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ABSTRAKT 
I denna studie har vi för avsikt att problematisera fritidspedagogens splittrade yrkesroll 

inom skolans verksamhet samt vilka kompetenser som ligger till grund för yrkesrollen. 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med tre verksamma och utbildade 

fritidspedagoger, och en enkätstudie på 27 studenter som läser grundlärare med 

inriktning mot fritidshem. Sett till fritidspedagogernas och studenternas åsikter om 

utbildning, kompetenser och yrkesroll i skolan avser studien se om de tror att yrkesrollen 

kan professionaliseras. Studien avser huruvida den nya utbildningen som startade 2011 i 

jämförelse till den tidigare utbildningen för fritidspedagoger, förbereder studenterna för 

sin kommande yrkesroll inom skolan. Resultatet i studien visar på kompetenser inom 

specialpedagogik och relationella gemenskaper formar yrkesrollen. En 

professionalisering av yrkesrollen tror de verksamma fritidspedagogerna inte kommer 

komma i stånd så länge fritidspedagogens arbetsuppgifter inte är tydligt i Lgr11. 

Däremot hoppas informanterna att den nya utbildningen grundlärare med inriktning mot 

fritidshem och lärarlegitimation kan bidra till en professionalisering. I diskussionen ser 

vi till det underlag som studien bidragit till om hur fritidspedagogens kompetenser kan 

skapa en yrkesroll och på sikt förtydliga rollen inom skolans verksamhet. En yrkesroll 

som nämns i studien är den traditionella fritidspedagogen, som vill rikta sitt arbete 

enbart till fritidshemmet, vilken är på väg bort då yrkesrollen får ett större tillträde till 

skolan. 
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1 INTRODUKTION 

Att arbeta som fritidspedagog innebär att stå med ett ben i fritidshemmet och ett ben 

inom skolan. Det som förväntas av fritidspedagogerna inom fritidshemmets 

verksamhet har under vår utbildning varit tydligt. Däremot vilket eller vilka uppdrag 

en fritidspedagog har inom skolan anser vi inte varit lika framträdande. Siljehag 

(2007) ger en beskrivning av yrkesrollen som att […]”fritidspedagogers 

kunskapsområden fortfarande är ”vita fläckar” på kartan inom skolans värld”(s. 45) 

I studien har vi valt att använda oss av en yrkesbeteckning, fritidspedagog, 

genomgående i hela arbetet. Detta för att det i dagsläget är den beteckningen som 

finns ute i arbetslivet och ligger till grund för de observationer som gjorts. Även den 

nya utbildningen grundlärare med inriktning mot fritidshem kommer att benämnas 

som grundlärare mot fritidshem. 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett hur ett flertal 

fritidspedagoger har haft olika uppdrag inom skolan. Det skiljer sig inte bara mellan 

skolor utan uppdragen har sett olika ut även inom en och samma skola. Inom 

yrkesrollens uppdrag har vi sett fritidspedagogen som resurs, backupläraren vilken 

hoppar in om ordinarie klasslärare är sjuk och även i rollen som elevassistent. De får 

även ta rollen som lärare vilken bedriver egen undervisning vid sidan av klassen med 

elever som hamnat efter i undervisningen eller behöver extra stöd, läraren i halvklass 

och som lärare där de träder in och har praktisk undervisning i exempelvis bild, 

musik, idrott eller teknik. Genom dessa iakttagelser av fritidspedagogens uppdrag 

inom skolan har vi blivit mer eller mindre undrande över vår yrkesroll. Vad innebär 

den egentligen i skolans verksamhet? Vi upplever yrkesrollen splittrad, och att det är 

svårt för de som är utanför skolans verksamhet, exempelvis vårdnadshavare, att 

förstå vad fritidspedagogens roll är inom skolan. Calander (2003) debatterar om 

fritidspedagogens yrkesroll, att den finns till därför att de inte är skollärare, 

förskollärare, fritidsledare eller barnskötare. Han menar att om yrkesgruppen ska ses 

som professionell, behöver den ha en utbildning som specifikt riktar sig mot det 

berörda området. Även Andersson (2013)  uttrycker att fritidspedagogens roll är 

oklar genom att fritidspedagogerna oftast har svårt att kvalitetssäkra sitt arbete. En av 

faktorerna som gör att fritidspedagogerna inte kvalitetssäkrar arbetssituationen är 

oftast tidsbrist och okunskap (a.a.) En av våra funderingar som i och med detta 

väckts är: Kommer den nya utbildningen att bidra med någon förändring för 

yrkesrollen och i så fall på vilket sätt kommer den förändring att ske? Kan 

lärarlegitimationen för fritidspedagogerna bidra till den önskade förändringen eller 

kommer den att inte spela någon roll? 

Calander (2001) nämner i början på 2000-talet fritidspedagogens yrkesbeteckning 

som förknippat med skolan och lärande. Däremot menar han att titeln pedagog 

innebär att man är något annat än lärare. Yrkesrollen har utvecklats genom åren och 

fått tillträde till skolan som gav fritidspedagogen en yrkesroll vilken baserades på att 

ta hand om de sociala delarna med eleverna, så att lärarna kunde fokusera på sin 

undervisning (a.a.). De kompetenser dagens fritidspedagogers har utnyttjas inte till 

fullo inom skolan då de har en social och relationell kompetens. Fritidspedagogerna 

möter även flertalet av eleverna i fritidshemmets verksamhet efter skoltid. Detta 

medför att de ingår i en djupare social gemenskap med eleverna och deras 

vårdnadshavare. Även kunskapen om att implementera leken i lärandet är en 

kompetens fritidspedagogerna har. Här ser vi att ämneslärarna som inte har den 
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kunskapen i lika stor omfattning kan komplettera sin undervisning med hjälp av 

fritidspedagogens kompetens.  

Idag anser vi att yrkesrollen har utvecklats längre än så. Under 2011 startade en ny 

utbildning, grundlärare med inriktning mot fritidshem. Studenterna som studerar 

denna utbildning blir först ut att examineras under 2014. Förutom att ha läst till 

grundlärare mot fritidshem får de lärarlegitimation inom ett praktiskt valbart ämne 

vilka innefattar bild, idrott eller musik. Inom ämnet får de behörighet att undervisa 

från förskoleklassen upp till årskurs sex, samt att det ger rätten att sätta betyg på 

eleverna. Genom att studera fritidspedagogernas yrkesroll vill vi se hur de 

kompetenser som utbildningen erbjuder står sig mot yrkesrollen och vilka 

förväntningar respondenterna har på rollen. 
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2 BAKGRUND 
Fritidspedagogernas yrkesroll har varit under ständig utveckling och aldrig haft en 

klar definition. Det råder en oenighet om vad som innefattas i yrkesrollen och dess 

arbetsbeskrivning. I studien kommer det att beröra delar som historiken om 

fritidspedagogsyrket och utbildningens utveckling. Idag är utbildningen för 

fritidspedagoger ändrad till grundlärare mot fritidshem och är första gången inriktad 

mot arbete i fritidshem. Den tidigare utbildningen, från 2008, för fritidspedagoger 

var då integrerad med lärarnas examen och de som gick den hade ingen specifik 

inriktning mot fritidshemmet. Studien avser även visa kompetenser vilka 

fritidspedagogerna har, samt hur yrkesrollen inom skolan formar sig efter uppdraget. 

Detta kommer att ställas i kontrast till ett rollteoretiskt perspektiv. 

 

2.1 HISTORIK 

Utbildningen riktad mot arbete inom fritidshem och skola har genomgått en 

förändring från att vara en tvåårig. Utbildningen har idag blivit mer teoretisk vilket 

bidragit till en egen professionalitet inom barnomsorg, inriktat mot barnen i åldrarna 

6-12 år (Ursberg, 1996). 

Haglund (2004) nämner att begreppet fritidspedagog inte myntades förrän 1966 då 

det inrättades utbildningar för fritidspedagoger samtidigt som fritidshemmen 

byggdes ut. Fritidspedagogutbildningen kom att bygga på förskollärarnas utbildning 

med inriktning mot barn i åldrarna 7-12 år. Hippinen (2011) menar att utbildningen 

har förändrats genom åren och att under tidigt 2000-tal började benämnas som lärare 

med inriktning mot fritidshem och innebar en samverkan med skolan (a.a.). Då det 

sker ett nytt möte mellan två olika yrkestraditioner såsom lärare och fritidspedagog 

menar Calander (1996) att det kan leda till såväl en utveckling av professionen men 

likväl kan det bidra till en avprofessionalisering av det ena yrket. Detta på grund av 

att lärarnas yrkesroll är mer framträdande i klassrummet och fritidspedagogens 

yrkesroll är mer anonym. Rohlin (2001) beskriver hur samverkan startade redan 

under 1990-talet och hade besparingar till kommunerna som syfte. Arbetslagen 

skulle bestå av både lärare och fritidspedagoger som skulle komplettera varandras 

yrkesroller och kompetenser. Detta för att elevernas utveckling och lärande skulle 

gynnas (a.a.) Genom att fritidspedagogernas yrkesroll inte har någon lång 

professionalitet, menar Johansson (1984) att de blev lätt att både påverka och 

förändra fritidspedagogernas arbetsuppgifter samtidigt som rektorernas styrning över 

yrkesrollen upplevdes som svag. Genom hans studie bland fritidspedagoger upplevde 

han det lättare att urskilja vad yrkesrollen inte innefattade än att fastslå vad den 

faktiskt är. Calander (2001) anser att det under 2000-talet kom att bli en drastisk 

förändring av fritidspedagogernas yrkesroll då de integrerades med skolans 

verksamhet. Utbildningen för fritidspedagoger kom att förändras då dess utbildning 

även behövde innefatta en fritidspedagogisk grund inom sin lärarkompetens. 

Författaren omnämner hur fritidspedagogernas fackförbund, Sveriges 

fritidspedagogers förening, på 1970-talet bedrev en linje vilket skulle jämställa 

fritidspedagogerna med lärarna. Fritidspedagogens yrkesroll skulle ansvara för det 

sociala ansvaret för eleverna inom skolan vilket kan tolkas som elevvårdsarbete. 
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2.2 Utbildning då och nu för 
fritidspedagoger 

När den förra lärarutbildningen, från 2001, startade kom de fritidspedagogiska 

studenterna att försvinna i mängden bland de skol- och ämnesinriktade studenter, 

vilka var den grupp som dominerade utbildningen. De fritidspedagogiskt inriktade 

studenterna fick inte genom denna utbildning någon större möjlighet att utveckla en 

yrkesidentitet då undervisningen i stort riktade sig mot skolan och dess verksamhet 

enligt Calander (2003). Calander (1999) förutsåg denna utveckling redan före 2000-

talet då han uppmärksammade hur yrkesrollen riktades mer åt skolan och dess 

verksamhet. På grund av att fokuseringen var mer riktad mot läraryrket i skolan föll 

det även ut så inom de fackliga organisationerna, då fritidspedagogen sågs som 

hjälplärare gentemot klassläraren.   

Ses det till de olika valbara inriktningarna i Kalmar högskolas (2008) utbildningsplan 
vilket innefattas i lärarexamen 2008 hade studenterna möjlighet att välja bland 

flertalet alternativ såsom svenska och samhällsvetenskap som innefattar 30 hp, vilket 

inriktade sig mer mot skolan än fritidshemmet. Det gavs även möjligheten att 

specialisera sig inom olika områden såsom det lärande barnet och engelska. Genom 

utbildningen kunde detta inte leda till en lärarlegitimation. Dock var samtliga av 

dessa inriktningar och specialiseringar riktade mer mot skolan än mot fritidshemmets 

verksamhet (a.a.) För grundlärare med inriktning mot fritidshem, Linneuniversitetet 

(2012), ges det enbart möjlighet till ett valbart praktiskt estetiskt ämne i idrott och 

hälsa, bild, hemkunskap och musik.  

Skillnaderna mellan utbildningarna är att den nya utbildningen är mer inriktad mot 
fritidshemmet och dess didaktik, inte som då den var mer inriktad mot skolan. 

Samtidigt berör den nya utbildningsplanen många delar av den tidigare kursplanens 

specialiseringar. Det gör att studenterna inom den nya utbildningen får lite kunskap i 

många områden, medan den äldre gavs möjlighet att beröra upp till tre områden men 

däremot fördjupa sig mer i sina valbara praktiska ämnen. Den tidigare utbildningen 

var även längre och innefattade fler högskolepoäng än den nya utbildningen, 

grundlärare med inriktning mot fritidshem. 
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Vid en översikt över en utbildningsplan från 2008 samt den nyare från 2011 fann vi 

olikheter. Dessa två utbildningsplaner är från Kalmars Högskola 2008, samt 

Linnéuniversitetet, 2012.  

 

 2008 lärarexamen 2012 grundlärare mot 
fritidshem 

Utbildningens 
högskolepoäng (hp) 

210 hp 180 hp 

Allmänt 
utbildningsområde 
(AU)/ 
Utbildningsvetenskapli
ga kärnämnen (UVK) 

90 hp varav (15 hp är VFU) 
detta område riktar sig mot 

 Centrala 
kunskapsområden 

 Tvärvetenskapliga 
områden 

 

60 hp riktas till större del 
mot fritidshemmet och 
berör ämnen som 

 Organisation 
styrning och 
bedömning 

 Undervisning, 
lärande och 
utveckling 

 Livsvillkor, sociala 
relationer och 
ledarskap 

 Vetenskapsteori 
och metod 

Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) 

15 hp i sin inriktning och 15 
hp i AU 

7,5 hp i estetiskt ämne 22,5 
hp inom fritidshemmets 
verksamhet 

Specialpedagogik Finns som valbart ämne att 
läsa 30 hp  

Obligatoriskt 7,5 hp 

Ämneskunskap 60 hp inriktning i valbart 
område 60 hp 
specialiseringar varav 30 hp 
vardera som är valbara  

30 hp praktiskt estetiskt 
ämne inom idrott, bild eller 
musik. 

Konflikthantering 0 hp 2,5 hp ingår i livsvillkor och 
sociala relationer, 7,5hp (se 
UVK-kurs) 

Utomhuspedagogik Finns som del i 
specialisering  

6 hp ingår i barns fria tid i 
fritidshemmet, 15 hp 

Fritidshems didaktik, 
kommunikation och 
språkutveckling samt 
grundläggande läs-, 
skriv- och 
matematikutveckling 

0 hp 30 hp 

2.3 Yrkeskompetenser 

Utifrån den splittrade yrkesrollen fritidspedagogen har inom skolan ser deras 

arbetsuppgifter olika ut och innefattar olika roller. Dessa medför att 
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fritidspedagogerna använder sig av sina kompetenser inom olika områden för att 

kunna fullfölja sina uppdrag i skolan. Rohlin (2001) menar att läraren och 

fritidspedagogens kompetenser kompletterar varandra och tillsammans har de 

psykologiska och pedagogiska kompetenser vilket kan synliggöra lärandet för 

eleverna (a.a.). De kompetenser som kommer att lyftas fram är samarbetsförmåga, 

relationell pedagogik, konflikthantering, specialpedagogik, utomhuspedagogik samt 

lära genom lek. 

 

2.3.1 Samarbetsförmåga 

I Anderssons (2013) avhandling är fritidspedagogerna eniga med rektorerna om sina 

yrkeskompetenser. De anser sig ha en god samarbetsförmåga och kunna möta upp 

personligheter i sociala sammanhang. Fritidspedagogerna nämner även förmåga att 

bygga relationer och ha ett öppet förhållningssätt som viktiga kompetenser för sin 

yrkesroll. Andersson anser att fritidspedagoger inte har något formellt ansvar för 

ämnena inom skolan men att de bör ha en bredd och kunna lite om mycket. 

Kompetenserna bygger på det sociala och emotionella lärandet och utvecklingen. 

Vidare visar Anderssons att fritidspedagogerna inte ser sina flexibla egenskaper som 

positiva då de oftast får hoppa in i undervisningssituationer vid personalbrist och ta 

hand om elever med speciella behov, bara så att det ska bli så bra som möjligt för 

eleverna i skolan. Däremot upplever vissa av fritidspedagogerna att det är svårt att 

hitta sin roll inom skolan. De manliga fritidspedagogerna upplever det däremot inte 

är lika svårt att finna sin plats samtidigt som de tycker det är lättare att ställa krav 

och vara rak med vilka kompetenser de besitter. De nämner att:  

Fritidspedagogernas lärandeobjekt huvudsakligen innefattar värdegrund, 

relationer och sociala färdigheter samt estetiska uttryckssätt. (Andersson, 2013. s 

165) 

 

2.3.2 Relationell pedagogik 
Relationell pedagogik går enligt Nordenbo, Sögard Larsen Tiftikci, Wendt och 

Östergard (2008) att se som en kompetens vilket gynnar elevernas resultat 

tillsammans med ledar- och didaktisk kompetens. Den relationella kompetensen visar 

sig genom att ha tolerans, empati och respekt mot eleverna. Även Juul och Jensen 

(2009) drar paralleller mellan relationer och förmågan att kunna lära ut. 

Relationskompetens där de relationerna och omsorgen från pedagogerna kan ses som 

fundamentet för den pedagogiska aktiviteten. Författarna menar att det krävs en 

relation till eleverna för att man ska kunna lära eleverna det som är tänkt. De lyfter 

två aspekter som innefattas i begreppet relationskompetens. Det ena kallas för "det 

pedagogiska verktyget" det handlar om att man som pedagog ska kunna se utifrån 

elevens erfarenheter och kunna koppla dessa samman med pedagogens egna 

kunskaper. Den andra aspekten som författarna belyser är "den pedagogiska etiken" 

som handlar om att pedagogen själv ska kunna ta det fulla ansvaret samt att vilja ta 

det relationella ansvaret till eleven. Det ligger på den vuxna i en relation att se till att 

det är en bra relation. Aspelin (2010) tankar överensstämmer med tidigare författare 

att varje gång pedagogerna möter eleverna byggs de sociala banden. Dessa band 

kommer att testas upprepade gånger av eleverna och kan på så vis skapas och brytas 

genom kommunikation. Han belyser även att rollen som lärare har förändrats och 
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därmed har fyllts på med större krav samt att elever har ändrat sitt sociala beteende 

inom skolan mot lärare. Aspelin belyser författaren Bubers syn på läraryrket som det 

viktigaste yrket, han menar att samhällets öde vilar i yrkets händer. Relationen 

mellan elever och lärare är fundamentet i lärandet. Lärare ska vara vägvisare och 

rikta eleverna mot kunskap. 

 

Det har genom tidigare forskning visat sig vara svårt att professionalisera 

fritidspedagogens yrkesroll. Andersson (2013) ser däremot genom flertalet studier att 

den relationella och sociala dimensionen är framträdande i yrkesrollen. Författaren 

menar att det finns en önskan från flertalet forskare att yrkesrollen borde tydliggöras.  

 

2.3.3 Konflikthantering 

Det finns ett flertal olika styrtekniker för konflikthantering inom skolan enligt 

Kolfjord (2009). Många skolor använder sig idag av nolltolerans vilket kan ses som 

en form av rättslig process inom skolan med anmälningar vilka stöds av läroplanen. 

Vad som betraktas som en överträdelse inom skolan står inom värdegrunden i Lgr11 

och berör människors lika värde, okränkbarhet och jämställdhet för att nämna några. 

Inom detta är kamratmedling en lösning vilket innebär att konflikten ska lösas. Om 

det inte går att lösa konflikten ska man ändå se att den hanteras med en oberörd part 

närvarande. Vissa skolor försöker i stället för att arbeta med konflikthantering se till 

att förebygga konflikter innan de uppstår.  Konflikter orsakas av känslor vilka kan 

uppstå genom att någon hindrar dig från att uppnå ditt mål, att du känner dig orättvist 

behandlad eller vara en kränkning vilket Kolfjord beskriver. Vid konfliktlösningar är 

det viktigt att sätta ord på dessa känslor för att kunna reda ut vad det är som orsakat 

konflikten. Känslor kan vara svåra att definiera. Författaren ser hur Jones (2006) 

förklarar begreppet. Denne beskriver känslor som ”inbegripa kognitiva, psykologiska 

och beteendemässiga komponenter” (Kolfjord, 2009, s122) Som vuxen medlare kan 

man se till konfliktens alla dimensioner vilket är en förmåga barn saknar. Medlaren 

ställer frågor i konfliktlösningen om vilka känslor som avspeglade sig och varför 

agerandet ledde till hur konflikten utvecklats. Genomgår eleverna inom skolan 

konfliktlösningar med hjälp av medlare har det till följd att de själva senare kan 

komma att lösa konflikter på egen hand. Alla ska ha en chans på att förklara sig, bli 

lyssnade på samt ha möjlighet att be om förlåtelse. Viktigt är även att båda parterna 

är villiga till att be om ursäkt för att en konflikt ska lösas.  

 

2.3.4 Specialpedagogik 

Så fort en elev anses vara i behov av extra stöd i undervisningen ska ett 

åtgärdsprogram upprättas utifrån föreskrifter i styrdokumenten, menar Persson 

(2004). Åtgärdsprogrammet är individuellt och innehåller en planering, uppföljning 

och utvärdering av det stöd elever ges för att kunna uppnå målen i läroplanen. 

Åtgärderna ska innefatta såväl den individuella problematiken som problematiken i 

klassrummet. Författarens studie visar att skolornas personal använder sina 

kompletterande kompetenser för att utforma det bästa åtgärdsprogrammet och 

använder sig av specialpedagogiska verksamheter. Elevassistenter får i uppdrag att 

ansvara för hur åtgärdsprogrammet följs upp trots sin brist på formell 
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specialpedagogisk kompetens. De får även som uppdrag att hålla kontakt med 

elevens vårdnadshavare. Är det så att eleven inte uppnår målen ska denne gå om 

läsåret eller flyttas över till en annan skolform. På de skolor vilka innefattas i studien 

är till större delen det specialpedagogiska insatserna enbart innefattande av läs- och 

skrivsvårigheter, och då i de lägre skolåren. Vid de högre skolåren går problematik 

över i att innefatta koncentrationssvårigheter och beteendeproblematik. Asplund 

(2008) drar paralleller från det estetiska fältet till specialpedagogiken genom att dess 

undervisningsmetoder kan tillföra en balans i undervisningen genom musik, rörelse 

och poesi. Detta genom att estetiken stärker elevernas utveckling och de vågar sätta 

ord på sina känslor. Genom estetiken ser man betydelsen av att arbeta i mindre 

grupper då eleverna annars kan tröttas ut om flertalet elever ska delge sin tankar och 

åsikter.  

Specialpedagogiken vänder sig till alla inom utbildningssystemet enligt Siljehag 

(2007) och bygger tillsammans med förskole- och fritidspedagogiken på de 

reviderade lärarutbildningarna. Specialpedagogiken utgår från ett helhetsperspektiv 

och innefattar ett långsiktigt arbete utifrån skolans mål och elevernas utveckling, där 

man ser till elevens starka sidor. Idag är specialpedagogiken en egen kurs i 

utbildningarna som riktar sig till lärare. Detta för att lärarna ska identifiera var 

problematiken ligger i de vardagliga situationerna inom skolan. Fritidspedagoger 

kvalificerar sig för att arbeta med specialpedagogik genom sin pedagogik vilken 

innefattar omsorg enligt författaren (a.a.). Inom skolan anses fritidspedagogerna ha 

en kompetens vilken berör eleverna sociala förmågor vilket gör att yrkesrollen dras 

från det ämnesrelaterade områdena menar Haglund (2004). Detta går att se som en 

försämring för fritidspedagogernas status då deras kompetenser inte är 

ämnesrelaterade.  

I lgr11, Skolverket (2011) läggs vikt på skolans värdegrund och uppdrag, att de som 

arbetar inom skolan ska se till varje människas egenvärde och skilda livsvillkor. 

Tillsammans ska de som arbetar inom skolan delta i utvärderingar och planeringar 

för den dagliga undervisningen, vilket ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina 

förmågor. Samtidigt har skolan ett fostrande uppdrag som ska ske i samspel med 

familjen. Varje elev ska ges möjlighet att övervinna svårigheter och känna den glädje 

och tillfredsställelse som det medför. Genom dessa aspekter kan det dras paralleller 

till det specialpedagogiska fältet.  

 

2.3.5 Utomhuspedagogik 
Sandell och Öhman (2013) påvisar att utomhuspedagogik kan ses som en pragmatisk 

filosofi där vi lär i sociala sammanhang och tar till oss kunskaper. Man ser 

äventyrspedagogik som ett didaktiskt verktyg där undervisningen skapas utifrån 

plats, tillgång, artefakter och hur undervisningen kan bedrivas (a.a.) Att vara 

utomhus är en viktig del för elevers utveckling anser Dahlberg och Szczepanski 

(1997). Då eleverna möter naturen slås de av fler sinnesintryck såsom doft, hur 

naturen ser ut, smakar och känns. Detta leder enligt författarna till att lärandet befästs 

längre än traditionell undervisning, då det är fler sinnen inkopplade än under en 

traditionell undervisning. Att utöva undervisning utomhus behöver inte vara något 

som är tidskrävande eller jobbigt, det räcker med att använda sig av skolgården eller 

en närliggande park eller skog. Dahlberg och Szczepanski menar att bedrivandet av 
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undervisning utomhus har positiva effekter på elevers attityder och deras lärande. Då 

eleverna blir en naturlig del i gruppen kan detta leda till att minska utanförskap i 

elevgruppen. Det går även att dra olika hälsovinster genom att bedriva 

undervisningen utomhus såsom att motverka fetma, benskörhet och stress, då 

välbefinnandet sägs gynnas av att vistas ute. Elevens motoriska förmåga och 

kroppsuppfattning blir bättre av att vistas utomhus och vår koncentrationsförmåga 

gynnas.  

 

Dessa platser är kopplade till direktupplevelser i autentisk miljö vars syften är att 

skapa direktkontakt med materialet och till ett aktivt deltagande, dvs. interaktion 

och socialisation. Man kan som pedagog på naturvetenskapliga, 

humanistiska/estetiska ämnesområden arbeta ämnes- och åldersintegrerat med 

uterummet som inlärningsmiljö. (Dahlberg & Szczepanski, 1997, s26) 

Äventyrspedagogik kan ses som ett komplement till den undervisning som sker i 

klassrummen i form av utomhuspedagogik. Den utgår från en demokratisk grund där 

eleverna kan vara med och påverka och innefattar ett flertal olika 

undervisningsmetoder. Inom detta går det även att se hur ett flertal skolämnen går att 

flätas samman för att bedriva undervisningen. En av avsikterna med 

äventyrspedagogik är att eleverna ska känna sig lustfyllda vid sin vistelse i naturen. 

Elevernas som deltagare ska i första hand känna sig trygga med naturen för att 

upplevelsen ska kunna uppfattas som positiv och välkomnande. Enligt Furmark 

(2014) finns det forskning som tyder på att våra stresshormoner minskar vid vistelse 

i naturen vilket kan ses som hälsovinster. Äventyrspedagogiken öppnar upp för 

kreativitet som gynnar elevernas egen utveckling som individer och tilltro till sin 

egen förmåga, vilket även stärker dynamiken i grupperna. Varje elev känner till sina 

egna förmågor och kan bidra till gruppen i ett samarbete utan att behöva känna av 

konkurrens (a.a.). Äventyrspedagogik finns idag som en fristående kurs på 15 hp i  

Luleå universitets regi. Luleå universitet beskriver på sin hemsida (2014) syftet med 

äventyrspedagogiken som att se till ett helhetsperspektiv där hälsoarbete integreras 

med flertalet ämnen och ska engagera hela människan. Undervisningen ska skapa ett 

spännande arbetssätt i utemiljön som arena för lärandet. Äventyrspedagogiken 

bygger på att man arbetar med projekt och går ofta att koppla till hållbar utveckling 

och samarbetsförmåga. 

 

2.3.6 Lära genom leken 

Leken innebär något lustfyllt och meningsskapande för eleverna menar Persson 

(2006). Leken kan skapa konflikter men trots detta väcker den en nyfikenhet hos 

eleverna vilket medför en motivation. Som fritidspedagog involverar de sig inom 

leken med barnen och bidrar till meningsfulla lekar där vad som är på riktigt och vad 

som är på lek framträder tydligt. Leken framträder i dessa sammanhang som styrd 

med avsikt att barnen ska lösa uppgifter, där pedagogens ambition är att ett lärande 

ska ske. Läraren är av betydelse för lärprocessen och det är viktigt med struktur och 

sammanhang för att ett lärande ska äga rum. Författaren nämner Rasmussens (2002) 

beskrivning av leken som ”ett fenomen som har ett mål i sig självt” (Persson, 2006, 

s63). Lärande inom leken baseras i Perssons forskning på teoretiska ramverk 

gällande sociala samspel och kommunikation vid inlärning. Författaren refererar till 

Bliss (1996) där han beskriver Vygotskij teorier om att barn med hjälp av vuxna och 
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kompisar kan uppnå en högre utvecklingsnivå. Vygotskij ser även hur innebörden av 

lärprocessen förstärks i de sociala samspelen där kunskap utvecklas. Eleverna tar till 

sig kunskap genom att vara aktiv inom leken och även genom att vara passiv, som 

observatör till leken. Leken anser han vara den mest betydande inlärningsmetoden 

för elever. Persson påpekar att i ett pedagogiskt sammanhang kan leken enligt 

författaren ses som strukturerad då ett lärande sker parallellt med barnens egen lek. 

Samtidigt är det en balansgång att som pedagog försöka strukturera leken då den kan 

förstöra utvecklingen i leken eller avbryta den. Ett sätt att motivera leken är att finna 

nya miljöer för leken utanför skolans område.  

 

2.4 Lgr11 styrdokument 

Styrdokumenten fritidspedagogerna har att rätta sig efter inom skolans verksamhet är 

Lgr11 och skollagen. I Lgr11 (Skolverket, 2011) finns det ingen tydlig bild över 

fritidspedagogens roll inom skolan. I kapitel två, övergripande mål och riktlinjer, 

omnämns att ”alla som arbetar i skolan ska” (Skolverket, 2011. s 12) vid varje 

underrubrik. Övriga riktlinjer ligger enbart på läraren att förmedla. Däremot är det 

upp till fritidspedagogen att själv tolka sin yrkesroll och vad denne vill förmedla 

inom skolan. Ledord som ämnesövergripande, fostran och social utveckling är 

komponenter vilket går att dra paralleller till uppdraget fritidspedagogerna har i 

skolans verksamhet. Metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap är ett av 

uppdragen enligt i Lgr11. Skapande arbete, och lek beskrivs som en viktig 

komponent i till aktivt lärande i Lgr11. Det är av större betydelse i de tidigare 

skolåren för eleverna att det ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet och lek, vilket 

ska gynna inlärningen. 

Lindelöf (2012) skriver i en artikel på www.fritidspedagogik.se hur hon resonerar 
om fritidspedagogernas roll inom skolan och vilken del de har i barnens lärande. Hon 

har varit delaktig i implementeringen av Lgr 11 och har under den här tiden försökt 

finna fritidspedagogens roll i läroplanen. Begrepp som hon fastnade för var bland 

annat ”lärare i ett sammanhang” vilket omnämns. Lindelöf anser att 

fritidspedagogens yrkesroll går ut på att skapa mål byggt på social, emotionell och 

motorisk utveckling. Idag bygger yrkesrollen på att vara resurser till läraren, vara en 

extralärare i undervisningen eller bedriva praktisk undervisning vid sidan av 

klasslärarens. Där finner författaren det otydligt på vilket sätt fritidspedagogerna ska 

komplettera skolan. En tydligare definition på vilken betydelse fritidspedagogerna 

har för elevernas inlärning måste komma till stånd även i Lgr11.  

 

2.4.1 Värdegrunden 

Genom värdegrundsarbete som tydliggörs i lgr11 ska skolan verka för att [...]den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. (Skolverket, 2011, 

s 7). Eleverna ska känna sig trygga i skolan och kunna förstå andras förutsättningar 

och kulturer då skolan ses som en social och kulturell mötesplats. Skolans ansvar i 

undervisningen är att belysa samhällets funktioner och hur eleverna kan arbeta med 

hållbar utveckling samt sträva efter att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. I de 

tidigare skolåren belyser värdegrunden hur betydelsefullt det aktiva lärandet genom 



13 

 

leken är för elevernas lärande. I fråga om varje elevs rättighet till likvärdig utbildning 

klargör lgr11 att utbildningen aldrig ska utformas lika för alla, då förutsättningarna 

för inlärning är olika beroende på individerna. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (skolverket, 

2011, s 8)  

 

2.5 Tidigare forskning  

Hansen (1999) ser fritidspedagogens uppdrag som att främst stödja elevernas sociala 

utveckling. Att vara ett stöd i elevernas lärande och i vardagliga situationer vilket 

kan sammanfattas som omsorgstagande. 

[....]fritidspedagogen blir otydligare, nedtonad eftersom målet är internt för 

barnet, dess utveckling och verksamheten är per definition i stor utsträckning 

styrd av barnet. Om fritidspedagogen tydliggjorde sig som ledare alltför mycket, 

skulle hon, lite drastiskt uttryckt, motverka sina egna syften. (Hansen, 1999. s. 

264) 

Uppgifterna en fritidspedagog har varierar enligt Johansson (2011) och gör att 

uppdraget inom skolan kan se olika ut beroende på arbetsplats. Ett arbetslag 

bestående av både lärare och fritidspedagoger representerar olika kompetenser. Det 

gäller att se till både personliga erfarenheter och professionella kompetenser för att 

ett samarbete inom arbetsgruppen ska fungera. Även de sociala förutsättningarna för 

elever som är i behov av stöd tillgodoses av den som anser sig ha störst erfarenhet, 

vilket är en bra förutsättning i ett arbetslag och oftast vilar på fritidspedagogen. Just 

samarbetsförmåga benämner författaren som en kompetens vilken fritidspedagogen 

besitter och gör dem till bra förebilder för eleverna.  

Hansen (1999) belyser att trots att lärare anser att fritidspedagogerna är minst lika 

bra som de själva och till och med bättre i vissa anseenden så ser läraren sig ändå 

med sina kompetenser som lite bättre. Däremot framhåller läraren hur 

fritidspedagogens yrkesroll arbetar mer gränsöverskridande, medan läraren arbetar 

mer ämnesstrukturerat. Lärarna anser att en fritidspedagogs kompetens innebär att 

arbeta praktiskt med eleverna. 

 

2.6 Yrkesroller 

Det finns en oenighet om vad fritidspedagogernas yrkesroll innebär enligt Lindelöf 

(2012). Inom skolans värld låter de sig utnyttjas och arbetar under dåliga 

förutsättningar. Lokalerna är trånga, ekonomin är dålig och arbetsbördan är för hög. 

Det finns ofta inte tid för utvärderingar och mål då det är allt för lite planeringstid. 

För att få uppskattning för fritidspedagogyrket behöver rollen bli tydligare. Calander 

(1996) menar att fritidspedagogerna länge har försökt forma en tydligare yrkesroll 

detta har försvårats i och med integreringen med skolan. Däremot närmare sig 

yrkesrollens uppdrag lärarnas inom skolan då utbildningen utvecklades mot en 
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ämnesinriktad utbildning. Andersson (2013) urskiljer i sin avhandling fyra olika 

yrkesgrupper inom det fritidspedagogiska området.  

Backupläraren – Är fritidspedagoger som innehar ämneskompetenser och bedriver 

undervisning. Planeringstiden ägnas åt skolans undervisning och fritidshemmet 

kommer i andra hand. Backupläraren arbetar även inom andra ämnen tillsammans 

med klassläraren där denne leder undervisningen. 

Lärare i social kompetens – Fritidspedagogen inom denna yrkeskategori är mer 

självgående och kan påverka sitt eget arbete under skoldagen. Denne ansvarar helt 

för sin undervisning vilken bygger på relationella och fritidspedagogisk baskunskap. 

Medverkan styrs dock av lärarens behov. Utvärderingar inom skolan prioriteras före 

samma arbete inom fritidshemmet. 

Den skolkompletterande fritidspedagogen – Inom denna yrkeskategori omsätts 

skolämnena i fritidshemspedagogiken för att fritidshemmet ska komplettera skolan. 

Trygghet och omsorg ses som en förutsättning för lärandet.  

Den traditionella fritidspedagogen – Denna yrkesidentitet riktar sig främst mot 

fritidshemspedagogiken och arbetet inom fritidshemmet där man har en helhetssyn 

på elevernas lärande och behov. Bedömning av barn och redovisning av kvalitén i 

verksamheten är den traditionella fritidspedagogen motståndare till.  

Haglund (2004) gör också en tolkning och skiljer mellan tre olika systemstrukturer 

som påverkar fritidslärarens yrkesroll inom skolans verksamhet.  

Inom det socialt inriktade systemet finns det en oro för yrkesrollen att bli hjälplärare. 

Det innebär att de går minste om att ha möjlighet att planera och bedriva egen 

undervisning inom fritidshemmets lokaler under skoltid. Det formar sig då så att 

trygghet och social kompetens inom gruppen blir ett av ledorden inom detta system. 

Under skoldagen handlar arbetet om att stärka barnen i skolans verksamhet genom 

att använda sig av praktiska aktiviteter som exempelvis drama, bild och motorik.  

Det ämnesinriktade och arbetsdisciplinerade systemet gör fritidsläraren till 

resurslärare eller ger stöd till enskilda barn, vilket försämrar fritidspedagogens status 

genom att det tar möjligheten från fritidspedagogen att använda sig av sina 

ämnesrelaterade kunskaper. Arbetet baseras på kunskapsmål som ska uppnås och 

inriktar sig på skolämnena. I detta system försöker fritidsläraren leva upp till 

förväntningar vilka de upplever sig ha från lärare, föräldrar och skolledning utifrån 

hur undervisningen i klassrummet ska bedrivas.  

Författaren beskriver det traditionsintegrerade systemet som ett tillvägagångssätt för 

att överbygga traditioner vilka skiljer lärarens och fritidspedagogernas 

yrkespraktiker. Detta är något som byggts upp under en längre tid lärare och 

fritidspedagog emellan, där variationen mellan fritidspedagogisk verksamhet och 

skolverksamhet överlappar varandra under dagen.  

Enligt Lindborg och Nilsson (1997) som har gjort en studie över fritidspedagogernas 

vidgade yrkesroll och anser att fritidspedagogerna skiljer sig från klassläraren genom 

att ha ett annat förhållningssätt till eleverna. En skillnad mellan klasslärarna och 

fritidspedagogen är att fritidspedagogen har en annan bild av ett stökigt klassrum. De 



15 

 

ser en kreativitet i det barnen förmedlar i dessa sammanhang. Fritidspedagogen 

använder sig även av andra undervisningsmetoder än klassläraren samt har ett annat 

ansvarsområde. Calander (1999) beskriver fritidspedagogernas möte med skolan och 

lärarna som en krock av två arbetskulturer vilket leder till en identitetskris för 

fritidspedagogen. De har tidigare haft större delen av sin praktik inom fritidens 

pedagogik. Yrkesrollen som hjälplärare ställer fritidspedagogen i ett underläge 

gentemot läraren vilket författaren beskriver innebörden som att vara understödjare 

och hjälplärare. 

 

2.7 Kompetensutveckling 

Andersson (2013) beskriver kompetensutvecklingen för fritidspedagoger som viktig 

för att kunna följa med i utvecklingen. Områden som nämns är inom data och IT men 

framför allt områden som berör skolan. Kunskaper för att kunna ge stöd till elever i 

behov av läs-, skriv-, och matematikutveckling. Författaren beskriver hur svårt det är 

för fritidspedagoger att kompetensutvecklas då deras arbete inom skolan ofta 

kolliderar med det uppdrag som de har inom skolan.  

Enligt Anderssons (2013) studie är till större delen av fritidspedagogernas yrkesroll 

inom skolan förlagd med arbetsuppgifter som innefattar halvklassundervisning under 

styrda former. Dessa innefattar olika metoder och avser att utveckla elevernas sociala 

färdigheter. För en del av fritidspedagogerna har deras arbete kunnat påverkas av 

deras kunskaps- och intresseområden. Dessa kan då innefatta undervisning inom bild 

och drama. Andra arbetsuppgifter som omnämns är elevassistent eller som resurs i 

klassrummet för att ge stöttning till de som behöver extra hjälp i undervisningen. En 

annan viktig kompetens som författaren omnämner är fritidspedagogernas 

flexibilitet. Att kunna ställa om sig och inta roller inom skolan när lärarkollegor 

blivit sjuka eller resurser saknas. Fritidspedagogerna i studien ger uttryck för att 

deras yrkesroll är oklar och att arbetsuppgifterna skiljer sig från skola till skola. Det 

är rektorernas syn på fritidspedagogerna kompetenser som avspeglar den roll de får 

inom skolan. Detta leder till att fritidspedagogerna känner sig splittrade över sitt 

uppdrag.  

 

2.8 Rollteoretiskt perspektiv  

Begreppet roll härstammar från teaterns värld påvisar Johansson (1984). Han 

beskriver hur man enligt den rollteoretiska litteraturen refererar till ett citat taget från 

Shakespeare: All the world´s a stage and all the men and women merely players… 

(Sarbin & Allen, 1968, s489) 

I vetenskapliga sammanhang var det Linton som introducerade rollbegreppet, enligt 

Johansson (1984). Linton använde sig av begreppet i vetenskapliga sammanhang 

redan 1936, för att se hur roller överfördes mellan generationer i samhället. I 

rollbegreppet innefattades även status som gav antydningar till hur en individ 

anpassade sig efter och i sociala situationer. Johansson menar vidare att det är genom 

omgivningens förväntningar som roller skapas, och att statusen är socialt anknuten 

till de rättigheter och plikter som förväntas av individen. Dock är det individen själv 
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som styr sitt handlande ur en roll, efter hur denne förväntas handla. Dessa olika roller 

kan variera beroende på vilka som ingår i de sociala gemenskaperna. Inom dessa 

gemenskaper byggs det upp mönster vilket utformar flertalet roller att falla in i. Ett 

exempel på detta är yrkesroller. Dessa är baserade på individens yrkesposition och 

dess förväntningar. Yrkesrollen knyter an till de uppdrag vilka innefattas inom yrket, 

som en rolluppsättning. Detta är tydligt bland de som har flera arbetsuppgifter inom 

sitt yrkesområde, likt fritidspedagogen. Yrkesrollen byggs på förväntningar ur 

flertalet aspekter. De individuella egenskaperna och hur yrkesrollen förväntas vara. 

Identiteten inom yrket utvecklas inte direkt utan efter en tids erfarenhet och 

utövning. Även statusen på yrket påverkar hur yrkesrollen kommer att forma sig och 

vilka kompetenser och förutsättningar som finns. De personliga egenskaperna som 

huruvida individen är exempelvis känslig, lättsam och glad faller in i rollskapandet. 

Det är två aspekter som utformar rollen. Hur man är som person, vad man har med 

sig i bagaget, och vilka förväntningar som finns på yrkesrollen. Vidare påpekar 

Johansson att det är förväntningarna från omgivningen som skapar spänningar kring 

yrkesrollen om den inte överensstämmer med hur individen själv tolkar den. Vid 

mindre arbetsplatser faller det sig även så att yrkesrollen kräver flexibilitet och att 

individer med liknande kompetenser täcker upp för varandra. Detta påverkar 

fritidspedagogens roll och kan skapa konflikter i arbetslaget om vilken roll denne ska 

inneha och vara lojal mot.  

 

Definitionen av rollbegreppet kan tolkas som att roller skapas genom hur omvärldens 

förväntningar på hur en identitet ska utveckla sig. Författaren drar paralleller till 

olika roller så som att vara vårdnadshavare, vän, och pedagog. Däremot är det enligt 

Johansson ett flertal forskare som är kritiska till rollbegreppet, då vissa av dessa 

anser att begreppet kan upplevas som svårt att definiera samt stereotypt och 

mekaniskt.  

 

2.9 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för analysen utgår från hur fritidspedagoger ser på 

sin yrkesroll i skolan. Både den roll de har idag inom yrket samt den roll vilken de 

anser de har kompetenser för. De olika rollerna som en fritidspedagog träder in i 

inom skolan kan variera från dag till dag eller i olika situationer. Dessa kan tolkas i 

ett rollteoretiskt perspektiv och av omgivningens förväntningar, likt Johanssons 

(1984) förklaring av yrkesroll begreppet (a.a.). Yrkesrollens splittrade uppdrag inom 

skolan kan variera från skolan till skola då definitionen om uppdraget är otydlig. 

Utbildningen har förändrats och dagens studenter har numera ett valbart praktiskt 

ämne vilket berättigar dem till en lärarlegitimation. Kan en lärarlegitimation bidra till 

en professionalisering av yrkesrollen inom skolan och göra den tydligare?  
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3 SYFTE 

Fritidspedagogen har idag en splittrad yrkesroll inom skolan. Dagens 

fritidspedagoger ser den som otydlig, då alla får olika arbetsuppgifter inom skolan. 

Syftet med studien är att undersöka hur studenter som läser till grundlärare mot 

fritidshem anser att studierna förbereder dem inför sin kommande yrkesroll. 

Studenter som går termin sex respektive termin fyra kommer att jämföras mot 

varandra för att urskilja om deras förväntningar på yrkesrollen är densamma. Studien 

ska visa hur de intervjuade verksamma fritidspedagogerna ser på sin roll och vilka 

kompetenser som de verksamma fritidspedagogerna ser som viktiga i yrket.  

Våra frågeställningar som studien utgår från är: 

Hur uppfattar studenterna att dagens utbildning förbereder dem för deras kommande 

yrkesroll inom skolan? 

Vilka kompetenser anser informanterna är viktiga för sin yrkesroll inom skolan? 

Hur upplever informanterna att dagens utbildning kan påverka professionaliseringen 

och fritidspedagogers yrkesroll inom skolan?   
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4 METOD 

Metoderna för studien avser kvalitativa intervjuer med utbildade och 

yrkesverksamma fritidspedagoger. Även enkäter användes för att få en inblick i hur 

studenter som studerar grundlärare mot fritidshem upplever sin kommande yrkesroll 

inom skolan. Anledningen till att vi använde enkäter till studenterna är för att kunna 

jämföra två studentgrupper mot varandra, de som går fjärde terminen mot dem som 

går sjätte terminen på utbildningen. Intervjuer i detta avseende hade tagit för mycket 

tid och arbete.  

 

4.1 Intervjustudie 

Tre utbildade och verksamma fritidspedagoger har intervjuats. Innan vi intervjuade 

så genomfördes en provintervju med en lärare som är insatt i ämnet, men är inte 

aktuell för denna studie. Detta är något som Kihlström (2010) påvisar är en viktig del 

i förberedelsefasen. Detta för att undvika att hamna i fällor under samtalet. Vi ser 

intervjuer som ett bra verktyg att använda oss av för att sätta oss in i vad 

informanterna menar i olika frågor, det ska ges tid för dem att kunna tänka efter och 

svara (a.a.) Eftersom vi bearbetar intervjuerna kvalitativt använde vi oss av en 

halvstrukturerad intervjuform. Det är vi som ställer frågorna och leder samtalet så att 

vi håller oss inom området, detta lyfter Dimenäs (2010). Utifrån den tidigare 

forskning som vi har satt oss in i har vi utformat intervjufrågorna som vi anser är 

relevanta för våra syftesfrågor. 

 

Före intervjuerna ägde rum skickades ett missivbrev ut till informanterna där de 

delgavs sina rättigheter utifrån de forskningsetiska principerna, samt studiens syfte. 

Informanterna informerades om att tiden för intervjun skulle ta mellan 45 minuter till 

en timme. Tid för intervjun bokades, där informanterna fick avgöra var och när 

intervjuerna skulle genomföras. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att 

senare transkriberas. Trost (2010) menar att det kan finnas både för- och nackdelar 

med att spela in intervjuer. En av nackdelarna är att det tar tid att lyssna igenom allt 

det som har sagt under intervjuns gång. Men det finns även vissa positiva aspekter 

med ljudupptagning, då man kan lyssna på det inspelade efteråt (a.a.). Vi har noterat 

de olika tonfallen samt de olika ordvalen från informanterna. Vårt fokus under 

intervjuerna har legat på informanterna och vi har inte behövt tänka på att skriva ner 

det som sades under intervjuerna. Transkriberingen fördelades mellan oss. Då det var 

tre intervjuer så fick en av oss transkribera två intervjuer och den andra av oss en 

intervju. Vi gör en deskriptiv ansats på intervjun då vi håller oss till det som 

informanterna delgett och inte gör egna tolkningar av svaren. 

 

4.2 Enkätstudie 

Studenter som utbildas till grundlärare med inriktning mot fritidshem har besvarat 

våra enkäter. Björkdahl Ordell (2010) nämner att det kan upplevas lättare att besvara 

en enkät än att ställa upp på en intervju, då informanterna upplever sig mer anonyma 

i en sådan undersökning. Enkäter är bra då man når ut till fler svarande än om man 

ska intervjua (a.a.) Studenterna fick besvara gruppenkäter vilket enligt Trost (2007) 
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innebär att flertalet respondenter är samlade i ett sammanhang (a.a.). Enkätfrågorna 

utformades efter det resultat som vi fick från de intervjuade fritidspedagogerna samt 

den tidigare forskning som vi tagit del av. Enkäterna till de som går termin sex 

besvarades efter avslutad lektion då större delen av studentgruppen var samlad. 

Respondenterna informerades om studiens syfte samt motiverades för att genomföra 

enkäten så att svaren blev förmånliga i sitt sammanhang. Enkäterna delades ut till 

den närvarande studentgruppen, samtidigt som de distanselever, vilka deltog via 

telebild, fick sina enkäter av en kurskamrat. Efter genomförandet samlades enkäterna 

in, och senare samma dag mottogs även de enkäter som gjorts av de som läser på 

distans. Dessa enkäter samlades i en gemensam mapp för att senare sammanställas, 

samt för att säkerställa anonymiteten hos informanterna. De enkäter från de studenter 

som studerar vid termin fyra anlände via post. Genomförandet av enkäterna för de 

som går termin fyra ägde rum utan vår närvaro och delades ut av deras kursansvariga 

lärare. Syftet för enkätstudien är kvalitativ, att se huruvida tankegångarna och 

inställningen är mot studenternas kommande yrkesroll. Avsikten var att hitta ett 

mönster vilket utbildningen avspeglat i studenternas tankegångar kring 

fritidspedagogsyrket. Eftersom en av oss fick transkribera två intervjuer så behövde 

denne inte kategorisera enkäterna.   

 

4.3 Urvalet 

Urvalet för enkätstudien är studenter som går fjärde respektive sjätte terminen på ett 

lärosäte i södra Sverige som studerar för grundlärare mot fritidshem. Studien avser 

jämföra de två gruppernas förväntningar på sin kommande yrkesroll och uppdrag 

inom skolan. Studentgruppen som studerar sjätte terminen är sexton elever och de 

studenter som går fjärde terminen är elva stycken, sammanslaget är då 27 studenter. 

De studenter som var närvarande under genomförandet ingick i urvalet. Därav blev 

det ett visst bortfall av informanter i studien. 

De fritidspedagoger som innefattas i urvalet av intervjuerna är från tre olika skolor i 
en kommun i södra Sverige. Urvalet gjordes då vi kontaktade tre olika fritidshem 

som vi haft våra VFU:er på. Kravet var att fritidspedagogerna skulle vara utbildade 

till fritidspedagoger samt verksamma inom yrket. Fritidspedagogerna har olika lång 

arbetslivserfarenhet inom yrket. Antalet yrkesverksamma år tre, tolv respektive tjugo 

år.  

4.4 Forskningsetiska principer 

Inför intervjuerna skickade vi ut ett missivbrev till våra informanter där vi 

informerade om vilka rättigheter de har vid medverkan i studien. Missivbrevet 

baserades på Vetenskapsrådets, www.vr.se (2014), Forskningsetiska principers fyra 

huvudkrav. Dessa innefattar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

informanterna delges vad syftet med studien är, samtyckeskravet handlar om 

huruvida deltagandet i studien är frivilligt och att respondenten när de vill kan 

avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet ger deltagarna i studien 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sätt så obehöriga ej kan ta del 

av dem medan nyttjandekravet inte gör det möjligt för studiens resultat att använda 

till något annat än till forskning. De informerades även om att intervjun skulle spelas 

http://www.vr.se/
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in. Vilket skedde då fritidspedagogerna mottog missivbrevet och studenterna 

informerades muntligt. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att i ingen av de 

inspelade intervjuerna förekommer det namn och inte heller vilken kommun de 

arbetar i. Nyttjandekravet gör att allt inspelat material kommer att raderas efter 

studien, samt att transkriberingarna kommer förstöras för att garantera att 

nyttjandekravet uppfylls.  

 

4.5 Metodkritik 

I efterhand kan vi se att informanterna i intervjuerna ibland besvarade följdfrågorna 

innan de hann ställas. Vissa frågor kunde ha formulerats annorlunda vid några 

intervjuer. Vi upplever att det var bra att vi hade möjligheten att spela in samt att 

informanterna gick med på att bli intervjuade under dessa förutsättningar. Vi känner 

att vi annars hade gått miste om mycket respons samt att intervjuerna hade tagit 

längre tid och inte fått samma flyt i samtalet. Detta styrks av Trost (2010) då vi har 

kunnat lyssna på intervjun upprepade gånger efteråt för att vara säkra på ordval som 

förekommit (a.a.). I studien intervjuades enbart tre fritidspedagoger vilket är ett litet 

urval. Detta är ett medvetet val på grund av att vi även valt att göra en enkätstudie, 

och det hade tagit allt för lång tid att transkribera fler intervjuer. Däremot kan 

validiteten i studien inte ses som hög då antalet informanter i intervjun är enbart tre 

stycken.  

 

Vad gäller kritik till enkätstudien är att vi skulle ha haft en kolumn där studenterna 

fick skriva i vilken termin de går. Dock har vi hållit dem åtskilda under 

sammanställningen. Studenterna valde att lägga stort fokus på ordval angående 

benämningen på yrkesrollen där vi gjorde ett medvetet val att använda oss av 

fritidspedagog. Detta för att det är den yrkesbeteckning som finns i arbetslivet idag 

och att det är den yrkesroll som studenterna har mött under sina VFU: er. En 

förklaring till detta kan vara att de studenter som läser på distans och satt 

uppkopplade via telebild, inte delgavs denna information av oss eftersom de 

studenterna kopplades ner när de skulle besvara enkäterna. Vi kan i efterhand se att 

vi borde varit tydligare med varför vi medvetet benämnt yrkesrollen som 

fritidspedagoger och inte grundlärare mot fritidshem. Eventuellt genom att i början 

av enkäten förklara studiens syfte och varför vi valde benämningen fritidspedagoger.  

Något som vi ställer oss kritiska mot är att vi inte kunde delta i genomförandet av 

enkäterna hos de studenter som studerar vid termin fyra. Det blev ett missförstånd 

samma dag som vi skulle gå ut på vår VFU, vilket tyvärr ändrade upplägget av 

genomförandet. Hade vi varit närvarande kunde eventuellt resultatet varit annorlunda 

i de enkäterna.  

Utformningen av enkäternas ”låsta” svar gjordes efter de faktorer som 

fritidspedagogerna delgav oss i intervjuerna. Detta kan ha medfört att enkäten kan 

upplevas som färgad vilket kan ha minskat validiteten i studien. 
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5 RESULTAT 
Tre verksamma fritidspedagoger intervjuades med avsikt att få en inblick i hur de ser 

på sin egen yrkesroll inom skolans verksamhet och vilka kompetenser som de anser 

är viktiga för yrket. I studien har vi valt att benämna fritidspedagogerna för fp1, 

vilken har 20 år inom yrket, fp2 som har 12 år inom yrket och slutligen fp3 med tre 

yrkesverksamma år. Utifrån enkäterna som studien bygger på, kommer studenter från 

termin fyra respektive termin sex. Dessa ställs mot varandra i deras åsikter om 

fritidspedagogernas yrkesroll inom skolan.  

 

5.1 Viktiga kompetenser för yrkesrollen 

Informanterna har fått frågan om vilka kompetenser de tycker att fritidspedagoger 

har som viktiga i yrkesrollen. De fritidspedagoger vi intervjuat har yrkeserfarenhet 

och på så vis kunskap inom vilka kompetensområden som är utmärkande för 

yrkesrollen. Studenterna har erfarenhet utifrån sina VFU:er och samtidigt varit 

observerande i hur en fritidspedagog arbetar och vilka kompetenser de sett 

fritidspedagoger använder sig av inom skolan. Detta för att kunna besvara 

forskningsfrågan om: Vilka kompetenser anser informanterna är viktiga för sin 

yrkesroll inom skolan? 

 

5.1.1 Betydande kompetenser enligt fritidspedagoger 
Samtliga informanter anser att arbeta med de sociala bitarna och värdegrundfrågor är 

en viktig del av kompetenser som en fritidspedagog bör inneha. Konflikthantering är 

något som dyker upp. Fp 1 använder sig av konflikthantering inom skolan, vilket 

kretsar kring värdegrunden i lgr11 samt relationella och sociala färdigheter vilka 

Andersson (2013) benämner som fritidspedagogernas kompetenser. Även Kolfjord 

(2009) belyser vikten av värdegrundsarbete ur lgr11 vid konflikthantering(a.a.). 

Tillsammans med eleverna berörs områden om hur man är en bra kompis samt olika 

strategier om konfliktlösning.  

”[…] det här med konfliktlösningar och hur man ska bete sig mot varandra, hur 

man får strategier för att ta sig igenom konflikter.” (fp 1)  

Andersson (2013) nämner det sociala lärandet som en av kompetenserna 

fritidspedagogerna har inom sin yrkesroll, då de inte anses ha något formellt ansvar 

för ämnena inom skolan.  

Två av informanterna anser att deras kompetenser kompletterar klasslärarna genom 

att de arbetar mer praktiskt och gärna utomhus. Klasslärarna har så mycket 

ämneskunskaper vilka de förmedlar i teoretisk undervisning, detta möjliggör för det 

praktiska arbetet som vilar på fritidspedagogen. På detta sätt kan man se hur 

fritidspedagoger och klasslärares kompetenser kan komplettera varandra likt det 

Rohlin (2001) belyser. Däremot upplever samtliga informanter att de har 

klasslärarnas förtroende när det kommer till fritidspedagogernas kompetenser och 

hur de nyttjar dessa. För fp 2 har det inte alltid varit så då arbetssituationen har varit 

pressad. Men genom handledning från kurator har de nu ett väl fungerande 

samarbete och kan se varandras kompetenser och styrkor. 
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Fritidspedagogerna anser att praktisk undervisning är en av yrkesrollens 

kompetenser, där de gärna ser en vidareutveckling inom områden som att lära genom 

lek och användning av äventyrspedagogik. Fp 3 har denna utbildning, men ser gärna 

en vidareutveckling inom det då denne arbetar mycket med detta som komplement 

till klasslärarens undervisning. Sandell och Öhman (2013) menar att 

utomhuspedagogik innefattar även äventyrspedagogik, där mycket talar om 

människans möte med naturen och leder till ett miljötänk om hur naturen ska 

främjas. Författarna menar att om man kopplar samman praktiska kunskap med 

teoretisk kunskap leder detta i förlängningen till en fördjupad kunskap hos eleverna.     

Samtliga informanter ser olika på fortsatt kompetensutveckling för att följa 

yrkesrollens förkovran inom skolan. Förslag som dyker upp är fortbildning inom 

olika skolämnen såsom matematik och svenska, men även vad målen innebär för 

eleverna och hur dessa ska uppfyllas. Där lyfts även konfliktlösning som betydande 

del inom kompetensutveckling. Utomhuspedagogiken är något som omnämns där 

praktiskt arbete fungerar som inlärning inom lek vilket kan användas inom skolan 

och innefattar det fritidspedagogiska fältet. Ett annat område att kompetensutveckla 

för att följa yrkesrollens utveckling inom skolan är genom specialpedagogiken då det 

kan dras paralleller till fritidspedagogens roll som resurs, hjälplärare och 

elevassistent.  Andersson (2013) menar att dagens fritidspedagoger har kommit allt 

längre från att arbeta praktiskt med eleverna, då det mer lutar åt det teoretiska 

området. Dock så påtalar författaren att en av fritidspedagogernas styrkor är att 

omsätta skolämnesinnehållet till praktiska göromål. 

 

5.1.2 Betydande kompetenser enligt studenter 
Ena halvan av enkäten är utformad så att studenterna kan svara fritt. Resultaten som 

vi har fått från de båda terminerna har vi valt att slå samman. I frågan om vilka 

kompetenser som är viktiga för en fritidspedagog att ha inom skolan och varför kan 

vi utläsa att sociala, relationella kompetenser och konflikthantering är övervägande. 

Detta för att de ser hur dessa kompetenser kan skapa bra förutsättningar och trygghet 

för alla elever i skolan. Däremot visar resultatet att en kompetens som studenterna 

anser att fritidspedagogen har är att främja det informella lärandet. De ser till 

yrkesrollens flexibilitet och möjligheter att hitta lärandet i nuet exempelvis under en 

promenad. Flexibiliteten benämns även i sammanhang om fritidspedagogens 

mångfacetterade kunskaper då de kan lite om mycket. Vid mindre arbetsplatser 

menar Johansson (1984) att inom rollteorin visar på en flexibilitet och att de med 

liknande kompetenser täcker upp för varandra (a.a.). Studenterna anser även att 

fritidspedagogerna ser elevernas olika sätt att lära och ta till sig kunskap för att sedan 

tillgodose deras behov. 

Social, omtänksam, rättvis. Dessa skapar en trygghet. (student termin fyra) 

Flexibiliteten är viktig för arbetet med barn då förutsättningarna ständigt ändras. 

(student termin sex) 

Studenterna fick svara på om de anser att fritidspedagogerna har några kompetenser 

som övrig personal på skolan inte har. De flesta svarade att fritidspedagogerna har en 

helhetssyn på eleverna som sträcker sig över hela deras samlade skoldag och som 

övrig personal inte har. De nämner även att yrkesrollen innefattar olika roller såsom 

kurator, skolsyster, vikarie för andra lärare och alltiallo. Utifrån det Johansson (1984) 

beskriver Lintons rollteori kan det i dessa sammanhang ses hur olika 
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fritidspedagogernas yrkesroll är, och att de träder in i de roller som omgivningen 

förväntar sig att ska tillträda för stunden. För att sedan anpassa sig efter dess 

förväntningar (a.a.). De ser även att fritidspedagogerna har en djupare social relation 

till eleverna och har bredare kompetens inom det praktiska arbetet.  Inom det 

praktiska arbetet ser studenterna även hur leken kan användas som ett redskap för 

lärande. 

Jag tror att vi har bredare kompetens vad gäller praktiskt arbete och sociala 

relationer. (student termin sex) 

Att kunna se lärande moment i en informell miljö. De har en annan relation till 

barnen. (student termin fyra) 

 

5.2 Studenternas uppfattning om hur de 
förbereds för sin kommande 
yrkesroll inom skolan  

Studenterna i undersökningen ger sin åsikt om hur de anser sig förbereda för sin 

kommande yrkesroll. Genom att ge sin syn på den utbildning de studerar samt hur de 

upplever att de förberetts inom olika kompetensområden. Genom detta besvara vi 

forskningsfrågan om: Hur uppfattar studenterna att dagens utbildning förbereder dem 

för deras kommande yrkesroll inom skolan? 

 

5.2.1 Studenternas syn på utbildningen 
Vid frågan om studenterna upplever att utbildningen har förberett dem inför sin 

kommande yrkesroll inom skolan och på vilket sätt svarar flera av dem att den har 

varit upprepande och kunde ha kortats ner till två år eller gett dem ett ämne till. En 

student uttrycker att studierna har riktats för mycket mot fritidshemmet och för lite 

mot skolan. Detta likt det som framkommit av jämförelsen mellan den nyare, 

Linneuniversitetet (2012), och äldre utbildningen, Kalmar högskola (2008) (a.a.). 

Flertalet anser att deras VFU: er har varit givande inför kommande arbetsliv. Många 

studenter anser sig förberedda för yrkesrollen men hade gärna sett att den hade 

innehållit mer konflikthantering. 

[…] det är upp till mig att utveckla den vidare. Vi har fått delar som kan behövas 

i yrkeslivet. Men inte på djupet. (Student termin sex) 

Den har förberett hur jag vill jobba men kanske inte alltid stämmer överrens med 

verkligheten, där jag märkt att en fritidspedagogs roll kan variera beroende på 

vart det är. (student termin sex) 

I denna fråga om utbildningens förberedelser för yrkesrollen ser vi likheter i svaren 

hos de båda grupperna. Men de som studerar termin fyra ger uttryck för att 

utbildningen är upprepande och tjatig i större utsträckning.   
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5.2.2 Studenternas förberedelser inom 
kompetensområdena  

En av frågorna som vi ville ha svar på var huruvida studenternas utbildning har 

förberett dem inom områden som de intervjuade fritidspedagogerna i studien anser 

sig ha särskild kompetens inom. Denna enkätfråga har getts möjlighet att besvaras 

med fyra alternativ. I frågan hur de genom sin utbildning har förberetts att arbeta 

inom sociala relationer anser sig större delen i de båda grupperna vara väl förbereda. 

Det relationella ansvaret för en fungerande relation mellan de vuxna och eleverna 

inom skolan ligger enligt Jensen (2009) på den vuxna. Här måste man som pedagog 

kunna koppla elevernas erfarenheter till pedagogiken (a.a.). Av de studenter som 

läser termin sex anser sig elva studenter vara väl förbereda medan fem anser att de 

har förberetts för lite. Däremot i termin fyra menar åtta studenter att de har läst 

mycket inom ämnet och bara två studenter anser sig har läst lite inom ämnet. En 

följdfråga på denna fråga var om studenterna tror sig komma att arbeta inom dessa 

områden i sin kommande yrkesroll. Ser man sammanslaget på svarsresultatet från de 

båda terminerna så är det 25 utav 27 studenter som tror sig komma att arbeta inom 

detta område i stor utsträckning. Andersson (2013) belyser de relationella och sociala 

kompetenserna som de mest framträdande hos fritidspedagoger.  

När det gäller förberedelserna för att arbeta med konflikthantering inom utbildningen 

anser flertalet studenter att de har läst för lite inom ämnet. Tio av studenterna vid 

termin sex anser sig ha läst lite inom detta, medan fem av dessa studenter inte tycker 

att de har läst något. Däremot är det en student som tycker utbildningen har gett 

mycket inom konflikthantering. I termin fyra är det nio studenter som menar att 

innehållet i utbildningen har varit för lite, medan en student inte har läst något och 

fyra student vet inte om den har läst konflikthantering. Majoriteten av studenterna 

tror att de kommer att arbeta mycket med konflikthantering inom sin kommande 

yrkesroll. Kolfjord (2009) beskriver den vuxnes roll i en konfliktlösning som 

medlare för att hjälpa eleverna att komma fram till en lösning och ha en möjlighet att 

förklara sig.  

 

 

Diagram 1 visar hur studenterna anser sig vara förbereda inom konflikthantering genom studierna 

 

Inom det specialpedagogiska fältet visar resultatet att det är flertalet av studenterna 

inom termin sex upplever att de har läst lite eller inte något i ämnet. Enbart två av 

dessa studenter känner att de har fått tillräckligt med kunskaper inom området. I 

termin fyra är resultatet ett annat då hälften av studenterna ser sig fått mycket inom 
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ämnet och den andra hälften tycker inte att utbildningen har förberett dem i ämnet. 

Persson (2004) ser användningen av specialpedagogik som en arbetsform där 

personalen på skolan använder sina kompletterande kompetenser för att utforma 

åtgärdsprogram för elever i behov av extra stöd. Han menar att det ligger på 

elevassistenten att följa upp åtgärdsprogrammet trots brister inom det 

specialpedagogiska fältet.  

 

 

Diagram 2 visar hur studenterna anser sig vara förbereda genom studierna inom specialpedagogiken 

 

Huruvida studenterna tror sig komma att arbeta mycket inom det specialpedagogiska 

området råder det splittrade åsikter. Nio studenter, sammanslaget i de båda 

grupperna, tror att de kommer att arbeta mycket inom området. Fjorton studenter tror 

att de kommer arbeta i lagom stor utsträckning med specialpedagogiken. Däremot är 

det tre studenter som i sin kommande yrkesroll tror att de kommer att arbeta med 
specialpedagogiken i liten utsträckning, medan en student inte vet om den kommer 

att arbeta inom det området när de kommer ut i arbetslivet.  

Studenterna som har besvarat enkäten går samtliga grundlärare mot fritidshem och 

har läst 30 hp inom ett praktiskt ämne. Därför vill vi genom enkäten se om 

studenterna anser sig förberetts inom sitt ämne. Studenterna vid termin sex känner att 

de har fått ut mycket utav sitt praktiska ämne, då 13 av dem svarat att de har läst 

mycket medan enbart tre studenter anser sig ha läst lite i ämnet. Även av studenterna 

i termin fyra känner flertalet att de har fått mycket kunskaper inom ämnet, dock 

tycker tre studenter att de har läst lite och en student vet inte. Huruvida studenterna 

tror sig komma arbeta inom sitt praktiska ämne är splittrat i båda grupperna. Endast 

elva studenter tror att de kommer att ges möjlighet till att arbeta mycket inom sitt 

praktiska ämne. Det är 13 studenter som tror att de kommer att få praktisera sitt ämne 

i lagom stor utsträckning. Däremot tror två studenter att de kommer att få arbeta med 

detta i låg utsträckning. Resultatet har ändå visat att samtliga studenter tror sig få 

arbeta inom sitt praktiska ämne inom skolans verksamhet den dagen de får en 

anställning.  

Vi vill se hur studenterna tycker sig har förberetts för halvklassundervisning genom 

sina studier. Ingen av studenterna som har besvarat enkäten anser sig ha läst mycket 

som har förberetts för detta i yrkesrollen. I termin sex är det delade meningar om 

studenterna överhuvudtaget har studerat något som kan förbereda dem inför 
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halvklassundervisningar. Sju studenter upplever att de har läst lite medan åtta inte 

tycker att de har fått någon sådan förberedelse. En av studenterna har valt att göra en 

egen kolumn som ligger mellan dessa två alternativen. De studenter som läser vid 

termin fyra upplever i större utsträckning att de inte fått så mycket förberedelse inför 

detta, sju studenter svarar att de inte läst något. Det är bara två studenter som tycker 

att de har läst lite inom området medan en student inte vet om denne har läst något 

inom detta. En student valde att stryka frågan.  I frågan om i vilken utsträckning 

studenterna kommer att arbeta med halvklassundervisning i sin kommande yrkesroll 

så svarar majoriteten att det kommer att förekomma halvklassundervisning i 

uppdraget. Däremot är det en student som valt att besvara med en egen kolumn, vet 

ej. Tillsammans i de båda grupperna är det nio som tror sig komma att arbeta mycket 

med halvklassundervisning, medan 13 studenter föreställer sig att det kommer att 

förekomma i lagom stor utsträckning. Det är två studenter som känner att uppdraget i 

liten omfattning kommer att innefatta denna typ av undervisning. Genom den 

utbildningsplan som grundlärare mot fritidshem, Linnéuniversitet (2012), läser ingår 

utomhuspedagogiken som en förberedelse för halvklassundervisning (a.a.). Däremot 

erbjöd den tidigare utbildningen, Kalmar Högskola (2008), en större förberedelse 

genom den valbara specialiseringen. 

 

5.2.3 Sammanfattning  
I frågan om utbildningen har förberett dem inför sin kommande yrkesroll inom 

skolan anser en del studenter att utbildningen har varit upprepande och kunde ha 

kortats ner till två år eller gett dem ett ämne till. Vid frågan om studenterna ansåg sig 

vara förbereda inom de olika kompetensområdena ansåg de sig ha tillräckliga 

kunskaper inom de flesta. Dock lyfter studenterna att konflikthantering som en brist 

då de har läst för lite inom ämnet. Även specialpedagogik är en kompetens som 

studenterna ansåg sig ha studerat för lite av. Vid frågan om studenterna var förbereda 

att undervisa inom halvklassundervisning så rådde det delade meningar om 

studenterna ens var förbereda inom detta område. 

 

5.3 Yrkesrollen 

De fritidspedagoger vi intervjuat i studien har alla olika uppdrag inom sin yrkesroll i 

skolan. Uppdrag som mer eller mindre har bestämts av rektorerna på varderas skola. 

Hur yrkesrollen utformats och om fritidspedagogerna i studien anser sig nöjda med 

hur rollen är idag, eller om de ser sig komptenta till någon annan yrkesroll inom 

skolan kommer att redovisas nedan. Även studenterna i studien har fått besvara hur 

de ser på sin kommande yrkesroll och vilka olika uppdrag de sett att fritidspedagoger 

har haft under sina VFU:er. Genom att se till de olika yrkesroller fritidspedagoger 

träder in i inom skolan vill vi se hur dessa yrkesroller kan leda till en 

avprofessionalisering eller en professionalisering för fritidspedagoger. 

 

5.3.1 Fritidspedagogers syn på sin yrkesroll 

Fp 1 har arbetat inom yrket i 20 år, dennes roll i skolan är att arbeta med 

konflikthantering samt ha egen bildundervisning. Fp 2 har 12 verksamma år inom 

yrket och ser det senaste året som att denne varit elevassistent. Fp 3 är den av 
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informanterna som har kortast tid inom yrket med endast tre år. Informantens roll 

inom skolan är att arbeta som fritidspedagog i skolan, där denne använder sig av 

äventyrspedagogik. Genom detta ser man fritidspedagogens splittrade yrkesroll inom 

skolan där den enes yrkesroll inte är den andra lik. Johansson (1984) beskriver hur 

man genom ett rollteoretiskt perspektiv kan variera yrkesrollerna beroende på hur 

den sociala gemenskapen ser ut. Här går det att urskilja Anderssons (2013) olika 

roller såsom den skolkompletterande fritidspedagogen där man kan se fp 3:s 

yrkesroll då den ges möjlighet till att arbeta konkret genom att bedriva egen 

undervisning med eleverna. Att bedriva egen undervisning vid sidan av klassläraren 

belyser Lindelöf (2012) som en av de roller en fritidspedagog axlar inom skolan 

(a.a.). Det går även att urskilja läraren med social kompetens och där ses fp 1 tydligt. 

Detta genom att se hur denne arbetar med relationella kompetenser. Däremot nämner 

inte Andersson (2013) fritidspedagogen som elevassistent, vilket är den yrkesroll 

som fp 2 har inom skolan.  

”Just nu så är jag ganska mycket assistent kan jag tycka under skoltid, mer 

assistent än fritidspedagog.”(fp 2)  

Men det är en roll vilken fp 2 inte ser följer sin yrkesroll inom skolan. Däremot 

nämner Haglund (2004) denna roll som det ämnesinriktade och 

arbetsdisciplinerande systemet, där man får arbeta antingen som resurs eller ge stöd 

till enskilda elever. Denna kategori menar författaren försämrar statusen för 

fritidspedagogerna (a.a.). Elever i behov av extra stöd som hjälplärare samt att 

använda sig av fritidspedagogisk didaktik i skolan är såsom fp 2 hellre ser sin roll. 

Hur informanterna blivit tilldelade sin yrkesroll inom skolan har styrts av att rektorn 

har sett till skolans behov. Till viss mån känner fp 1 och 3 att de har kunnat påverka 

sin roll medan fp 2 ser sig själv i en roll vilken denna inte vill inneha. Då behoven 

som finns i skolan kräver att fp2 axlar rollen som elevassistent.  

 

5.3.2 Studenters syn på sin kommande yrkesroll 
Under VFU-perioderna som ingår i utbildningen har studenterna haft möjlighet att 

observera olika yrkesroller som fritidspedagogerna träder in i inom skolans 

verksamhet. Här ser vi en skillnad på studenterna. De från termin fyra anser sig inte 

har sett så många roller då många har besvarat enkäten med vet ej eller att ha lämnat 

denna fråga obesvarad. Studenterna i termin sex har nämnt flera olika yrkesroller 

inom det fritidspedagogiska fältet, såsom ämneslärare, speciallärare, lärare i 

halvklassundervisning, assistent, resurs, lekledare, biträdande rektor. Någon har valt 

att benämna yrkesrollen som alltiallo.  

Utbildningen grundlärare mot fritidshem har förberett studenterna för deras 

kommande yrkesroll. Om de tycker att de förberetts för sin yrkesroll genom 

studierna och på vilket sätt visar resultatet att flertalet studenter känner att de har fått 

bra förutsättningar för att undervisa inom sitt ämne. Att arbeta med 

specialpedagogiken nämns av flertalet men studenterna anser att de inte har fått 

tillräckligt med kunskap inom detta. Några nämner att yrkesrollen är något som tar 

flera år att sätta sig in i innan kompetenserna sätter sig, samtidigt som de ser sin roll 

som extra lärare inom skolan.   

Jag känner att de fritidspedagoger jag träffat liknar den yrkesroll vi läst mot. 

Dock har vi läst mer praktiskt och fördjupat inom specialpedagogik. Även om vi 

inte fått mycket specialpedagogik. (student termin sex) 
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Studenterna fick besvara hur de efter avslutade studier vill se sin yrkesroll i skolans 

verksamhet. Studenterna vill arbeta med sitt ämne i skolan samt att många kan tänka 

sig att inta en roll som assistent, hjälplärare, resurs, komplettera klassläraren och 

bedriva halvklassundervisning utifrån praktiskt arbete. En student beskriver att denne 

vill ha ett bra samarbete med skolan och ha en röst och status hos klasslärarna. En 

annan student nämner att denne gärna ser sig som vikarie i klasser utöver de uppdrag 

som innefattar ämneskompetensen. Utifrån Haglunds (2004) tankar om 

fritidspedagogens kompetenser ser han att det är de sociala bitarna inom yrkesrollen 

som försämrar statusen inom yrket, genom att rollen dras bort från det 

ämnesorienterade ämnena (a.a.). Även här har fler utav de studenter som läser termin 

fyra valt att inte skriva något svar eller besvarat med vet ej.  

 

5.3.3 Sammanfattning 
Hur informanterna blivit tilldelade sin yrkesroll inom skolan har styrts av att rektorn 

som har sett till skolans behov där fritidspedagogerna inte alltid har fått de 

arbetsuppgifter som de önskat. Den splittrade yrkesrollen kan man även utläsa efter 

studenternas svar då de nämner de olika roller som de har stött på under sina VFU:er. 

Studenterna lyfter roller som resurs, elevassistent, lekledare, alltiallo m.m. Vid 

frågan om hur studenterna vill arbeta när de har avslutat sina studier nämner de 

undervisning inom sitt ämne, men studenterna kan även tänka sig att arbeta som 

assistent, hjälplärare, resurs, komplettera klassläraren och bedriva 

halvklassundervisning utifrån praktiskt arbete. 

 

5.4 Professionalisering av yrkesrollen 

Den nya utbildningen grundlärare mot fritidshem ger studenterna möjlighet till ett 

valbart praktiskt ämne inom bild, idrott eller musik. På så vis får studenterna som 

nyexaminerade en lärarlegitimation vilket berättigar dem till undervisning från 

förskoleklass till årskurs sex. Huruvida lärarlegitimationen inom den nya 

utbildningen kan påverka till att fritidspedagogernas yrkesroll kommer 

professionaliseras besvaras av både fritidspedagoger och studenter.  Även ett 

förtydligande i lgr11 över vad fritidspedagogens uppdrag ska innefatta inom skolan 

visas i resultatet och hur de tror att förtydligandet kan påverka en professionalisering.  

Resultatet är ett underlag för att besvara forskningsfrågan om: Hur upplever 

informanterna att dagens utbildning kan påverka professionaliseringen och 

fritidspedagogers yrkesroll inom skolan?   

 

5.4.1 Fritidspedagogers syn på en professionalisering 
Av intervjuerna framgår att fritidspedagogerna är relativt eniga om att 

fritidspedagogsrollen inte är tydlig i Lgr11. Lindelöf (2012) debatterar i frågan om 

att betydelsen av fritidspedagogernas roll i eleverna inlärning måste tydliggöras i 

lgr11 (a.a.). De menar däremot att om man läser mellan raderna kan de skapa sig en 

egen tolkning om hur fritidspedagogens uppdrag kan utformas.  

Vi hittar på en egen variant tror jag, när det inte finns några direktiv så får man 

tolka den lite hur man känner, eller? Det går inte att klandra oss, inget är rätt och 

fel.(fp 3)  
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När det gäller yrkesrollen inom skolan för fritidspedagogen är det ingen av 

informanterna som anser den som tydlig. Två av informanterna anser att det är upp 

till rektorn på skolan att bestämma vilket uppdrag fritidspedagogen får under skoltid. 

Det blir på så vis förväntningarna utifrån yrkespositionen och omgivningen som 

skapar yrkesrollen menar Johansson (1984) i sin tolkning av Lintons rollteoretiska 

perspektiv (a.a.).  Däremot har fp 1 möjlighet att inför varje läsår lägga förslag om 

hur dennes arbetsuppgifter ska utformas.   

Det är en delad mening hos informanterna angående hur lärarlegitimationen kommer 

att påverka yrkesrollen inom skolan. Två av de intervjuade tror att 

lärarlegitimationen kommer att göra skillnad för hur yrket kommer att utvecklas. Fp 

3 ser inte hur lärarlegitimationen kommer att påverka yrket i sig utan ser det mer som 

en vinst för sig själv att få en lärarlegitimation. Fp 2 tror att lärarlegitimationen i 

samband med den nya utbildningen kommer att medföra en högre status, då vi 

kommer att ses som kollegor till lärarna i större utsträckning än tidigare. Likt hur 

Johansson (1984) beskriver Lintons rollteori om hur statusen med denna 

jämnställning kan påverka hur yrkesrollen kommer att utformas (a.a.). Fp 1 tror på 

den nya utbildningen då den är mer inriktad på fritidspedagogens yrkesroll och ser 

att den kan kompletter de båda uppdragen som en fritidspedagog står inför i skola 

och på fritidshem. Däremot anser fp1 att fritidspedagogik borde vara ett 

lärarlegitimerat ämne eftersom det är inom detta område som denne ser sitt 

huvuduppdrag som fritidspedagog. I frågan om den nya utbildningen kommer att 

påverka fritidspedagogernas profession är det delade meningar. Vissa av 

informanterna har haft studenter från den tidigare utbildningen vilka har varit 

ensamma om att studera till fritidspedagoger bland de övriga lärarstudenterna. Detta 

påvisar Calander (2003) som en av nackdelarna med gamla utbildningen då 

fritidspedagogerna stod i bakgrunden av ämneslärarna (a.a.). Detta har inte varit 

givande då de inte har fått ta del av de styrdokument och riktlinjer som riktar sig mot 

fritidspedagoger. I frågan om den nya utbildningen grundlärare mot fritidshem 

kommer att göra någon skillnad för yrket svarar fp 1:  

[…] men det gör den nog. Det har varit många utbildningar så den här tror jag ju 

mer på. Än de som har varit tidigare måste jag säga.  

Idag erbjuder Skolverket (2014) en kompetensutveckling för dagens 

fritidspedagoger. Det ges möjligheter till kompetensutbildning genom att de som inte 

har behörighet för att undervisa i ett ämne kan läsa till ett praktisk-estetiskt ämne. 

Detta sker genom Lärarlyftet II vid högskolor runt om i Sverige och gör det möjligt 

för fritidspedagoger att kunna söka lärarlegitimation efter avslutad utbildning. De 

praktisk-estetiska ämnena är förutom bild, musik och idrott, vilka dagens grundlärare 

mot fritidshem erbjuds, även hemkunskap och slöjd. Lärarlyftet II kommer att pågå 

fram till 2016. 

 

5.4.2 Studenternas syn på en professionalisering 
Något som uppmärksammats vid sammanställningen utav enkäten är att flertalet av 

studenterna anmärkt på att vi har valt att benämna yrkesrollen som fritidspedagoger. 

Dettas ströks över av studenterna och ersattes av lärare i fritidshem på flertalet 

enkäter. Trots dessa förtydliganden från studenterna så väljer ändå många av att se 

sin kommande yrkesroll som resurs eller elevassistent och inte som undervisande 

lärare när de besvarar enkäterna om hur de ser sin kommande yrkesroll. Likt 
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Johanssons (1984) beskriver hur status påverkar yrkesrollens utformning då 

studenterna kan använda sin ämneskompetens för att nå en professionalisering.  

 

5.4.3 Sammanfattning 
Då frågan om en professionalisering utav yrkesrollen ska komma till stånd, anser de 

intervjuade fritidspedagogerna att fritidspedagogsrollen inte är tydlig i Lgr11, men 

läser man mellan raderna kan de skapa sig en egen tolkning om hur 

fritidspedagogens uppdrag kan utformas. Likaså vid frågan om lärarlegitimationen 

kan påverka yrkesrollen råder de delade meningar hos informanterna. Däremot är det 

tydligt från studenternas sida att lärare är den yrkesbetäckning som de vill ha. 
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6 DISKUSSION 
I diskussionen kommer vi att analysera resultatet som framkommit i studien. Vi 

kommer även att resonera kring de frågeställningar som presenterades i syftet. 

Genom att se till de olika yrkesroller som har framkommit under studien och den 

historiska tillbakablickens gång kommer rollerna att ställas mot varandra i perspektiv 

av författare, respondenter i studierna och oss själva.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Genom dennaa studie utav fritidspedagogens yrkesroll har vi utgått från studenter 

och yrkesverksamma fritidspedagoger för att se hur dagens utbildning ställer sig mot 

viktiga kompetenser i yrkesrollen, samt om en professionalisering av yrket är möjlig.  

Studenterna som studerar grundlärare emot fritidshem anser att utbildningen har varit 

mer riktad mot fritidshemmet. Vilket även vi ser genom att studera och ta del utav 

utbildningsplanen från Kalmar högskola 2008. Den riktade sig i större grad mot 

skolan och skolämnena. Med tanke på den utveckling fritidspedagogerna har inom 

skolan kan vi se hur den äldre utbildningen var bättre anpassade för ett arbete inom 

skolan. Idag förbereds studenterna för yrkesrollen inom skolan genom ett praktiskt 

ämne resterande ämnen riktar sig mot fritidshemmet och dess didaktik. Däremot 

anser vi att man kan se fritidshemmets didaktik som något att applicera i den 

undervisning som fritidspedagoger använder sig av inom skolan. En av de 

intervjuade fritidspedagogerna hoppas på att den nya utbildningen kan jämställa 

fritidspedagogerna med lärarnas och höja statusen. För yrkesrollen som helhet med 

både fritidshemmet och skolan som uppdrag kan den nya utbildningen medföra 

högre status då fritidshemmets verksamhet står för ett informellt lärande och inte 

enbart barnpassning. 

 

Det finns inga klara direktiv av vad en fritidspedagogs arbetsuppgifter är inom 

skolan. Hur fritidspedagogens uppdrag ska utformas är upp till rektorn att tolka då 

det inte finns angivet hur deras roll i skolan bör vara. Så länge det inte finns någon 

definition av fritidspedagogens yrkesroll inom skolan kan rektorn ge dem uppdrag 

utefter skolans behov och inte se till de kompetenser fritidspedagogerna besitter. En 

av fritidspedagogerna i studien har möjlighet att i viss mån kunna påverka sin 

arbetssituation i skolan. Utifrån de intervjuades olika yrkesroller kan man klart se hur 

pass splittrad yrkesrollen inom skolan är. Fritidspedagogerna som intervjuats 

bedriver egen undervisning i både bild, konflikthantering och äventyrspedagogik. 

Yrkesroller som de sätter sig själva inom är elevassistent, fritidspedagog i skolan och 

resurs. En av de intervjuade informanterna ser sin yrkesroll som elevassistent, detta 

är en roll som varken denne eller vi vill axla. Utifrån det ser vi Haglund (2004) där 

han nämner det socialt inriktade systemet där man drar paralleller till det arbete som 

fritidspedagogen bedriver i klassrummet som resurs (a.a.). Att se fritidspedagogen 

som resurs kan göra att yrkesrollen mister sin möjlighet att få planera och bedriva 

egen undervisning. Är det så här yrkesrollen utformas kommer fritidspedagoger 

aldrig uppnå en professionalisering då de enbart använder den sociala och 

relationella pedagogiken. Istället borde fritidspedagogen använda sin relationella 

kompetens som ett verktyg i sin undervisning för att utveckla en bättre lärande miljö. 

Johansson (1984) stödjer denna teori då han påvisar hur kompetenserna och 



32 

 

förutsättningarna inom yrkesrollen och individen kan förändra dess status (a.a.). Det 

vi eftersträvar i vår yrkesroll är det uppdrag fp 3 har inom skolan vilket går att se då 

Haglund (2004) beskriver det traditionsintegrerade systemet där fritidspedagoger 

och lärare samarbetar och tar till vara på varandras kompetenser (a.a.). Paralleller 

kan dras till Anderssons (2013) beskrivning av den skolkompletterande 

fritidspedagogen som använder sig av fritidspedagogiken som komplement till 

skolans undervisning (a.a.). Hansen (1999) nämner fritidspedagogens yrkesroll som 

gränsöverskridande i skolans verksamhet och att den oftast riktar sig mot praktiskt 

arbete (a.a.). I studien ser vi likheter mellan denna beskrivning av 

fritidspedagogernas yrkesroll och det resultat som studien visat. Även våra studenter 

beskriver hur de har sett dessa olika yrkesroller, och fler därtill bland 

fritidspedagogerna ute på fältet. Studenterna besvarar i enkäten att de själva kan se 

sig själva som lärare i sitt ämne, assistent, hjälplärare, resurs, komplettera 

klassläraren och bedriva halvklassundervisning utifrån praktiskt arbete. Yrkesrollen 

kan missbrukas då den ständigt förväntas att vara flexibel och täcka upp då övrig 

personal på skolan saknas, vilket styrks av resultatet i enkätstudien. På ett sätt gör 

detta arbetssätt att en professionalisering av yrkesrollen inte är möjlig då den ständigt 

får leva upp till det behov skolan har för dagen och hoppa in i andras uppdrag. 

Johansson (1984) påvisar med ett rollteoretiskt perspektiv att detta kan leda till 

konflikter i arbetslaget (a.a.). Fritidspedagogerna ska ständigt samarbeta med skolans 

personal men det är inte alltid lika självklart att det återgäldas. I och med att skolan 

har eleverna i fokus bör de fungera som ett enat arbetslag och hjälpa till att tillgodose 

varandras intresse. Däremot nämner Andersson (2013) flexibiliteten som en av 

fritidspedagogernas kompetenser (a.a.). Fritidspedagogerna kan välja att se denna 

kompetens som en av styrkorna istället för att bara se det som att fritidspedagoger 

täcker upp för andra inom skolan. De intervjuade informanterna i studien anser inte 

att det räcker med att ändra utbildningen för fritidspedagoger för att det ska ske en 

professionalisering. Även ett förtydligande i Lgr11 över vad fritidspedagogens 

uppdrag är måsta komma till stånd. Om man väljer att tolka fritidspedagogens 

uppdrag i Lgr11 som annan personal, kan vi förstå att yrkesrollen blir diffus då de 

innefattar alla som jobbar på skolan såväl som specialpedagog, skolsköterska och 

elevassistent. Läraren och dess uppdrag benämns tydligt. Vad är det som gör att 

fritidspedagogens uppdrag inte kan utläsa sin roll där. Förhoppningen är att 

fritidspedagogernas möjlighet till lärarlegitimation kan förändra detta, vilket stödjs 

av informanterna i studien. 

Samtliga informanter nämner de relationella kompetenserna, praktisk undervisning 

och konflikthantering som en av grundpelarna i uppdraget, vilket gör att de 

kompletterar klasslärarna som står för mer ämneskunskaper. Ett område som de 

intervjuade informanterna anser att de borde kompetensutveckla sig inom är 

specialpedagogiken vilket de använder sig av när de träder in som resurs eller 

hjälplärare. När man ser till de kompetenser, som informanterna beskriver i studien, 

kan det dras paralleller och göra egen tolkning av yrkesrollen i skolan. Utbildningen, 

grundlärare mot fritidshem, riktar sig mer mot fritidshemmet och dess didaktik än 

tidigare utbildningar. Kan man använda fritidshemsdidaktik för att stärka yrkesrollen 

i skolan, för att fritidshemmet arbetar mer med det informella lärandet. Detta då 

utifrån de kompetenser som framkom i studien vill vi applicera dessa tillsammans 

med den didaktik vi har studerat i UVK ämnena, fritidshemsdidaktik och 

läroplansteori 22,5 hp. Dessa ger oss ett verktyg vilket vi kan använda oss av genom 

det specialpedagogiska tankesättet. Tillsammans med specialpedagogiken på 7,5 hp 

ser vi att de som läser grundlärare med inriktning mot fritidshem idag, kan jämställas 
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sin utbildning med den tidigare där de hade möjlighet att välja specialpedagogik 30 

hp som specialisering. Det gäller då genom utbildningen att uppmärksamma 

studenterna hur man kan använda sig av fritidsdidaktik och med estetik som verktyg 

i specialpedagogiken och applicera detta inom skolan.  

 

6.2 Slutdiskussion 

Vi tror att lärarlegitimationen kan komma att bli ett förtydligande över vad 

yrkesrollen kommer att stå för i skolan, och inte enbart ges uppdrag som resurs eller 

elevassistent. Andersson (2013) ger uttryck för att fritidspedagogerna inte har något 

formellt ansvar för ämnen inom skolan (a.a.). Från och med 2013 ändrades detta då 

fritidspedagogerna gavs möjlighet att ansöka om lärarlegitimation vilket förändrar 

ansvars fördelning och ger även dem ett formellt ansvar. Utifrån studenternas 

förtydligande kring benämningen utav yrkesrollen på enkäterna av att de vill se sig 

själva som lärare i fritidshem mer än som fritidspedagoger. Trots detta ser de sin 

kommande yrkesroll som elevassistent eller resurs i större utsträckning än som 

undervisande lärare. Genom studien upplevs det att studenterna strävar efter en högre 

status för yrkesrollen. Då tycker vi att man ska ha högre förväntningar på sitt 

uppdrag inom skolan. Johansson (1984) nämner i rollteoribegreppet att de personliga 

egenskaperna kan påverka utformandet av yrkesrollen och kan skapa konflikt med 

omgivningens förväntningar (a.a.). Tror inte fritidspedagogen på yrkesrollen kommer 

den inte leda den framåt mot en professionalisering. Hur fritidspedagoger ska arbeta 

inom fritidshemmets verksamhet har genom utbildningen varit tydligt. Däremot har 

yrkesrollen i skolan genom utbildningen, grundlärare mot fritidshem, knappt 

diskuterats vilket också är oklart ute i skolorna. Förmodligen kommer det att ta år 

innan någon förändring kommer att uppnås för fritidspedagogerna i skolan då 

förändringen i utbildningen är så pass ny. Kan legitimationen bidra till att den 

traditionella fritidspedagogen som Andersson (2013) beskriver vilken som vill rikta 

sig mer mot fritidshemmets verksamhet, är på väg att försvinna då de nya 

studenterna examineras med en lärarlegitimation vilket gör att fritidspedagogerna 

kommer integreras mer med skolan? Kan det bli så att läraren i social kompetens, 

vilken är en annan av de yrkesroller Andersson (2013) nämner, är den yrkesroll som 

fritidspedagogen är på väg mot? Där fritidspedagogen själv ansvarar för sin 

undervisning i skolan och prioriterar ner fritidshemmets verksamhet (a.a.)? Vi tror att 

denna yrkesroll kan leda till en professionalisering av yrket inom skolan, men drabba 

fritidshemsverksamheten. På sikt är förhoppningen att kunna jämställa 

fritidspedagogyrket med lärarna, frågan är om fritidspedagogen kommer kunna värna 

om båda verksamheterna i frågan om en professionalisering. Likt Lindelöfs (2012) 

tankar om vår otydliga roll i lgr11, är vi eniga med de tankar angående ett 

förtydligande om fritidspedagogens uppdrag inom skolan. Ska en professionalisering 

av yrkesrollen komma till stånd räcker det inte enbart att ändra utbildningen för 

fritidspedagoger. Det förtydligar inte fritidspedagogens uppdrag inom skolan. I 

lgr11, skolverket (2011) finns det direktiv för hur en lärare ska arbeta för att nå de 

mål och riktlinjer som finns uppsatta. I vilket fack ska yrkesrollen ses, som lärare 

eller som övrig personal? Om en professionalisering av fritidspedagogens yrkesroll 

ska kunna bli tydlig inom skolan så bör den även vara tydlig i de styrdokument som 

skolan utgår från. Detta eftersom fritidspedagogerna står med ett ben hos 

lärarkollegiet och ett ben i den odefinierade yrkesrollen. Likt ”vita fläckar” på 

kartan inom skolans värld (Siljehag, 2007 s 45) 
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7 VIDARE FORSKNINGSFRÅGOR 
Efter avslutade studie om fritidspedagogernas yrkesroll inom skolan har det väckts 

ett intresse för professionaliseringen för yrkesrollen. Studiens resultat om 

fritidspedagogers åsikter kring deras yrkesroll och eventuell professionalisering har 

väckt tankar som för oss in på fritidspedagogens yrkesroll som helhet. Därav anser vi 

att det vore av intresse att forska vidare inom frågan: 

Kan en lärarlegitimation inom fritidspedagogik leda till en professionalisering av 

yrkesrollen som helhet?  
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Bilagor 

Intervjufrågor till fritidspedagoger 

Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? När tog du din examen? 

 

Hur ser du på din egen yrkesroll inom skolan och hur definierar du den? 

 

Hur har arbetsuppgifterna förändrats över tiden? 

 

Vilka kompetenser ser du att du behöver inneha, och varför? 

 

Inom vilka områden upplever du att skolan nyttjar fritidspedagogen bäst? 

 

Upplever du att fritidspedagogen har några kompetenser som övrig personal på 

skolan inte har? Ges det utrymme för att använda dig av dessa? 

 

Vad känner du att du vill göra i din yrkesroll inom skolan? Passar den ihop med den 

rollen du har idag? 

 

Har du haft något att säga till om i ditt uppdrag/yrkesroll, eller finns det någon annan 

roll du hellre velat inta? 

 

Känner du att du och de klasslärare du sammarbetar med fungerar bra tillsammans 

och att du får utnyttja dina kompetenser? Känner du att du har deras förtroende? 

 

Känner du att dina kompetenser kompletterar klassläraren och på vilket sätt? 

 

Vad upplever du vara svårt med din yrkesroll inom skolan? Hur kan du utvecklas, 

eller finns det möjlighet till utveckling inom området? 

 

Känner du att du kan påvisa vilka kompetenser du besitter för arbetsledare? 

 

Finns det något område som du/ni som fritidspedagoger känner att ni behöver 

kompetensutvecklas inom för att följa yrkesrollens utveckling inom skolan? 

 

Anser du att din yrkesroll är tydlig inom Lgr11, sett till skolans verksamhet? 

 

Anser du att det finns en tydlig bild över fritidspedagogerna uppdrag inom skolan? 

 

Tror du att den nya utbildningen, grundärare mot fritidshem, kommer att medföra 

några förändringar för yrkesrollen? 

 

Tror du att lärarlegitimationen kommer att ge fritidspedagogerna de lyft som länge 

efterfrågats? 
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Enkätfrågor till studenterna 

Nämn kompetenser som du anser att du som fritidspedagog har, och varför är de 

viktig inom skolan? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Finns det några kompetenser som du anser att en fritidspedagog innehar vilken övrig 

personal inom skolan inte har? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Vilka yrkesroller har du sett under dina VFU perioder som täcker fritidspedagogens 

område? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Är det någon av dessa yrkesroller som du upplever att den motsvarar den yrkesroll 

som du förberetts för genom din utbildning, och varför? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Hur vill du att din yrkesroll som fritidspedagog inom skolan ska se ut? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Anser du att vår utbildning har förberett dig på din kommande yrkesroll inom skolan, 

och på vilket sätt? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Hur tycker du att utbildningen har förberett dig inom dessa områden? 

 

 Läst mycket     

    

Läst lite Inte läst 
något          

Vet inte 

Sociala relationer  ○ ○ ○ ○ 

Konflikthantering ○ ○ ○ ○ 

Specialpedagogik ○ ○ ○ ○ 

Praktiskt ämne ○ ○ ○ ○ 

Halvklassundervisning ○ ○ ○ ○ 

 

I hur stor utsträckning tror du att du kommer arbeta inom dessa områden i 
din kommande yrkesroll inom skolan? 

 

 Mycket Lagom Lite Inget 

Sociala relationer  ○ ○ ○ ○ 

Konflikthantering ○ ○ ○ ○ 

Specialpedagogik ○ ○ ○ ○ 

Praktiskt ämne ○ ○ ○ ○ 

Halvklassundervisning ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 


