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ABSTRAKT 
 

Syftet med den studien är att undersöka hur fritidspedagogerna ser på sin yrkesroll under 
skoltid samt hur de upplever sin självständighet och inflytande i yrket. Frågeställningarna 
har utformats på ett sådant sätt att fritidspedagogerna ska kunna besvara båda hur de 
upplever sin yrkesroll och vilka arbetsuppgifter de utför båda i skolan och fritidshemmet. 
Fem stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts. Resultatet visar att 
fritidspedagogerna upplever sin yrkesroll på olika sätt beroende på egna uppfattningar 
och hur samverkan ser ut med skolan. När det gäller egna upplevelser till självständighet 
och inflytande anser fritidspedagogerna att de inte har den önskade självständigheten 
under skoltiden men de har den i fritidshemmet. Fritidspedagogerna kan påverka mer i 
fritidshemmet och mindre i skolan.  
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1. Inledning  
 
Jag är en student som går i min sista termin, där läser jag den nya reformen av fritidspedagogers 
utbildning som benämns grundskollärare med inriktning mot fritidshemmet. Den nya 
utbildningen är en del av de förändringar som skett i arbetet i fritidshemverksamheten. 
Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som styrs av styrdokument som idag ska 
komplettera skolans arbete och erbjuda barn en meningsfull fritid. Fritidspedagogerna ska nu 
samarbeta mer med skolan för att kunna nå integrerings syfte som är att stödja barns utveckling 
och lärande av olika perspektiv. Idag är fritidspedagogerna involverade båda i skolan och i 
fritidshemmet, där nya krav ställs på yrkesrollen. I styrdokumenten står det tydligt vilka uppdrag 
fritispedagogerna har men det står inte lika tydligt hur detta uppdrag skall vara i samverkan med 
skolan.  
 
Jag har valt att skriva om fritidspedagogernas yrkesroll under skoltid men mer specifikt på 
fritidspedagogernas självständighet och inflytande eftersom det finns anledning att tro att 
samverkan med skolan har gjort att fritidspedagogernas yrkesroll blivit otydlig. Genom att 
fritidspedagoger inträda i skolan uppstår det nya miljön och nya roller vilket upplevs olika av 
olika fritidspedagoger. Jag är intresserad av att undersöka vilka möjligheter och begränsningar 
fritidspedagogerna har att forma verksamheten i samverkan med skolan samt hur de upplever sin 
yrkesroll i förhållande till det. 
 
Under min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) har jag sett att fritidspedagogernas funktion 
under skoltid är mycket varierande, där de har begränsade möjligheter att påverka i samverkan 
med skolan. Ofta sker det genom att fritidspedagogerna lämnar förslag till förbättringar eller 
ändringar i verksamheten, där rektor eller andra instanser bestämmer om dessa förslag skall 
genomföras eller förkastas. Jag märkte också att det är skolans arbete som prioriteras i första 
hand och fritidspedagogerna har en begränsad inflytande på skolämnen. Fritidspedagogerna som 
jag mötte hade svårt att definiera sin yrkesroll under skoltiden. Deras roll under skoltiden ser 
olika ut beroende på verksamhetens syfte och hur mycket samarbete de har i skolan. Den 
uppfattningen som jag fick är att fritidspedagogerna frustrerade över att de inte har en klar 
uppfattning vad gäller deras roll under skoltid.  
 
Som en blivande grundlärare med inriktning mot fritidshemmet kommer jag att arbeta med 
skolan och i ett arbetslag, där finns det krav på min yrkesroll. Min ambition med denna studie är 
att jag skaffar mig en tydlig bild om min yrkesroll i samverkan med skolan. Det sker genom att 
intervjua fritidspedagoger som har erfarenhet att arbete båda i fritidshemmet och i skolan.  
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1.1. Syfte  
 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka några fritidpedagogers uppfattning 
om sin självständighet och vilket inflytande de har i sin yrkesroll under skoltid när de nu skall 
samverk mer med skolan. Genom att genomföra intervjuer med erfarna fritidspedagoger, syftar 
studien till att ge en inblick i deras förändrade arbetsvillkor.  
 
 
1.2. Frågeställningar:  

Hur har integreringen av fritidshem och skola påverkat fritidspedagogens arbete och uppgifter? 
 
Hur uppfattar fritidspedagoger de uppgifter de utför ” i skolan” i relation till de uppgifter de utför 
” i fritidshemmet”? 
 
Hur har integreringen av fritidshem och skola påverkat fritidspedagogens självständighet och 
inflytande? 
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2. Teoretiskt perspektiv  
 
Ambitionen med denna undersökning är att undersöka några fritidspedagogers uppfattning om 
vilken självständighet och vilket inflytande de har över det arbete som de utför i skolans lokaler 
under skoltid samt vad det har för påverkan på fritidshemsverksamheten. Det självständiga 
arbetet tar sin utgångspunkt i ett rollteoretiskt perspektiv. Först introduceras rollbegreppet och 
hur våra roller formas och skapas i förhållande till omgivningen. Därefter behandlas den 
symboliska interaktionismen som särskilt uppmärksammar språket och kommunikationens 
betydelse för hur vi tolkar och utformar våra sociala roller.  
 
2.1. Vad är en roll  
 
Enligt Johansson (1984) har ordet roll sin historiska bakgrund i teatervärlden medan i den 
moderna tiden används begreppet roll i vetenskapliga sammanhang av Linton (1936,1945). 
Linton använder begreppet status som grund för rollbegreppet. Han menar att individens position 
består av skyldigheter och plikter som individen förväntas att uppfylla i de olika sociala 
positionerna. Status uppnås genom det personliga kunnandet eller bestäms av samhället baserat 
på vissa egenskaper såsom ålder, föräldrar eller kön. Rollen uppstår när individen innehar en 
position med viss status. Rollen skapas också från förväntningar som ställs från omgivningen, 
där individen värderar sina handlingar gentemot dessa förväntningar (Johansson, 1984). 
 
Mead (1934) anser att roller uppstår vid individens samspel med sin kultur och samhället, där 
individen utvecklar egen identitet och eget jag. Genom det sociala samspelet med omgivningen 
kan individen överta roller som är viktiga för sin sociala existens och för sina handlingar. 
Johansson (1984) betonar att en roll kan byggas upp till andra roller i livet och innehållet kan bli 
större vilket skapar så kallad rollmönster. Rollmönster i sin tur bygger upp yrkesidentitet och 
yrkesroll för invididen i samhället. Roller kan se olika ut beroende på sitt innehåll och beroende 
på vilka individer som deltar i dem sociala mönster i omgivningen.  
 
 
2.2. Symbolisk interaktionism 
 
Den symboliska interaktionismen, som har sina grunder i den filosofiska inriktningen 
pragmatism, baseras på ett socialpsykologiskt perspektiv för att förklara samhälleliga företeelser. 
Den symboliska interaktionismen utformades av socialfilosofen George Herbert Mead (1863-
1931), vilken dock själv ej myntade begreppet. Det var Herbert Blumer (1900-1987) som 
systematiserade och utvecklade Meads teori och gav den beteckningen symbolisk interaktionism. 
Mead ansåg att det sociala livet är skapat genom sociala interaktioner mellan människor.  
 

Alla levande organismer är sammanfogade i en allmän social miljö eller situation, i ett komplex av 
sociala interrelationer och interaktioner av vilka deras fortsatta existens beror.” (Mead 1934:167) 
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Enligt Mead (1934) kan individen enbart förstås utifrån gruppen som individen tillhör. Vidare 
ansåg han att individens handlingar kan skapas och formas i relation till den gruppen som 
individen härstämmer ifrån. Gruppens sociala handlingar har en direkt påverkan på individens 
handling. Mead (1934) betonade vidare att sociala handlingar skall förstås som en process av en 
helhet och inte uppdelat i olika delar. Han ansåg även att medvetandet är beroende av 
människans relation till samhället eller omgivningen.  
 

Gustafsson (1997) nämner att Meads symboliska interaktionism utgörs av tre viktiga principer, 
nämligen innebörd, social interaktion och handling. Mead (1934)  menade att människan är en 
social varelse som föds med behov. De behoven kan människan tillägna sig genom handling och 
handling sker genom interaktion med andra individer. Han betonade vidare att människor måste 
förstå varandra för att handla på ett rätt sätt och för att en interaktion skall lyckas. Genom 
handling byggs det sociala nätverket upp hos individen och detta sker enbart i gruppen. Den 
sociala interaktionen och tolkning hos individen utgör de sociala handlingar. Enligt Mead (1934) 
får individen sitt beteende och sin erfarenhet genom gemenskap med andra i gruppen. Han var 
tydlig med att helheten är mer avgörande än delarna, där helheten är gruppen och delarna de 
enskilda individerna.   
 

3. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning om fritidspedagogers yrkesroll. Först 
behandlas fritidshem och fritidspedagogers yrkesroll utifrån det historiska perspektivet. Därefter 
fokuseras på fritidspedagogers yrkesroll och deras samverkan med skolan.   
 
3.1 Från arbetsstuga till fritidshem 
 
Fritidshemmet har sitt ursprung i de arbetsstugor som inrättades i slutet av 1800 talet, där barn 
från fattiga familjer lämnades av sina föräldrar som var tvungna att jobba i fabriker och 
industrier (Rohlin 2012). Syftet med arbetsstugorna var att förebygga fattigdom genom att ge 
barnen möjlighet att lära sig ett hantverk som skulle leda till ett yrke. Andra syften med 
arbetsstugorna var tillsyn och omsorg om barnen för att skydda de från skolk, tiggeri och 

kriminalitet, samt att fostra barnen till goda människor (Johansson 2001).  
 
I början av 1900 talet etablerades allt fler arbetsstugor över hela Sverige. Arbetsuppgifterna 
förändrades och man bytte namn till eftermiddagshem. Den praktiska inlärningen och 
arbetstanken var inte längre aktuellt utan begreppet rekreation blev mer framträdande i 
verksamheten. Rekreationen handlade om att barnen skulle få samma eller liknande aktiviteter 
som de fick innan men med frihet och avkoppling. Barnen fick själva forma sina aktiviteter 
utifrån egna intresse men med vuxna övervakare. Fria sysselsättningar som lek och utevistelse 
var en del av aktiviteter som eftermiddagshemmet erbjöd barnen (Rohlin 2001) 
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 Eftermiddagshemmet ersattes omkring 1960 av det moderna fritidshemmet och begreppet 
fritidshem började användas. Fritidshemmet blev en egen verksamhet med arbetsuppgifter såsom 
tillsyn, omsorg, lärande och fostran (Johansson 1986). 
 
Under 1990 talet överfördes fritidshemmet till skolbarnsomsorg och inriktningen förändrades till 
att komplettera skolans arbete. Fritidshemmet flyttades till skolan lokalmässigt, organisatoriskt 
och verksamhetsmässigt med syfte att skapa en helhetssyn på barns lärande och utveckling. 
Fritidshemmets samverkan med skolan ställde krav på ett verkligt möte mellan skolan och 
fritidshemmet för att kunna erbjuda en trygg miljö för barnen och för att utnyttja de olika yrkens 
kompetenser och ekonomiska resurser (Rohlin 2012).   
 
 Under 2000-talet har fritidshemmet fått en ny läroplan och allmänna råd för verksamheten vilka 
utformats av Skolverket. De allmänna råden ligger till grund för diskussionen om hur 
verksamheten skall drivas och på vilket sätt den kan utvecklas. Allmänna råd innehåller riktlinjer 
och mål samt den värdegrund som personalen måste ska utgå från i verksamheten med barnen 
(Rohlin 2012). Philgren (2011) betonar att fritidshemmets uppdrag har vidgats i riktning mot 
skolans verksamhet eftersom verksamheten ska komplettera skolan både innehålls- och 
tidsmässigt. Innehållet i verksamheten kännetecknas av såväl praktiska och som estetiska ämnen, 
där olika uttrycksformer erbjuds för att gynna barns utveckling och lärande. Skolverket (2007) 
beskriver det nuvarande fritidshemmet på följande sätt:  
 

”Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är 
inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande grad 

integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan ”( Skolverket, 2007: 10). 
 

Skolverkets allmänna råd beskriver också tydligt vilket uppdrag fritidshemverksamhet har idag. 
Uppdraget innebär att fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritidsverksamhet, där barnets 
behov och intresse är centralt för verksamheten. Fritidshemmet skall också komplettera skolans 
arbete, både vad gäller tid och innehåll, för att man ska kunna ha ett gemensamt ansvar för 
utvecklingen av barnens fysiska, psykiska, intellektuella och sociala kompetens (Skolverket 
2007).  
 
3.2. Fritidspedagogyrkets framväxt 

Sedan fritidshemmet grundades för många år sedan har vi haft en yrkesgrupp som hade inriktade 
arbetsuppgifter såsom tillsyn, omsorg, fostran och lärande. I arbetsstugor var yngre kvinnor, 
handverkare, lärarinnor, föreståndarinnor och friviliga personer som drev verksamheten. Det 
fanns ingen specialutbildning utan kompetensen utgick från förskolepedagogiken som blev en 
utbildning i slutet av 1800-talet. Förskollärareutbildning var inte helt relevant för arbetet i 
eftermiddagshem varför man startade en försöksutbildning i början av 1964. Behovet av en 
pedagogisk professionell yrkesgrupp blev en nödvändighet med tiden, särskilt när samhället 
utvecklades och föräldrars behov av bättre barnomsorg ökade. I slutet av 1960-talet startade man 
en tvåårig gymnasieutbildning som ett försök att täcka behovet, men i samband med 
högskolereformen år 1977 inlemmades fritidpedagogsutbildningen med förskollärarutbildningen. 
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Utbildningen fick därmed en akademisk status och den skulle byggas på vetenskaplig grund 
(Johansson 2011). 
 
År 1990 påbörjades en integrering mellan skolan och fritidshemmet med syfte att utnyttja 
ekonomiska resurser och tillgodose barns utveckling och inlärning. Integreringen krävde ett 
utvecklat samarbete mellan fritidspedagoger och lärare för att kunna komplettera varandra 
genom att utnyttja de olika kompetenserna. Fritidspedagogers integrering med skolans 
verksamhet har gjort att deras yrkesroll blivit mer otydlig eftersom yrkesidentiteten nu skulle 
inriktas mot skolpedagogik. Samtidigt fick fritidspedagoger mer möjlighet att arbete i skolan och 
att komma närmare lärares yrkesroll, enligt Hippinen (2011).  
 
Anderson (2013)  poängterar att fritidspedagogernas yrke framstod som ett diffust yrke i 
samband med integrering med skolan eftersom det inte betraktas som professionellt. 
Fritidspedagoger har inte kunnat definiera sin yrkesroll och utveckla en professionell profil 
eftersom de saknar egenproducerad kunskap och specifika metoder för sitt arbete. Yrkesrollen 
har inte enbart förändrats i yrkespraktiken utan yrket har hamnat i en underordnad position, där 
fritidspedagoger utnyttjades som inhoppare i olika miljöer, vilket gör att deras kunskapsbas 
tunnas ut. Å andra sidan har fritidspedagogers handlingsutrymme ökat mer vid samverkan med 
skolan eftersom deras samverkan ses som en nödvändig del i skolans arbete för att uppnå 
läroplanens värdegrundsmål och att utveckla en helhetssyn på barn. Fritidspedagogers kunskaper 
efterfrågas i bedömningar och utvecklingssamtal vilket gör att deras ansvarområde och 
handlingsutrymme har utvidgats (a.a.). 
 
 
3.3. Fritidspedagogens yrkesroll  
 
Idag försöker fritidspedagoger att anpassa sin yrkesroll i förhållande till skolans villkor och krav 
medan andra försöker upprätt hålla sig vid de centrala aspekterna i fritidshemsverksamhet såsom 
att socialisera barnen och erbjuda trygghet och omsorg. Fritidspedagogers yrkesroll är svårt 
definierat och det beror på förändringar som skett inom yrket som ställde bredare krav på 
yrkeskunnande, enligt Hippinen (2011). Vidare fortsätter hon med att beskriva att 
fritidspedagogers yrkesroll och kompetens är inriktad att jobba med värdegrunds frågor, estetiska 
uttrycksätt, socialt samspel och grupputveckling, konflikthantering, barnsidentitet och barns 
trygghet. 
 

”Utvecklandet av barns sociala samspel och identitet, Organisation av formella och informella miljöer 
för barnen, Arbete med barns fritid genom bland annat lek, rörelse. Estetisk och praktiskt arbete och 

Vardagslärande ” (Philgren 2011: 47). 
 
 Johansson (1986) betonar också att fritidspedagogers yrkesroll är otydligt eftersom den inte vilar 
på klar och bestämd kunskapsmassa, orsaken kan vara hur fritidspedagoger tolkar sin egen 
yrkesroll eller hur arbetsplatsens syn är inställd på den. Gustafsson (1997) hävdar att 
fritidspedagoger har en dynamisk yrkesroll som är ständig under utveckling. Tidigare hade 
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fritidspedagoger en egen verksamhet, där de kunde planera sin egen dag utifrån barns intresse 
och behov. Idag arbetar fritidspedagoger i samverkan med skolan vilket gör att deras yrkesroll 
betstår av stora arbetsuppgifter och omfattande ansvar. Gustafsson (1997) menar vidare att 
fritidspedagoger har en dubbel yrkesroll idag, den ena på fritidhemmet och den andra i skolan. 
Dubbelrollen ställer krav på hög flexibilitet mellan de två verksamheterna. Samtidigt har 
fritidspedagoger fått begränsat handlingsutrymme och begränsad omfattande påverkan i sin 
omgivning. Det är beroende av hur fritidshemmet ser ut och vilket samarbete krävs av 
fritidspedagogen i skolan (a.a.).  
 
Enligt Andersson(2013) skall en fritidspedagog vara öppen, social och flexibel person för att 
kunna skapa relation till barnen och vuxna. Relationer till barnen präglas av samspel mellan 
fritidspedagogen och barnen, där han/hon erbjuder sig genom att delta och visa intresse för barns 
aktiviteter. Fritidspedagogen behöver lära känna alla barn och försöker anpassa sig till grupps 
dynamik och processen som är i förändring hela tiden. Det är väsentligt i fritidspedagogens 
yrkesroll att koda in signaler från barnen och tolka situationen samt se varje barn som individ 
som har egna erfarenheter och förutsättningar oavsett barnsgrupp storlek. En annan viktigt aspekt 
i fritidspedagogens kompetens är att behärska ett estetisk uttrycksätt såsom musik, dram och 
bild. Estetiska verktyg ger barnen möjlighet att stärka sin identitetsutveckling och utveckla sin 
sociala kompetens (a.a.). 

 

3.4. Fritidspedagogers syn på sin yrkesroll  
 
Johansson (1986) påstår att det finns två grupper av fritidspedagoger som har olika synsätt på 
sina förväntningar till yrket. Den första gruppen har stora förväntningar på sig och har levt upp 
till dessa förväntningar vilket ger lättnad och en självsäker känsla i yrkesrollen. Förväntningarna 
kommer ofta från barns vårdnadshavare och kollegor, där fritidspedagogen är aktiv, presterande, 
kreativ och full med idéer samt tanker. Den andra gruppen känner sig har mindre förväntningar 
på sig och de upplever sitt arbete som självständigt och fritt, där de själva bestämmer 
förhållningssättet och innehållet i verksamheten. Hansen (1999) betonar att fritidspedagoger 
anser att barnen skall få mer frihet vilket i sin tur också ger frihet för dem själva. Denna frihet 
kan ibland vara så stor att fritidspedagoger tycker sig vara onödiga. De otydliga och allmänna 
förväntningar som både samhället och fritidspedagogernas nära omgivning ställer på 
verksamhetens innehåll leder till konflikt och spänning i yrkesrollen och de egna ambitionerna. 
Andersson(2013) anser att många fritidspedagoger upplever sin yrkesroll oklar eller otydlig men 
samtidigt de är eniga om att det personliga engagemanget i arbetet är viktigt för att vara en bra 
fritidspedagog och för att säkerställa de pedagogiska aspekterna i verksamheten såsom omsorg 
och sociala inriktad aktiviteter . 
 
Johansson (1986) betonar att fritidspedagoger växlar mellan två roller i sitt arbete, den ena rollen 
är auktoritet och den andra rollen är en föräldraroll. Fritidspedagoger som deltog i Johanssons 
studie menar med auktoritet att en fritidspedagog försöker i sitt arbete vara en demokratisk 
ledare genom att vara kompis med barnen och lyssna på vad de vill säga. Föräldrarollen beskrivs 
som att en fritidspedagog försöker efterlikna föräldrar för att försäkra barnomsorgen. Att skapa 
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en trygg verksamhet som liknar hemförhållanden är viktigt för båda barnen och föräldrar, säger 
fritidspedagoger (a.a.)  
 
Hansen (1999) hänvisar till tre huvudområden som fritidspedagoger anser är centrala 
arbetsuppgifter i deras yrkesroll. Det första området är omsorg, hjälp och stöd i vardagen. 
Fritidspedagoger anser att huvuduppgiften i deras yrkesroll är att skapa en trygg miljö, där 
barnen får tillgång till lugn, avkoppling och trivsel samt att ha känslomässigt relation båda till 
barnen själva och sina vårdnadshavare. Att ha nära relation till barnen underlättar ansvaret för 
fritidspedagogen att ha en helhetssyn på barnens situation och vistelse i fritidshemmet. 
Relationen byggs på ömsesidigt samspel mellan fritidspedagogen och barnen genom att han/hon 
skall vara lyhörd och respektfull till barnens behov och förutsättningar samt vara omtyckt, trygg 
och stabil vuxen. Det andra området är stöd för barns utveckling. Fritidspedagoger anser att de 
har tillräckligt skicklighet att främjar barns utveckling genom att lära dem att ta ansvar för sina 
handlingar, respektera varandra, prata istället för att slås eller diskutera. Det betyder att 
fritidspedagoger främjar den önskade utvecklingen hos barnen genom att lära dem att vara 
sociala och självständiga individer. Det tredje området är stöd för barns lärande. 
Fritidspedagoger hävdar att de har en annan syn på lärande än synen som läraren i skolan har. De 
anser att man inte bör fokusera enbart på färdiga produkten utan fokus bör läggas åt 
utvecklingsprocessen, där barns intresse och förståelse för ämnet är viktigt. En del anser att de 
estetiska uttrycksformer såsom bild och form ger barnen möjlighet hitta variation till olika 
uttrycksformer som stödjer barns självkänsla och identitet . Lärandet i detta sammanhang utgår 
från barns intresse via alla sinnen (Hansen 1999). 
 
 
3.5. Integreringens inverkan på yrkesrollen  
 
En av de största förändringarna som har skett inom fritidshemverksamheten är integreringen med 
skolan. Denna förändring syftade dels till att arbeta med en helhetssyn på barnen vilket 
underlättar barns utveckling och inlärning, och dels var syftet att utnyttja resurser och lokaler 
effektivt för att minska kostnader, enligt Hippinen (2011). 
 
Johansson (2011) framhåller att syftet med integreringen är att skolans lärare och 
fritidspedagoger skall jobba som lag för att kunna ha ett gemensamt ansvar på barnens vistelse i 
skolan och fritidshemmet. Att arbeta i arbetslag är en förutsättning för samarbetet mellan skolan 
och fritidhem, där arbetsgruppen jobbar med de centrala uppgifter som berör verksamheterna, 
såsom temaplanering och rastvaktverksamhet. Uppgiften för arbetslagen är att praktisera de 
övergripande målen och principer i verksamheterna med hjälp av de olika specialkompetenser 
som finns i den. En trygg och god miljö i arbetslagen är avgörande för ett gott samarbete men det 
betyder inte att alla personer i arbetslagen är överens med varandra eftersom en del av dem har 
lätt att samarbete medan andra har svårt med detta. Arbetslagen är formellt skapade men det 
finns också informella dimensioner och det handlar om relationer mellan personer. Öppenhet och 
förmågan att kritisera och reflektera det pedagogiska innehållet är ett kännetecken på ett gott 

samarbete i en arbetslag (a.a.). 
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 Förman & Johansson (2011)  nämner tre viktiga faser som anses viktiga aspekter för en grupps 
mognadsprocess. Första fasen handlar om medlemskap och trygghet i arbetslagen. Alla personer 
i arbetslagen behöver vara medvetna om att skapa en trygghet med varandra och förstå syftet 
med arbetslagens sammanhang. Andra fasen handlar om att medlemmar bör ta steget för att visa 
sina självsäkerhet genom att utrycka tydligt sina åsikter och idéer samt lyssna och respektera 
varandra. Tredje fasen har fokus på att bevara fin stämning och trygghet som arbetslagen har 
bildats utifrån de första två faserna. Nu är arbetslagen på gång att vidareutveckla 
kommunikationen och samarbetet (a.a.).   
 
Rohlin (2011) hänvisar till att arbetslagen är ett demokratiskt förtecken som leder till 
samhällutveckling. När barnen ser hur vuxna samarbetar blir det en förebild för dem att utveckla 
sitt sätt att samarbeta med andra. Intresse och personliga förutsättningar är aspekter som ofta 
diskuteras i arbetslagen eftersom det påverkar arbetsfördelning och ansvarområde. Mötet mellan 
skolan och fritidshemmet har ofta inte fungerat som det önskas och det har uppstått en krock 
mellan skolans kultur som är undervisningsinriktad med specifika ramar och fritidshemmet som 
är omsorgs- och tillsynsinriktad med mer frihet. Detta gör att fritidspedagoger och lärare inte har 
fungerat riktigt som en arbetslag på grund av att de har olika föreställningar om centrala 
arbetsuppgifter i yrkesrollen, enligt Rohlin (2011).  
 
Hansen (1999) hänvisar vidare till att lärare och fritidspedagoger beskriver vad motparten gör på 
en ytnivå.  Läraren jobbar på ett formellt sätt, där kunskapsmålen måste uppnås medan 
fritidspedagoger jobbar på ett informellt sätt, där estetiska och praktiska ämnen samt omsorg är 
mer prioriterad. Läraren har lärt sig att lära barnen läsa, skriva och räkna medan fritidspedagogen 
har lärt sig att jobba med barns allmänna utveckling med hjälp av estetiska och praktiska 
aktiviteter. Dessa föreställningar bygger på individens kunskaper och förtrogenhet om vad andra 
gör samt vilka tolkningar individen gör av andra. Hansen (a.a) menar att läraren upplever mer 
svårigheter i samarbetet än fritidspedagogen, eftersom lärare traditionellt jobbar mer 
självständigt medan fritidspedagoger ofta jobbar med minst en kollega. Lärarens jobb beskrivs 
som isolerande eller som ett ensamarbete och för att jobba i arbetslag krävs en övergång från 
ensamarbetet till samverkan och samarbete med andra. 
 
Fritidspedagogers handlingsutrymme och ansvarområdes har förändrats på grund av 
integreringen med skolan, där barnantalet har ökat, lokalers karaktär förändrats och 
vardagsarbetets rutiner blivit mer komplicerade enligt intervjuade fritidspedagoger i Anderssons 
(2013) avhandling. Fritidspedagoger uttryckte att de har fått vidgade uppgifter eftersom de måste 
anpassa sig till både den obligatoriska skoldagen och den frivilliga fritidshemsverksamheten 
vilket kräver flexibilitet. Utvidgade arbetsuppgifter handlar om t.ex. rastverksamhet eller 
datorhantering. Fritidspedagoger ansvarsområde under skoltid har ofta fokus på att ta ansvar för 
halvklassen och jobba med andra utvecklingsmetoder såsom skapande och praktiska aktiviteter 
som stödjer barns sociala utveckling. De jobbar också med barnen med specialbehov som 
assistent, som resurs för klassen och som resurs för halvklassundervisning. Samverkan med 
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skolan kräver av fritidspedagoger varierande handlingsutrymme och ämneskunnighet, enligt 
Andersson (2013).  
 
3.6. Fritidspedagogens inflytande och självständighet i sin yrkesroll  
 
Fritidshemverksamhet styrs av skollagen, Lgr11 och Allmänna råd men det är kommunen och 
skolledaren som organiserar fritidshemsverksamheten utifrån sina egna tolkningar. De egna 
tolkningar har gjort att fritidspedagogers yrkesroll under skoltid är otydlig vilket gjort att flesta 
fritidspedagoger känner sig oroliga över att sakna egen självständighet och inflytande, hävdar 
Holmberg (2011). Gustafsson (1997) har i sin studie tydliggjort orsaken till fritidspedagogernas 
orolighet. Han tar upp en jämförelse mellan en skoldag och en fritidhemdag. Arbetet på 
skoldagen styrs av tiden, arbetstakten är jämn, verksamheten är schemalagd, planeringen har 
tidsramar och planeringskontroll utförs enbart av läraren. Medan en fritidshemdag är en 
schemafri verksamhet, där tiden styrs av arbetet, och barnens behov och intresse avgör 
arbetstakten samt planeringen sker utifrån barns intresse. Skillnaden mellan verksamheterna i 
denna jämförelse förklarar varför en rollkonflikt uppstår bland fritidspedagoger gällande deras 
yrkesroll och självständighet. Gustafsson (1997)  beskriver vidare att fritidspedagoger klagar på 
att de har förlorat självständigheten i yrket eftersom det ofta är skolans arbete som styr. De får 
inte tillräcklig tid för verksamhetsplanering varken under skoldagen eller på eftermiddagen, och 
därför känner fritidspedagoger sig stressade. Planerade aktiviteter måste följa lärarens plan och 
det är läraren som både bestämmer till exempel temainnehåll och när ett temaarbete börjar och 
slutar. Inflytandet påverkas också av integreringen med skolan. När fritidspedagoger lägger fram 
förslag på aktiviteter eller temainnehåll får de sällan gehör hos läraren eftersom allt måste 
begränsas till en önskad tid och ram som läraren redan bestämt, enligt de fritidspedagoger som 
deltog i Gustafssons (1997) studie. 
 
Andersson (2011) betonar också att skolan har påverkat fritidspedagogers självständighet och 
inflytande och det har blivit ännu svårare för fritidspedagoger att hitta sin roll och funktion under 
skoltid. Skolans arbete beskrivs som viktigt och fritidspedagoger bör utgå från detta i sin roll för 
att komplettera skolans arbete. På grund av detta blir fritidspedagoger ofta uppmanade eller 
tillsagda att ordna verksamheten på ett sätt som fungerar bra för klassläraren genom t.ex. skjuta 
upp aktiviteter eller ändra innehållet. Detta påverkar eftermiddagsverksamheten i fritidshemmet 
negativt eftersom fritidspedagoger saknar den tid som behövs för egen planering. Planeringstid 
går ofta till att lösa akuta situationer för skolbarnen. I studien av Andersson (2011)  framkommer 
tydligt att självständighet och inflytande avgörs av egna uppfattningar och tolkningar av 
fritidspedagoger själva. De manliga pedagogerna är mer beslutsamma och uppger att de inte haft 
problem med att hitta sin roll och funktion i skolan, medan de kvinnliga pedagogerna uttrycker 
bekymmer med att hitta sin roll i skolans system och att det påverkat deras yrkesroll. Båda 
grupperna är dock eniga om att man ska vara rak och säga ifrån när man inte kan ställa upp som 
en nödlösning för skolans behov betonar Andersson (2013).   
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4.  Metod 
 
Detta kapitel beskrivs inledningsvis den metod som jag har använt för att inhämta svar på 
studiens frågeställningar. Vidare redogörs för urvalet av respondenter, genomförande av 
datainsamling och analys av insamlade data. Slutligen behandlas de forskningsetiska 
överväganden som gjorts i samband med undersökningens genomförande. 

  
4.1 Val av metod  

 Syftet med arbetet var att undersöka några fritidspedagogers egen uppfattning om sin 
självständighet och sitt inflytande över verksamheten under skoldagen genom att ta reda på deras 
åsikter och tankar. Intervju framstod i detta sammanhang som det mest lämpliga sättet för 
datainsamling, eftersom denna studie har en kvalitativ inriktning, med fokus på 
intervjupersonernas åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Denscombe (2010) menar 
att vid kvalitativa studier att man är mer intresserad av att tar reda på hur människor upplever sin 
värld och målet i sådana studier är insikt och inte statistisk analys.  
 
Enligt Patel och Davidson (2011) är det mycket viktigt att man väljer en metod som är anpassad 
till den tänkte undersökningsgruppen för att uppnå syftet med studien. Wallén (1996) poängterar 
att kvalitativa studier behövs för att närma sig det oklara och subjektivt som känslor, egen 
erfarenheter och det som inte kan mätas. Stukát (2005) framhåller att poängen med kvalitativ 
forskning är att förstå och tolka ibland oklara mönster hos respondenter. Däremot ägnar sig inte 
kvalitativa studier till att generalisera, förklara och förutsäga.  
 
Det förekommer en rad olika metoder inom den kvalitativa forskningen och intervjuer är den 
metoden som har varit och är fortfarande en av de mest förekommande, enligt Ryne (2004). 
Orsaken är att intervjuer har varit den dominerade metoden inom olika områden såsom 
psykologi, pedagogik, socialt arbete etc.  Genom att ställa en enkel fråga till en person kan man 
få en uppfattning om dennes upplevelser. Upplevelser kan inte mätas däremot förstås när 
individen berättar om dem (a.a.). 
 
Inför intervjun hade jag utarbetat frågor som svarar mot en semistrukturerad intervju. 
Anledningen till detta val var att jag kunde ha öppna frågor vilket gav mer utrymme för 
respondenterna att svara med egna ord. Patel och Davidson (2011) anser att semistrukturerade 
intervjuer ger möjlighet att man kan ställa frågorna i den ordningen man tycker passar och att 
intervjun får en samtalsform vilket bidrar till att respondenterna känner sig trygga och ger 
uttömmande svar på frågorna.  
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4.2. Urval  
 
Trots (2005) pekar på en del viktiga aspekter vid val av deltagaren i intervjun. Det är framförallt 
att bestämma antalet och variation för att kunna fånga täckande och rik information som möjligt. 
Stukát (2005) anser att det är fördelaktigt att det i en kvalitativ studie förekommer bred variation 
vad gäller bland annat ålder, kön och erfarenhet. I min studie handlar det om olika synsätt på hur 
fritidspedagoger upplever självständighet och inflytande i sin yrkesroll. Jag har valt fem 
fritidspedagoger som hade lång erfarenhet inom yrket som respondenter. De tillhör två olika 
fritidsverksamheter för att få ett bredare perspektiv och för att fånga ämnet från olika vinklar 
beroende på respondenternas egna upplevelser och erfarenheter. Båda könen ingår i urvalet och 
de är i olika åldrar. Två av dem hade rollen som handledare i min verksamhetsförlagda 
utbildning och de övriga tre träffade jag under min studietid.  
 
4.3. Förberedelse och genomförande  
 
Samtliga deltagare som valdes till studien fick en muntligkontakt av mig, där fick de vet allmänt 
om min utbildning och studiens syfte. Via mail skickades också det mer detaljerade 
informationsbrev till samtliga deltagare om intervjutillfällen såsom plats och tid. Patel och 
Davidson (201l) menar att deltagarna i detta sammanhang kan lämna sitt medgivande eller utöva 
sin rätt avböja att medverka i studien. Deltagarna ska också informeras om tillämpliga 
forskningsetiska principer vilka garanterar och skyddar individens integritet i 
forskningssammanhang.  
 
Deltagarna samtyckte till att intervjuerna spelades in innan jag startade intervjun. Intervjun 
genomfördes med varje enskild deltagare i en stillsam miljö utan störande moment och 
intervjuerna tog cirka 20-30 minuter.  Denscombe (2009) hävdar att det finns båda fördelar och 
nackdelar med att spela in en intervju. Fördelen med inspelade intervju är att man få omfångsrikt 
material som man kan utnyttja av vid analysen. Nackdelen är att deltagarna känner sig hindrade 
av inspelning vilket i sin tur påverkar svaren, men flesta känner sig avslappande efter ett tag. En 
annan nackdel är att man får enbart talande ord och missar icke verbala kommunikationer. 
Denscombe (2009). 
 
När alla intervjuer genomförts transkriberades det inspelade materialet för att underlätta 
analysprocessen. Jag lyssnade på varje enskild intervju och transkriberade allt som sades. Efter 
transkribering skrev jag ut materialet och läste igenom noggrann flera gånger sedan strök under 
bara det som var relevant till min studie.  
 
4.4. Metoddiskussion  
 
Jag tycker att valet av metoden har uppnått syftet eftersom deltagarna var positiv inställda till 
medverkan i studien. Vissa deltagarna svarade rakt på frågorna medan andra svarade mer 
utförligt. Intervjufrågorna upplevs enkla och inriktad mot arbete i fritidshemmet enligt 
fritidspedagogerna. Jag valde öppna frågor som skapade ett öppet samtal med anledning att få 
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blandade tankar och olika svar. En anledning till valet av metoden var att varje deltagare skulle 
få möjlighet att kunna svara utifrån sina tankar och erfarenheter. Fritidspedagogernas egna 
upplevelser och tankar redovisas i resultats kapital. Urvalet var från två olika verksamheter och 
både könen vilket gav rikare svar. Alla deltagare hade lång erfarenhet i arbetet i fritidshemmet. 
Om jag hade valt fritidspedagoger som inte har lång erfarenhet hade jag fått kanske annorlunda 
svar. Respondenternas svar kategoriserades och strukturerades efter de frågeställningar som 
valdes till studien för att hitta likheter och olikheter. 
 
Jag kategoriserade mitt resultat i olika tema för att kunna besvara studiens frågeställningar. Jag 
har kommit på fyra kategorier, den första handlade om fritidspedagogers arbetsuppgifter under 
hela arbetsdagen med anledning att visa att fritidspedagoger skiljer mellan sitt arbete på 
förmiddag i skolan och på efter middag i fritidshemmet. Den andra handlade om samverkan med 
skolan eftersom jag anser att detta tema var mycket viktigt att ta upp i studien även om jag inte 
hade frågsällning om det. Samverkan är en kärnnyckel för arbetet i fritidshemmet på grund av att 
fritidshemmet i dag kompletterar skolan och inte hemmet. Tredje tema handlade om hur 
fritidspedagoger såg på deras arbetsuppgifter medan den fjärde tema handlade om 
fritidspedagogers självständighet och inflytande som var kärnan för studien. Resultatet delades 
på detta sätt med syfte att få svara på frågställningarna. Jag anser att jag har fått den resultat som 
omfattat studiens syfte. Jag hade önskan att använda enkätmetod för att kunna se om jag skulle få 
lika utförliga svar som jag fick med den utvalda metoden men både tiden och studiens struktur 
var faktorer som begränsade mina ambitioner.   
 
4.5. Etiska övervägande 
 
Uppsatsen förhåller sig till de etiska principerna med syfte att stärka resultatens trovärdighet i 
undersökningen. Det är betydelsefullt att undersökningen följer vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2011). Vetenskapsrådet utgår från fyra allmänna huvudkrav. Det 
första kravet är informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera deltagarna om vad 
ska undersökas, syftet med undersökning och att alla samlade uppgifter ska användas i studiens 
ram. Det är viktigt att deltagarna informeras att resultatet kommer att publiceras men alla namn 
kommer att vara anonyma. Andra kravet är samtyckekravet, vilket innebär att deltagarna har rätt 
att bestämma över sin samverkan i undersökningen. Jag samlade samtycke från alla deltagarna 
muntligt och via mail. Deltagarna fick själva bestämma hur lång tid skulle en intervju ta och de 
hade rätt att avbryta medverkan. Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att 
informationen som samlas av deltagarna kommer att behandlas med respekt och inte användas 
felaktigt. Det fjärde kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att informationen som lämnas av 
deltagarna skall användas i dess syfte. 
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5. Resultat  
 
I detta kapitel redogörs för det empiriska materialet i samband med genomförde intervjuer. 
Respondenternas svar kategoriseras och struktureras utifrån de frågeställningar som valdes till 
denna studie. Jag har valt att presentera resultatet genom fyra olika teman: Fritidspedagogers 
arbetsuppgifter under hela arbetsdagen, Samverkan med skolan, Fritidspedagogers uppfattning 
om arbetsuppgifterna i skolan och i fritidshemmet samt Fritidspedagogers självständighet och 
inflytande.  
 

5.1. Fritidspedagogers arbetsuppgifter under hela arbetsdagen 
 
Samtliga fritidspedagoger beskriver att deras huvudsakliga arbetsuppgifter i sitt yrke är delad i 
två delar, den ena i skolan och den andra i fritidshemmet. Dessa arbetsuppgifter varierar mellan 
olika verksamheter beroende av verksamhetens mål och syfte samt hur omfattande samarbete är 
med skolan.  
 

Jag är idrottsansvarig även i musik, bild och drama. Sedan är  jag  med på utedagarna, de här 
ämnena är jag delaktig i . 

 
Jag själv har två lektioner i veckan, där jag läser med barnen när de har haft läsläxa och när 
klassläraren inte hinner så läser jag med dem eller hjälper de med t.ex. matematik  /…/ att vi har 
matematik utomhus, att vi har naturkunskap och att vi har olika saker som kan kopplas till det som 
de har lärt sig i klassrummet.  
 
Det är att jobba tillsammans med lärare helt enkelt och att stödja dem med den vanliga 
undervisningen som de har men också att arbeta med halvklasser. Sedan har jag specialuppdrag, att 
ta hand om sådana barn som är lite svaga och som behöver extra stöd.  
 
 

Samtliga respondenter är samstämmiga i sina beskrivningar av arbetsuppgifter under skoltid som 
är inriktade mot ansvar för praktisk undervisning såsom bild, idrott, musik, utomhus- pedagogik 
och halvklassundervisning. Fritidspedagogerna nämner också att de har ett uppdrag som består 
av att ta hand om barn i behov av stöd. Därutöver berättar fritidspedagogerna att de även har 
andra arbetsuppgifter som de gör under skoltid som t.ex. att planera utflykter och studiebesök 
samt övriga verksamheter på fritidshemmet. En del av respondenterna nämner också att de har 
extra arbetsuppgifter som bör göras under veckan, bland annat att göra schema för barns närvaro, 
ta hand om öppning och stängning samt att handla till fritidshemmet. Fritidspedagogerna betonar 
att även under skoltid har de en omsorgsroll, där de ansvarar för att alla barn mår bra och inte har 
några särskilda problem under dagen, de vill gärna beskriver denna roll som ” extra föräldrar”.  
 
När skolans tid slutar börjar fritidshemmet, där har fritidspedagogerna andra arbetsuppgifter som 
är att ta hand om barnen tills att de blir hämtad av sina föräldrar. Under tiden erbjuds fria 
aktiviteter eller lekar som utgår från deras vilja och intresse.  
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 Som fritidspedagog jag har den här rollen att se till att barnen som skulle går hem att gå hem och 
den lilla tiden som vi har kvar att man lekar fritt i stort sätt fram till mellanmålet. Efter det försöker 
vi ha vissa aktiviteter såsom sy, pyssel eller kanske de själva hitta på någon aktivitet . 
 
På fritidshemmet är man som föräldrarna under den här tiden, så är det barnens omsorg . Att ta 
hand om barnen helt enkelt i stället för föräldrar gör det . Den andra är att man planerar och utför 

olika aktiviteter med barnen på fritidshemmet.  
 
Min uppgift är att ha omsorg och ansvar för barnen, att se att de inte försvinner, att gå och äta 
mellan mål, att se till att alla har det bra, att de kan känna sig trygga, att ingen blir mobbad eller 
slagen, att förslå lekar, pyssel eller skapande och prata med dem. 
 
… att jag i första hand leder barnen till att de ska lära sig, vara sociala mot varandra och känna 
trygghet själva och till oss personal. Vi får göra barnen nyfikna på saker och ting, där vi hjälper de 
att nå målet.  

 
Fritidspedagogerna anser att barns intressen är centralt, där barnen fritt får välja att delta i olika 
aktiviteter. Fritidspedagogerna är eniga om att barnen behöver avkoppling och trygghet under sin 
tid i fritidshemmet. Barnen behöver en hemkänsla i fritidshemmet för att koppla av efter den 
långa dagen i skolan. Fritidspedagogerna i detta sammanhang intar en föräldraroll, där de ser till 
att alla barn mår bra och att ingen blir mobbad eller slagen. Det är också viktigt att sysselsätta 
barnen genom att förslå lekar, pyssel eller skapande.  Fritidspedagogerna anser också att lärande 
är en viktig aspekt i fritidshemmet. De menar att barnen även kan lära sig av den fria tiden 
genom lek eller skapande aktiviteter som redan är planerad med syfte att komplettera skolans 
arbete.  
 

5.2. Samverkan med skolan 
 
Samtliga fritidspedagoger anser att de har haft mer utvidgade arbetsuppgifter i samband med 
integreringen med skolan. Deras dag börjar tidig på morgonen, där de tar emot barnen fram till 
skoldagen startar. Efter det befinner de i skolan genom att undervisa i praktiska ämnen eller att 
”hjälpa till” i skolklassen.  
 

Man har ganska mycket stora planer och sen det här att det är att vi har fått vänja oss vid att vi ska 
vara så flexibla att organisera ganska mycket. Det kan väl känna att det tar krafterna, det blir för 
mycket . Jag menar att vi hela tiden får nya barn, nya föräldrar och nya kollegor och vi måste byta 
lokaler.  
 
När det gäller att göra något särskilt till fritidshemmet då önskar jag att frilägga 
fritidshemsverksamheten från skolan.  
 
… kraven är ju kanske inte samma på fritidshemstid, där har barnen möjlighet att välja men under 
skoltid så är det ju ändå att de ska göra saker, där känner jag att kravbilden på mig som 
fritidspedagog kanske skiljer sig från det vi har i skolan till det vi har på fritidshemmet.   
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Integreringen med skolan har gjort att fritidspedagogerna måste vara förberedda för akuta 
situationer när till exempel klasslärare behöver hjälp eller vill ändra något i sin undervisning. Det 
krävs flexibilitet och skicklighet av fritidspedagoger för att hantera alla delar i arbetet i skolan. 
Fritidspedagogerna anser att de har haft mycket uppgifter och i de flesta fall är det skolans arbete 
som bör prioriteras, därför önskar en del av fritidspedagogerna att få mer planeringstid för att 
hinna planera fritidshemsverksamheten.  
 
Fritidspedagogerna nämner också att stora barngrupper, litet utrymme och lite tid är andra aspekt 
som följde i samverkan med skolan.  
 

Vi har många barn och inte bra lokaler. Jag tycker att vi har otroligt bra jobb med vi skulle ha 
önskat oss att de ska se annorlunda ut . Vi önskar att få anpassade lokaler och mer personal så att vi 
kan erbjuda en bra verksamhet för det som föräldrar betalar för . 
 
Vad som kan vara svårt att göra är att vi har rätt många barn och litet utrymme och det kanske man 
kan inte alltid genomföra och planera verksamheten som man skulle ville göra, då sänker man 
kraven på kvalitén .  
 
… tid det är otroligt lite till arbetstid för allting, tidigare hade man kanske mer tid, barnen jobbade 
färdigt med allting och hann reflektera, eller välja något annat eller göra extra  
 
Det som är inte bra för skolan att det är så stressig och mycket hela tiden, så att barnen inte hinner 
med och reflektera, … jag tycker att det är så stressigt. 

 
Fritidspedagogerna anser att stora barngrupper och litet utrymme påverkar kvaliteten i arbetet.  
Det kan röra sig om att fritidspedagogerna saknar möjligheter att genomföra det de önskar sig, de 
blir tvungna att plocka undan för att ge plats för en annan verksamhet. Det i sig begränsar t.ex. 
skapande tema som behöver ett stort utrymme. Fritidspedagogerna betonar också att det är 
väldigt stressigt med skolan, mycket behöver genomföras under en kort tid. Detta påverkar barns 
lärande eftersom barnen inte får tillräcklig tid att reflektera över det de gör.  
 
Fritidspedagogerna är eniga om att de har haft omfattande arbetsuppgifter som behöver tid till att 
genomföras men samtidigt anser de att de har utvecklats mer och fått en helhetssyn på barmens 
vistelse i skolan.  
 

Jag har jobbat i skolan i 25 år, jag kan säga och det varit roligt att vara med i skolan och se hela 

dagen samt att det har utvecklat mig som fritidspedagog också . 
 
 … det är att man jobbar i skolan, får man större kunskap om barns utveckling än man hade innan, 
en helhetssyn på ett helt annat sätt. Jag tycker att fritidspedagoger utnyttjas mycket bättre nu än 
man gjorde för många år sedan.  
 

Fritidspedagogerna är positiva till samverkan med skolan och deras ambition är så hög att de 
försöker balansera sitt arbete i fritidshemmet för att erbjuda en trygg miljö för barnen. De uppger 
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flera gånger att de är flexibla och kan vistas i olika miljöer och olika situationer. 
Fritidspedagogerna anser att samverkan med skolan har gjort att de har fått en helhetssyn på 
barnen eftersom de ser barnen under hela skoldagen från morgon till eftermiddag. Denna 
helhetssyn underlättar för båda fritidspedagogerna och barnen att vistas i en trygg miljö. En 
fritidspedagog har större möjlighet att se barnens generella utveckling när de är med hela dagen, 
där kan man se barnen i olika miljöer och i olika sammanhang. En fritidspedagog kan upptäcka i 
vilka områden barnen känner sig tillbakadragna och i vilka miljöer de känner sig trygga. Med 
detta menar fritidspedagogerna att det finns båda negativa och positiva saker med att samverka 
med skolan men de flesta fritidspedagogerna är ändå positiva till samverkan med skolan. 
Samverkan betraktas som ett pedagogiskt utvecklande enligt intervjuade fritidspedagogerna.    

 
 
5.3. Fritidspedagogers uppfattning om arbetsuppgifterna i skolan och i 
fritidshemmet. 
 
När fritidspedagogerna uttalar sig om arbetsuppgifter både i skolan och i fritidshemmet anser de 
att deras viktigaste uppdrag Sker i skolan genom att komplettera de praktiska ämnena. I skolan 
handlar det mest om teori men på fritidshemmet kan dessa teorier praktiseras i form av olika 
aktiviteter.  
 

Vi försöker under våra verksamheter på fritidshemmet att följa den röda tråden som barnen har i 
klassrummet. Att vi har matematik utomhus, naturkunskap eller andra saker som kan kopplas till 
det som de har lärt sig i klassrummet . 

 
Jag har ansvar som lärare, som vuxen ska jag stödja barnen för att de ska uppnå målen . Jag är 
ansvarig för min del att uppnå verksamhetsmålet. Barnen kan inte uppnå målen bara att de har 
undervisning i klassrummet så jag måste komplettera det och att leda dem till deras mål. 
 
Vårt uppdrag är att komplettera skolan men på vårt sätt liksom och att vara pedagoger i praktiskt 
sätt och i praktisk nivå. 

 
Fritidspedagogerna menar att det är viktigt att en fritidspedagog håller samma linje som skolan 
och har ett bra samarbete med klasslärare för att kunna stödja barnen att uppnå målen. Målen kan 
inte uppnås genom att bara ha undervisning i klassrummet utan det behövs en praktisk 
undervisning som ger barnen större möjlighet att lära sig. Praktisk undervisning sker i form av 
några lektioner i veckan under skoltid vilket ofta benämns för praktiskt arbete. PA- passen kan 
vara musik, idrott, utomhuspedagogik eller skapande. Pratiska ämnena kan kopplas till skolan 
genom t.ex. att ha matematik i gymnastiken eller svenska i bildämnet.  
 
 Fritidspedagoger beskriver att arbetet i skolan är mycket styrt medan arbetet i fritidshemmet är 
mer fritt. I skolans finns det många aspekter som ramar in aktiviteterna.  
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När en skoldag börjar så är det väldigt strängt och styrt, det ringer ut och det ringer in, nu ska vi gå 
dit och nu måste skynda på eller gör det och det. När så är fritids börjar så det är mer fritt och 
avslappnat.  

 
 Jag kan vara kurator, jag kan vara snickare ... liksom det är planerad efter behov i dagen, vi löser 
saker för varandra .  
 

Fritidspedagogerna menar att de bör följa bestämda linjer för att utföra aktiviteter och i de flesta 
fall bör de skjuta upp sin egen aktivitet och göra något annat i stället för att anpassa sig till de 
akuta situationerna i skolan. Barnen i sin tur har inte möjlighet att välja mellan olika saker under 
skoltiden eftersom allt redan är bestämt och styrt medan valfriheten har stort betydelse i 
fritidshemmet. För att kunna följa den röda tråden mellan två verksamheter måste 
fritidspedagoger vara flexibla som medverkar till att de kan vistas i olika miljöer och situationer.  
 

I fritidshemmet anser fritidspedagogerna att deras centrala uppgift är att utveckla barnen socialt 
och stödja deras utveckling genom att erbjuda stimulerande och trygg miljö.  
 

Att jag i första hand leder barnen till att de ska lära sig och vara sociala mot varandra och känna 
trygghet i sig själva och till oss personal. Att vi ska göra barnen nyfikna på saker och ting där vi 
hjälper dem att uppnå målet. 
 
… den andra är att man planerar och utför olika aktiviteter med barnen på fritidshemmet och på så 

sätt får man träna barnen socialt och fungera i grupp.  
 
Att komplettera skolan men på vårt sätt att vara pedagoger på praktiskt sätt och i praktisk nivå. Vi 
kopplar t.ex. idrott med matematik eller bild med svenska, det kan vi göra i fritidshemmet . 
 

Fritidspedagogerna anser att deras uppdrag i fritidshemmet är att erbjuda en meningsfull fritid, 
där en trygg och stimulerande miljö är avgörande för barns utveckling och lärande. En trygg 
miljö kan bidra till att barnen känner tillit till alla i sin omgivning vilket stödjer deras 
identitetsutveckling. Fritidspedagogerna anser också att en stimulerande och trygg miljö i 
fritidshemmet gör att lärande och intresse äger rum. Barnen kan även lära sig av sin tid i 
fritidshemmet genom att leka eller delta i olika aktiviteter som utgår från deras vilja och intresse. 
Fritidspedagogerna menar att i fritidshemmet får barnen mer möjlighet att prova nya saker viket 
göra de mer nyfikna på att lära sig och vidareutvecklas.  
 

 

5.4.  Fritidspedagogers självständighet och inflytande  
 
När det gäller fritidspedagogers syn på självständighet och inflytande anser de att de kan påverka 
mycket båda i skolan och i fritidshemmet. De känner sig trygga gentemot rektorn och andra i 
arbetslaget vilket gör att det blir lättare att diskutera olika synpunkter som berör båda 
verksamheterna. 
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Jag kan vara med och tycka och tänka som t.ex. om ventilationen, skolgården, gruppstorleken, 
vilka lekar och vilka material som behövs etc. Det är mycket saker jag känner att vi kan påverka 
från den lilla till den stora. 

 
För att jag känner den här tryggheten mot våra chefar så det är inte svårt att säga vad vi tycker och 
tänker. Jag känner det finns ingen rädsla framför, jag kan komma på vad som helst nästan. 

 
Jag kan påverka jättemycket båda vad som ska hända i fritidstiden och vad som ska hända i 
skoldagen . Jag kan bestämma vad jag vill ska hända i mina Pa -pass men i samråd med lärare. 

 
Fritidspedagogerna nämner olika sätt som de använder sig av för att framföra sina förslag på 
förbättringar i verksamheterna t.ex. genom morgonmöte, kvällsmöte eller fritidshemsplanering. 
De menar vidare att ledningen och arbetslaget är avgörande när man ska tänka och tycka vad 
som bör förbättras i verksamheterna. Fritidspedagogerna uppger att de kan förslå och diskutera 
olika förslag men med hänsyn till verksamheternas ekonomi, personaltäthet och barnsgrupper.  

 
Samtidigt känner fritidspedagogerna att samverkan med skolan har påverkat den egna 
självständigheten och inflytande eftersom det finns olika faktorer som ramar in deras dagliga 
arbete. Det kan vara skolans verksamhet som helhet, yttre styrning, ekonomi, personaltäthet eller 
arbetslag. En del fritidspedagoger anser att de inte har inflytande över skolämnena utan det är 
klasslärare som bestämmer i slutet.  
 

När man jobbar i klassen och med lärare så har vi gemensam planerig och det påverkar. Ibland 
måste jag koppla mig till deras arbete men om jag har den här påverkan, hade jag fritt kunnat göra 
andra saker.  
 
Ibland så får vi så mycket på oss uppåt, från ledningen och då kan vi känna oss lite grann 
begränsade. 

 
De teoretiska ämnen har jag ingen inflyttande på, då det är klassläraren som ansvarig för vilket sätt 
vill man uppnå målet. 
 

Fritidspedagogerna anser att de har fått bredare uppgifter och en dubbel roll. Å den ena sidan 
måste fritidspedagogerna följa skolans mål och försöka anpassa sig till de akuta situationer och å 
den andra sidan ställer skolledningen stora krav på dem. En fritidspedagog under skoltid är en 
vuxen som måste stödja barnen att uppnå målen och i fritidshemmet vara omhändertagande för 
att verka för barns trygghet och trivsel. På så sätt känner fritidspedagogerna sig att dessa 
utvidgade arbetsuppgifter begränsar självständigheten och inflytande i arbetet.  
 
I fritidshemmet upplever fritidspedagogerna att de har mer självständighet och inflytande 
eftersom de har mer möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.  
 

Jag tycker att jag kan påverka ganska mycket i fritidshem, det känner jag är att jag styr min 
arbetsdag, att jag själv väljer aktivteter och vad vill göra med barnen.  
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Jag kan påverka väldigt mycket det är jag som planerar och utför verksamheten med mina kolleger 
på fritidshemmet. Jag känner att jag kan påverka väldigt mycket som t.ex. vilka aktiviteter vi ska 
ha.  

 

Fritidspedagogernas upplevelse av självständighet och inflytande skiljer sig mellan skolans - och 
fritidshemmets verksamhet.  I skolan upplever fritidspedagogerna att de är mindre självständiga 
och inte har samma möjlighet till inflytande, medan i fritidshemmet upplever de att har mer 
självständighet och inflytande . I fritidshemmet har fritidspedagogerna större möjlighet att 
bestämma verksamhetens linjer och innehåll från sina egna mål. De får själva bestämma vad de 
vill göra och vad barnen ska lära sig utan att skolan kan påverka det.   

 
 

6. Analys  

 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet som har presenterats i resultatkapitlet utifrån 
teorin om symbolisk interaktionism. De teman som presenteras är: Fritidspedagogers 
handlingsutrymme och ansvarsområde, Fritidspedagogers dubbla roll och utvidgade 
arbetsuppgifter samt Arbetslaget betydelse.  
 

6.1. Fritidspedagoger handlingsutrymme och ansvarsområde  
 
Informanterna i intervjun betonar att deras huvudsakliga ansvarsområde är att erbjuda barn 
omsorg och stöd för att utvecklas och lära. Omsorgsrollen sker genom att ta hand om barnen och 
se vilka behov de har. Fritidspedagoger i detta sammanhang eftersträvar en känslomässig relation 
båda till barnen och vårdnadshavare. Hansen (1999)  beskriver en liknande syn och menar att 
fritidspedagogerna har en nära relation till barnen eftersom de har en helhetssyn på barns vistelse 
i skolan och fritidshemmet och det är en huvudsaklig del i yrket. Hansen menar vidare att en 
fritidspedagog bör vara lyhörd och respektfull med barnen för att kunna ha ett ömsesidigt 
samspel. De intervjuade fritidspedagogerna i min studie nämnde vid flera tillfällen att man måste 
vara en stabil och trygg vuxen för att kunna vara en bra kompis till barnen. Ibland lekar 
fritidpedagogerna med barnen genom att ingå i olika roller såsom t.ex. polis, snickare eller 
kurators roll. Interaktionen speglar sig i individens handlingar vilket i detta sammanhang betyder 
att rollen som fritidspedagogen intar i sitt yrke genom till exempel lek påverkar hur barnen 
kommer att utvecklas i sitt lärande och allmänna utvecklingen enligt den symboliska 
interaktioneismen (Mead 1934).   
 
Ett annat ansvarsområde som fritidspedagoger anser vara en del av sitt uppdrag är att stödja 
barns utveckling. Barns utveckling sker genom att lära barnen att vara sociala med varandra, där 
respekt och samarbete är viktigt i barngruppen, enligt de intervjuade fritidspedagogerna. 
Fritidspedagogerna lägger stor vikt vid att stödja barnen att utveckla förmågan att vara 
självständiga och sociala. Allmänna råd och kommentarer (2007) framhåller att denna utveckling 
sker genom att utmana barnen successivt för att lära känna sig själv och sin omgivning. Detta i 
sin tur stärker barns självkänsla och nyfikenhet. När en fritidspedagog har en helhetssyn på 
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barnen underlättar det att stödja barns utveckling genom att erbjuda en trygg miljö, där tillit, lust, 
intresse och nyfikenhet äger rum. När barnen erbjuds en tillräckligt trygg och stimulerande fritid 
kan det gynna barns prestation i skolan (Allmänna råd, 2007).  
 
Det tredje ansvarsområde som de intervjuade fritidspedagogerna tog upp är att stödja barnens 
lärande. De menar att de har en annan syn på lärande, där barns intresse och variation i 
aktiviteter är centralt. De anser sig själva skickliga att omsätta skolämne på ett praktiskt sätt 
genom att koppla det som barnen lär sig i skolan med t.ex. bild, idrott eller musik. Hansen (1999) 
hävdar att fritidspedagoger anser att de estetiska ämnen ger barnen större möjlighet att utrycka 
sig på olika sätt vilket stödjer barns självkänsla och identitet. Studiens data visar att 
fritidspedagoger är medvetna att det ligger i uppdraget att stödja barns lärande genom att koppla 
teori med praktik. De anser att barnen inte lär sig endast av undervisning inne i skolklassen som 
är mer styrd och bestämd än i fritidshemmet. Barnen kan även lära sig under den fria tiden, där 
det är intresse och valfrihet som är avgörande för lärande .  
 
Även om integrering med skolan har medverkat till att fritidspedagogers handlingsutrymme och 
ansvarområde utvidgats, sammanfattar fritidspedagogerna i studien deras ansvarsområde i tre 
punkter. Dessa är omsorg, stöd för barns utveckling och stöd för barns lärande. De tre punkterna 
liknar de områden som fritidspedagoger tog upp i Hansens (2011) studie. Hon menar att detta 
handlingsutrymme och ansvarsområde ger fritidspedagoger mer möjlighet att påverka och i 
yrket. Fritidspedagoger har inte formellt ansvar för skolans ämne och på så sätt känner sig att de 
har mindre inflytande och påverkan. När det gäller egna estetiska ämnen och planering till 
fritidshemmet har de stora möjligheter att påverka. 
 
 Fritidspedagoger anser att även deras arbete styrs av skolan läroplan, styrdokument och barns 
interesse och behov men ändå känner de sig självständiga och fria. Fritidspedagogerna menar att 
de har stort inflytande över vilken funktion de utövar och det bygger mest på egen personlighet 
och hur mycket man kan hantera sitt uppdrag. Andersson (2013)  har en liknande syn som menar 
att självständighet och inflytande avgörs av fritidspedagogers egna uppfattningar och tolkningar.  
 
 
6.2. Fritidspedagogers dubbla roll och utvidgade arbetsuppgifter  
 

Samtliga fritidspedagoger betonar att de har haft en dubbel roll i sitt yrke, den ena i skolan och 
den andra i fritidshemmet. Fritidspedagogerna beskriver sig själva under skoltid som en ”vuxen” 
som leder barnen i sitt lärande och sin utveckling medan de ser sig som en extraförälder i 
fritidshemmet som tar han om barnen i stället för sina föräldrar. Fritidspedagogerna upplever den 
samlade skoldagen och fritidshemmet som olika sociala situationer. De menar vidare att deras 
roll under skoltid är typisk för skolans värld, där rollen är inriktad mot skolans organisation. I 
fritidshemmet har fritidspedagogerna den traditionella yrkesrollen som handlar om omsorg. 
Gustafsson (1997)  har en liknande syn som menar att fritidspedagoger har en dubbel yrkesroll 
idag. Den dubbla rollen som fritidspedagogerna i hans studie utvecklade är en ”siaroll” i den 
samlade skoldagen och en fritidspedagogroll på fritidshemmet. Han menar också att 



 

25 
 

fritidspedagogerna beskriver sin roll olika mellan skolan och fritidshemmet. Johansson (1986)  i 
sin tur betonar också att fritidspedagogerna växlar mellan två roller i sitt arbete, en 
”auktoritetsroll” och en ”föräldraroll”.  Auktoritetsroll i skolan präglas av ledning för barns 
lärande medan föräldrarrollen intas i fritidshemmet, där fritidspedagogerna försöker efterlikna 
föräldrar genom att erbjuda omsorg. Enligt rollteorin skapar individer sin roll genom att utföra de 
förväntningar som ställs av omgivningen. Omgivningen ställer krav på individen att ha vissa 
skyldigheter och plikter som är avgörande för hur man ska uppleva sina sociala positioner. 
Rollen kan se olika ut beroende på omgivningens sociala mönster (Mead 1934). 
Fritidspedagogerna i detta sammanhang försöker uppfylla dessa förväntningar som ställs av båda 
skolans verksamhet och fritidshemsverksamhet. De olika sociala mönster som 
fritidspedagogerna upplever i skolan och i fritidshemmet gör att det skapas två roller, den ena är 
inriktad mot skolan och den andra mot barnsomsorg i fritidshemmet. 
 
De intervjuade fritidspedagogerna hävdar också att de har haft flera uppgifter i samband med 
samverkan med skolan. Deras handlingsutrymme och ansvarområde har förändrats och 
vardagsarbete har blivit mer komplicerat. Det ställer krav på fritidspedagogerna att vistas i båda 
skolan och fritidshemmet vilket upplevs som olika miljöer och situationer. Fritidspedagogerna 
nämner olika faktorer som har ändrats såsom barnantal, lokalkaraktär och arbetets rutiner i 
vardagen. Detta gör att arbetet har blivit mer komplicerat. Anderssons (2013) har en liknande 
syn som menar att fritidspedagoger har haft ökade utmanande arbetsuppgifter med samverkan 
med skolan. Fritidspedagogernas bredare arbetsuppgifter upplevs svåra vilket gör att yrkesrollen 
blir mer otydlig för båda fritidspedagogerna och skolpersonalen. 
 

6.3. Arbetslaget betydelse  
 
Samtliga fritidspedagoger i studien betonar att arbetslaget är avgörande för samverkan mellan 
skolans verksamhet och fritidshemsverksamheten. För att kunna få ihop den röda tråden mellan 
verksamheterna krävs det fungerade arbetslag, där olika förslag kan diskuteras och genomföras. 
Respondenterna beskriver att de känner sig trygga med arbetslaget eftersom de arbetar 
tillsammans mer tid, men det betyder inte att alla i arbetslaget är överens med varandra. 
Johansson (2011) har en liknande syn som menar att personer i arbetslaget är olika och de skapar 
relationer till varandra på olika sätt eftersom en del har lätt att samarbeta medan andra har svårt. I 
arbetslager uppstår också formella och informella relationer vilket kan påverka arbetslagets 
samhörighet. Enligt Mead 1934 skapas individens handlingar utifrån den grupp man samspelar 
med. Samspelet med andra i omgivningen har sin påverkan på människans handlingar och 
medvetandet. Individens handlingar skapas successivt genom att man först skapar förståelse för 
sin omgivning och därefter genom relation och samspel vilket sedan utformar individens 
handlingar. Det blir tydligt genom fritidpedagogernas beskrivning att de känner sig trygga i 
arbetslaget på grund av att de har arbetat lång tid tillsammans och vet vad som behövs och krävs. 
När arbetslaget har en tydlig bild av fritidspedagogernas roll i skolan kan det påverka hur en 
fritidspedagog upplever sin yrkesroll.  
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Fritidspedagogerna anser att de även känner sig trygga i arbetslaget men de har svårt att bedöma 
egna och andras insatser eftersom det bygger mest på individuella tolkningar. En del anser att det 
är enkelt att bedöma en kollega som är en fritidspedagog men inte en lärare eftersom de arbetar 
på olika sätt. Läraren fokuserar mest på den formella undervisningen och vill att allt skall ingår i 
bestämda ramar medan en fritidspedagog är flexibel och öppen. Hansen (1999)  stödjer detta 
genom att beskriva lärarens arbete som ensamarbete. Hon menar att lärare traditionellt arbetar 
mer självständigt medan fritidspedagogerna jobbar ofta ihop med andra . Fritidspedagogerna 
betonar att arbetslaget är fördel, där olika kompetenser kan utnyttjas. När fritidspedagogerna och 
läraren arbetar tillsammans i samma arbetslag får de möjlighet att utbyta erfarenhet och åsikter.   
 

 

7. Diskussion  

Syfte med denna studie var att undersöka fritidspedagogernas uppfattning om sin yrkesroll under 
skoltiden och hur de upplever självständighet och inflytande över sina arbetsuppgifter. Resultatet 
visar att fritidspedagogernas roll under skoltid är varierande och bygger på skolans verksamhet 
och fritidspedagogernas egna uppfattningar och upplevelser. Det blir tydligt att en del av 
fritidspedagogerna upplevde att de kan påverka och har inflytande båda vad som berör skolan 
och fritidshemmet. Fritidspedagoger anser att det är skolans arbete som styr och önskar att de 
kan frilägga mer tid för fritidshemsarbete. Jag anser att det beror på hur stor möjlighet de får för 
att kunna påverka och ha inflytande under skoltid. De huvudfaktorer som är avgörande för 
fritidspedagogernas möjlighet att påverka något är främst skolpersonalen och skoledningen. 
Fritidspedagogernas beskrivningar skiljer sig mellan hur de upplever sin yrkesroll i skolan och i 
fritidshemmet. I skolan anser de att det finns många faktorer som begränsar möjligheten att 
praktisera sin roll såsom arbetslaget, ledningen och ekonomin vilket gör att yrkesrollen blir 
otydlig. I fritidshemmet anser de sig mer fria och det kan bero på att fritidspedagogerna har 
huvudrollen att bestämma innehållet i verksamheten.  
 
 Samtliga fritidspedagoger är positiva med samverkan med skolan även om de har fått bredare 
arbetsuppgifter och funktioner. Fritidspedagogerna anser fortfarande att de kompletterar hemmet 
genom att ta hand om barnen i stället för föräldrarna. Därför beskriver de sig som ”extra 
föräldrar”.  
Fritidspedagogernas upplevelser i denna studie gett mig insikt hur olika arbetssituationer kan ses 
ut i olika skolor med tanke på arbetsplatsens behov och hur fritidspedagogen själv ser på sin 
yrkesroll. Jag anser att denna variation påverkar yrkesidentiteten och yrkesstatus. För att kunna 
höja fritidspedagogernas yrkesidentitet och status anser jag att fritidspedagogernas yrkesroll bör 
förtydligas mer i läroplanen.  
 

8. Pedagogiska implikationer  
 
Jag anser att resultatet har en stor betydelse för den pedagogiska verksamheten, där 
fritidspedagogers yrkesroll är viktigt för arbetet i skolan och fritidshemmet. Fritidspedagogers 
yrkesroll i den nya reformen präglas av undervisning av de praktisktestetiska ämnen samt sätta 
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betyg vilket betyder att yrkesrollen blivit en del av det pedagogiska arbetet. Yrkesrollen idag har 
dock förändrats i och med den nya utbildningen till grundlärare i fritidshemmet. Med denna 
utbildning kan det tänkas att yrkesrollen förändras genom att blir allt mer tydlig. Grundlärare 
inriktade mot fritidshem undervisar i praktisktestetiska ämnen i skolan och lägger övrig arbetstid 
i fritidshemmet. Fritidspedagoger idag är mer kompetenta att jobba i skolan vilket bidrar till att 
främja elevens lärande och utveckling. Enligt Skolverket (2007)  fritidshem uppdrag idag är att 
på bästa sätt kan stödja barns lärande genom estetiska och praktiska ämne samt genom den fria 
leken. Fritidspedagoger i sin tur har uppdrag att främja barns sociala utveckling samt hjälpa 
barnen att utveckla båda självständig och tillsammans med andra.  

Flesta intervjuade fritidspedagoger beskriver sig som extra föräldrar och det på grund av att de 
har jobbat många år i fritidshemverksamheten vilket kan tyda på att tidigare uppdrag lever kvar. 
Det kan tyda också på att det saknas en diskussion på fritidshemmet hur man kan arbeta utifrån 
det nya uppdraget. Fritidshem uppdraget idag är att komplettera skolan och inte hemmet. 
Fritidshem komplettera skolan genom att erbjuda mångsidighet och helhet för barns utveckling 
och lärande.  
 
Sammanfattningsvis känner jag att arbetet var väldigt givande för mitt eget rolltagande i min 
yrkesprofession som fritidspedagog. Jag har fått flera perspektiv på hur yrkesrollen som 
fritidspedagog ser ut vilket kommer att underlätta och hjälpa mig i mitt arbete. 
 

 
9. vidare forskning  
 
Som vidare forskning hade det varit intressant att undersöka hur skolans övriga personal ser på 
fritidspedagogers yrkesroll under skoltid. Jag anser att det finns tendens i min undersökning att 
fritidspedagogerna vill att deras yrkesroll under skoltid ska blir mer tydlig och uppskattad av den 
övriga skolpersonalen och ledningen.  
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BILAGA1 
 Intervjufrågor  
 

Frågeområden 
 

Yrkesroll 
 

Hur skulle du beskriva din yrkesroll under hela arbetsdagen? 
Förändras den - är den likartad under dagen? 
 
 
Arbetsuppgifter (fritidshem) 
 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i fritidshemmet? 
I vilken utsträckning tycker du att du kan påverka verksamheten? 
Vad tycker du fungerar bra - mindre bra? 
 
 
Arbetsuppgifter (skolan) 
 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i skolan? 
I vilken utsträckning tycker du att du kan påverka verksamheten? 
Vad tycker du fungerar bra - mindre bra? 
 
 
Ansvarsområden 
 

Vilka ansvarsområden anser du att en fritidspedagoghar under skoltiden? 
Skiljer de sig från när du arbetar i fritidshemmet? 
 
 
Möjlighet till inflytande över arbetsuppgifter 
 

Har samverkan med skolan påverkat din självständighet? I så fall hur och på vilket sätt? 
Hur tycker du förhållanden mellan yttre styrning och självbestämmande fungerar?  
(När du arbetar i skolan - när du arbetar i fritidshemmet) 
På vilket sätt har du möjlighet att påverka verksamhetens utveckling? 
I fritidshemmet? - I skolan? 
På vilket sätt kan du få gehör för att genomföra förslag som du har? 
I fritidshemmet? - I skolan? 
Känner du dig hörd av dina kollegor när du lämnar förslag som kan påverka arbetet? 
Vilka arbetsområden du upplever dig ha begränsade inflytande på? 
 

 
Avslutning 
 

Avslutningsvis - finns det något du vill tillägga som jag inte frågat om? 
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BILAGA 2 
Informations mail  
 
Hej! 
Jag heter Aeman Abdulroudha och jag läser sista terminen på lärarprogrammet. Jag läser till 
lärare med inriktning mot fritidshem. Jag ska nu skriva mittexamensarbeteoch jag har valt att 
undersöka vilken självständighet och vilket inflytande som fritidspedagoger upplever att de har i 
sin yrkesroll under den skolförlagda arbetstiden. Jag söker därför personer att intervjua som kan 
ge mig information tillmin undersökning.  
Intervjuerna är planerade till må 19, ti 20, on 21 och fred 23 maj. Jag beräknar att intervjuerna, 
som genomförs individuellt, kommer att ta 20 till 30 minuter. Du har möjlighet att bestämma tid 
och plats som bäst passar dig under någon av dessa dagar. 
För att underlätta bearbetning av intervjuerna kommer jag att använda ljudupptagning med hjälp 
av mobiltelefon. Alla intervjuer kommer att vara helt anonyma vilket innebär att varken ditt 
namn, arbetsplats eller vilken kommun du arbetar i kommer att anges i rapporten.Den inspelade 
intervjun kommer att förstöras efter examensarbetet och det är bara jag som kommer att lyssna 
på inspelningen.  
Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna som har givits ut av Vetenskapsrådet. (Du 
kan läsa mer om forskningsetik här: http://codex.vr.se/ ) 
För mer information kan du kontakta mig via mail aa222jv@student.lnu.seeller via telefon: 076-
9349367. 
Tack på förhand! 
 
Aeman Abdulroudha 
 
 
 


