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Abstract 
Arbetets syfte är att klarlägga hur fritidslärares kompetens kan bidra med i sin egen 

verksamhet, fritidshemmet, men även i skolans verksamhet. Den frågeställning som 

används för att nå syftet med undersökningnen, riktar sig mot vad lärare i fritidshem själva 

anser är kompetenser som ska bidra till skolans och fritidshemmets verksamheter. Samt 

hur de arbetar i de båda verksamheterna, fritidshemmet respektive skolan. Det teoretiska 

ramverk som jag valt att anknyta till är Dewey. ”Learning by doing” är en fras som på ett 

sätt kan förklara fritidslärarens praktiska arbete. Det vill säga att göra arbetet mer riktat 

mot elevernas praktiska förmågor till att lära. Samt att ha förmågan att blanda teori med 

praktik. För att genomföra undersökningnen använde jag mig av en kvalitativ metod, som 

fokuserar på talade eller skrivna ord. Jag samlar och tolkar data genom intervjuer för att 

komma fram till ett resultat. I resultatet resovisas de intervjuer som gjordes med fyra 

lärare i fritidshemmet som jag besökte. Respondenterna berättar utifrån ett antal frågor 

som ställts till dem, hur deras arbete på fritidshemmet och i skolan ser ut. Som avslutning 

kommer analysen och diskussionen där resultatet sammanställs och man får ta del av en 

diskussion som handlar om resultatet och metoden som redovisas i arbetet. 
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1 Inledning och bakgrund 
I en rapport från Skolverket (2000) beskrivs vilka uppgifter en fritidspedagog (idag 

benämnd som lärare i fritidshem eller fritidslärare) ska utföra i sin verksamhet. Eftersom 

tidigare forskning handlar mycket om fritidslärarnas yrkesroll i både skolan och på 

fritidshemmet så kan det vara bra att understryka vissa uppgifter som de inte ska göra. 

Detta för att man inte ska förväxla en klasslärares arbete med en fritidslärares. 

Fritidslärare arbetar istället med en klasslärare i klassrummet eller använder sin 

kompetens i mindre grupper i klassen (Skolverket, 2000). Lärarförbundets webbredaktion 

(2014-05-14)  skriver på sin hemsida. Att efter en lång debatt, har fritidslärare tidigare 

fått legitimation för att undervisa i praktisk-estetiska ämnen. Den 13 maj 2014 (på 

fritidshemmets dag) fattade riksdagen ett beslut, att utvidga legitimationen och de 

kommer nu gälla för låg- och mellanstadiet i ämnen såsom bild, musik och idrott. Detta 

är äntligen ett steg på vägen och en bekräftelse på fritidslärararens breda kompetens och 

utbildning. Fortfarande saknas legitimationen för undervisning i den egna verksamheten 

i fritidshemmet. 

 

Arbetet på fritidshemmet har för mig varit oklart. Till en början såg jag det mer som 

omsorg eller ”barnpassning” efter skolan, under tiden som föräldrarna arbetar. Men jag 

har på senare tid kommit fram till att det finns mycket mer arbetsuppgifter på 

fritidshemmet än vad man tror. Fritidshemmet måste till exempel följa samma 

styrdokument som skolan (Skolverket 2011 och Skollagen, 1998). Men fritidshemmets 

personal använder sig även av Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2007). Dessa 

allmänna råd och kommentarer har sin grund utifrån skollagen. Fritidshemmet arbetar 

efter dessa styrdokument för att behålla sin kvalitet. Men för att fritidshemmet ska kunna 

uppnå ett mål som kvalitet på fritidshemmet, så måste givetvis lärare på fritidshemmet 

uppfylla dessa krav och mål (Skolverket, 2000). De erfarenheter jag har är från mina 

tidigare VFU-platser. Där har jag sett hur fritidslärare arbetar och den utbildning jag har 

gått har gett mig en tydligare uppfattning om hur fritidsläraren arbetar. Genom dessa 

erfarenheter kan jag förstå att de på olika sätt kan bidra med sin kompetens i verksamheten 

vad gäller barns lärande. Det kan vara svårt att få en helhetssyn på fritidslärarnas arbete 

och hur de bidrar till sin verksamhet. Därför vill jag beskriva hur några fritidslärare ser 

på sin kompetens och vad de bidrar med i fritidsverksamheten och skolan. 
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Läroplanen (Skolverket, 2011) beskriver att lärare med inriktning mot fritidshem ska 

arbeta i fritidsverksamheten, samt vara ett komplement till skolan och använda sin 

kompetens för att stärka elevernas lärande och utveckla deras demokratiska 

förhållningssätt, ”ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, 

skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande”(Skolverket, 2011:10). 

Hippinen (2011) beskriver hur fritidsläraren under skoltid oftast följer en klass eller 

undervisar i ett ämne som bild, idrott eller musik, då de arbetar med Läroplanen. På 

fritidshemmet däremot följer fritidsläraren de Allmänna råden tillsammans med 

Läroplanen. Med hjälp av dessa styrdokument kan fritidsläraren erbjuda stöd och en 

meningsfull fritid för eleverna (Hippinen, 2011). 

Jansson (1999) beskriver  hur lärare på fritidshemmet engagerar sig i sitt arbete för att 

skapa en så säker miljö som möjligt för barnen. De strävar  efter en välkomnande miljö 

som är fylld med glädje som ska gynna barnens goda hälsa. De bygger upp rutiner för att 

de ska kunna behålla en form av sammanhållning mellan elever och lärare på 

fritidshemmet. För att utveckla elevernas kulturskapande anordnar fritidslärarna 

aktiviteter som återkommer varje vecka för att skapa en trygghet i barngruppen. Lärarna 

på fritidshemmet artbetar utifrån den barngrupp som är aktuell på fritidshemmet och efter 

de behov som behöver uppfyllas inom den specifika barngruppen (Jansson, 1999). I en 

studie av Johansson och Pettersson (2012) skriver de om hur fritidslärare har en förmåga 

att se betydelsen av en plats och dess sammanhang och hur den platsen kan vara lärorik 

och trygg för barnen. Den här typen av kompetens hävdar författarna att fritidslärare har 

mer av än andra lärare, eftersom lärandet på fritidshemmet sker i fler olika miljöer och 

inte bara i ett klassrum. 

 

Lärare på fritidshemmet ska även arbeta för att utveckla barnens sociala kompetens. 

Enligt Skolverket ska barnen kunna ”samspela i möten med andra människor utifrån 

likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia”(Skolverket s.14, 

2011). Barnen ska med fritidslärarnas hjälp kunna utveckla goda relationer och samarbeta 

i grupp.  Målet är att utifrån ett socialt perspektiv ska barnen bli självständiga och trygga 

individer som kan skapa och utveckla goda relationer (Jansson, 1999). Johansson och 

Pettersson (2012) skriver att fritidslärarens arbete i skolan  ska inriktas på att betona de 

sociala arbetet med eleverna. Dessa egenskaper utvecklar eleverna genom samspel och 

gruppstärkande övningar (Johansson & Pettersson, 2012).  Lärare på fritidshem ska kunna 

bidra till att barnen kan känna tillit till sig själva och varandra samt, utveckla sina 
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identiteter som individer. De ska även få en möjlighet att få vara med om upplevelser som 

kan skapa intressen genom att erbjuda barnen olika typer av aktiviteter (Johansson, 2011).  

Hippinen (2011) beskriver att förhållningsättet som läraren i fritidshemmet har, påverkar 

en grupps klimat. En positiv attityd och inställning skapar en miljö som eleverna kan ha 

roligt i. Fritidshemmet ska även vara: ”en organisation av formella och informella miljöer 

för barnen”(Hippien, 2011:47) 

 

Enligt Skolverket (2007) är bemötandet av elevernas anhöriga, såsom deras familjer eller 

vårdshavare viktigt för att de ska känna att deras barn ska trivas och må bra på 

fritidshemmet. Hippinen (2011) berättar att hon är konsekvent som lärare och att eleverna 

ska veta vilka regler som gäller under tiden som de är på fritidshemmet. Att vara 

konsekvent är en del av rollen som fritidslärare. Genom att vara konsekvent ges eleverna 

en möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar och följa instruktioner, detta är ett steg 

som är viktigt på vägen till att få dem att bli goda medborgare (Hippinen, 2011). 

 

För att fritidshemmets verksamhet ska vara en trygg och meningsfull fritid för eleverna 

så krävs det att lärare på fritidshemmet har rätt kompetens för att uppfylla dessa krav som 

de Allmänna råden (Skolverket, 2007) presenterar. De Allmänna råden kan man använda 

under en hel skoldag trots att det dokument är riktat mot fritidshemmet. Eftersom 

fritidsläraren oftast följer en klass under skoldagen och sedan på fritidshemmet vid 

skoldagens slut så får fritidsläraren ett helhetsperspektiv på barnen, med tanke på att de 

befinner sig i deras närhet näst intill hela dagen. Fritidsläraren får då en tydligare 

överblick på barnens utveckling både i skolan där de teoretiska kunskaperna ska 

utvecklas, men även på fritidshemmet där de får arbeta med sin utveckling som individer 

(Johansson & Pettersson, 2012). 

I de allmänna råden står det att läraren  ”erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande 

och utvecklande fritid”(Skolverket 2007:22). Verksamheten och personalen ska ha ett 

varierat inslag av aktiviteter där eleverna får ta del av både musik och bild. Men även 

andra ämnen som dans, idrott och fysik ska fritidshemmet ge eleverna en möjlighet att 

uppleva (Skolverket, 2007). För att i läroplanen under kapitlet kunskaper, står det:  

Eleven kan använda och ta del av många olika 

uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans samt har utvecklat kännedom 

om samhällets kulturutbud (Skolverket, 

2011:14) 
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1.1 Syfte och Frågeställning 
 

Det finns en viss skillnad på lärandet i skolan och lärandet på fritidshemmet. Skolans 

lärande är styrt och påverkas av kursplaner, som är uppbyggda med hjälp av en läroplan. 

På fritidshemmet, där barnen spenderar sin fria tid så är det barnen som bestämmer vad 

de vill lära sig (Jensen, 2011). Då är det upp till fritidsläraren att erbjuda barnen 

möjligheter att lära. Men vad är det då som egentligen krävs av fritidsläraren och vilka 

kompetenser behövs? Fritidsläraren har inte bara arbetsuppgifter i sin egen verksamhet, 

fritidshemmet, utan även i skolan. De flesta fritidslärare har ett arbete i skolan och hur 

kan det arbetet se ut? 

 

Syftet med arbetet är att belysa vad lärare i fritidshem utifrån sin kompetens kan bidra 

med vad gäller barns lärande på fritidshemmet och i skolans verksamhet. 

 

Vad anser lärare i fritidshem själva vara viktiga kompetenser att tillföra barns lärande på 

fritidshem respektive skola? 

 

Hur arbetar de i sina båda verksamheter, fritidshemmet respektive skolan? 
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2 Litteratur och tidigare forskning 
 

I fritidshemmets verksamhet följer personalen pedagogiska ideal som ska uppnås för att 

barnen ska kunna utvecklas som individer. De ideal som Jansson (1999) presenterar är: 

Trygghet som bidrar till självständighet. Barndomens egenvärde ska ge barnen en 

möjlighet att vara med om nya erfarenheter. Frihet som styrs och blir möjligt genom 

ansvar. Dessa ideal använder de tidigare fritidslärarna som riktlinjer för arbetet i 

fritidshemmet. Jansson (1999) ställer frågan, om fritidshemmet följer samma ideal idag 

eller har de förändrats liksom fritidslärarens yrkesroll.  

 

Enligt Haglund (2004) visar det sig att fritidslärare vet hur man organiserar informella 

lärandemiljöer, som ska bjuda in eleverna till ett lärande som kan skilja sig från den   

undervisning som de är vana vid att få i klassrummet. Haglunds (2004) studie handlar om 

hur fritidsläraren arbetar i skolans verksamhet. Haglund har valt att utföra studien genom 

att rikta sig mot hur fritidsläraren använder sig av regler och resurser i samlingen.  

 

Marianne Dahl (2014) beskriver i sitt arbete en forskningsgenomgång som redovisar hur 

lärare i fritidshemmet arbetar med barns relationer och kunskap. Forskningen har delats 

in i tre olika teman. Det första temat handlar om lärarens arbete med relationella praktiker 

och hur mycket vikt de lägger på sitt arbete att skapa en relation med barnen på 

fritidshemmet. I det andra temat redovisar Dahl (2014) kunskapen fritidsläraren måste ha 

i sitt förhållningssätt till barnen i grupp. Till sist i det tredje temat beskrivs lärarens 

kunskap om barnens relationer till varandra. Denna form av kunskap och kompetens som 

handlar just om skolbarnsomsorg förekommer i flera länder runt om i Europa. Men trots 

detta så är det bara två länder som har högskoleutbildad personal, Sverige och Danmark 

(Dahl, 2014). 

 

I en annan studie av Dahl (2011) var syftet  att studera och ta in kunskap om barnens 

sociala liv på fritidshemmet. Hon beskriver hur barn formar allianser och lyfter hur barnen 

samspelar i sina egna former av verksamheter på fritidshemmet. För barnen blir detta en 

meningsfull fritid. Hon kallar dessa olika allianser för praktikgemenskap A, B, C och D. 

Varje praktikgemenskap utgår efter en grund som bygger på barnens intressen men även 

utifrån genus och kulturer. Vissa allianser varar länge och en del allianser blir kortvariga. 

Det man måste ha i åtanke är att leken och intressen är viktiga aspekter för allianserna. 
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För det är leken och barnens gemensamma intressen som skapar dessa relationer och det 

ger barnenen meningsfull tid på fritidshemmet. 

 

Adults should be aware of the importance of  

play, and promote and protect the conditions  

that support it  (Lester & Russell,2010:41). 

 

Det de vill tydliggöra här är hur pedagogerna ska bevara och stötta leken genom att 

redogöra hur viktig den för barnens utveckling. Lester och Russel (2010) menar  att man 

måste bevara miljön för barnen, så att de kan utvecklas och uttrycka sig utanför sina 

dagliga rutiner i klassrumet.  

 

På fritidshemmet får barnen en möjlighet att uppleva skapande inom bild och musik. 

Detta är två ämnen som kan erbjuda brett estetiskt lärande och man kan använda dem på 

många olika sätt. Bild är ett dominant ämne på flera fritidshem, liksom idrott, för det är 

ämnen som är omtyckta bland barnen och oftast så finns det lokaler som låter barnen 

aktiveras i de här ämnena.  Men man ska även kunna erbjuda eleverna en möjlighet till 

att utforska det estetiska ämnet musik som inte är lika populärt enligt Uddén (2004) . 

På senare år så har det dykt upp ett perspektiv som man kallar för estetiska och kreativa 

lärprocesser. Inom pedagogiken så ska detta vara ett stimulerande perspektiv som ska ha 

börjat hos filosofen Lev Vygotskij (Levin, 2012). Skapandet, skrivandet och 

dramatiseringen ska vara ett sätt för eleven att uttrycka sin uppfattning och erfarenhet om 

omvärlden (Vygotskij, 1995).  

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som 

skapar någonting nytt oavsett om det skapade är ett 

ting i den yttre världen eller en  konstruktion av 

intellektet eller känslan (Vygotskij, 1995:11) 

 

Fritidshemmets uppgift enligt Johansson (2011) är att ge barnen en möjlighet till att 

utvecklas och ägna sin tid åt sina intressen genom olika aktiviteter. Genom att låta 

eleverna utöva sina intressen med hjälp av teori och praktik så stärks deras förmåga till 

att hantera situationer och problem som de kommer att möta i framtiden. Det de tränar 

här är hur de inte kommer kunna lösa problem utan reflektion och tankar. På så sätt lär de 

sig hur man arbetar med praktiska handlingar (Säljö, 2010). Säljö beskriver även hur 

skolans undervisning  inte bidrar till elevernas utveckling av ämnen som kretsar kring 
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samhällets och relevanta vardagskunskaper.”Vi har termer som till exempel mamma, 

pappa och syster, och vad det betyder lär vi oss i vardagliga samtal” (Säljö, 2010:190). 

Men som Johansson (2011) beskriver tidigare om hur barnen får utöva intressen, så får 

de på fritidshemmet ta del av  relevanta kunskaper, som på ett sätt tillhör samhället. 

Fritidshemmet som är ett komplement till skolan ger eleverna en möjlighet att utveckla 

sin vardagskunskap.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Dewey har haft en stor påverkan på skolan och fritidshemmet i Sverige. Dewey skriver 

om hur man ska inom de pedagogiska ämnena ska erbjuda eleverna fri växt och 

utveckling (Dewey, 2004). Eftersom fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet 

utan en frivillig så blir hans teorier relevanta för detta arbete. Säljö (2010) skriver att 

Dewey förknippas med en filosofisk tradition som kallas för pragmatismen. 

Pragmatismen har ett annorlunda sanningsbegrepp och en annorlunda kunskapsteori som 

skiljer sig från de övriga traditionerna. Pragmatismens syn på kunskap och utveckling 

handlar om hur teori och praktik hänger ihop. Enligt pragmatismens syn på kunskap så 

ska teori och praktik interagera. Utifrån människans förkunskaper (teori) så agerar de 

(praktik). Man kallar det för pratiska handlingar (Säljö, 2010). Den form av pedagogik 

som förekommer som mest på fritidshemmet är just den praktiska delen. Lärarna lägger 

sin grund i teorin men det är den praktiska verksamheten som styr (Johansson, 2011). 

Dewey (2004) beskriver hur man borde försöka att omsätta den pedagogiska filosofi som 

han undervisar genom att praktisk undervisning. ”Learning by doing” är ett uttryck som 

kan förknipas med Dewey, det menas med att man ska kunna reformera skolarbetet till 

att göra det mer anpassat och riktat mot elevernas praktiska förmågor till att lära.  

 

                          Det blir lättare att relatera teorier om det 

pedagogiska arbetet till fritidshemmets praktiska 

arbete och på så sätt underlätta den egna 

reflektionen över arbetets innehåll, hur detta kan 

utvecklas och relateras till den övriga skolans 

verksamhet (Johansson, 2011:10). 

 

Att arbeta teoretiska kunskaper blandat med praktiska inslag, ska kunna underlätta 

elevernas förmåga att ta till sig kunskap (Dewey, 2004). Författaren utgår från ett 

perspektiv där eleven ska ses som en samhällsmedborgare. Där eleven ska bli bekant med 

kunskap och färdighet för att kunna leva ett liv där samhället bygger på demokrati 

(Dewey, 2004).  
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4 Metod 
Den undersökningsmetod jag har valt att använda mig av är en kvalitativ metod, en 

forskningsmetod som fokuserar på talade eller skrivna ord genom intervjuer, dokument  

och observationer (Denscombe, 2009). Ansatsen är hermeneutisk, den använder jag för 

att genom intervjuer kan jag ställa följdfrågor för fler utvecklade svar (Ödman, 2007). 

Innebörden av denna hermeneutiska ansats är att jag samlar semistrukturerade intervjuer, 

där en lista med frågor presenteras för respondenterna. Respondenterna får möjlighet att 

utveckla sina tankar och idéer under samtalet (Denscombe, 2009). Därför väljer jag denna 

metod för att få en så bred och utförlig empiri genom intervjuerna som möjligt  

 

Även om man kan studera sociala relationer genom en kvantiativ ansats, så väljer jag 

intervjuer. Med en intervju så kan man få en möjlighet att utveckla innehållet, en tydligare 

bild av fritidslärarens yrkesroll och hur de arbetar. Efter att ha ställt huvudfrågorna så kan 

jag ställa följdfrågor som visar sig vara viktiga för innehållet och huvudfrågan får ett 

fylligare svar, genom att resondenten får en möjlighet att reflektera över sina tankar och 

erfarenheter (Johansson, 2001). På så sätt blir frågans svar mer utförligt.  

 

Urval 

Intervjuerna ägde rum på en skola där jag genomför min VFU. Jag har valt att intervjua 

fyra fritidslärare, för det var de som ville vara med på intervjun, ett så kallat 

tillgänglighetsurval. De benämns i arbetet som F1, F2, F3 och F4. Fritidslärarna är alla 

kvinnor som är mellan trettio och femtio år gamla och det har arbetat i verksamheten 

mellan fem och femton år. 

Jag skickade mail till fem skolor på en mindre ort i södra Sverige. Tyvärr så var det bara 

en skola som svarade på mitt mail. Så jag valde att intervjua fyra stycken lärare inom 

fritidshem som arbetade på samma skola men på två olika avdelningar. På den ena 

avdelningen arbetar man med elever som går i förskoleklass. På den andra avdelningen 

arbetar man med elever som går i årskurserna ett till fyra.  

 

4.1 Genomförande 

Frågorna som jag valde att använda inför undersökningen var frågor som jag ville rikta 

mot fritidslärarens arbete och kompetens. Jag gick igenom syftet med arbetet och 

formar frågorna så att de kan användas för att besvara frågorna som jag ställer i min 

frågeställning. Jag tog kontakt med verksamheterna via mail och bestämde med 



  
 

12 

fritidslärarna, när jag kunde komma för att intervjua dem och vilka det var som skulle 

intervjuas, jag presenterade för dem hur intervjun skulle gå till.  

Jag genomförde fyra intervjuer där jag intervjuade en fritidslärare i taget. Under 

intervjuerna satt jag och respondenterna ensamma så att vi skulle kunna tala ostört. Jag 

använde mig av min telefon för att spela in samtalen så att jag senare kunde lyssna på 

intervjuerna igen. Detta för att få med all data som skulle behövas för arbetet. Jag gjorde 

även anteckningar för att understryka viktiga nyckelord som förekom under intervjun 

 

4.2 Bearbetning 
Jag lyssnade igenom intervjun som jag spelat in och skrev ner svaren i ett dokument. 

Svaren jag fick delades i sin tur upp i tre olika kategorier som är uppbyggda efter frågorna 

jag presenterade för fritidslärarna. Kategorierna delas upp hur fritidsläraren arbetar på 

fritidshemmet, hur fritidsläraren arbetar i skolan och fritidslärarens utvecklande 

kompetens. I resultatet presenterar jag kategorierna och deras innehåll samt hur 

respondenter har svarat för att jag senare skulle kunna analysera resultatet och komma 

fram till en slutsats.   

 

 

4.3 Metodkritik  

Respondenternas personliga åsikter om sitt arbete kan framkomma under intervjun och 

detta blir relevant för forskningen. Men, det finns alltid en risk att de svar man får, inte är 

trovärdiga. Risken finns att respondenterna istället bara svarar som de förväntas svara. 

När man använder en kvalitativ metod så kan antalet källor bli färre. Tillskillnad från om 

man skulle använda sig av observationer eller enkäter där svaren på frågorna blir fler. På 

så sätt får men en större mängd fakta att analysera inför resultatet. Johansson (2001) 

skriver att det är viktigt under en intervju att respondenten känner en tillit och trygghet 

till den som intervjuar då forskningsetiken är en aspekt som är viktigt under, intervjun 

(Johansson, 2001). Genom att besöka en plats där man har praktiserat och även känner 

respondenterna så blir intervjuns resultat förhoppningsvis mer trovärdigt, genom att det 

redan finns tillit i relationen. Vid vissa frågor får man inte alltid ett svar som är tillräckligt 

utförligt, därför ställde jag följdfrågor för att de skulle utveckla svaren mer och så att man 

kan gå till botten med frågorna. Det gäller även att ställa rätt frågor. För att få fram rätt 

frågor utgick jag efter mitt syfte och mina frågeställningar för att jag ska nå ett resultat 

som binder samman syftet och resultatet. 
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4.4 Etiska överväganden 

Under min undersökning så håller jag mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002) för att ha ett professionellt bemötande och förhållningsätt vid 

intervjuerna. Intervjuerna har varit frivilliga och de som deltagit har gett medgivande att 

delta i intervjun som jag har bjudit in till. Deras svar som är inspelat och nedtecknat och 

kommer endast att användas för forskning, de kommer även att bevaras konfidentiellt. 

Respondernterna fick alla ta del av de nedanstående kraven innan intervjuerna skulle 

börja genom att jag läste upp de forskningsetiska principerna högt för dem. 

 

Informationskravet – innebär att informera de berörda om forskningens aktuella syfte dvs 

att meddela respondenterna om mitt syfte med arbetet. Respondenterna har fått läsa i ett 

mail att besöket kommer endast vara i ett forskningsändamål. 

Samtyckeskravet – deltagaren bestämmer själv över sin medverkan, detta innebär att de  

som blir förfrågade att delta kan välja att antingen tacka ja eller nej. Intervjuerna var 

frivilliga och de som inte ville vara delaktiga hade möjligheten att tacka nej.  

Konfidentialitetskravet – Uppgifter om deltagarnas personuppgifter och konfidentialitet 

förvarar jag utom räckhåll för obehöriga. Detta krav innebär att jag kommer inte uppge 

personlig information om respondenterna som har valt att delta i intervjun  

Nyttjandekravet – innebär att uppgifter som respondenterna delar med sig av till mig 

måste endast användas till forskning och inte till andra ändamål. De uppgifter som jag har 

samlat in om enskilda personer kommer därför endast användas för forskningsändamål. 
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5 Resultat 

5.1 Fritidsläraren i fritidshemmet 

I denna del av resultatet presenteras frågor kring fritidslärarens kompetens och hur de 

bidrar med den i sin egen verksamhet, fritidshemmet. Frågor kring lek och 

utomhuspedagogik som också blir en del av det här avsnittet för att dessa aktiviteter är 

del av fritidslärarens kompetens. 

 

5.1.1 Fritidslärarens kompetens 

Fritidslärarna berättar att en utbildning är en faktor som gör att verksamheten kan 

utvecklas på ett mer kvalitativt sätt. Det sociala är viktigt att man är glad och positiv, att 

man ser alla barn. Sen är det viktigt att man har en utbildning, men den sociala 

komptensen på fritids är minst lika viktig. Men att även hur man ska bemöta eleverna på 

fritidshemmet med glädje och ett positivt förhållningssätt. Detta ska synas på att eleverna 

är trygga tillsammans med lärarna. Man måste bygga upp rätt relation med eleverna, en 

professionell relation med eleverna. För att uppnå detta förklarar F4: Lång erfarenhet, 

konsekvent och att  följer de regler som gäller.  

 

5.1.2 Fritidslärarens bidrag till fritidshemmets verksamhet 

F1 berättar hur hon bidrar med skapande och idrott och att hon har möjligheten att ha 

samtal med barnen dagligen. Arbetet med eleverna ska vara roliga och kreativa men att 

de även ska känna trygghet och tillit hos personalen på fritidshemmet. Lärarna på 

fritidshemmet kan involvera lek och rörelse i de olika ämnena. 

 

Fritidsläraren F2 använder sin utbildning och erfarenhet för att komplettera lärarens roll 

i skolan. F2 utgår ifrån ett helhetsperspektiv och träffar barnen under en längre tid än vad 

deras lärare gör på så sätt ser man deras fulla utveckling under dagen. Både 

kunskapsmässigt och socialt. Läraren i fritidshemmet litar på sin kunskap och drar nytta 

av sin utbildning i verksamheten för att uppfylla de krav som ställs på fritidshemmet och 

dess lärare. F4 förklarar att de har erfarenheten att arbeta med sociala problem. F4 har 

tidigare arbetat inom vården och på så sätt finns där en erfarenhet att kunna bemöta 

anhöriga. 
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 Lärarna i fritidshem använder andra kunskaper och erfarenheter för att inte bara uppfylla 

elevernas och skolans krav på verksamheten. De ser även till att de som är anhöriga till 

barnen  känner att de kan ha tillit till pedagogens arbete. 

 

F2: . Jag har mycket i min utbildning och erfarenhet med grupper där jag ser barnens 

behov. 

 

5.1.3 Leken på fritidshemmet 

Eleverna på fritidshemmet är duktiga och behöver inte mycket hjälp från personalen på 

fritidshemmet när det kommer till den fria leken. F1 berättar hur det kan bero på att de 

har lyckats att bygga upp en miljö som bjuder in eleverna och välkomnar dem in i en 

atmosfär som får dem att vilja leka. För att innan saknade många av eleverna 

lekkompetens, detta var något som fritidslärarna kände att de måste ta tag i och hjälpa 

barnen att utveckla deras lekkompetens. Genom att leka många styrda lekar som t ex. 

kiosk, affär och mamma, pappa, barn. I början var lärarna på fritidshemmet med och 

deltog i leken tillsammans med barnen, men nu har de kunnat ta steget tillbaka och kan 

låta barnen leka själva. 

 

Den fria leken är det som förekommer mest. Lärarna på fritidshemmet anser att de nu har 

ganska lekskickliga barn som leker mycket och är väldigt kreativa. De behöver inte 

mycket hjälp med att komma igång. Det beror på att de har en fantastisk miljö som ger 

dem den möjligheten.  

 

 För att sammanfatta var det till en början inte var så enkelt att få barnen att leka. Att de 

fick utveckla deras kompetens tidigt så att de sedan såsmåningom skulle klara av att leka 

själva. Detta visar tydligt hur deras arbete lönar sig och att de har sett en tydlig och 

framgångsrik process och resultat med deras arbete. F4 berättar att det är mycket fri lek, 

och den används för att lära oss om sociala samspel. Ibland blir det styrd lek för att lära 

sig innebörden av vissa saker.  Att vinna, förlora, vänta på sin tur och sammarbeta. Så 

den styrda leken används för att få fram ett budskap redovisar F4. Ett roligt sätt för barnen 

att utveckla sin komptens tycker F4. 

 

Vissa lekar funkar bättre och visa funkar inte alls och då får man som pedagog gå in och 

styra upp och sitta med och se till att det funkar sen är det spontanlek ute och det funkar 

bra i den här gruppen berättar F3, då är det mycket fri lek som förekommer när 
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verksamheten är utomhus. Eleverna är duktiga på att använda sin fantasi utomhus. Men 

det förekommer inte mycket rollekar och när det gör det så spårar de ofta hur. Som vuxen 

måste man ofta vara med, just för att dessa lekar ska fungera. 

 

F2: Då känner jag att vi gjort ett bra jobb och kan luta oss tillbaka och se att vi har 

bidragit till deras lekkompetens. 

 

5.1.4 Fritidshemmets utomhuspedagogik 

Fritidslärarna arbetar mycket med lek under tiden som de vistats utomhus med eleverna 

för att strärka elevernas kreativitet och fantasi genom utomhuslek. Det händer ofta att 

verksamheten (vid fint väder) spenderar näst intill hela dagen utomhus för att många av 

eleverna gillar att sitta inne med tv-spel eller dator spel under tiden de är hemma. På det 

här sättet lyckas lärarna på fritidshemmet kompencera innesittande aktiviteter som är 

vanliga i elevernas vardag. F3 berättar att de har en fin skolgård som de försöker visa för 

de yngre eleverna vilka möjligheter det finns för dem på skolgården.  

 

Där finns även ett område bakom skolgården, uppe på en backe som lärarna på 

fritidshemmet jobbar med att utveckla. De driver sakfrågor tillsammans med kommunen, 

för att kunna bygga upp ett vindskydd och en grillplats. På så sätt vill de utveckla 

utomhusverksamheten på fritidshemmet 

 

F2 nämner att de har vart lite utsatta, då det har brunnit ganska mycket uppe vid backen 

där de brukar vara med eleverna. Så då behöver dem detta för att verksamheten ska 

fortsätta att fungera. Denna termin har fritidshemmet fått ta ganska mycket stryk just för 

att det har vart tufft i skolans verksamhet. Trots allt motstånd har de visat utållighet i form 

av att fortfarande arbeta med att utveckla utomhuspedagogiken. 

 

F2: Många av oss som jobbar på fritids har fått 

lägga ner mycket timmar i klasserna. Så de har 

ganska svårt att komma dit där de satt sina mål på 

fritidshemmet. Bland annat att utveckla 

utomhuspedagogiken. Tyvärr måste vi fortsätta 

nästa läsår med att nå dessa mål.  
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5.2 Fritidslärarens roll i skolan 

5.2.1  Lärare i fritidshem och skola 

I skolan har man fler tider att följa samt läroplanen, i skolan är det mer styr. På 

fritidshemmet har man större möjlighet att arbeta med vad man är intresserad av. Man är 

mer låst under skoldagen än på fritidshemmet berättar F1. Fritidspedagogen har lättare att 

se individen och lyfta individen framför ämneskunskapen men F2 tror att de beror på 

vilken generation man tillhör. F2: De yngre lärarna är mycket bättre på att se eleverna 

som individer, än de äldre. Som lägger mer fokus på pappret, boken och bänken. De yngre 

lärarna ser det bortom den teoretiska undervisningen. Fritidsläraren har ju trots allt 

förmånen att träffa eleverna så mycket också. I både större och fler sammanhang. Det F2 

menar är att beroende på om man jobbar i skolan som klasslärare eller som fritidslärare 

så utgår de utifrån det förhållnigssätt som man tar på sig i sin arbetsroll. F3 anser att när 

hon arbetar i klass ser hon ett helt annat sätt och arbeta till skillnad på fritidshemmet. 

Lärarna är ofta väldigt fokuserade på sina barn i klassen, men de andra barnen runt 

omkring känner de knappt till. Personalen som arbetar på fritidshemmet måste kunna alla 

barnens namn för att kunna bemöta dem på fritids och på skolgården. Att lära känna alla 

barnen på skolan blir en nödvändighet för lärarna på fritidshemmet för att de ska kunna 

bemöta alla elever och inte bara de som de arbetar med i klassrummet eller på 

fritidshemmet. 

 

Lärare har inte samma sätt att tänka, de lägger inte så mycket vikt på social kompetens. 

Det kan bero på att de är mer intresserade att arbeta med de teoretiska ämnena. Varför det 

blir så är nog för att de inte har tiden att föra en djupare dialog med eleverna, det som 

fritidslärarna kan göra är att ta sig den tiden anser F4. Man har ett bredare sätt att tänka. 

Ibland kan det hända att man som lärare i fritidshem tar på sig för mycket. Detta kan 

eventuellt påverka fritidshemmets verksamhet. När personalen från fritidshemmet lägger 

ner för mycket tid på skolan förklarar F3. Flera utav pedagogerna är överrens om att 

fritidshemmet blir ibland drabbat pga; skolans verksamhet att tiden inte alltid räcker till 

och att de behövs i skolan som ett par ”andra ögon”.  

 

F4: Vi är överens om att vi behöver mer tid att planera vår egen verksamhet, det är tråkigt 

att fritidshemmet blir lidande när vi måste hjälpa till i skolan. 
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5.2.2 Undervisning i skolan 

Här frågar jag fritidslärarna om de undervisar undertiden som de arbetar i skolans 

verksamhet. 

 

F1:Ja det gör jag, men inte från början jag har läst till idrott som ämne. 

 

F2: Ja 

 

F3: Jag undervisar inte i dessa ämnen, men jag undervisar i idrotten. 

 

F4: Nej, jag har inte tillräckligt med behörighet för att undervisa i. 

 

Alla fritidslärare här förutom  F4 har behörighet till att undervisa i skolan. Men de påpekar 

att de undervisar där verksamheten behöver det. T ex: I idrotten så är det få klasslärare 

som har behörighet till att undervisa i idrott och då blir det lärarna från fritidshemmets 

uppgift istället 

 

5.2.3 Fritidslärarens bidrag till skolans verksamhet 

Lärarna på fritidshemmet har olika arbetsuppgifter när de arbetar i skolans verksamhet. 

F1 svarar kort och tydligt att all förmiddags tid går åt planering och undervisning i idrott. 

F2 bidrar också med idrott i skolan men utöver det så arbetar hon med att kompletera 

skolan och lägger fokus på det sociala arbetet i klassen. F3 har både svenska och matte i 

sin utbildning. Hon berättar att hon försöker att förstärka det eleverna gör i klassrummet 

genom praktiska aktiviteter på så sätt kompletterar hon skolans arbete med sin kompetens. 

Genom dessa aktiviteter så lär eleverna sig roliga sätt att använda sina kunskaper som de 

lär sig i skolan. 

F4 är med i en förskoleklass, men när hon arbetar i en halvklass försöker man ha 

pedagogik och sociala övningar osv. F4 arbetarmycket med samspel och pyssel för att 

stärka gruppens sammanhållning 

 

F2: På samma sätt som på fritidshemmet, i skolan 

har jag ju samma elever då jag arbetar med att 

utveckla den fria leken och de sociala 

relationerna, för i klasserna så är de näst intill 

bundna till varandra. Jag hjälper dem att bli 

trevliga människor.  
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5.3 Fritidslärarens utvecklande kompetens  

Till sist tar jag upp frågor om de estetisk a och praktiska ämnena (bild, musik och idrott). 

Hur dem ser ut i deras verksamhet och hur de använder sig av olika ämneskunskaper. Här 

presenteras även bild och musik på fritidshemmet, vilka utav dessa ämnen som 

förekommer mest och varför. 

 

5.3.1 Estetisk undervisning på fritidshemmet 

Fritidshemmet lägger fokus på ett område under terminen, det baseras på vilken 

kompetens fritidspersonalen har. Arbetet och ansvaret för området, temat och/eller ämnet 

som de arbetar med fördelas i arbetslaget. F1 berättar att eftersom hon arbetar mest med 

idrott så är det det ämnet som hon känner att hon bidrar mest med. Många av lärarna på 

fritidshemmet nämner att bild, skapande och idrott är det som de arbetar med och 

använder mest. F3 och F2 berättar att de inte undervisar i skapande och bild. Men, att de 

använder det för stärka elevernas arbete i klassrummet, samt att utveckla elevernas 

kreativitet och fantasi på fritidshemmet. 

 

Musiken förekommer ibland men den inte är direkt strukturerad. Man använder sig kort 

sagt av det man har.  

 

F4: Ibland har vi haft musik men det är ingen ren musikundervisning man plockar lite 

från allt möjligt.  

 

5.3.2 Utnyttjandet av ämneskunskap på fritidshemmet 

Den avdelning som fritidslärarna arbetar på gillar att arbeta med idrott, så det blir mycket 

idrottsaktiviteter på avdelningen, det beror på intresset från personalens sida förklarar F1. 

Av rent intresse så är idrotten ett ämne som uttnyttjas på fritidshemmet. Eftersom många 

av personalen delar intresset för idrott så bidrar de till en positiv inställning till ämnet, 

som sedan återspeglar sig hos eleverna när de får ta del av aktiviteter kring idrotten 

 

F2 sammanfattar väldigt kort hur ämneskunskaperna används i verksamheten. Genom 

olika teman och aktivitetsdagar, organiserade och fria aktiviteter. F2 nämner även hur 

eleverna omedvetet bearbetar olika ämnen under den fria leken.  
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F3 förklarar att om de arbetar med bokstäver i åk ett, så förstärker hon de kunskaperna på 

fritidshemmet. Detta sker undertiden som eleverna har skolfritids bland annat genom att 

prata och utföra praktiska övningar tillsammans med barnen. Skolfritids är en lektion 

under veckan då eleverna får vara på fritidshemmet under skoltid. Därav namnet 

skolfritids. 

 

 F3: Jag arbetar med att komplettera och förstärka de kunskaper som de lär sig i 

klassrummet med hjälp av bild och skapande aktiviteter. 

 

Bilden, det beror på vad barnen klarar, sen har man olika teman som, vår, sommar, mors 

och farsdag osv. musik använder de sig lite av ibland. F4: då man kan ta fram youtube då 

de får dansa och sjunga lite. Fritidshemmet ser även till att ha hemkunskap med eleverna 

då de bakar. Vad det gäller idrott så spelar de fotboll och brännboll.  Det är för att de ska 

lära sig traditionella lekar. Och brännboll har de t ex. för att eleverna ska lära sig 

turtagning förklarar F4. 

 

5.3.3 Bild och Musik på fritidshemmet 

F1 berättar att på deras avdelning är det helt klart bild. F1: Men det beror på att ingen 

utav oss är speciellt duktig när det gäller musiken. För att få in mer musik på 

fritidshemmet måste vill de  få in det i planeringen och sen försöka ta hjälp av tekniska 

medel så som youtube och använda det som ”fusk”.  

 

De använder sig av media och tekniska verktyg när det saknas kunskap och kompetens 

för att få mer musik i verksamheten. F1 berättar att många av barnen tycker om att lyssna 

på musik. Men personalen skapar sällan aktiviteter kring ämnet.  

 

F2 tror att det beror på att de inte har någon med tillräckligt hög musikkompetens även 

om hon själv har 10 hp så känns det inte tillräckligt. Å andra sidan så förra våren så satte 

fritidshemmet ihop en stor musikal. Och då blev det väldigt mycket musik och då satte 

personalen på avdelningen ihop allt själva helt från början. Så just det året blev det mycket 

musik så det varierar från år till år förklarar F2. Nu har de haft en ny grupp med elever 

och då är det andra mål som de känner att de måste arbetar med. 

 

På grund av att fritidshemmet har valt andra ämnen som ska stå i fokus så väljer man bort 

vissa ämnen. För att senare utforska dem igen med eleverna för att se om det finns något 
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intresse. F3 berättar att de ibland med de yngre eleverna sjunger och gör rörelser till musik 

som Mora träsk, de använder ett lekfullt och kreativt sätt att arbeta med musik när det 

saknas kompetens. 

 

F4 förklarar också att det är bild  för att det är det so de är mest intresserade av på 

avdelningen. Det är enklast att arbeta med om man inte har någon erfarenhet. Det finns 

inte så mycket musik i fritidshemmet för att man är rädd för att det ska bli fel. F4 klargör 

att det kan vara för svårt att arbeta med musik. Att det kan vara anledningen till att det 

inte används så ofta på fritidshemmet. F4: Jag tror man måste vara på ett speciellet sätt 

för att man ska våga arbeta med det. 
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6 Analys 

6.1 Anknytning till teori 

 
Genom att föra samman teori och praktik som John Deweys teorier poängterar, så visar 

det sig att det respondenterna diskuterar under intervjun är utifrån erfarenheter som de 

fått under sin tid som fritidslärare. Men även utifrån de kunskaper som de utvecklat under 

sin utbildning. Teorin bakom deras kunskap finner man i deras styrdokument och 

praktiken är det praktiska arbetet de utför på fritidshemmet eller i skolverksamheten 

(Dewey, 2004). Däremot så ska det finnas ett intresse för det man arbetar med för att 

praktiken och teorin ska ge ett gott resultat. På detta sätt lyckas lärarna på fritidshemmet 

bidra till elevernas lärande genom att kombinera det teoretiskt riktade arbetet i skolan 

med de praktiska aktiviteter som de erbjuder eleverna på fritidshemmet.  

 

6.2 Fritidslärarens kompetens  
 

Den kompetens som respondenterna redovisar i resultatet är att de förts och främst har en 

utbildning som gjort dem till fritidslärare. Men även kompetensen till att arbeta med 

ämnen som idrott, skapande (bild och pyssel), svenska, matematik och musik. Utöver 

dessa kunskaper så poängterar respondenterna att deras sociala kompetens och att vara 

konsekvent är en viktig del av deras arbete. Det fritidslärare kan bidra med i sin 

verksamhet är ett annat sätt att se på eleverna med tanke på de har erfarenheten och 

förmånen att träffa många utav dessa elever under den större delen av dagen. I deras 

utbildning så ska de ha erfarenheten att kunna arbeta med grupper och se barnens behov. 

Erfarenheten att arbeta med sociala problem såsom konflikter är något som de fått lära 

sig genom utbildning och tidigare erfarenheter. Respondenterna redogör hur arbetet i 

skolan ser ut. Arbetet i skolan för fritidslärarna är mer låst och de lägger ner mer arbete 

på det sociala arbetet i skolan. Ibland känner de att de tar på sig för mycket, de får ofta 

lägga ner mer timmar på arbetet i skolan för att det saknas resurser som ska finnas i 

klasserna, istället blir fritidsverksamheten lidande. Trots detta så visar det sig att deras 

arbete i skolan riktar sig mot flera uppgifter. De flesta undervisar inom idrotten, men 

utöver det så arbetar de med att utveckla elevernas sociala relationer och samspel. De som 

arbetar med de yngre åldrarna, så erbjuder de eleverna en möjlighet att utveckla den fria 

leken. En del arbetar i klasserna för att förstärka det de gör i klassrummet genom praktiska 

aktiviteter. Utifrån Deweys teori: Learning by doing, så ska skolan och i detta fall även 
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fritidshemmet visa barnen exempel på krav, demokrati och möjligheter. Fritidshemmets 

pedagoger berättar hur de anordnar styrda aktiviteter – krav. Tillsammans kommer de 

lekkunniga barnen överens om vad de vill göra under den fria leken - demokrati. 

Personalen på fritidshemmet skapar en miljö som är inbjudande och ger barnen – 

möjligheter – att välja aktiviteter utifrån intressen (Säljö, 2011). 

 

6.3 Lek och utomhusleken 

 

Lärarna på fritidshemmet skapar förutsättning för elevernas meningsfulla fritid. Genom 

att erbjuda dem en möjlighet att uttrycka sig genom skapande aktiviteter och lek. Leken 

är en stor del av deras arbete och det är den fria leken som förekommer mest. Barnen är 

lekskickliga, men lärarna på fritidshemmet har arbetat hårt för att bidra till deras 

lekkompetens. Leken använder de även för att utveckla elevernas sociala kompetens och 

förmågan att vara tillsammans i grupp.  Mårtensson (2004) beskriver hur leken utomhus 

spelar en viktig roll för barns utveckling och utbildning. Men han påpekar även att 

pedagogiken utomhus kan kräva mycket material, plats och många barn. Det behövs en 

del redskap för att bevara säkerheten och för att underlätta besöket ute i naturen. Men för 

att få ett så upplevelserikt besök i naturen som möjligt så borde man egentligen försöka 

att minimera mängden av material som man tänker ta med sig ut. Man ska låta barnen 

själva få använda sina sinnen när de befinner sig utomhus och leker. För det är en viktig 

del av deras utveckling. Miljön när det kommer till utomhuspedagogik, påverkar 

elevernas lärande. Som fritidspedagog måste man ha fantasi och utnyttja miljön så gott 

som möjligt. Utomhusleken menar Mårtensson (2004) bidrar även till jämställdheten 

mellan pojkar och flickor, genom att många av lekarna är praktiska. Rollerna som spelas 

i leken har inte längre någon större betydelse om man är pojke eller flicka. 

Utomhuspedagogiken på fritidshemmet som de arbetar på, är på väg att utvecklas, de är 

mitt uppe i en process för att skapa en miljö för barnen så de kan vistas ute under alla 

typer av väder. Utöver de utedagar som de arrangerar för eleverna en gång i veckan så är 

de ofta ute på skolgården för att aktiviteter utomhus är något som personalen verkar 

prioritera. 
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6.4 Skapande och estetiska aktiviteter på fritidshemmet 

 

Den skapande aktivitetet som förekommer mest i deras arbete visar sig vara bild, för att 

det är ett enkelt ämne att arbeta med. Uddén (2012) förklarar att bild är ett dominant ämne 

på flera fritidshem. På något sätt ska man kunna erbjuda eleverna en möjlighet till att 

utforska det estetiska ämnet musik.  Musik är inte lika populärt, även om de har kunskap 

om ämnet så känner de att de saknar ett visst intresse även om de tidigare har jobbat med 

ett musikprojekt tidigare. . Istället använder de sig av digitala vertyg för att de ska kunna 

erbjuda eleverna en möjlighet att uppleva musik på fritidshemmet. Uddén (2012) 

poängterar att dagsläget så ser det ut som om det saknas en hel del behöriga musiklärare 

på många skolor runt om i landet. Men det ska inte behövas en utbildad musiklärare för 

att få barn att dansa och sjunga förklarar Uddén (2012). Det ska räcka med att det finns 

ett intresse och en vilja som kan driva läraren på fritidshemmet för att vilja erbjuda och 

presentera musiken för eleverna. Man lägger ner allt för mycket tid på att resultatet ska 

bli så bra att man glömmer att eleverna ska kunna utmanas och utvecklas. Detta gäller 

inte bara musik utan alla estetiska ämnen (Uddén, 2012). 

Utöver den kompetens som fritidsläraren bidrar med i sin egen verksamhet, så sker det 

även ett bidrag till skolans verksamhet från fritidslärarna.  
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Tanken med den data som jag har samlat in är för att få en inblick på hur fritidslärarens 

arbete och kompetens kan bidra till skolan och fritidshemmets verksamhet. Genom 

intervjuer ville jag ta reda på åsikter och tankar kring deras arbete på fritidshemet och i 

skolan och om hur deras erfarenheter och utbildning kan användas i deras yrkesroll. På 

fritidshemmet så ska lärarnas på arbete utgå utifrån elevernas behov och intressen. För att 

uppfylla dessa krav, krävs det en utbildning som riktar sig mot arbetet på fritidshemmet. 

En annan viktig grund för deras arbete är den sociala kompetensen, som underlättar deras 

arbete, vilket ger dem en förmåga att skapa goda relationer med eleverna. Dessa relationer 

hjälper det eleverna att utveckla sin sociala egen kompetens, skapa egna goda relationer 

och skapa en trygg och meningsful fritid. Det som menas med en meningsfull fritid, 

förklarar Johansson (2011) att lärare ska genom sin sociala kompetens och kunskap kunna 

skapa en verksamhet för eleverna som både är trygg och stimulerande. Men fritidshemmet 

behöver också skapande, kreativitet och en möjlighet för eleverna att utvecklas som 

individer. Genom att uttrycka sig, utforska och utöva sina intressen tillsammans med både 

personal och kamrater. Detta är något som lärare inom fritidshem erbjuder eleverna. De 

erbjuder eleverna en möjlighet till en meningsfull fritid, genom skapande aktiviteter som 

bild och musik. 

 

 Något som berörde mig  var att de var många av respondenterna som berättade hur bild 

och idrott är de ämnen som förekommer mest i verksamheten. Samtidigt är jag inte 

förvånad. Uddén (2012) påpekar att det finns få musiklärare och att genom tidigare 

utbildningar så har musiken inte varit en prioritering inom grundlärarutbildningarna. 

Idrott är ett något som många brinner för, både lärare och elever. Bilden påstås vara ett 

enkelt ämne att undervisa i om man saknar kompetens, som några utav respondenterna 

gjorde. Eller så är de så många äldre lärare på fritidshemmet som arbetat med bild länge 

för att de har ett intresse för det. Det som däremot förvånade mig är att några av 

respondenterna har en utbildning inom musik, men att detta inte uttnyttjas fullt ut. 

Eleverna ska utmanas och utvecklas, då spelar resultatet ingen roll så länge 

musikundervisningen kan erbjudas och så länge intresset finns (Uddén, 2012).  
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Leken och utomhuspedagogiken är två viktiga områden som eleverna bör få tillfälle att 

utforska. Enligt Mårtensson (2004) så ska det inte behöva så mycket rekvisita för att 

eleverna ska vilja gå ut och leka. Det fritidsläraren gör är att, genom deras närvaro känner 

eleverna en trygghet som gör att de kan röra sig fritt utan att känna oro i den miljö som 

de befinner sig i. Fritidsläraren bygger goda relationer med eleverna och agerar som 

förebild. Även inom lekens ramar skapar fritidsläraren en miljö för lek och lärande som 

ska gynna barnens utveckling (Haglund, 2004). Men barnen gynnar även varandras 

utveckling när de delar idéer, intressen och lekar med varandra och utvecklas tillsammans 

och på så sätt så skapar de goda relationer med trygghet och tillit mot varandra och det är 

ett bland det viktigaste de tar med sig i livet.  

 

I skolan förekommer fritidslärarna ofta tillsammans med en klasslärare. Under skoltid så 

kan de med hjälp av sin kompetens och förmåga se individen bakom eleverna och 

förstärka deras kunskaper och lärprocesser i skolan genom lekar och aktiviteter som ett 

komplement till den traditionella undervisningen. Även här krävs det utbildning och 

kompetens för att fritidsläraren ska kunna se det som en lärare kanske inte alltid ser. Med 

tiden så känner man att fritidslärarna utvecklar ett visst förtroende till dessa elever som 

gör att eleverna kan lita på pedagogerna om de behöver hjälp eller stöd under tiden som 

de arbetar i skolan (Haglund, 2004). 

 

Ett dilemma som fritidslärarna kan ställas inför när de lägger ner så mycket arbetstimmar 

på skolan, är att tiden på fritidshemmet minskar. Hur ska de då kunna utveckla och behålla 

kvaliteten i sin egen verksamhet? Att anställa vikarier bidrar till barnens lärande och 

utveckling, men arbetet för fritidshemmets kvalitet rinner ut i sanden. Jag upplever att 

fritidsläraren inte får en chans att komplettera skolans uppdrag om de bara arbetar där och 

inte på fritidshemmet där de har möjligheten att uppfylla sitt eget uppdrag. Fritidsläraren 

ska kunna komplettera skolans arbete även under skoltiden. Ett exempel är samverkan att 

skolan tillsammans med fritidshemmet lägger upp en plan angående med vad och hur 

man ska arbeta inom ämnena så att man återigen utnyttjar allas kompetenser och 

kunskaper. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden som studien bygger på har visat sig vara en effektiv metod efter 

som studien har baserats på intervjuer med lärare inom fritidshem och det var den sortens 
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källa jag ville använda mig av. Under min VFU noterade jag hur sociala interaktioner är 

ett verktyg som fritidsläraren använder i verksamheterna. Denna faktor var en anledning 

till att jag valde att göra intervjuer. Anledningen till att jag valde att inte använda mig av 

observationer är för att jag ville ha direkta och konkreta svar och exempel från lärarna i 

fritidshemmet. Därför var intervjuer för mig en bättre metod för att göra 

forskningsmaterialet mer övergripande så kunde man gjort fler intervjuer med flera 

fritidslärare. Men för att få ett bredare perspektiv på fritidsläraren så skulle man kunnat 

intervjua de elever som går på fritidshemmet för att få deras uppfattning om vad de arbetar 

med. Men på grund av val av frågeställning, syfte och tidsram så valde jag att inte ha fler 

typer av respondenter. Att jag kände respondenterna som jag intervjuade kan innebära att 

jag känner en tillit till dem och jag litar på att deras svar är ärliga och riktiga. Men det 

finns även nackdelar med att jag känner respondenterna sedan min VFU-period. Under 

intervjuens gång kan man komma ifrån ämnet och börja prata om annat och på så sätt 

tappa den röda tråden som man försöker att följa.  

  

Man kunde även använt sig av enkäter för att få en ännu tydligare bild av hur fritidsläraren 

bidrar med sin kompetens på skolan och i fritidshemmet. Genom enkäter så får man in 

mer data men innehållet blir inte lika djupt. Men syftet med studien var att få en djupare 

insikt om fritidslärarens kompetens och arbete. Genom intervjuerna så är det enklare att 

ställa följdfrågor för att göra frågorna som tas upp tydligare. 

 

Genom att spela in och föra anteckningar under intervjun så behåller man all data som 

samlas in och man har tid att lyssna igenom varje intervju för sig. Om man bara hade 

använt sig av anteckningar så finns det en risk att man missar en del av den information 

som man fått. En av konsekvenserna resultatet får, är att den forsking som gjorts nu 

kommer inte vara lika aktuell om några år. Det arbete som fritidslärare gör idag kommer 

inte att vara likadant framöver. Arbetet för fritidsläraren kommer att förändras på grund 

av ny utbildning med nya arbetssätt och styrdokument. På så sätt så kommer det fler 

faktorer som påverkar hur deras yrkesroll kommer att se ut. Därför så kommer 

forskningen om deras yrke och komptens också att förändras.  

 

7.3 Slutord 

Syftet med uppsatsen var att jag ville veta vilken kompetens fritidsläraren anser sig bidra 

med och hur de arbetar i skolan och på fritidshemmet vad det gäller barns lärande och jag 
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känner att jag har fått en ännu tydligare bild på hur de arbetar och hur stor roll de 

egentligen spelar på skolan.  

 

Många nya frågor och funderingar dyker upp under studiens gång. De underrubriker man 

lägger ner tid på kan alltid utvecklas och bli större, risken är att man tappar den röda tråd 

man bör följa för att hålla sig till arbetets syfte. Bland annat så har musiken på 

fritidshemmet ofta varit något som jag brukat diskutera och varför bilden är ett så pass 

dominant ämne i den här typen av verksamhet. Man ser oftare lärare på fritidshemmet 

som sitter och ritar än en lärare som spelar musik tillsammans med eleverna. Materialet 

och resurserna finns oftast i form av en musiksal eller rytmikinstrument. Om man får låna 

idrottshallen på eftermiddagen så borde man väl få låna en musiksal någon gång i veckan? 

Jag kommer att ta med mig dessa erfarenheter och se till att de används i verksamheten. 

Inte att musiken ska ta mer plats. Men istället att alla utnyttjar sin kunskap och kompetens 

och på så sätt med hjälp av styrdokumenten bygger upp ett fritidshem för alla elever. 

Detta är bara ett exempel på hur brett fritidsläraryrket har blivit, det är så många 

kunskaper och kompetenser man kan använda för att skapa det ultimata fritidshemmet, 

det enda som behövs är egentligen kan man tycka är att personalen är, kompetent, flexibel, 

positiv, kreativ och social. Dessa exempel och säkerligen en hel del andra egenskaper 

som man kan ha som fritidslärare.  

 

7.4 Framtida forskningsområden 

De framtida forskningsområden som jag skulle vilja undersöka eller skulle vilja fördjupa 

mig mer i är, estetiska lärprocesser på fritidshemmet. Jag skulle vilja undersöka hur 

fritidslärare arbetar med dans, drama, bild och musik på fritidshemmet. Ett annat 

forskningsområde är fritidslärarens roll ur ett barns perspektiv.
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Bilagor 

Bilaga A: Brev inför intervju 
 

Hej  

Jag heter Isak Cederqvist och studerar på Linnéuniversitetet i Växjö till Grundskollärare 

med inriktning mot fritidshem. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete där jag 

undersöker lärare och pedagogers arbete och kompetens, för skolans och fritidshemmets 

verksamheter.  

Jag skulle vilja besöka eran skola för att genomföra en intervju med en eller två utav era 

fritidslärare? Samtalet kommer att spelas i på min mobiltelefon, men jag kommer även 

att  föra anteckningar under intervjun. Jag skickar de frågor till jag kommer att ställa 

under intervjun så ni får en inblick om vad intervjun kommer att handla om. 

Om ni är intresserade av att delta i en intervju hör gärna av er till mig på den här adressen 

så kan vi komma överens om en tid då vi kan träffas. 

 

Tack 

 

Mvh Isak Cederqvist 
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Bilaga B: Frågor till intervju 

 

Ålder: 

Kön: 

Hur länge han/hon har arbetat på skolan: 

 

1. Vilken kompetens anser du dig ha som fritidslärare? 

2. Vad kan du som fritidslärare bidra med utifrån din kompetens på din verksamhet? 

3. Ser du någon skillnad mellan lärare i fritidshem och lärare i skolan, vad det gäller 

bemötande? (Varför) (Hinder och möjligheter/Styrkor och svagheter) 

4. Undervisar du inom något speciellt estetiskt ämne på fritidshemmet? (Vilket) 

5. Använder du dig av ditt ämne i verksamheten? (Hur) 

6. Om man jämför bild med musik i fritidsverksamheten, vilket ämne förekommer 

mest i verksamheten? 

7. Hur arbetar ni med lek i fritidshemmet? (Vilken slags lek) 

8. Hur ser er utomhuspedagogik ut? 

9. Hur bidrar du med din kompetens i skolans verksamhet? 

10. Undervisar du i ditt ämne i skolan? 
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