arbeta i 
klassrummet för att då användas som hjälplärare, assistent och få utföra sysslor som 
att rätta böcker och dra stenciler. De menar att det inte är det de utbildat sig till 
(Haglund, 2004). 
 
Att samarbeta med lärare som har ett liknande synsätt som fritidspedagogen leder till 
att en önskan om avgränsning inte blir lika viktig. Då fritidspedagogen samarbetar 
med läraren i dennas klassrum tangerar fritidspedagogernas praktik att bli 
skolinriktad. En fritidspedagog framhåller att han försöker kompromissa med läraren 
om hur hans medverkan skall gestalta sig och hur det stöd han ger läraren skall 
fungera. Han försöker ge förslag på hur de tillsammans kan gå tillväga i sitt arbete i 
klassrummet. Fritidspedagogen framhåller också att då han tvingas arbeta i 
klassrummet blir det oavsiktligt så att läraren bestämmer innehållet, metoderna och 
vilka regler och gränser som gäller (Haglund, 2004). 
 
Den skolinriktade praktiken påverkar fritidspedagogen till att följa i lärarens spår och 
rikta sin uppmärksamhet mot olika ämneskunskaper. Därför blir fritidspedagogens 
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roll i sådana sammanhang att stödja enskilda barn och agera resurs samt vara ett 
allmänt stöd för hela klassen. Det arbete som fritidspedagogen själv ansvarar för t.ex. 
dans, skapande, gymnastik och samtal om etik planerar och ansvarar 
fritidspedagogen själv för. Fritidspedagogernas egna föreställningar om hur 
skolarbetet bör bedrivas ligger till grund för hur dessa kommer att agera där 
(Haglund, 2004). 
 
I en forskningsöversikt av Persson (2008) refereras till Persson (1999) som redovisar 
ett handledningsprojekt med syftet att öka integreringen av de olika lärargrupperna i 
arbetslaget. De tre strategierna är:  
 
- Markering av gränserna mellan ansvarsområden: arbetsuppgifterna har en given 
uppdelning mellan förskolläraren, fritidspedagogen och grundskolläraren 
 
- Anpassning till den rådande kulturen: samverkan sker på skolans villkor 
 
- Efter personlig kompetens: arbetslaget utgår från pedagogernas kompetenser och 
man har en friare rollfördelning och ett tillåtande samtalsklimat  
 
Den sist nämnda strategin ses i integrationsprocessen som den mest fruktbara.   
 
Callander (1999) framhåller även att fritidspedagogens sociala och praktiska arbete 
kan leda till att den traditionella lärarrollen inte blir tvungen att utvecklas för att möta 
de nya krav som ställs i skolan. Han menar att den pedagogiska kvalitén skulle bli 
bättre om de båda yrkesgrupperna istället för att tvingas samverka skulle börja 
samarbeta med varandra.  
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3 SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på vad fritidspedagoger anser sig tillföra 
skolan, hur de upplever sitt arbete och hur de beskriver sin specifika 
yrkeskompetens. Följande delar fokuseras: 
 

• Egen undervisning/verksamhet 
• Egen kompetens 
• Samverkan med lärare 
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4 METOD 
 
Metoden avser att redovisa val av metod, undersökningsgrupp, genomförande av 
undersökningen, databearbetning samt metodens tillförlitlighet och giltighet. 
 

4.1 Val av metod 
 
För att undersöka hur fritidspedagoger upplever sitt arbete i skolan och hur de 
beskriver sina specifika kompetenser har jag valt att använda mig av den 
halvstrukturerade intervjun.  
 
I den halvstrukturerade intervjun ger respondenten enligt Lantz (1993) sin syn på det 
som intervjuaren anser vara meningsfullt. Intervjuarens förförståelse eller teoretiska 
utgångspunkter bestämmer vad som är viktigt att undersöka.   

 
Uppgiften är att söka fånga hur respondenten gestaltar fenomenet och tillskriver 
det mening. Meningen är som tidigare sagts alltid sammanhangsbestämd och det 
är individens person och erfarenhet som utgör det kontext mot vilket fenomenet 
får mening och kan förstås (Lantz, 1993, s 35). 
 

Mina intervjufrågor är standardiserade eftersom de ställs i samma ordning till alla 
respondenter. Frågorna är däremot inte beroende av varandra. 
 

4.1.1 Den kvalitativa intervjun 
 
I den kvalitativa intervjun ges respondenten möjlighet menar Patel och Davidson 
(2003) att svara på frågorna med egna ord. Syftet med den kvalitativa intervjun är att 
identifiera och synliggöra den intervjuades uppfattning om ett fenomen eller något i 
dens livsvärld. I intervjun är både intervjuare och respondent medskapare i samtalet. 
Det är viktigt att intervjuaren skapar en intervju situation i vilken respondenten inte 
blir hämmad. Det kan handla om att använda ett språk, gester och kroppsspråk som 
är relevant i respondentens sociala sammanhang. Det är en fördel om intervjuare har 
förkunskaper om det område som studien ska belysa. Författarna skriver: 
 

Inom hermeneutiken utgör förförståelsen en naturlig utgångspunkt i 
tolkningsprocessen fram mot förståelse. I detta sammanhang ingår såväl 
forskarens teoretiska kunskaper som subjektiva och känslomässiga erfarenheter 
som en naturlig del för att kunna genomföra en kvalitativ intervju (Patel & 
Davidson, 2003 s 79).   

 

4.1.2 För och nackdelar med den halvstrukturerade metoden 
 
 Fördelar med den halvstrukturerade intervjun är att respondenten svarar på det som 
intervjuaren anser är viktigt att få veta. Intervjuerna är oftast jämförbara vid en 
analys (Lantz, 1993). I den halvstrukturerade intervjun kan respondenten få känslan 
att det är han/hon som person som ska undersökas, vilket det inte är frågan om. 
Därför är det viktigt att frågorna inte har en attityd eller ett värderande innehåll. 
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Nackdelen är att respondentens svarsutrymme begränsas och styrs av intervjuarens 
frågor i en viss riktning (Patel & Davidson, 2003). 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Yrkesutövarna valdes med hänsyn till praktisk genomförbarhet, utbildning, 
geografiskt område, storlek på skola, ålder, år i yrket och kön. Jag ansåg det också 
som viktigt att ha en jämn könsfördelning. Syftet var att få ett så brett spektra som 
möjligt. Fem fritidspedagoger arbetar på skolor jag har haft kontakt med under min 
utbildningstid. Fritidspedagogerna har arbetat mellan 8–25 år i yrket. Skola 5 är en 
F-9 skola, skola 4 är en F-5 skola och de andra tre är F-6 skolor. Skola 1 är belägen 
på landsbygden med cirka 65 elever. Skola 2 är också en landsbygdsskola med cirka 
90 elever. Skola 3 är belägen i ett litet samhälle med cirka 165 elever. Skola 4 är 
belägen några kilometer utanför en medelstor stad med cirka 160 elever. Skola 5 är 
belägen i en medelstor stad och har cirka 600 elever.    
 

4.3 Genomförande 
 
Innan jag genomförde intervjuerna ringde jag respondenterna och frågade om de var 
intresserade att medverka i min undersökning. Sedan skickade jag ut ett missivbrev 
(Bilaga 1) i vilket jag beskrev syftet med undersökningen samt intervjufrågorna så att 
respondenterna hade möjlighet att i lugn och ro förbereda sig. Enligt Lantz (1993) är 
det viktigt att respondenten får bakgrundsinformation, tidsram för intervjun, sättet 
den ska dokumenteras på och hur resultatet ska bearbetas och komma andra till del. 
Information om det fick respondenterna dels genom missivbrev och muntlig 
information vid förfrågan om medverkan. Intervjuerna skedde i enrum och tog 
mellan 30 minuter till 50 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på band. För mig 
var det viktigt att respondenterna kände sig bekväma i intervjusituationen och att jag 
som intervjuare var genuint intresserad av deras tankar, känslor och åsikter. Det är 
viktigt att intervjuaren möter respondenten med en accepterande hållning som gör att 
han/hon vågar pröva sina tankar menar Lantz (1993).   

 
För att våga pröva en tankegång, behöver respondenten en i grunden välvilligt 
lyssnande intervjuare som kan möta honom/henne. Detsamma gäller i all 
inlärning och i allt prövande. För att respondenten skall få utrymme att tänka i 
intervjusituationen, krävs att intervjuaren har en accepterande hållning som 
innefattar förståelse av att prövande med nödvändighet innebär risk för 
misslyckande (Lantz, 1993, s 126). 
 

4.3.1 Provintervju 
 
Efter att ha läst in mig på det område som skulle bilda bakgrund till min studie 
formulerades frågorna och jag bestämde mig för att använda bandspelare i 
dokumentationen. Att lyssna och anteckna samtidigt är svårt om man är ovan, det 
betonar även Lantz (1993). Jag tog sedan kontakt med en av de respondenter som 
också kommer att medverka i undersökningen och skickade därefter iväg ett 
missivbrev. I brevet beskrevs syftet med undersökningen samt intervjufrågorna så att 
respondenten hade möjlighet att i lugn och ro förbereda sig. En provintervju 
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genomfördes för att ta reda på om frågorna motsvarade mitt syfte med studien. Lantz 
menar att intervjuaren bör genomföra provintervjuer som efter bearbetning kan 
synliggöra frågornas relevans i förhållande till syftet med undersökningen. 
Respondenten informerades även om att synpunkter på frågornas innehåll var 
välkomna. Intervjun spelades in på band och analyserades sedan. Några frågor 
förtydligades och någon lades till. 
  

4.3.2 Etiska regler 
 
Det är även viktigt menar Lantz (1993) med etiska regler för genomförandet av 
intervjun. Etiska regler innefattar tystnadsplikt, anonymitet, respondentens självklara 
rätt att när som helst avbryta intervjun samt att han/hon fått tillräcklig information 
för att kunna överväga en medverkan. Respondenterna informerades muntligt om 
sina rättigheter.  
 

4.4 Databearbetning 
 
Jag valde att bearbeta intervjuerna kvalitativt. Intervjuerna skrevs ordagrant ut och 
gicks sedan grundligt igenom. Genom att bilda kategorier för innehållet försökte jag 
få ett överskådligt resultat. Kategorierna utgick dels från de tre områden jag 
formulerat i mitt syfte och dels från beskrivningar jag funnit i resultatet av 
intervjuerna. Med olika färgpennor strök jag under vilka svar som hörde till vilken 
kategori. Sedan gicks varje enskild kategori igenom igen och återigen markerades 
med färgpenna olika teman som fick bilda underkategorier.  
 

4.4.1  Reliabilitet och validitet 
 
Som metod har jag använt mig av den halvstrukturerade intervjun som gör det 
möjligt att jämföra svaren på frågorna. Det skriver även Lantz (1993) om. Då 
intervjuerna spelades in på band har jag haft möjlighet att lyssna på dem många 
gånger och kunna skriva ner intervjuerna ordagrant. Det ökar reliabiliteten (eller 
tillförlitligheten) menar Lantz. Närvaron av bandspelare kan av respondenterna 
upplevas som hämmande (Patel & Davidson, 2003).  Jag upplevde dock inte att det 
påverkade respondenterna under intervju situationen.  
 
Validiteten (eller giltigheten) i undersökningen kan ökas då instrumentet prövas 
innan den egentliga undersökningen påbörjas. Jag valde därför att göra en 
provintervju i vilken mina frågor prövades. Svaren jag fick svarade upp till syftet 
med undersökningen. Patel & Davidson (2003) menar att validiteten är beroende av 
om vi undersöker det vi vill undersöka. Jag var även inläst på det område jag hade 
som avsikt att undersöka. Lantz (1993) framhåller att intervjuarens kunskaper om 
undersökningsområdet styr intervjun och bidrar till avgränsning av problemområde. 
Jag tror att det skulle bli ett liknande resultat om undersökningen genomfördes igen. 
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5 RESULTAT 
 
Tio intervjuer har gjorts med fritidspedagoger på fem olika skolor. Könsfördelningen 
är lika. Samtliga fritidspedagoger har fritidspedagogutbildning och har arbetat mellan 
8-25 år i yrket. Jag kommer att använda mig av fingerade namn eftersom det 
underlättar resultat redovisningen 
 
Figuren nedan avser att ge en överblick av de olika delarna i resultatet. 
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5.1 Beskrivning av egen undervisning/verksamhet 
 
I respondenternas beskrivning av sina arbetsuppgifter i skolan ingår idrott, estetiska 
ämnen (bild, musik och drama), Social emotionell träning (SET), Värdegrundsarbete, 
Språkträning, resurslärare, personlig assistent, No, utepass, religion, engelska och 
matematik.  
 
När respondenterna beskriver sina arbetsuppgifter i skolan blir fyra faktorer tydliga. 
Dessa faktorer styr fritidspedagogernas egen undervisning/verksamhet i skolan. Det 
handlar om egen kompetens, intresse hos pedagogen, vilja att bedriva en viss typ av 
arbete samt behov i skolan och i klassen.  
 
Att genomföra idrottslektioner ingår i 8 av 10 respondenters arbetsuppgifter. Ämnet 
har ingått i deras utbildning och flertalet uttrycker även ett eget intresse för idrott.  
 

Den sociala biten är en kompetens säger Mats, idrotten också. Vi är många här 
på skolan som älskar idrotten som är fritidspedagoger.  

 
Några respondenter upplever även att lärarna gärna överlåter idrotten till 
fritidspedagogen som är mer intresserad och kunnig. 
 

Jag planerar den och håller mycket i den och det är naturligt för mig eftersom jag 
är intresserad av idrott. Sen kanske du har en lärare som inte är så där jätte 
intresserad av idrott och då blir det onaturligt om hon ska stå och hålla i en 
fotbollsövning som inte kan fotboll. 

 
Bild ingår också i de flesta av respondenternas egen undervisning och man arbetar 
även tillsammans med läraren i ämnet. Bild, liksom drama och musik ingår i de 
estetiska ämnena som ingått i deras utbildning. Några av respondenterna uttrycker 
även att de är praktiskt lagda och kreativa och att de därför får ta de praktiska 
ämnena. Det är också viktigt tycker några att kombinera olika ämnen i skolan. Lena 
säger att:  
 

Man kan ju kombinera både natur, bild, idrott och lekar med utemiljö, så då 
kommer ju alla våra ämnen in tycker jag, skapande, drama och musik.  
 

Åsa menar att hon försöker knyta ihop olika ämnen som bild, natur och teknik 
eftersom hon tycker att det ska finnas ett samband mellan olika områden i skolan för 
att det inte ska upplevas lösryckt för eleverna.  
 
I de naturorienterande ämnena står fritidspedagogerna i min undersökningsgrupp för 
den praktiska delen och lärarna för den teoretiska. Erik ansvarar för NTA 
(Naturvetenskap och Teknik för alla) med år 1 och beskriver att de går igenom olika 
experiment på hans lektioner. Fritidspedagogerna möjliggör även 
utomhuspedagogisk verksamhet eftersom det i stora klasser krävs att man är fler 
vuxna när man till exempel ska laga mat ute. ”Vi kan göra mer saker” säger Per  
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Vi är ute mycket, ute eftermiddagar en gång i veckan. Vi lagar mat ute på 
stormkök. Det klarar du inte av själv med 24 3:or. Ute och cyklar med dem gör 
du inte själv.  
 

Marie tycker att det är viktigt att man som fritidspedagog kan mycket om friluftsliv. 
SET som betyder social emotionell träning ingår i några av respondenternas egen 
verksamhet. Peter berättar att han har de flesta lektioner i SET och att han och 
läraren då delar klassen. Också Åsa beskriver att hon har arbetat mycket med social 
kompetens. Innehållet skapar hon själv. Ibland sker det utifrån berättelser hon skriver 
som tar upp problem hon upplevt i klassen. 
 

I social kompetens jobbar jag mycket utifrån små berättelser, någonting som har 
hänt som jag märkt att det finns en tendens av i klassen. Barnen får sedan ge tips 
på hur dessa personer kan lösa sina problem. Man jobbar i mindre grupper, 
uppdelat pojkar för sig och flickor för sig. 

 
Språkträning och berättarstund ingår i Sofias egen verksamhet. Hon beskriver att 
syftet med berättarstunden är att barnen vågar prata och ha en åsikt i gruppen samt 
lyssna på varandra. 
 

Berättarstunden går ut på att lära barnen att våga prata i grupp och ha en åsikt i 
gruppen. Att lyssna på varandra som är en bristvara idag. Jag berättar sagor och 
de berättar sagor för mig med hjälp av sagokort och annat. De lär sig återberätta. 

 
Några respondenter arbetar delvis som extra resurs för barn med särskilda behov en 
av respondenterna är personlig assistent till två barn. Karl menar att hans arbete med 
dessa barn leder till att klassen blir lugnare och läraren tycker att han behövs. 
 

Jag tror att det är så att när det är vissa elever som är lite stökiga som jag får ta 
hand om så att man får lite lugn i klassen. Att vi hjälps åt läraren och jag med 
klassen så mycket det går och de trivs med det och tycker att det är bra att jag är 
därinne. 

 
”Jag kan gå ut med enskilda barn” säger Marie ”och de kan dela i halvklass när jag är 
där.”  
 
Vilka ämnen respondenterna bedriver undervisning i styrs delvis av respondentens 
eget intresse för ämnet. ”Är du med och planerar tillsammans med läraren så kan 
man påverka den biten” säger Peter ”Det bygger mycket på eget intresse.” Karin 
berättar att hon har ett stort intresse för religion och därför fått det ämnet delegerat av 
den lärare hon arbetar tillsammans med. 
 

Religionen funkar på så sätt att eftersom inte jag har behörighet för att ha 
religion, jag har bara ett större intresse för att ha religion så har jag fått det 
delegerat av den grundskollärare som jag arbetar närmast tillsammans med. Hon 
kollar ju så att jag följer och gör det som hon skulle ha gjort, fast hon gör ju 
annat som hon är bättre på än just religionen. 

 
En respondent som arbetar mycket tillsammans med läraren i klassen berättar att han 
ibland får ta halva klassen och arbeta praktiskt med matematik. Det kan handla om 
att bygga olika figurer.  
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Men vi gör mycket tillsammans. Vi delar på klassen och jobbar med matte. Vi 
kan bygga ihop olika geometrifigurer. Jag tror att läraren förväntar sig att vi har 
den praktiska biten. 

 
Lena berättar att hon brukar få vara med på engelskan eftersom klassen är stor och 
några elever behöver extra hjälp.  
 

De har stora klasser så de är jätte tacksamma att jag kan gå in och vara med på 
engelskan och kunna gå ut med enskilda elever som har det svårt. 
 

5.2 Fritidspedagogernas beskrivning av sin kompetens 
 
När respondenterna beskriver sin kompetens gör de det delvis kopplat till sin 
utbildning och till de ämnen som ingått i den och till uppdraget på fritidshemmet. 
Arbetet på fritidshemmet leder till att fritidspedagogen lär känna barnen väl, 
utvecklar förtroende och kunskaper som är viktiga både på fritidshemmet och i 
skolan.   
 

5.2.1 Kunskap genom utbildning och tradition för fritidspedagoger 
 
Lena berättar att det i utbildningen ingått: Skapande (bild, musik och drama), idrott, 
lekar, natur, utomhuspedagogik och pedagogik. Åsa lägger till psykologin och 
metodiken och beskriver sig ha stor nytta av ämnena i sitt arbete med grupper och 
gruppens påverkan på individen.  
 

Sen har man stor kunskap av pedagogiken, metodiken och psykologin. Vi har ju 
läst de bitarna mycket i utbildningen. Det har man ju stor nytta av för en ökad 
förståelse i hur barn reagerar i gruppsammanhang. Det läste vi mycket, hur man 
påverkas av att vara i en större grupp. 
 

Karin tar upp specifika områden som hon säger att jobbet bygger på. Om dessa 
områden ingått i utbildningen är dock oklart. Det handlar om rörelse och hälsa, 
språket, kulturen, identiteten, inflytande och ansvar. 
 

Rörelse och hälsa pratar vi också mycket om. Språket naturligtvis, kulturen och 
identiteten, inflytande och ansvar, det är det vi bygger vårt jobb på. Sen går man 
inte omkring och tänker att man gör det hela tiden men det finns ju där, det är 
vårt förhållningssätt. 

 

5.2.2 Fritidspedagogens uppdrag 
 
Fritidspedagogens huvuduppdrag är fritidshemmet, men man ingår även i arbetslag i 
skolan. För fritidspedagogerna i undersökningsgruppen ser arbetet i skolan lite olika 
ut. Några arbetar både i förskoleklass och i skolan. Flertalet bedriver undervisning i 
flera klasser och arbetar också som resurs. Övriga arbetar tillsammans med läraren i 
en klass. Mats säger att hans arbetsuppgifter, förutom de fasta idrottslektionerna 
också styrs av vad de för tillfället arbetar med i klassen. 
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Det går lite i vågor. Ibland jobbar vi med något tema, då kan det bli mycket att 
jag tar halvklasser.  

 
Flertalet ser fördelar med att följa barnen både på fritids och under skoltid. Marie 
säger: 
 

Jag får se barnen i en annan verksamhet, hur de fungerar med andra kamrater. 
För det är ju inte alla som går på fritids 
 

 
Lär känna barnen 
 
Samtliga respondenter berättar att eftersom de träffar barnen både på morgonen 
innan skolan börjar, under skoltid och på eftermiddagen lär de känna barnen bättre än 
läraren. De menar att de ser helheten och bygger upp en nära relation till barnen. Per 
berättar att han även är med barnen ute på rasterna eftersom han tycker att 
fritidspedagoger har ett ansvar för att barnen fungerar ihop och trivs i skolan. 
 

Rasten är en viktig del av skolan. Funkar rasten så funkar ofta lektionen efter. 
Funkar inte rasten så har vi en bra tid efter att lösa det och det är ju lektionstid. 
Så märker man att det är mycket konflikter på rasterna så får man ju hitta på 
saker, sätta igång lekar. Ofta uppkommer bråken för att de inte har något att göra 
på rasten och där har vi ett ansvar som fritidspedagoger att se till att det sociala, 
att barnen trivs i skolan. Det känner jag att det är en stor bit. Det är en fördel att 
man träffar barnen hela dagarna. 

 
Per ger uttryck för att det är en fördel att han träffar barnen hela dagarna och därför 
kan vara med och påverka förhållandena för barnen under skoldagen så att de trivs. 
Även Åsa betonar också att det är viktigt att se helheten och att ha förståelse för 
barnens olika villkor och förutsättningar i skolan. 
 

Sen tycker jag att det är viktigt att man har en helhetssyn. Jag vill kunna se och 
förstå att vissa barn faktiskt har kommit klockan sex. När de börjar skolan har de 
redan varit igång ett antal timmar. Att ha den förståelsen att de kanske är trötta 
klockan tio. Då har de gjort många timmar. 

 
Genom att man som fritidspedagog träffar barnen mycket är det lättare att 
uppmärksamma deras intressen säger Karin och sedan bygga på de intressena. Det 
finns mycket kunskap menar hon som man kan få ut av ett sandbygge. 
 

Vi ser oftast helheten och personligen så tror jag kanske att vi oftast kommer 
närmare barnet än vad grundskolläraren gör för den har ju annat den ska, den har 
ju en annan professionalitet. Vi kan oftast snappa upp de intressen som ungarna 
har och bygga på dem på andra sätt än vad läraren har möjlighet till inne i 
klassrummet. Alltså vet jag en unge som tycker att det är jätte roligt att hålla på 
med att bygga i sanden så försöker man ju utveckla det till en kunskap på något 
sätt. Det finns mycket man kan lägga in i ett sandbygge.   
 

Karin menar att grundskolläraren har sin professionalitet och fritidspedagogen sin. 
Fritidspedagogens professionalitet säger hon är att följa barnet i samspel med andra, i 
sin identitetsutveckling och att man som fritidspedagog ser helheten runt barnet. Man 
blir mer kompis med eleverna berättar Karl eftersom att han lär känna barnen och de 
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lär känna honom. Eleverna vet att de kan komma till honom och prata både i skolan 
och på fritiden.  
 
När respondenterna svarar på frågan: ”Vilka speciella kompetenser kännetecknar 
yrket och vilka kompetenser anser du att du har” nämner samtliga följande områden:  
 

• Social kompetens  
• Konflikthantering 
• Flexibilitet  
• Kunskap om individen och gruppen 
 
 

Social kompetens 
 
Samtliga respondenter anser att det är viktigt att man som fritidspedagog är socialt 
kompetent och att man också lär ut det till barnen genom samtal och övningar. 
”Fritidspedagoger är ofta duktiga på den sociala biten” säger Karin. Hon förklarar 
det med att de ser hela barnet, både det som händer i skolan och det som händer på 
fritids. De flesta barn menar hon berättar jätte mycket om sin familj och kompisar 
och att det därför är lättare för henne som fritidspedagog att jobba med den sociala 
biten och med barnets utveckling som individ. 
 

De flesta barn berättar ju jätte mycket om sina kompisar, släktingar, familjen och 
allt vad det kan vara och fritidsintressen och så där. Det gör ju att vi har större 
möjligheter att snappa upp de bitarna och därför är det lättare för oss att jobba 
med den sociala biten, både barnets, det enskilda barnets identitetsutveckling 
men också i samarbetet med alla de andra i samspelet med gruppen. Så det är väl 
bland det allra viktigaste tycker jag, den sociala biten, både som enskild individ 
och i gruppen. 

 
Att lära ut social kompetens ingår i de flesta av respondenternas beskrivning av sitt 
arbete. Det gör man på olika sätt. Peter berättar att han jobbar med SET som betyder 
social emotionell träning. Åsa gör det med hjälp av små berättelser som hon skriver. 
Berättelserna tar upp dilemman som hon märkt en tendens av i klassen och eleverna 
får utifrån berättelserna hjälpas åt att lösa problemen. Hon menar att läraren också 
har förmågan att prata med elever men att hon som fritidspedagog har tiden.  
 

Sen tycker jag också att det här med den sociala biten, läraren har också 
förmågan att prata med elever, men vi har mer tiden. Vi kan ta oss tiden att prata 
med elever tror jag än vad lärare känner ibland. 

 
Fritidspedagogens arbete bygger på att man har en stor social kompetens säger Sofia. 
Hon menar att det i det ingår att kunna lyssna av, att vara lyhörd och att man har 
humor, att det kan underlätta om man ska ta upp jobbiga och tunga saker med 
föräldrar och barn. Fritidspedagoger måste kunna hantera många olika sociala 
kontakter säger Marie.  
 

Man måste kunna klara mängder av olika, med lärare, olika lärare, föräldrar och 
barn.  

 
Erik menar också att han som fritidspedagog får barnen att komma överrens 
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Konflikthantering 
 
Med konflikthantering arbetar man mycket som fritidspedagog berättar Karin. Det 
beror på att eftersom hon är mycket tillsammans med barnen ser hon också vad som 
händer i gruppen.  
 

Vi möter ju barnen hela tiden och det är viktigt att se alla ungar. Det händer ju 
jätte mycket, konflikthantering är ju en jätte viktig sak. Där är man ju med 
många, många gånger per dag, fast man inte vet om det.  

 
Peter tycker att det är ett plus för fritidspedagogen att de är med under skoldagen och 
då vet om det hänt jobbiga saker och varit konflikter i skolan när barnen sen kommer 
till fritids. Han menar att den sociala biten och konfliktlösning är de kompetenser 
som kännetecknar yrket. 
 
 
Flexibilitet 
 
De flesta av respondenterna uppger att det som fritidspedagog är viktigt att vara 
flexibel. Man måste ha förmågan att snabbt kunna ställa om från en situation till en 
annan. ”Man får ju hela tiden ändra om” säger Sofia ”och då får man inte få panik” 
Karl menar att det är viktigt att som fritidspedagog vara öppen för olika möjligheter 
och att det alltid finns en möjlighet att lösa ett problem. Som svar på frågan ”vilka 
speciella kompetenser som kännetecknar yrket” säger han:  
 

Att vara väldigt flexibel, att inte vara låst utan att det alltid finns en möjlighet att 
kunna lösa nåt som dyker upp, men framför allt flexibel.  
 

Respondenterna ger också uttryck för att det blir svårt att arbeta som fritidspedagog 
om man inte är flexibel. En av respondenterna tror att det då blir svårt att hitta en 
lärare som vill ha honom med i sin klass. Han säger:  
 

Det är himla bra om du är flexibel. Skulle jag vara fyrkantig så skulle det vara 
jätte svårt. Det hade inte varit många lärare som hade velat jobba med mig, ha 
mig upp i sin klass. Så om man är flexibel är det ju bra. 
 

Per menar att man på utbildningen betonat de estetiska ämnena och idrott, men att 
han tycker att kompetensen som kännetecknar yrket är att man är flexibel och kan 
anpassa sig till hur verkligheten ser ut. Han tycker även att ett kännetecken för 
fritidspedagoger är att man är påhittig. 
 
 
Kunskap om individen och gruppen 
 
Som fritidspedagog tillbringar man i stort sett hela dagarna tillsammans med barnen. 
Det berättar samtliga respondenter. Det leder till att fritidspedagogen lär känna 
barnen, både enskilt och i samspel med andra. Mats berättar:  
 

Sen finns det positiva grejer med att vara inne i skolan. Jag kan lära känna de 
barnen mycket bättre. De som kommer ner nu vid halv två. Jag känner ju de 
mycket bättre än vad läraren känner dem. För jag kanske träffade dem vid sju i 
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morse. Vi satt och spelade spel tillsammans mellan sju och åtta och var inne och 
käkade frukost ihop och sen i klassrummet och så har vi gympa. Sen kommer de 
hit ner och vi gör grejer tillsammans.  

 
Han tror att fritidspedagoger utan att tänka så mycket på det jobbar med att få ihop 
barnen till en fungerande grupp. I sitt arbete på fritids träffar han många barn från 
olika klasser och det ser han sig ha stor nytta av i skolan då det handlar om att få 
ihop klassen till en fungerande grupp. Han tar upp idrotten som ett exempel på hur 
han låter olika grupper arbeta tillsammans.  
 

Den halvklassen med den halvklassen. Vi jobbar tillsammans och gör saker 
tillsammans så att man fungerar som grupp.  
 

Åsa tycker att hon har stor nytta av pedagogiken, metodiken och psykologin som hon 
läst i sin utbildning. Kunskapen har gett henne en ökad förståelse för hur barn 
reagerar i gruppsammanhang. Per menar att han ser barnen på ett annat sätt eftersom 
han är med både i skolan, på rasten och på eftermiddagen då de har mycket 
aktiviteter. Han lär sig hur barnen fungerar tillsammans och vad de kan behöva ändra 
på. I det arbetet använder han sig av samtal och övningar. 
 

Att man är med barnen och har ett intresse för dem. Kanske inte att de ska lära 
sig en massa saker utan att de funkar med andra. Att man ser att den funkar inte 
med den i de situationerna och det måste vi jobba med. Att man kan använda alla 
de andra till att påverka just en elev med samtal och övningar.  

 
Han berättar att det finns barn som fungerar bättre på fritids än i skolan och att han 
kan ta med den kunskapen till skolan. Tillsammans med läraren kan man sedan 
diskutera varför det är så. Det ger honom också en fördel i samtal med en förälder 
som är orolig för att dens barn inte har någon att leka med i skolan säger han. Han 
kan då berätta att på fritids leker hon med henne. Marie tycker att det är en stor 
fördel att också vara i skolan och få se hur barnen fungerar i en annan verksamhet 
och med andra kamrater än på fritids.  
 

5.3 Hur fritidspedagogerna upplever samverkan med lärarna 
 
För fritidspedagogerna i min undersökningsgrupp ser arbetet i skolan väldigt olika ut. 
Några av respondenterna beskriver att de mest planerar och genomför sin 
undervisning själv i olika klasser. Tiden räcker inte för att planera tillsammans med 
alla lärare.  
 

5.3.1 För lite planeringstid för samverkan och reflektion 
 
Flera respondenter upplever att de inte samverkar i någon högre grad med lärarna. 
Det beror på att de undervisar i flera klasser men inte har tillräcklig tid att 
gemensamt planera verksamheten och utvärdera och dokumentera sitt gemensamma 
arbete. Planeringen sköter de oftast själva liksom undervisningen. Marie berättar att 
hon arbetar i sex olika klasser. Planerar gör hon endast med läraren i en av klasserna. 
Läraren berättar då vad hon ska göra. På frågan: ”Vad tror du läraren anser vara 
syftet med samarbetet?” svarar hon att de ju får hjälp när hon är med i klassen. Hon 
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kan gå ut med enskilda barn och de kan dela klassen i halvklass. Hon tycker att hon 
har för många klasser i skolan och att det blir för många sociala kontakter. 
Planeringstiden upplever hon också som för lite i förhållande till hur många lektioner 
som måste planeras varje vecka.  
 
Att syftet med samarbetet är att kunna dela klasser i halvklasser upplever flera 
respondenter. ”De får mer kvalitetstid när jag tar halva klassen.” säger Erik. Enligt 
honom är det läraren som tjänar på att han tar hand om hennes klass. Sofia tillägger 
att hon har en förhoppning om att få in sin kompetens i skolan. ”Det lyfter ju lite” 
säger hon. Hon skulle önska att det fanns mer tid. Tid för egen reflektion och 
tillsammans med de andra lärarna. De behöver samtala om barnen. Hennes 
kompetens skulle då också komma mer till sin rätt eftersom hon ser helheten, både 
fritiden och skolan. Det är sällan hon får höra något positivt om sin kompetens och 
hon saknar feedback från rektor. Det är främst när det saknas personal i skolan som 
hon får rycka in. Hon säger:  
 

Mer feedback uppifrån. Det är inte så svårt att komma och fråga: Vad gör ni nu? 
Vad håller ni på med? Fungerar det? Då känner man, de har ju sett i alla fall. Det 
är sällan man får höra i skolan, ni med er kompetens. Utan fattas det folk, då, det 
kan fritidspedagogen göra. 

 
De har stora klasser berättar Lena, så de är jätte tacksamma att hon kan komma in 
och vara med på engelskan, matematiken och kunna gå ut med elever som har det 
svårt. Eftersom de har ont om personal och hon är i barngrupp hela tiden hinner hon 
inte reflektera tillsammans med lärarna. Men hon menar att man får vara flexibel och 
finna sig i allt.  
 

5.3.2 När samverkan fungerar 
 
Peter som främst arbetar tillsammans med läraren i en klass tycker att de båda vinner 
på att kunna dela klassen i halvklass. Det sker när han har idrott med halva klassen 
och under vissa matematik lektioner. Han beskriver samarbetet som positivt. Läraren 
är den som styr planeringen mest men om han har idéer så försöker de alltid att 
genomföra dem också.  
 

Jag är ju med och planerar. Vi bollar ju idéer, självklart är jag med och påverkar 
undervisningen. Säger jag någonting tas det ju alltid på allvar och så försöker vi 
hitta bra sätt. Läraren blir glad om man kommer med idéer, annars är det så lätt 
att det rullar på med det egna. 

 
Vi tänker lite olika säger han och att det är det som är så bra när olika 
yrkeskategorier arbetar tillsammans. Att vara behjälplig på lektionerna tycker han är 
ganska roligt eftersom han då bland annat får kunskap om hur det går för eleverna 
med läsning och matematik. Ordet hjälplärare menar han att många tycker låter så 
negativt, men att det beror på vilken värdering man lägger i ordet. Det kan vara 
lättare för mig som inte sätter betyg att bli mer kompis med eleverna och sitta och 
prata med dem säger han.  
 
Genom att vara två har vi också tiden att reda upp något som hänt ute på rasten. De 
respondenter som upplever att samarbetet fungerar framhåller även att rektor varit 



29 

tydlig med vad som är fritidspedagogens roll i skolan och har också sett värdet med 
att fritidsverksamheten på eftermiddagarna ska fungera. Mats upplever att rektorerna 
ser fritidspedagogernas kompetens och att de gör ett bra jobb på fritids på 
eftermiddagen. Om fritidspedagogerna är för trötta för att bedriva en bra 
fritidsverksamhet menar han slutar barnen på fritids och skolan måste dra ner på 
personal.  
 

5.3.3 Hjälplärare – positivt eller negativt? 
 
Att vara en hjälp i klassen upplever respondenterna på olika sätt. Några upplever det 
som positivt att kunna ”stötta upp” läraren, vara behjälplig på lektionerna och ha 
möjlighet att dela klassen i halvklass. Karin menar att det är viktigt att läraren förstår 
varför hon är där, vad som är hennes professionalitet. Professionaliteten är 
fritidspedagogiken och hur hon som fritidspedagog arbetar med barnen. Hon 
upplever att man i de lägre åldrarna länge har samarbetat med fritidspedagoger och 
lärarna tycker hon tar tacksamt emot och vill gärna samarbeta. Däremot var 
upplevelsen av samarbetet på mellanstadiet för några år sedan inte lika positiv. De 
förstod inte alls vad hon skulle göra där. Hon menar att rektorn inte varit tillräckligt 
tydlig med varför hon skulle vara där och att man inte hade traditionen med sig.  
 
Fritidspedagogik handlar inte om att vara någon hjälplärare säger hon. Med 3 ½ års 
högskolestudier kan man inte bara sitta och rätta böcker och lägga fram papper till 
läraren säger hon. Det är viktigt att veta vad man är utbildad till och vad barnen har 
att vinna på att man är där som fritidspedagog säger hon. Vi är ju de praktiska säger 
hon och det passar många barn. Hon betonar att det ju finns många sätt att lära på 
och att fritidspedagogen därför är ett viktigt komplement till den traditionella skolan. 
Hon tror till och med att det skulle vara en katastrof om det försvann från skolan. 
Hon säger så här:  
 

För tar man bort den biten som handlar om detta med det praktiska och tar man 
bort de här människorna som är vana att jobba med grupper och konflikter och 
att se den sociala biten och helheten. Säg att vi plockar bort den ur kakan så är 
det ju en jätte stor bit som bara försvinner och det skulle ju vara en katastrof om 
den försvann ur skolan.  
 

Hon är nöjd med sin situation eftersom hon har fått vara med mycket och bestämma 
på vilket sätt hon ska arbeta i klassen. Hon vet väl hur hon vill ha det och ser då till 
att få det så säger hon. Även Karl tycker att samarbetet med läraren fungerar bra. 
Läraren ser till att han får vara med och planera och ha åsikter om verksamheten. 
”Det ser de till lärarna, att vi är med. Jag får komma in och tycka.” De hjälps åt med 
klassen så mycket det går och han tror att läraren trivs med att ha honom där. Han 
tror att hans uppgift i klassen är att ta hand om de lite stökiga eleverna så att det blir 
lugnt.  
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6 DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att ta reda på vad fritidspedagoger tillför skolan, hur de 
upplever sin medverkan i skolan och hur de beskriver sin specifika yrkeskompetens. 
Som undersökningsmetod har jag använt mig av en halvstrukturerad intervjuform 
och intervjuerna har spelats in på band. Den teoretiska ramen består av 
professionsteorier. Studien utgår från följande delar:  
 
- Hur fritidspedagoger beskriver sin egen undervisning/verksamhet i skolan  
 
- Hur de beskriver sin kompetens  
 
- Hur de upplever sin samverkan med lärarna 
 

6.1 Fritidspedagogernas egen undervisning/verksamhet 
 
Fritidspedagogernas arbetsområde är stort. Huvuduppdraget är fritidshemmets 
verksamhet men de ingår även i arbetslag med övriga lärare på skolan. 
Fritidspedagogerna i min studie beskriver en stor bredd utifrån vilka områden de 
arbetar med. Vilken slags undervisning/verksamhet de bedriver styrs av: egen 
kompetens, intresse hos pedagogen, vilja att bedriva en viss typ av verksamhet samt 
behov i klassen och på skolan. Flera respondenter upplever att de har möjlighet att 
påverka sitt arbete och vilka ämnen man själv vill ansvara för.  
 
Främst håller de i idrott, bild, praktisk naturvetenskap (som NTA och utepass) och 
social emotionell träning (SET). Dessa ämnen planeras och genomförs oftast av 
fritidspedagogen själv. Andra arbetsuppgifter är värdegrundsarbete, musik, drama, 
språkträning, svenska, matematik, engelska, religion, resurslärare och personlig 
assistent. I dessa ämnen arbetar fritidspedagogen oftast tillsammans med läraren i 
hans/hennes klass. Även Hansens (1999) studie visar att fritidspedagogen till skillnad 
från läraren står för vardagskunskaper och praktiska aktiviteter samt arbetar på ett 
sätt som utvecklar barnens sociala förmågor.  
 
Några respondenter beskriver arbetet som att vara ”behjälplig” i skolan. Det handlar 
både om att stötta läraren och hjälpa elever som har det svårt. Att vara ”behjälplig” 
beskrivs som något positivt och roligt eftersom det innebär att få kunskap om hur det 
går för eleverna i till exempel svenska och matematik. En respondent anser inte att 
det ingår i hennes arbete som fritidspedagog att vara hjälplärare. Hon hänvisar till 3 
½ års högskolestudier och till sin profession som fritidspedagog i fritidspedagogik. 
Det är viktigt menar hon att fritidspedagogen kompletterar den traditionella skolan. 
Det gör de genom att tillföra ett praktiskt arbetssätt och olika metoder för barnen att 
inhämta sin kunskap på. På liknande sätt uttrycker sig fritidspedagogerna i Haglunds 
(2004) studie. Callander (1999) är tveksam till om fritidspedagogernas kompetens tas 
tillvara på när skolan genomgår förändringar. Fritidspedagogernas arbete är kopplat 
till hur skolan organiserar och genomför sin undervisning.  
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Det kan finnas skäl att tro att vilken pedagogisk modell som används på skolan 
bestämmer huruvida fritidspedagogens kunskaper tas tillvara på eller inte. I studien 
framkommer att fritidspedagogernas arbetsområde är stort. Främst ansvarar de för 
idrott, bild, praktisk naturkunskap och social träning.  Det handlar om att genom 
aktiviteterna stärka barnen, ge dem bättre självförtroenden och trygghet, både 
individuellt och i grupp. Främst handlar det om att få ihop barnen till en fungerande 
grupp. Idrotten nämns som ett tillfälle då olika grupper får arbeta tillsammans. 
Respondenten tror att fritidspedagoger, utan att tänka på det, jobbar med att få ihop 
barnen till fungerande grupper. Kunskapen om hur barnen fungerar tillsammans med 
andra och i olika verksamheter får fritidspedagogen genom att de träffar barnen 
mycket. Oftast träffar de barnen både på fritidshemmet på morgonen, under 
skoldagen och på fritidshemmet på eftermiddagen. Även Haglunds (2004) studie 
visar att fritidspedagogerna har olika syften med sin strukturerade verksamhet. De 
ämnen som ofta ingår i den är: skapande i bild, form och drama samt olika 
motorikövningar. Det leder i sin tur till att skapa ett bättre samarbete i gruppen, 
också mellan pojkar och flickor. Haglund (2004) lyfter fram dansen som ett exempel. 
Det primära i denna är inte att barnen ska lära sig dansstegen. Dansen syftar här till 
att ge barnen dels motorisk träning och ett bättre självförtroende och dels till att lära 
sig ta hänsyn till varandra som även märks i den övriga verksamheten.  
 
En respondent berättar att hon i sin utbildning har läst pedagogik, psykologi och 
metodik och de kunskaperna har hon stor nytta av i förståelsen för hur barn reagerar i 
gruppsammanhang. Fritidspedagoger ser även som sin uppgift att vara med barnen 
ute på rasten. I de aktiviteterna lär man sig hur barn fungerar tillsammans och vad 
som behöver ändras på. Att umgås med barnen och att ha ett intresse för dem 
framstår som viktigt. Det primära är inte att de ska lära sig en massa saker utan att de 
fungerar i sociala sammanhang.  
 
Utifrån Carlgren och Martons (2004) teorier om det ”professionella objektet” kan 
utvecklandet av barnens sociala förmågor, identitetsutveckling och kunskap om 
individen och gruppen ses som fritidspedagogens ”professionella objekt”. Leken är 
legitim och viktig i fritidspedagogernas verksamhet menar Haglund (2004). Förutom 
att ha roligt tränar barnen sin sociala förmåga, lär sig regler och lär sig samspela med 
andra. Den fria leken använder fritidspedagogerna till att observera barnen hur de 
samarbetar och fungerar socialt. Leken kan ibland ifrågasättas eftersom den skiljer 
sig mycket från den formella undervisningen, men den är viktig.    
 

6.2 Fritidspedagogernas beskrivning av sin kompetens 
 
När respondenterna i min studie beskriver sin kompetens gör de det dels utifrån de 
kunskaper de fått under sin fritidspedagogutbildning och dels utifrån yrkets speciella 
karaktär. Utbildningen har förutom ämneskunskaper gett respondenterna i min studie 
en yrkesidentitet. Johansson (1984) beskriver att den kollektiva yrkesrollen utgör 
grunden för identifikation med yrket. Förutom utbildning ingår yrkestraditioner, 
kåranda och yrkets professionalisering. Respondenterna är tydliga med vad som är 
deras uppgift och vad de tillför skolan. Samtliga skiljer på lärarnas arbete och deras 
eget. Lärarna har en annan roll och ett huvudansvar för skolverksamheten.  
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Fritidspedagogerna har sitt huvudansvar för fritidshemmet. Sin medverkan i skolan 
upplever fritidspedagogerna som att de då har möjlighet att tillföra sin kompetens, 
stödja lärare och elever, kunna dela i halvklass samt möjliggöra fler meningsfulla 
aktiviteter för barnen. Det kan handla om att laga mat ute, göra cykelturer och kunna 
åka på utflykter. Respondenterna framhåller vidare att det är viktigt att se hela barnet 
och ha förståelse för deras olika förutsättningar. Det har de större möjligheter till 
eftersom de även träffar barnen utanför skoltid. Samtliga respondenter anser också 
att flexibilitet är en förutsättning för arbetet som fritidspedagog. Enligt Haglund 
(2004) förhåller sig fritidspedagogen till hur barnet mår och till de signaler man läser 
av. Trygghet åstadkoms genom att ”man ser barnet” och bemöter det där det befinner 
sig just nu. Utifrån det anpassar man sin verksamhet. De kan även ta sig tid att reda 
ut exempelvis konflikter som inträffat på rasten eftersom läraren då är med klassen. 
 

6.3 Hur fritidspedagogerna upplever samverkan med lärarna 
 
Haglund (2004) beskriver tre olika kategorier för hur fritidspedagoger bedriver sitt 
arbete i skolan. Dessa är den skolinriktade praktiken, den socialt inriktade praktiken 
samt den integrerade praktiken. I den skolinriktade praktiken styrs fritidspedagogen i 
lärarens spår och riktar sin uppmärksamhet mot de olika ämneskunskaperna. 
Fritidspedagogens roll blir då att stödja enskilda barn samt vara ett stöd för hela 
klassen. I den socialt inriktade praktiken ingår att stödja och hjälpa barnen i deras 
relationer med syfte att öka samspelet. De arbetslag som respekterar varandras 
kompetens och intresserar sig för de andras arbete ingår i den integrerade praktiken. 
Den praktiken har enligt Haglund (2004) störst möjlighet att utvecklas. Callander 
(1999) framhåller fördelarna med närvaron av fritidspedagoger i skolan, då det 
medför att undervisningen kan ske i mindre grupper så att arbetet blir mer 
elevcentrerat. Eleverna får också fler vuxna att prata med.  
 

6.3.1 För lite planeringstid och för många klasser 
 
De flesta respondenter i min undersökning upplever att det saknas tid för gemensam 
planering med läraren. Det resulterar i att samverkan uteblir eftersom 
fritidspedagogen främst planerar och genomför sin undervisning själv. Problemet är 
också att planeringstiden inte motsvarar antal lektionspass och att dessa lektionspass 
ofta är i olika klasser. En av respondenterna uppger att hon arbetar i sex olika klasser 
och att det därför blir för många sociala kontakter med lärare, elever och föräldrar. 
Bristen på tid för dokumentation upplevs också som ett problem liksom bristen på tid 
för egen och gemensam reflektion. Det framgår även i Munkhammars (2001) studie. 
Utifrån kompetens och intresse blir arbetslaget ett forum för uppdelning av 
ansvarsuppgifter, men reflektionen saknas samt en kritisk granskning av 
verksamheten. Hur den fungerar och hur den kan utvecklas vidare. Om tid fanns att 
sitta ner och samtala om barnen och arbetet skulle menar en av respondenterna i min 
studie, hennes kompetens komma mer till sin rätt. Hon syftar då på att hon ser 
helheten, både fritiden och skolan. I nuläget får hon sällan höra något positivt om sin 
kompetens. Hon saknar även feedback från rektor. Munkhammars (2001) studie visar 
också på att för att lyckas i samarbetet i arbetslaget behövs en pedagogisk ledare som 
ger stöd, tid och vägledning.     
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6.3.2 När samverkan fungerar 
 
Att samarbeta med lärare som har ett liknande synsätt leder till att fritidspedagogen 
inte behöver avgränsa sig till ett annat rum för att bedriva sin verksamhet (Haglund, 
2004). Det visar även min undersökning. En respondent upplever att läraren och han 
kompletterar varandra och han framhåller det positiva med att när olika 
yrkeskategorier arbetar tillsammans tillförs olika synsätt som blir värdefullt i arbetet. 
De respondenter som är nöjda med samverkan arbetar främst i en klass och har då 
också planeringstid tillsammans med läraren i den klassen. De tycker att deras 
kompetens tas tillvara på och de får vara med och bestämma över utformningen av 
verksamheten. Förutom egna lektioner i främst idrott, bild och praktisk No delar de 
ibland klassen eller gör utflykter till exempel till skogen.  
 

6.3.3 Hjälplärare - positivt eller negativt? 
 
Fritidspedagogen och förskolläraren i Munkhammars (2001) studie står för 
variationen av undervisningen. Variationen, menar man i arbetslaget, leder till balans 
och att barnen inte blir skoltrötta. Den varierade undervisningen som de båda 
”hjälpgummorna” genomför, leder till att läraren inte behöver förändra sitt arbetssätt 
utan kan arbeta på som vanligt. Då det praktiska arbetet sker i klassrummet där 
läraren har huvudansvar kommer fritidshemstraditionen i skymundan (a.a.). 
Respondenterna i min undersökning har olika uppfattning om syftet med deras arbete 
tillsammans med läraren i klassrummet. Några upplever det positivt att kunna vara 
till hjälp och stötta läraren. Det framstår som viktigt då klasserna är stora och många 
elever behöver extra hjälp och stöd. De har då också möjlighet att följa barnens 
utveckling i skolan vilket bidrar till helhetssynen. Dessa fritidspedagoger ser läraren 
som huvudansvarig för undervisningen och fritidspedagogerna menar att de kan 
hjälpa i den mån de kan, förutsatt att inte skolan tar för mycket tid så att fritids blir 
lidande. Huvudansvaret för fritids betonar samtliga respondenter. En respondent 
menar att man som fritidspedagog inte ska vara någon hjälplärare som sitter och 
rättar böcker och lägger fram papper till läraren. Hon motsätter sig dock inte 
samarbetet i klassen då hon får vara med och planera och genomföra undervisningen. 
Som fritidspedagog är det viktigt att veta vad man är utbildad till menar hon och vad 
barnen har att vinna på det. En annan respondent säger att många upplever att 
hjälplärare låter så negativt men att det beror på vilken värdering man lägger i ordet.  
 

6.4 Många vet inte vad fritidspedagoger gör 
 
Kärnan i fritidspedagogens arbete har sedan slutet av 1800-talet varit att ge barn 
möjlighet till en meningsfull fritid. Eftermiddagshemmet skulle enligt Svensson 
(1981) utgöra en motpol till skolan och erbjuda rekreation och hobbyverksamhet. 
”SIA” utredningen förde med sig att fritidshemmet skulle integreras i skolan med 
syfte att spara och samordna resurserna. Enligt Callander (1999) har integreringen av 
verksamheterna lett till att det blivit svårare att definiera yrkets innehåll. Det menar 
även Anna Staaf, fritidspedagog som var en av initiativtagarna till en konferens som 
bland annat hade som syfte att diskutera fritidspedagogens yrkesroll. Enligt henne 
vet inte många vad fritidspedagoger gör och hon menar att det är viktigt att lyfta 
fram det positiva med att vara fritidspedagog (Artikel i Barometern-OT, 08-10-10). 
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Fritidspedagogerna i Hansens (1999) studie upplever att även lärarna oftast har 
relativt lite kunskap om fritidspedagogyrket och att de bildar sig en uppfattning 
utifrån de fritidspedagoger de kommer i kontakt med. En respondent i min studie 
uttrycker att det är viktigt att själv veta vad man är utbildad till och vad barnen har 
att vinna på att hon är där som fritidspedagog. På lärarförbundet framför man att det 
är viktigt att lärarstudenter får kunskap om vad fritidspedagogisk kompetens är. Det 
handlar om att säkerställa att alla elever når läroplansmålen (Ämnesrådet för 
fritidspedagogik). 
 
I den lärarutbildning som jag har gått finns inte ämnet fritidspedagogik med. Alla 
lärarstudenter blir lärare med olika inriktningar och specialiceringar. Kan det inte 
finnas en risk då att studenter som har tänkt sig att arbeta som fritidspedagoger efter 
avslutat utbildning saknar kunskap om yrkets karaktär? Haglund (2004) lufter fram 
att det är viktigt att ge lärarstudenter i den nya lärarutbildningen förståelse för den 
äldre generationen fritidspedagogers kunskaper, traditioner och förhållningssätt. 
Grundtanken med den nya lärarutbildningen var att ge alla lärarstudenter en 
gemensam bas och syn på kunskap och utveckling. Det för att utveckla en gemensam 
yrkesidentitet som möjliggör en integrering (SOU:1999:63). Tanken är god men för 
studenter som tänkt sig att arbeta på fritidshem kan det upplevas problematiskt när 
det handlar om att skapa ett eget område i skolans värd (Haglund, 2004). 
 

6.5 Uppfyller yrket kraven för en profession? 
 
Utifrån Nationalencyklopedins definition av ordet profession: ”yrke vars auktoritet 
och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad.” 
(http://nationalencyklopedin.se, 2008-12-25) uppfyller fritidspedagog yrket kravet då 
den bygger på en 3 ½ års lärarutbildning. Utgår man ytterligare från en 
forskningsantologi i temat över Bildningsborgerskapet under 1800-talet (Florin 
2000) så tas även följande definitioner upp:  
 

• Lång specialiserad fackutbildning med anknytning till teori och vetenskap 
 

• Ett avlagt examensbevis ger rätt att kräva monopol på arbetsmarknaden 
 

• De professionella utövar kontroll inifrån genom en sträng yrkesetik 
 
Om den nya lärarutbildningen bidragit eller inte till en ökad professionalisering av 
yrket kan diskuteras. Fördelen med den föregående renodlade 
fritidspedagogutbildningen som fritidspedagogerna i min undersökning har gått är att 
den bidragit till en yrkesidentitet som är viktig i professionaliseringshänseende. 
Grunden menar Johansson (1984) för yrkesidentiteten är yrkestraditioner, kåranda, 
utbildning och professionalisering. Hos fritidspedagogerna i min studie råder ingen 
tvekan om vad deras yrke står för och hur de ska använda sina kunskaper. Det de 
saknar är tid och stöd av rektor, tid för samtal med lärarkolleger, egen och gemensam 
reflektion angående elever och verksamhet samt dokumentation. Dokumentationen 
är viktig då den syftar till egen och andra människors medvetenhet om hur 
fritidspedagoger arbetar och hur det påverkar elever och verksamhet. Dokumentation 
är också viktig i professionaliseringshänseende. Callander (1999) menar att 
fritidspedagogerna genomgick en identitetskris då mötet med skolpedagogiken ledde 

http://nationalencyklopedin.se/
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till en urholkning av det som fritidspedagogerna såg som kärnan i sin yrkesidentitet. 
Med den nya lärarutbildningen som startade 2001 är syftet att lärarkåren ska utveckla 
en gemensam yrkesidentitet för att säkerställa en gemensam syn på kunskap och 
utveckling. Förhoppningsvis leder det till att fritidspedagoger och lärare får samma 
status och lön.  
 
Aili och Brante (2006) menar att problemet för fritidspedagoger är att deras 
yrkeskunskaper inte i någon högre grad är ämnesspecifika och därför kan uppfattas 
som allmängiltiga. Det stämmer dock inte med min undersökning. I den ansvarar 
fritidspedagogerna oftast för både idrott, bild och praktisk NO. Även läraryrket har 
haft svårigheter att få sitt yrke erkänd som profession. Det handlar om att de inte 
lyckats skapa en tillräckligt exklusiv kunskapsbas. En del forskare tror även att 
kvinnodominansen i kåren påverkar detta då kvinnor enligt dessa forskare är mer 
inriktade på omsorg än att utveckla specialistkunskaper inom sitt område (Florin, 
2000). Lärarnas fackliga organisationer har under de senaste decennierna stridit för 
att lärare har speciella fackkunskaper. Aili och Brante (2006) studie visar att lärare 
har möjlighet att utföra kvalificerat arbete i den grad som rättfärdigar att inte anställa 
människor som saknar rätt utbildning.  
 
Min undersökning visar att fritidspedagoger utför kvalificerat lärararbete såsom 
förmågan att hantera avvikande fall, diskretionärt arbete samt problemhantering. Det 
gör fritidspedagogerna i min studie genom att utveckla goda relationer med barnen 
och hjälpa dem att fungera i sociala sammanhang. Konflikthantering är också något 
de arbetar mycket med både på fritids och under skoltid. Eftersom att 
fritidspedagogerna även träffar många av barnen både innan och efter skoltid 
uttrycker de sig se helheten och utveckla förståelse för barnens olika villkor och 
förutsättningar i skolan. Genom att de är praktiskt lagda kan de tillföra metoder och 
komplettera den traditionella skolundervisningen. De har oftast också mycket 
kontakt med barnens föräldrar och har då möjlighet till spontana samtal om hur 
barnet mår och om det hänt något under skoldagen. 
 

6.6 Pedagogiska Implikationer: 
 
För verksamma fritidspedagoger och för de som utbildar sig till fritidspedagoger är 
det viktigt att vara medveten om vad som är fritidspedagogens uppdrag och roll i 
skolan. Huvuduppdraget är fritidshemmet och därför måste arbetet i skolan bedrivas 
på ett sådant sätt att inte fritidshemmet blir lidande. Respondenterna i 
undersökningen betonar att det är viktigt att rektorerna stödjer fritidspedagogerna 
och informerar lärarna om syftet med samarbetet, det vill säga att fritidspedagogerna 
får bidra med sin kompetens i skolan. Många respondenter upplever att tid saknas för 
reflektion och dokumentation om verksamheten. Det är något som bör diskuteras 
med rektorerna på skolorna. 
 

6.7 Vidare forskning 
 
Eftersom undersökningsgruppen för den här studien varit fritidspedagoger med 
fritidspedagogutbildning skulle det vara intressant att göra en liknande undersökning 
med lärare som genomgått den lärarutbildning som startade 2001. Det skulle också 
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vara av intresse att ta reda på vad grundskollärare anser att fritidspedagoger tillför 
skolan. 
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BILAGA 1 
 
Hej! 
 
Jag heter Maria Delibaltas och jag skriver nu mitt examensarbete på 
lärarutbildningen i Kalmar. Arbetet handlar om fritidspedagogens 
specifika kompetenser och arbete i skolan.   
 
Här nedan följer mina frågor så att du innan vi träffas har möjlighet att 
förbereda dig inför intervjun. Jag kommer att spela in vårt samtal på 
bandspelare (för att få ut så mycket som möjligt av dina svar) och är 
väldigt tacksam att du ställer upp och tar dig tid för detta. 
 
Med vänlig hälsning Maria Delibaltas 
 
 
Mina intervjufrågor 
 
1. Vilken utbildning har du? 
2. Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 
3. Arbetar du i förskoleklass/skola? 
4. Eller på fritidshem/skola? 
5. I vilken/vilka klasser arbetar du? 
 
6. Beskriv dina arbetsuppgifter. 
7. Har du egna ansvarsområden? 
8. Är du delaktig i planering av verksamheten? Om du är det, hur? 
9. Vad tror du läraren anser vara syftet med ert samarbete? 
10. Vad är ditt syfte med samarbetet? 
11.  Har du möjlighet att påverka utformningen av 
undervisningen? 
12. Vilka speciella kompetenser kännetecknar yrket? 
13. Vilka av dessa kompetenser anser du att du har? 
14. Har du nytta av dina kunskaper som fritidspedagog i skolan? 
15. Hur skulle du önska att ditt arbete var utformat? 
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