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1. Inledning 

Under hela min utbildning har jag fascinerats av fritidslärarens arbete och yrkesroll. Det finns 

ingen dag i veckan som är den andra lik. Det är sannerligen en flexibel yrkesroll med ett 

spännande förhållningssätt och uppdrag. Tanken som följt mig samt varit som en röd tråd är att 

fritidshemmen kan se olika ut beroende på området fritidshemmet ligger i. Vissa fritidshem kan 

ligga i mångkulturella områden där flertalet elever har utländsk bakgrund, medan andra 

fritidshem bara har några få elever med utländsk bakgrund. En del fritidshem kan ligga på 

landsbygden, en del i socialt utsatta områden eller i områden där familjer har det mycket bra 

ställt. 

Frågan är på vilket sätt områdena samt de sociala mönster och kulturer som finns påverkar 

fritidsläraren och fritidshemmet. På vilket sätt skiljer det sig att arbeta på fritidshem som ligger 

i socialt utsatta områden och i områden där familjer har det mycket bra ställt? Och om det är så 

stor skillnad – vad gör vi åt det? Med studien vill jag fördjupa mig i detta samt undersöka vad 

som krävs för att arbeta i områden med olika socioekonomisk profil. Finns det någonting man 

bör vara medveten om? 

Tidigare forskning lyfter samt problematiserar fritidshemmens olikheter och ställer samma 

fråga: Vad gör vi åt det? Framförallt är frågan hur fritidslärare ska bedriva arbetet på bästa sätt. 

Då frågorna är olösta samt att det är en del av fritidslärarens yrke, kan därför en sådan här studie 

vara ganska relevant och något som går att vidareutveckla samt forska vidare kring. 

Då min utbildning på högskolan börjar leda mot sitt slut ska detta arbete ses som en förberedelse 

och en ytterligare erfarenhet av yrket innan jag är färdigutbildad och kliver ut i verkligheten. 

Med studien hoppas jag också på att bidra med kunskap eller vidare reflektion, vilket i sin tur 

kan vara ett litet bidrag till att utveckla fritidsverksamheten. 

Undersökningen kommer ske på två olika skolor. Den ena skolan ligger i ett socialt utsatt 

område och den andra skolan ligger i ett område där familjer har det bättre ställt. På dessa skolor 

kommer jag ta del av fritidslärares kunskaper och erfarenheter samt se hur arbetet och 

fritidshemmet påverkas av områdena. Det huvudsakliga syftet blir därmed att öka kunskapen 

om hur fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas i två olika socioekonomiska områden. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel kommer tidigare forskning och styrdokument presenteras som är relevant för 

studien. Bakgrunden inleds med en historik om fritidshemmets och yrkesrollens framväxt för 

att få en helhetsbild och en fördjupad förståelse av yrket. Därefter beskrivs fritidshemmets 

uppdrag, pedagogik samt de sociala relationerna i fritidshemmet. Sedan presenteras tidigare 

forskning som redogör hur det är att arbeta på fritidshem i olika socioekonomiska områden. 

Slutligen avslutas bakgrunden med den teoretiska utgångspunkten för studien. 

 

2.1 Fritidshemmets och yrkesrollens framväxt 

Fritidshemmets ursprung kom genom arbetsstugorna som växte fram i slutet av 1800-talet. 

(Falkner & Ludvigsson, 2016; Rohlin, 2000; Torstensson-Ed & Johansson, 2000). Det var vid 

denna tid industrialiseringen ägde rum och kvinnorna började arbeta (Rohlin, 2000). Då familjer 

var fattiga skickades barn ut för tiggeri, snatteri eller för att arbeta. Det var med denna anledning 

arbetsstugorna kom till, för att det fanns behov av omsorg och social tillsyn i samhället. 

Verksamheten sågs som ett komplement till skolan och barnen fick möjlighet att lära sig enklare 

hantverk. Syftet med arbetsstugorna var att barnen skulle fostras till arbetare samt förbereda 

dem för samhällslivet (a.a.). 

På 1930- och 1940-talet bytte arbetsstugorna namn till eftermiddagshem på grund av en 

samhällsförändring och arbetsstugornas fostrande roll samt hantverksarbete försvann (Falkner 

& Ludvigsson, 2016; Torstensson-Ed & Johansson, 2000). På eftermiddagshemmen fick barnen 

rekreation och fri sysselsättning, samt att de gjorde läxor (Rohlin, 2000).  

I takt med samhällets utveckling och den industriella revolutionens framfart, började ännu fler 

kvinnor arbeta och behovet av omsorg för barn ökade (Falkner & Ludvigsson, 2016; Johansson, 

2011). Detta gjorde att eftermiddagshemmen tog hand om barnen på morgonen och på loven. 

Så småningom försvann läxläsningen och rekreationen tog mer plats och samtidigt bytte 

eftermiddagshemmen i början på 1960-talet namn till fritidshem (a.a.).  

Fritidshemmen fortsatte att växa och reformer i grundskolan genomfördes (Falkner & 

Ludvigsson, 2016; Rohlin, 1995). Reformerna innebar att skolan skulle vara öppen mot 

samhället och man utvecklade skolans innehåll samt arbete. Som en följd av detta startade år 

1964 den första utbildningen för fritidspedagoger (a.a.).  
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Redan i början på 1970-talet talades det om möjligheten att skolan och fritidshemmet skulle 

samverka (Falkner & Ludvigsson; Johansson, 2011). Vid denna tid gjordes olika utredningar, 

bland annat SIA-utredningen, som skulle förändra skolans inre arbete (Johansson, 2011). I takt 

med detta växte fritidshemmet och den pedagogiska tanken tog mer plats i verksamheten (a.a.). 

På 1980- och 1990-talet fortsatte arbetet med att integrera skola och fritidshem och 

verksamheten flyttade in i skolans lokaler (Johansson, 2011; Torstensson-Ed & Johansson, 

2000). Verksamheten inkluderades nu som en del av skolan vilket så småningom gjorde att 

läroplanens mål och principer även började gälla fritidshemmet (Johansson, 2011).  

I fritidshemmets historia går det att urskilja tre delar och uppdrag som vandrat genom 

verksamheten och dess utveckling (Falkner & Ludvigsson, 2016; Rohlin, 2001). Vid 1800-talet 

började det med arbetstanken då barnen skulle arbeta och fostras inför vuxenlivet. Långt senare 

år 1940 tog rekreationstanken över då tillsyn, vila och lek var i fokus. 1960 började den 

pedagogiska tanken ta plats och framhölls tydligt i slutet på 1990-talet då verksamheten skulle 

bygga på pedagogiska grunder samt utveckla barnen (a.a.).  

 

2.2 Fritidshemmets uppdrag, pedagogik och sociala relationer 

Enligt Skolverket (2016) och skollagen (SFS 2010:800) ska fritidshemmet erbjuda eleverna 

meningsfull fritid genom att utgå och planera verksamheten utifrån elevernas förutsättningar, 

behov och intressen. Vidare står det att fritidshemmet ska stimulera elevernas lärande och 

utveckling samt erbjuda omsorg och utgå från en helhetssyn på eleven (Skolverket, 2016; SFS 

2010:800). Skolverket (2016) beskriver att lärandet ska vara situationsstyrt och grupporienterat. 

Fritidshemmet ska främja elevernas förmåga att kommunicera, samarbeta och att lära 

tillsammans, framförallt genom lek, rörelse samt praktiska arbetssätt. Genom leken och samspel 

med andra ska eleverna också ges möjlighet till att pröva och utveckla sin identitet (Skolverket, 

2016). 

Enligt Skolverket (2016) ska fritidshemmet ge eleverna möjlighet att utveckla goda 

kamratrelationer, samt att eleverna känner tillhörighet och att de känner sig trygga i gruppen. 

Fritidshemmet ska ta tillvara på elevernas olikheter och mångfald samt att de får möjlighet att 

utveckla sin förståelse för andra människor. Skolverket (2016) beskriver också att eleverna ska 

vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar på fritidshemmet. 
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En forskare som studerat fritidshemmets uppdrag, pedagogik samt dess utveckling över tid är 

Pálsdóttir (2012). I studien belyser hon tre begrepp som utgör fritidshemmets uppdrag och det 

är: omsorg, lärande och fritid. Vidare beskriver Pálsdóttir (a.a.) att fritidshemmet är en viktig 

plats för lek och de sociala relationerna. Kane (2015) visar i likhet med Pálsdóttir (2012) att 

verksamhetens pedagogik består av omsorg, lek och lärande. 

Sociala relationer och gemenskap utgör en stor del på fritidshemmet. Flera forskare visar att en 

av fritidslärares kompetenser och som är grundläggande i deras arbete är att utveckla de sociala 

relationerna och det sociala samspelet (Dahl, 2014; Haglund, 2004; Hansen, 1999; Ihrskog, 

2006). Dahl (2014) beskriver hur fritidslärare konstruerar miljöer och planerar aktiviteter som 

ger möjlighet att utveckla de sociala relationerna samt gemenskapen. Vidare beskriver Dahl 

(a.a.) att fritidslärarna ska stödja elever som har svårigheter med det sociala samspelet. För att 

skapa förutsättningar för goda relationer menar Dahl (a.a.) att lärarna ska se till att eleverna 

följer fritidshemmets regler, samt att fritidslärarna styr och delar upp elevgruppen och 

bestämmer hur många samt vilka som får vistas i en viss miljö. Att arbeta med barnens 

relationer menar Hansen (1999) är av stor vikt då det slutligen handlar om att hitta sin identitet 

i samhället, samt hur man samarbetar och hanterar sociala relationer med andra människor i 

vuxen- och arbetslivet. 

Elvstrand (2013) har observerat lärare i fritidshem och undersökt elevernas delaktighet samt 

vad som är utmärkande i lärarnas arbete. Elvstrand (a.a.) kom fram till att fritidslärarna lägger 

mycket tid på att organisera eleverna och erbjuda aktiviteter. Något som påverkar lärarnas 

planering är elevgruppens storlek, deras tider hur de kommer och går samt förflyttningar mellan 

olika lokaler. Dessa aspekter menar Elvstrand (a.a.) kan vara ett hinder för elevernas delaktighet 

och att det begränsar fritidshemmet att erbjuda eleverna aktiviteter samt en meningsfull fritid.    
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2.3 Tidigare forskning 

Forskare har belyst och problematiserat socioekonomiska områdens påverkan på fritidslärarens 

arbete samt på fritidshemmets verksamhet och innehåll (Andishmand, 2017; Evaldsson, 1993; 

Jansson, 1992; Johansson, 1984, 2002). Flera av studierna visar att oavsett vad fritidshemmet 

har för förutsättningar eller uppdrag påverkas fritidsläraren och verksamheten på olika sätt 

beroende på vilket område fritidshemmet ligger i. Nedan kommer beskrivningar av dessa 

studier. 

 

Områdets påverkan på fritidshemmet 

Johansson (1984) har undersökt hur omgivningen påverkar fritidshemmet och vad som 

utmärker att arbeta i olika områden. Johansson såg stora skillnader vad gäller pedagogernas sätt 

att arbeta och deras syn på barnen. Enligt Johansson (a.a.) påverkas pedagogernas arbete samt 

fritidshemmets innehåll beroende på vilket fritidshem man arbetar på och i vilket område 

fritidshemmet ligger. Vid en senare studie intervjuade Johansson (2002) personal på fritidshem 

som låg i två olika socioekonomiska områden inför sin delrapport från projektet Barn i 

fritidshem. Johansson visar i sin rapport att personalen i båda områdena beskrev att området 

påverkar verksamheten och deras sätt att arbeta. Lärarna på fritidshemmet gav barnen mycket 

tid och uppmärksamhet i området med hög socioekonomisk profil för att familjen upplevdes 

som stressig samt att de flesta föräldrar hade högavlönade jobb (a.a.). I detta område var 

fritidsverksamheten väl organiserad och personalen var noggrann med planeringen. I 

Johanssons (a.a.) studie framkommer det också att fritidslärarna som arbetar i området med hög 

socioekonomisk profil fokuserar på att få barnen att känna gruppkänsla och bilda en grupp.  

Johansson (2002) beskriver att personalen i området med låg socioekonomisk profil hade delade 

meningar om barnen hade någon gruppkänsla då barnen kom och gick som de ville till 

fritidshemmet. Vidare förklarade personalen att de la mycket tid på de sociala relationerna då 

det uppstod mycket konflikter och fula ord mellan barnen. Barnen hade ingen respekt för de 

vuxna och lärarna på fritidshemmet arbetade mycket med att förklara vad som är rätt och fel 

samt hur man ska bete sig mot andra människor. Personalen i detta fritidshem var inte lika 

noggranna med planering och de arbetade mer efter hur situationerna såg ut samt uppstod på 

fritidshemmet. Johansson (a.a.) kommer fram till att lärarnas sätt att arbeta och fritidshemmets 

innehåll påverkas av området och de sociala relationerna. Enligt Johansson (a.a.) påverkas 
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fritidslärarnas pedagogiska arbete utifrån vad barnen har för behov, hur deras hemförhållanden 

ser ut och hur barnen ser på omvärlden. 

Evaldsson (1993) har studerat två fritidshem som ligger i ett område med låg socioekonomisk 

profil. Det hon studerade var samtalen och relationerna mellan de vuxna och barnen. Evaldsson 

kom fram till att verksamhetens innehåll påverkas olika och att personalen på fritidshemmen 

arbetar på olika sätt beroende på familjernas socioekonomiska profil. På det ena fritidshemmet 

hade personalen och föräldrarna inte samma levnadsförhållanden samt att de inte delade 

gemensamma värderingar om kultur och utbildning. Här ansåg personalen att föräldrarna och 

barnen var i behov av utveckling i sina kulturella brister. Personalen beskrev att 

kommunikationen mellan dem och familjerna var svår då de inte hade samma kulturella 

värderingar, vilket påverkade fritidslärarens arbete samt verksamhetens innehåll. I det andra 

fritidshemmet hade personal, barn och föräldrar samma levnadsförhållanden samt att de hade 

samma syn på utbildning och kultur. Detta fritidshem sågs som ett komplement till hemmet. 

Jansson (1992) fick liknande resultat som Johansson (2002) och Evaldsson (1993). Jansson 

(1992) har undersökt och jämfört fritidshem som låg i två olika socioekonomiska områden och 

fann att fritidshemmen utformade verksamheten utefter elevernas förutsättningar samt behov. 

Följden av det blev att verksamheterna ser olika ut. Studien visar tydligt att beroende på 

områdets socioekonomiska profil samt elevernas behov och relationer påverkar det yrkesrollen 

och verksamhetens innehåll på olika sätt. 

Andishmand (2017) undersökte och studerade fritidshem som ligger i olika socioekonomiska 

områden och fann stora skillnader på verksamheterna. Andishmand (a.a.) beskriver att skolan 

som låg i området med låg socioekonomisk profil var invandrartät. Dessa fritidshem bestod av 

stora barngrupper och många av barnen var i behov av särskilt stöd. Vidare beskrivs det att 

barnen hade svåra sociala problem mellan varandra då det förekom fula ord och slagsmål. 

Personalen som intervjuades i studien upplevde arbetet som tungt. Barnen var i stort behov av 

omsorg och trygghet, som de inte fick hemma. Andishmand (a.a.) uppmärksammade att 

föräldrarna inte var engagerade i barnens skolgång och de flesta av dem var arbetslösa eller 

sjukskrivna. Personalen på fritidshemmen förklarade att möten med föräldrarna skedde i mindre 

omfattning då barnen oftast gick hem själva. Detta bidrog till att kraven från föräldrarna inte 

var särskilt höga. I studien framkom det också att fritidshemmen hade dåliga lokaler och i och 

med de stora barngrupperna samt barnens behov vistades de mycket ute på skolgården. Detta i 

sin tur bidrog till att personalen på fritidshemmen fick en övervakande roll. 
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Andishmand (2017) beskriver att i området med hög socioekonomisk profil påverkades 

yrkesrollen och verksamheten på annat sätt. På dessa fritidshem hade personalen och 

föräldrarna liknande levnadsförhållanden samt samma sociala och etniska bakgrund. Samtliga 

föräldrar arbetade och hade stabil inkomst. Det var få barn på fritidshemmen som var i behov 

av särskilt stöd och få hade utländsk bakgrund. Verksamheterna var organiserade och 

personalen hade oftast god ordning samt rutiner. Barnen fick pröva olika aktiviteter som var av 

deras intressen samt att de gavs delaktighet och inflytande. Andishmand (a.a.) beskriver att 

fritidshemmen hade bra och stabilt klimat där barnen i stort sett hade bra kamratrelationer. 

Personalen på fritidshemmen la mycket fokus på ordningsregler där barnen skulle fostras till 

självständiga individer. Vidare hade personalen i stort sett goda relationer med föräldrarna som 

var engagerade i verksamheten samt i barnens lärande och utveckling. Andishmand (a.a.) 

beskriver att fritidshemmen bestod av stora barngrupper vilket påverkade personalens planering 

och arbete.  

Bengtson Carlström (2013) undersökte och beskriver i sin studie om hur det är att arbeta på 

fritidshem som till största delen består av elever med utländsk bakgrund. Fritidslärarna i studien 

förklarade att det ses som avvikande att arbeta på ett fritidshem som är mångkulturellt. Det som 

ses som avvikande är sättet man arbetar på samt hur det talas om området, barnen och 

föräldrarna. I studien framkom att det sker olika kulturkrockar och att lärarna på fritidshemmet 

upplevde det som svårt att förhålla sig till det, samt att det påverkade hur de arbetar. Bengtson 

Carlström (a.a.) beskriver att fritidslärarna och föräldrarna hade olika syn på uppfostran vilket 

gjorde att fritidslärarna fick en mer uppfostrande roll på fritidshemmet. Fritidslärarna uttryckte 

att de fick lägga mycket tid på att förklara och samarbeta med föräldrarna då det brast i det 

svenska språket. Bengtson Carlström (a.a.) redogör att det är krävande att arbeta på ett 

mångkulturellt fritidshem då klimatet beskrivs som tufft. Då klimatet är tufft beskrev 

fritidslärarna att det är viktigt att ha ett stabilt arbetslag som hjälps åt och som skapar trygghet. 
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2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt då syftet är att öka kunskapen om hur 

fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas i olika socioekonomiska områden. Utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet studeras hur verksamheten och fritidsläraren påverkas i 

de olika områdena samt av de sociala konstruktionerna som råder i och runt fritidshemmet. 

Perspektivet syftar också till att ta del av fritidslärarnas erfarenheter, kunskaper och handlingar 

samt vad som är utmärkande i deras arbetssituation. Nedan kommer en grundläggande 

beskrivning av perspektivet. 

 

Socialkonstruktionism    

Burr (1995) menar att med socialkonstruktionistiskt synsätt studeras den sociala verklighet som 

konstrueras av oss människor och som skapas gemensamt. Den sociala verklighet och de sociala 

strukturerna skapas genom interaktioner mellan människor, framförallt genom tal och 

handlingar. 

Burr (1995) beskriver att språket är en stor del inom socialkonstruktionismen, samt att språket 

hänger ihop med tanken. Språket lägger grunden för människans tankar och som gör att vi kan 

kategorisera, dela upp samt ge mening till våra erfarenheter.       

Det socialkonstruktionistiska perspektivet handlar också om hur man tolkar, ser och förstår sin 

omvärld utifrån historiska och kulturella sammanhang som finns i samhället. Burr (1995) menar 

att det är i sociala sammanhang som kunskap och vår syn på omvärlden skapas. Kunskap och 

lärande sker i samspel med andra samt konstrueras och omkonstrueras mellan människor (Burr, 

1995; Berger & Luckmann, 2003). Enligt Börjesson (2003) ingår alltid kunskapen i 

sammanhang och som utvecklar människans förståelse för världen och sig själv. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas 

genom att intervjua lärare från fritidshem i olika socioekonomiska områden. Syftet besvaras 

genom följande frågeställningar:  

- Hur beskriver fritidsläraren sitt arbete på fritidshemmet?  

- Hur beskriver fritidsläraren fritidshemmets närområde? 

- Hur beskriver fritidsläraren de sociala relationerna mellan fritidslärarna, föräldrarna och 

barnen? 
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4. Metod 

I följande kapitel beskrivs vilka metoder som användes samt vilka urval som gjordes och varför. 

Vidare förklaras hur genomförandet gått till samt hur datainsamlingen genomförts och 

analyserats. Slutligen presenteras de forskningsetiska principerna som undersökningen tagit 

hänsyn till. 

 

4.1 Val av metod 

Studien genomfördes genom en kvalitativ forskningsmetod och metoden som användes var 

semistrukturerad intervju. Bryman (2011) förklarar att kvalitativ forskningsmetod handlar om 

att deltagarna och deras erfarenheter samt upplevelser sätts i fokus och är utgångspunkten. 

Enligt Bryman (a.a.) strävar metoden efter att komma så nära deltagarens perspektiv som 

möjligt i deras naturliga miljö. Vidare förklarar Bryman (a.a.) att en kvalitativ undersökning 

bygger på att tolka och få förståelse för de sociala processer som sker i omgivningen. Ahrne 

och Svensson (2011) beskriver att den kvalitativa forskningsmetoden är flexibel vilket gör att 

förändringar kan uppstå under processens gång. I och med att metoden är flexibel förklarar 

Bryman (2011) att det gäller att vara följsam och anpassa arbetet utefter vad som händer samt 

hur det utvecklas.  

Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer ett datainsamlingsverktyg och en flexibel 

intervjuprocess där forskaren fokuserar på vad de intervjuade personerna har att säga om ett 

visst område. Vidare beskriver Bryman (a.a.) att semistrukturerade intervjuer ger stort utrymme 

för de intervjuade personerna att uttrycka sig och utveckla sina svar utan att bli påverkade av 

forskaren.  

När man använder sig av semistrukturerade intervjuer har man, enligt Bryman (2011), ett visst 

antal färdigformulerade frågor, men dessa behöver inte tas i följd och under intervjutidens gång 

har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor. Med följdfrågor kan de intervjuade personerna 

utveckla sina svar och det kan uppstå spontana beskrivningar, vilket kan bidra till en större och 

fördjupad förståelse för forskaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2011) beskriver också 

att det finns en risk med att spela in och det är att intervjupersonen påverkas negativt av 

inspelningsinstrumentet.  
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4.2 Urval 

Två typer av urval gjordes för undersökningen och för valet av skolorna: målstyrt urval och 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) är ett målstyrt urval då urvalsprocesserna väljs 

utefter undersökningens syfte, vilket gör att studiens resultat blir mer trovärdigt än om man gör 

ett slumpmässigt urval som inte passar för studien. Bekvämlighetsurval innebär att valet av 

intervjupersoner kontaktas för att de är lättillgängliga för undersökningen samt att platsen ligger 

nära till hands (Bryman, 2011).  

Då syftet med studien är att öka kunskapen om fritidslärarens arbete i olika socioekonomiska 

områden, valdes två skolor i skilda områden för undersökningen. Tre fritidslärare intervjuades 

på varje skola, alltså sex fritidslärare totalt. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att det finns 

en generell regel när det gäller antalet intervjuer och det är 15+/-10. Då studiens omfattning har 

en begränsning valdes därför två skolor ut och sex intervjuer genomfördes. Samtliga 

fritidslärare som intervjuades hade någon form av lärarutbildning vilket var ett av 

undersökningens kriterier.  

Då områdena var kända sedan tidigare grundade sig valet av skolorna i hur områdena 

karaktäriserades och hur det kunde tänkas påverka verksamheten samt fritidslärarens arbete. 

Områdena ligger i en kommun i mellersta Sverige och med hjälp av kommunens statistik 

hämtades mer detaljerad information om områdena. Informationen som hämtades tog hänsyn 

till antalet invånare, sjukskrivningar, personer med utländsk bakgrund, invånarnas 

medelinkomst och utbildningsnivå samt vilka typer av bostäder som fanns. Nedan redovisas 

och beskrivs områdena som har fiktiva namn. 

 

Nodby 

Nodby är ett område som består av villor och bostadsrätter. Genom kommunens statistik (se 

Tabell 1) beskrivs det som ett bra, stabilt och lugnt område som har en hög socioekonomisk 

profil. Invånarna har en högre medelinkomst jämförelse med kommunens genomsnitt samt en 

hög utbildningsnivå. I området bor det bara några få med invandrarbakgrund och det råder ingen 

stor arbetslöshet. Försörjningsstödet, ohälsotalet och sjukskrivningar beskrivs som låga. I 

området bor cirka 1 800 personer och de flesta arbetar samt är höginkomsttagare (se Tabell 1). 
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Vidby 

Vidby ligger i ett område där majoriteten har utländsk bakgrund och nästan hälften är födda 

utomlands. I området bor cirka 4800 personer och består till största delen av hyreslägenheter. 

Utbildningsnivån och medelinkomsten är mycket låg i jämförelse med kommunens genomsnitt. 

Arbetslösheten, sjukskrivningar och ohälsotalet är också mycket höga, ungefär det dubbla om 

man jämför med kommunens genomsnitt. Det beskrivs också att försörjningsstödet i området 

per person och månad är nästan fyra gånger så högt som i kommunen som helhet. Genom 

kommunens statistik visar sig området vara socialt utsatt och har en låg socioekonomisk profil. 

 

Tabell 1 översikt över de två områden som varit utgångpunkter i studien. 

 Nodby Vidby 

Antal småhus 

Antal lägenheter i flerbostadshus 

453 

432 

25 

2217 

Andel utrikesfödda 10,4% 48,0% 

Förvärvsfrekvens 84,0% 52,6% 

Öppen arbetslöshet 2,7% 5,2% 

Ohälsotal 32,1 dagar 57,0 dagar 

Medelinkomst Ca 263 000 kr i årslön Ca 133 900 kr i årslön 

 

Tabellen visar att Nodby har 453 småhus och 432 lägenheter, medan Vidby har 25 småhus samt 

2217 lägenheter. Småhus är bostäder för en eller två familjer och kan vara exempelvis villor 

eller radhus. Vidare visar tabellen att 10,4% av Nodby invånare är utrikesfödda, medan i Vidby 

är 48,0% utrikesfödda. Förvärvsfrekvensen visar hur många yrkesarbetare det finns i områdena. 

I Nodby har 84% av invånarna lönearbete, medan i Vidby 52,6%. Tabellen visar att 2,7% av 

Nodbys invånare är arbetslösa och i Vidby 5,2%. Ohälsotalet visar antalet utbetalda 

ersättningsdagar där Nodby har 32,1 dagar och Vidby 57,0 dagar. Slutligen visar tabellen att 

medelinkomsten i Nodby är ca 263 000 kr/år, medan i Vidby är medelinkomsten ca 133 900 

kr/år. 
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4.3 Genomförande 

Intervjupersonerna kontaktades för att bestämma dag och tid för intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes på fritidslärarnas arbetsplats i lugna lokaler. Det kunde till exempel vara 

grupprum eller tomma klassrum. Bryman (2011) förklarar att för att intervjun ska bli så bra som 

möjligt är det viktigt att välja ostörda och trygga platser. Enligt Bryman (a.a.) bidrar det till att 

intervjun blir bättre när intervjupersonerna känner sig trygga och har möjlighet att utveckla sina 

svar samt delge mer information. 

Innan varje intervju beskrevs syftet med studien samt vilka rättigheter intervjupersonen hade 

utifrån de forskningsetiska principerna. Intervjuerna varade mellan 26 och 48 minuter och 

spelades in med hjälp av ett inspelningsinstrument. Att använda sig av ett inspelningsinstrument 

gör att fokus kan ligga på samtalet istället för antecknandet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Samtalen utgick från de färdigformulerade frågorna (Bilaga 1) som hade öppna svarsalternativ, 

vilket gjorde att intervjupersonerna fick stort utrymme att uttrycka sig. Följdfrågorna varierade 

beroende på vad intervjupersonerna svarade. I och med den valda datainsamlingsmetoden 

upplevdes samtalen som öppna och djupa, samt att samtalen flöt på bra och svaren kändes 

tillräckliga för studien. Varje intervju avslutades med att tacka samt om intervjupersonen hade 

något mer att tillägga.   

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Materialet transkriberades vilket innebär att det inspelade materialet blir en text. Samtliga 

intervjuer skrevs ned ordagrant. Genom att transkribera hela intervjun får man en bättre 

överblick och struktur (Kvale & Brinkmann, 2014). En fördel med att spela in intervjuerna, är 

enligt Bryman (2011), att man har hela intervjun ordagrant och att man kan lyssna om samtalet. 

Trots att det är tidskrävande att transkribera, kan det långsiktigt vara fördelaktigt (Eriksson-

Zetterquist, 2011).  

När transkriberingen var klar, var första steget att bekanta sig med empirin och skapa sig en 

överblick. De nedskrivna intervjuerna analyserades och jämfördes. Samtidigt som detta pågick 

fördes anteckningar över vad som var intressant i materialet, samt om det gick att urskilja något 

mönster. Utifrån studiens forskningsfrågor samt intervjuernas innehåll valdes sedan olika teman 

eller rubriker. Under analysarbetet markerades meningar som innehöll information som var 

relevant för rubrikerna samt studiens forskningsfrågor. Dessa meningar sammanfattades och 
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placerades sedan under rubrikerna. Denna analysmetod kallas för tematisk analys (Bryman, 

2011). Enligt Bryman (a.a.) är tematisk analys en metod för att analysera, urskilja och redovisa 

mönster i kvalitativ data. Bryman (a.a.) menar att när man använder sig av tematisk analys, 

strukturerar man materialet under olika teman eller rubriker och sammanfattar resultatet. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till de fyra olika forskningsetiska principerna som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Bryman 

(2011) förklarar att informationskravet innebär att intervjupersonerna på något sätt ska 

informeras om studien och dess syfte. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna själva 

fick fatta ett beslut om de ville vara med i studien eller inte. De hade också rätt till att ångra sig 

under och efter intervjun (Bryman, 2011). Nyttjandekravet menas med att information som gavs 

av de personer som intervjuades endast är till för studien och dess syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det bara studiens författare som får ha tillgång till 

informationen. Konfidentialitetskravet innebär att inga namn får spridas till någon 

(Vetenskapsrådet, 2002) och därmed användes andra namn i studien.  
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5. Resultat 

Under bearbetningen av materialet och genom den tematiska analysen uppstod olika teman eller 

rubriker: Beskrivning av yrkesvardagen, Planering och innehåll samt Områdets påverkan och 

sociala relationer. Utifrån dessa rubriker redovisas resultatet. För att skilja på områdena, 

skolorna och fritidslärarna har olika namn angetts. Skola N ligger i Nodby, där arbetar 

fritidslärarna N1, N2 och N3. Skola V ligger i Vidby, där arbetar fritidslärarna V1, V2 och V3.   

 

5.1 Beskrivning av yrkesvardagen 

Fritidslärarna förklarar att en vanlig dag ser väldigt olika ut beroende på när de börjar, vad som 

står på schemat eller vad som händer under dagen. Oftast samverkar fritidslärare med skolan 

under skoltid på ett eller annat sätt, och när skoldagen är slut fortsätter deras dag på fritids. 

Fritidslärare N3 beskriver en vanlig dag på Skola N:  

En vanlig dag kan vara till exempel att jag har två idrottslektioner. Sen följer jag med 

och äter med barnen, sen har jag rastverksamhet och sen har jag min egen rast. Sen har 

vi fritids med ett par olika aktiviteter de får välja på, oftast någon rörelseaktivitet 

utomhus eller i idrottssalen och sen har vi skapande verksamhet eller att man spelar 

spel eller arbetar med något annat. 

Citatet visar att fritidslärarnas dag är uppstyrd av olika aktiviteter i området med hög 

socioekonomisk profil, Nodby. Utöver det som visas i citatet kan förmiddagarna även bestå av 

pedagogiska möten samt egen och gemensam planering. Fritidslärarna på Skola N samverkar 

dagligen med skolan på olika sätt. Varje vecka följer fritidslärarna med eleverna till 

kulturskolan och på vårterminen följer de med årskurs 2 på simskola. Det kan också vara att 

fritidslärarna följer med klasserna på olika friluftsdagar och ibland samverkar de i 

klassrummen. 

I området med låg socioekonomisk profil, Vidby, beskriver samtliga fritidslärare att de under 

skoltid oftast fungerar som stöd eller resurs i klassrummen, eller för en enskild elev som är i 

behov av särskilt stöd. Fritidslärare V2 beskriver en vanlig dag på Skola V:  

En vanlig dag så börjar jag med att gå till min kollega i 2C, och så är jag där och 

samverkar med klassen och hjälper till där och stöttar upp med de svaga eleverna. Och 

sen är jag med i omklädningsrummet på idrotten. Jag går med till kulturskolan också 
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och hänger med dem där. Sen har jag rast och en stund innan fritids börjar förbereder 

vi dagen och sen är det fullt ös på fritids.  

En förmiddag i fritidslärarens skolvardag på Skola V beskrivs i termer av ”rast och stötta elever” 

(Fritidslärare V3). Ett samverkansinslag beskrivs inte utan får stå till sidan för ansvar för raster, 

rastverksamheten. Det framkommer också att det finns vissa elever som inte klarar av att vara 

i klassrummet och behöver vara utanför. Dessa elever får ibland fritidslärarna ansvara för. 

Samtliga fritidslärare på Skola V uttrycker att det finns många barn med särskilda behov på 

skolan och att det inte finns resurslärare eller speciallärare att få tag på, vilket gör att 

fritidslärarna ofta blir tilldelade den rollen. Fritidslärarna beskriver att situationen, att hantera 

de som har rätt till stöd, kan bli problematiskt att hantera, då de inte har de rätta verktygen eller 

utbildningen, samt att de inte vet hur de ska förhålla sig.  

[…] en onsdag, så är jag med en enskild elev hela dagen som extra stöd och resurs. Då 

är det väldigt inrutat vad jag gör. Då kommer jag redan från halv nio på morgonen och 

så är jag med honom hela dagen, och så sitter vi i ett grupprum vid sidan om. Ibland 

sitter han själv i grupprummet och jag sitter utanför i en studiehall. Och han får jobba 

för sig själv och så får han komma ut och be mig om hjälp när han behöver. Ibland sitter 

jag där inne beroende på vad det är han ska göra för något. Det kan gå jättebra och det 

kan bli katastrof. (Fritidslärare V1, Skola V) 

Citatet visar hur en fritidslärares dag kan se ut med en elev som är i behov av särskilt stöd i 

området med låg socioekonomisk profil. 

 

5.2 Planering och innehåll 

Fritidshemmens innehåll skiljer sig i de olika områdena. På Skola N uttrycker man att 

fritidslärarna planerar och erbjuder många samt varierande aktiviteter varje dag och varje vecka. 

Vissa dagar har de utedag då eleverna erbjuds möjligheten att välja på någon uteaktivitet. De 

har fritidsgympa, skapande verksamhet och utöver det erbjuds ett flertal andra aktiviteter. 

Ibland tar man med eleverna till mediateket där eleverna får spela spel på datorn eller skriva 

texter i form av sagor eller berättelser. De ”har även börjat med en del rollspel som barnen 

tycker mycket om” (Fritidslärare N3). Fritidslärarna beskriver att de även brukar gå till skogen 

eller göra andra utflykter. Vidare beskrivs aktiviteter på skolan som att de har After school på 

fredagar, då de har musik och olika danslekar: ”Lite kul, lite häng här ute på skolgården och det 



17 
 

tycker barnen jättemycket om” (Fritidslärare N1). Det ges under intervjuerna uttryck för att ”det 

är barn som är vana att gå på mycket aktiviteter” och att det gäller att fånga barnens intressen 

samt ta fram aktiviteter som lockar.   

På Skola V beskriver man att de har en del fasta aktiviteter och erbjuder några få aktiviteter 

samt att det i stort sett ser likadant ut varje vecka. Detta upplägg på skolan har resulterat i att de 

har slutat med vissa aktiviteter då barnen faktiskt har tröttnat. Under fritidshemstiden utnyttjas 

dock ytorna och eleverna är ute mycket. Eleverna väljer gärna fri lek då behovet av det är större 

än att ha styrda aktiviteter. Samtliga fritidslärare beskriver att, i och med verksamhetens och 

elevernas förutsättningar och behov, samt barngruppens storlek kan de inte planera några 

utflykter eller göra vissa aktiviteter med barnen. Enligt fritidslärarna finns inte den möjligheten 

och de förutsättningarna på skolan. 

Vid frågan om vad och hur fritidslärarna tänker när de planerar beskriver fritidslärarna på Skola 

N att de går efter årshjulet, läroplanen - framförallt det nya kapitlet för fritidshemmet, samt 

elevernas delaktighet och inflytande. I området med hög socioekonomisk profil, Nodby, är 

fritidslärarna noggranna när de planerar samt de arbetar organiserat med den pedagogiska 

planeringen. Fritidslärare N1 beskriver hur man arbetar: 

Då ska man ha syfte och mål med aktiviteten man gör och att man ska kunna utvärdera 

den och så, och dokumentera. Det är väldigt bra att göra det för då ser man liksom hur 

man tänker, hur tänker vi? Eller gör vi bara saker för att fylla dagarna? Och sen är det 

ju lätt när man ska utvärdera fritidshemmet, vad har vi gjort under det här året? Och då 

ser man ju lite vad man har jobbat med. 

Fritidslärarna på Skola N är också noga med elevernas lärande och utveckling. Fritidslärare N1 

beskriver hur man på skolan har arbetat med, samt observerat elevernas relationer, och förklarar 

att de använt sig av interjuver och sociogram. Fritidslärare N2 förklarar hur de på skolan arbetar 

med årshjulet och förklarar att allt som de planerar samt utvärderar ”har vi på ett schema liksom, 

ett årshjul”. 

I området med låg socioekonomisk profil, Vidby, uttrycker fritidslärarna att de delvis arbetar 

med läroplanen och skriver pedagogiska planeringar. Fritidslärare V3 uttrycker att man i 

verksamheten ”försöker att barnen ska få allt” och delar upp ansvarsområdena mellan varandra. 

Fritidslärare V2 poängterar att det finns ”många barn med olika problematik” som innebär att 

man måste försöka planera och anpassa verksamheten efter det. Detta resulterar i att 

fritidslärarna känner att den pedagogiska planeringen blir ett slags måste; de upplever att 
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planeringen tar mycket tid och att de inte orkar engagera sig i det. Fritidslärare V3 uttrycker: 

”hur mycket tid ska vi lägga på det?” samt ”vem gör vi det för?”. Fritidslärare V3 menar på att 

verksamheten och fritidslärarna inte har stort behov av att skriva dokumentationer och 

pedagogiska planeringar då deras situation med barnen samt föräldrarna ser ut som den gör. 

Detta i sin tur renderar att det blir mindre planering och organisering av verksamheten. 

På Skola N är man noga med att eleverna ges inflytande och att man skapar delaktighet. 

Eleverna ges delaktighet bland annat genom fritidsråd samt förslagslåda. ”Barnen har önskat 

jättemycket saker” (Fritidslärare N1). På skolan har man satt upp en förteckning över elevernas 

inflytande och vad de har sagt samt önskat. ”Vi har strukit för vad vi har gjort för nånting så 

kan föräldrarna se med, att barnen har inflytande på verksamheten också” (Fritidslärare N1). I 

fritidshemmet erbjuds eleverna delaktighet dagligen via kommunikation och samtal. Vidare ges 

eleverna möjlighet att vara delaktiga genom att hålla aktiviteter för varandra. 

Vi har ett fritidshem tillsammans […] det är viktigt att de är med och påverkar så att de 

känner att det är deras också. När de känner det så är de också mycket räddare om 

material och saker när de känner att det är deras […] och på det viset så fungerar allting 

bättre när man har barnen med sig. (Fritidslärare N3, Skola N) 

Citatet visar att hur fritidslärarna på Skola N tänker kring elevers delaktighet och menar på att 

det är en självklarhet i verksamheten.   

Fritidslärarna på Skola V nämner också att de har fritidsråd, i likhet ned Skola N, men säger 

inte mycket om det. Det beskrivs att man försöker ge eleverna möjlighet att vara delaktiga och 

göra det de önskar, dock verkar det inte ha slagit igenom för eleverna tar inte något särskilt 

ansvar för sin möjlighet till att vara delaktiga. Fritidslärare V3 nämner bland annat att man i 

fritidshemmet ”har en förslagslåda som är väldigt inaktiv”. Vidare uttrycks också att eleverna 

ibland ges möjlighet att vara delaktiga vid gemensam aktivitet. 

Vid planering av verksamheten tas på Skola N stor hänsyn till barngruppens storlek och de 

lokaler som finns tillgängliga. Då barngrupperna är stora på Skola N, förklarar samtliga 

fritidslärare att man får anpassa sig lokalmässigt och efter hur eleverna slutar skolan, men att 

de inte ser det som några svårigheter. ”Verksamheten är inte svår att planera när man har en 

stor barngrupp, men det krävs en bättre strukturerad organisation om vem som gör vad, var man 

gör det och så vidare” (Fritidslärare N3). Trots att barngruppen är stor uttrycker fritidslärare 

N2: ”Man kan göra ganska mycket, men man måste tänka och strukturera sig, man måste vara 

väldigt noggrann med sin planering”.  
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Citaten visar att man på Skola N är välorganiserad och noggrann med planeringen. Vidare 

förklaras att man på skolan arbetar väldigt mycket uppdelat, delar upp eleverna i mindre grupper 

samt att inte alla är på samma ställe samtidigt. 

Även på Skolan V anpassar man verksamheten efter barngruppens storlek men här upplever 

man det som ganska svårt och problematiskt. Fritidslärarna förklarar att man på skolan har 

sämre förutsättningar lokalmässigt och att det är många elever samt få personal. Detta försvårar 

uppdelningen i fritidshemmet på Skola V och resulterar i att man ofta får vara ute och att 

fritidslärarna får en övervakande roll över eleverna. Barngruppens storlek begränsar 

verksamheten när det gäller att erbjuda eleverna olika aktiviteter och utflykter. 

 

5.3 Områdets påverkan och sociala relationer 

Samtliga fritidslärare på Skola N beskriver Nodby som ett bra och tryggt område där de flesta 

elever har bra uppväxtvillkor och som kommer från stabila familjer. Fritidslärare N3 beskriver 

elevernas hemförhållanden:  

[…] man kommer från ganska goda hemförhållanden, att man bor bra, lever med båda 

sina föräldrar. Man kanske bor i en villa och har det ganska ekonomiskt gott ställt, det 

är ganska vanligt. 

På Skola N beskriver Fritidslärare N1 elevunderlaget: ”vi har de som lever i de flotta villorna” 

och att de flesta elever ”har det jättebra hemma, där föräldrarna tjänar bra och de reser 

utomlands flera gånger om året”. Man är dock noga att påpeka att det förekommer elever som 

inte har samma förutsättningar och möjligheter samt kommer från mindre bra hemförhållanden. 

På Skola V beskriver man upptagningsområdet, Vidby, som ett mångkulturellt och socialt utsatt 

område. Man beskriver att många elever kommer från svåra hemförhållanden, eller från 

hemförhållanden som fritidslärarna själva inte är vana vid. Fritidslärare V2 uttrycker att ”de 

flesta som bor här har det inte så bra ställt” och en annan, fritidslärare V1, uttrycker att ”många 

föräldrar här går i skolan eller jobbar inte alls” samt att ”här har vi i princip inga svenska barn 

alls på fritids”. Men de nämner också att det förekommer familjer som har det bra ställt. 

Fritidslärarna anser att områdena påverkar yrkesrollen och deras arbete på olika sätt. På Skola 

N beskriver man att man har ett bra klimat och bra relationer i barngruppen samt att de får bra 

kontakt med eleverna. ”Det är väldigt lugna barngrupper, det tycker jag överlag att det alltid 
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är” (Fritidslärare N2). Fritidslärarna förklarar att barnen leker bra med varandra och att det är 

bra samspel samt gruppsammanhållning. Man ger också uttryck för att man på skolan har en 

bra relation mellan fritidslärarna och eleverna: ”De är bra på att lyssna och bra på att ta 

instruktioner” (Fritidslärare N3). Man beskriver också att det är ovanligt att konflikter uppstår 

eller att barnen använder ovårdat språk, exempelvis svordomar, i talet till och om varandra. 

På Skola V beskrivs ett tuffare och mer krävande arbetsklimat med många konflikter som 

uppstår. En av fritidslärarna beskriver att ”det kan vara rätt hårt språk ibland” (Fritidslärare V3) 

och menar att det förekommer mycket och fula ord bland barnen. Fritidslärarna på skolan får 

arbeta mycket med de sociala relationerna samt hur eleverna ska uppföra sig och vara mot 

andra. Arbetet beskrivs som ett slags omsorgsarbete. Fritidslärarna förklarar att deras och 

föräldrarnas syn på uppfostran skiljer sig åt vilket på skolan innebär att fritidslärarna får en mer 

uppfostrande roll samt att det uppstår en del kulturkrockar: ”Det är många olika kulturer som 

blandas och det är många kulturer som ska mötas här inne i skolan” (Fritidslärare V2). 

Fritidslärare V1 beskriver klimatet på skolan: 

Det är ett tufft klimat och många tycker det är jobbigt. Man blir satt på prov ganska ofta 

av eleverna, man blir provocerad av elever, elever provocerar varandra. Och då gäller 

det att inte tappa fattningen.  

Det beskrivs på Skola V att det finns mycket attityd bland barnen och att de upplevs som 

högljudda. Fritidslärarna beskriver att det är en del grupperingar och gängbildning bland barnen 

på skolan och att de saknar en övergripande gemenskap, en sammanhållning och samspel. De 

beskriver också att barnen har svårt för att lyssna och visa respekt: ”Man är van vid att barn 

lyssnar men det är inte riktigt så här” (Fritidslärare V1). Fritidslärarna förklarar även att barnen 

är väldigt isolerade till just det specifika område de lever i och beskriver det som en egen liten 

stad där många elever aldrig lämnat området. Med grund i att barnen upplevs ha svårt för att 

lyssna samt att de har en annan syn på sin omvärld uttrycker fritidslärare V1 om barnen de 

möter på Skola V: 

Vi vågar inte ta med oss barnen iväg för vi vet inte vad som händer då. […] Det är 

andra saker som blir problem här med de här barnen än vad vi är vana vid. Vi tar för 

givet att när vi säger till barnen att gå två och två så gör dem det, men det gör dem inte 

här. 

Fritidslärarna på Skola V uttrycker att det krävs att man är mycket bestämd i sin roll och att det 

är viktigt med bra sammanhållning och tryggt arbetslag då klimatet är tufft på skolan. 
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Så som områdena beskrivs av fritidslärarna på de olika skolorna, ställer detta olika krav på 

fritidslärarna i de olika socioekonomiska områdena. Även relationerna till föräldrarna ser olika 

ut. Det beskrivs att då föräldrarna i upptagningsområdet Nodby är högutbildade, ställer de höga 

krav på skolan och på sina barn. Fritidslärare N2 förklarar att lärarna på skolan i mångt och 

mycket har samma levnadsförhållanden och värderingar som föräldrarna, vilket gör att 

”föräldrarna har likadana förväntningar på barnen som vi har på dem.” Föräldrarna i området 

vill gärna veta hur det går för deras barn och fritidslärarna uttrycker att föräldrarna verkligen är 

måna om att eleverna ska lära sig saker. I det här fallet är man på skolan överens om att detta 

inte påverkar dem och deras arbete negativt, snarare tvärtom. Fritidslärarna beskriver att de har 

god kontakt och kommunikation med föräldrarna samt att föräldrarna överlag ser positivt på 

verksamheten och uppskattar det fritidsverksamheten gör. Fritidslärarna beskriver också att de 

informerar föräldrarna på olika sätt vad de gör på fritids och varför de gör det. 

På Skola V i Vidby beskriver man att många föräldrar inte visar något intresse för verksamheten 

eller vad deras barn gör på fritidshemmet. Fritidslärarna förklarar att kommunikationen mellan 

skola och föräldrar delvis fungerar bra men ofta försvåras av att föräldrarna har ett annat 

modersmål än svenska. På Skola V uttrycker fritidslärarna att man i stor utsträckning upplever 

att man ”passar barnen” då fritidslärarna och föräldrarna inte har gemensam syn på 

verksamheten eller elevernas lärande och utveckling. Detta har också, enligt fritidslärarna, 

bidragit till att kommunikationen mellan fritidsverksamheten och hemmet minskar: man 

informerar sällan föräldrarna om vad man i fritidsverksamheten eller varför man gör det. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas 

genom att intervjua lärare från fritidshem i olika socioekonomiska områden. I kapitlet 

diskuteras resultatet samt den valda metoden. Kapitlet innehåller även reflektioner som väckts 

under processens gång samt att det i slutet ges förslag på vad som kan vara intressant att 

utveckla och forska vidare om inom ämnesområdet. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Fritidslärarnas yrkesvardag skiljer sig i de olika områdena. Det som går att urskilja i resultatet 

är att fritidslärarna arbetar mer systematiskt för att styra upp verksamheten i området med hög 

socioekonomisk profil, samt att fritidslärarna inte nämner någonting om elever som är i behov 

av särskilt stöd. I Johanssons (2002) studie redogörs också att det är mer välplanerat och 

organiserat på skolor i områden med hög socioekonomisk profil. Vidare visar resultatet i denna 

studie att fritidslärarna som arbetar i området med låg socioekonomiskt profil styrs lite mer av 

situationer som uppstår under dagen, vilket även Johansson (2002) kommer fram till i sin studie. 

Resultatet i denna studie visar att fritidslärarna på Skola V, vissa dagar i veckan, får stötta elever 

och blir tilldelade rollen som resurslärare eller speciallärare för elever som är i behov av särskilt 

stöd. Att det finns många elever som är i behov av särskilt stöd i ett område med låg 

socioekonomisk profil är något som även Andishmand (2017) redovisar i sin studie. Vidare att 

fritidslärare ska bli tilldelade rollen som resurslärare eller speciallärare kan man tycka inte 

riktigt är okej då det inte ingår i fritidslärarens uppdrag samt att utbildning för detta saknas. 

Slutsatsen här blir att det behövs mer utbildade resurslärare eller speciallärare på skolor som 

ligger i områden med låg socioekonomisk profil. 

Studiens resultat visar att verksamheternas innehåll samt fritidslärarnas planering och arbetssätt 

skiljer sig i de olika områdena. Fritidslärarna på Skola N har samma synsätt och arbetssätt då 

samtliga planerar efter årshjulet, läroplanen samt att eleverna ska ges delaktighet och inflytande. 

De beskrev utförligt hur de arbetar, samt vad de gör och varför. Genom beskrivningarna och 

fritidslärarnas olika uttryck som framkommer i resultatet syns det tydligt att verksamheten är 

noggrann med planeringen och väl organiserad i ett område med hög socioekonomisk profil, 

vilket även tidigare forskning visar. I resultatet framkommer också att fritidshemmen på Skola 

N erbjuder många samt varierande aktiviteter varje dag samt varje vecka, för att erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Även Andishmand (2017) beskriver i sin studie att verksamheter 
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i områden med hög socioekonomisk profil lägger mycket fokus på aktiviteter och att barnen 

ska erbjudas att pröva olika aktiviteter som är av deras intressen. 

Fritidslärarna på Skola V var lite återhållsamma vid frågan om vad och hur de tänker när de 

planerar samt att de uttryckte sig olika om det. De beskrev delvis hur de arbetar och vad de 

utgick ifrån. Fritidslärarna beskrev bland annat att det tar mycket tid samt att de inte orkar 

engagera sig i att skriva dokumentationer och pedagogiska planeringar då deras situation med 

barnen samt föräldrarna ser ut som den gör. Detta visar att verksamheten inte är lika noggrann 

med planeringen, som på Skola N, samt att verksamheten är situationsstyrd då man anpassar 

sig efter hur situationen är. Att verksamheten är mer oplanerad och situationsstyrd i områden 

med låg socioekonomisk profil visar även Johansson (2002) i sin studie. Så som resultatet i 

denna studie visar renderade detta i att fritidshemmen på Skola V erbjuder få aktiviteter och 

oftast är det samma aktiviteter varje vecka. Man kan tycka att; sett till barnens behov i området 

med få aktiviteter och en något torftig fritid skulle de behöva vidga sina vyer genom att testa 

på flera aktiviteter samt komma ut mer i föreningslivet och samhället. Men då situationen med 

barngruppen ser ut som det gör skulle det krävas mer av planering och resurser vilket är en 

samhällsekonomisk fråga. Dock skulle det kunna ge mycket för barnen och kanske även ett 

bättre samhälle i framtiden. Andishmand (2017) och Johansson (2002) poängterar och drar 

slutsatsen även de, att det bör satsas mer på verksamheter i områden med låg socioekonomisk 

profil då de har större behov av resurser. Men finns inte resurser är frågan; hur gör vi då? 

Elvstrand (2013) som undersökte vad som är utmärkande i lärarnas arbete visar att 

fritidslärarnas planering påverkas av barngruppens storlek och lokalerna. Resultatet i denna 

studie visar att det påverkade fritidshemmen på olika sätt i de respektive områdena. 

Verksamheten i området med hög socioekonomisk profil, Nodby, visade sig ha bra 

förutsättningar då organisationen är väl planerad och strukturerad samt att man har möjlighet 

att dela upp elevgruppen och ansvarsområdena. I området med låg socioekonomisk profil, 

Vidby, har verksamheten helt andra förutsättningar. Studiens resultat visar att man på Skola V 

har svårigheter med lokaler samt att dela upp barngruppen. Detta gör att de ofta är ute på 

skolgården och att fritidslärarna får en övervakande roll, vilket även Andishmand (2017) 

beskriver i sin studie. 

I resultatet framstår tydligt att elevernas hemförhållanden och att de sociala relationerna på 

fritidshemmen skiljer sig i de olika områdena. På Skola N beskrev fritidslärarna Nodby som ett 

bra och stabilt område där de flesta elever har goda hemförhållanden. Studiens resultat visar att 



24 
 

det är bra klimat på fritidshemmet och bra relationer i elevgruppen, samt att det sällan uppstår 

konflikter eller svordomar. Att det är bra klimat på fritidshem som ligger i ett område med hög 

socioekonomisk profil redovisar även tidigare forskning och enligt Johansson (2002) fokuserar 

fritidslärare på att få barnen att känna gruppkänsla och bilda en grupp. I denna studie framstår 

att fritidslärarna på Skola N arbetar mycket med elevernas inflytande och delaktighet, samt att 

de försöker skapa en god sammanhållning i gruppen. Det visar sig också att verksamheten har 

alla förutsättningar för detta, bland annat då resultatet redogör att det är lugna elevgrupper och 

att det är bra relationer mellan fritidslärarna och eleverna. I resultatet framkommer det även att 

fritidslärarna och föräldrarna på Skola N har god kommunikation, samt liknande värderingar, 

levnadsförhållanden och syn på fostran. Även detta kan underlätta en fritidslärares arbete då 

det bidrar till att man har en gemensam syn på verksamheten samt elevernas lärande och 

utveckling.  

Fritidslärarna på Skola V hade andra beskrivningar av området och de sociala relationerna i 

fritidshemmet. De beskrev Vidby som ett socialt utsatt och mångkulturellt område där de flesta 

elever har svåra hemförhållanden. Resultatet visar att det är ett tuffare och mer krävande klimat 

på fritidshemmet då det uppstår mycket konflikter och svordomar bland eleverna, vilket gör att 

gruppsammanhållningen och samspelet till en viss del saknas. Andishmand (2017) och 

Johansson (2002) kom fram till liknande slutsatser och beskriver även att man får arbeta mycket 

med att förklara vad som är rätt och fel för eleverna, samt hur man ska bete sig mot andra 

människor. Resultatet i denna studie visar att fritidslärare i ett område med låg socioekonomisk 

profil får arbeta mycket med de sociala relationerna samt att det uppstår många kulturkrockar. 

Fritidslärarna på Skola V beskrev arbetet som ett slags omsorgsarbete, samt att de är eniga om 

att det krävs ett stabilt arbetslag samt att man ska vara mycket bestämd i sin roll då det är 

krävande elevgrupper. Bengtson Carlström (2013) problematiserar kulturkrockarna som kan 

uppstå på fritidshem och beskriver att fritidslärare har svårt att förhålla sig till det, vilket 

resultatet i denna studie visar. I resultatet framkommer det att fritidslärarna och föräldrarna på 

Skola V har olika syn på fostran, samt att de har olika levnadsförhållanden och värderingar. 

Detta menar fritidslärarna på Skola V gör att de får en mer uppfostrande roll samt att det 

påverkar deras arbete på olika sätt, vilket även tidigare forskning redogör. Vidare visar 

resultatet att många föräldrar inte visar något intresse för verksamheten eller vad barnen gör på 

fritidshemmet. Detta bidrar till att fritidslärarna och föräldrarna inte har gemensam syn på 

verksamheten och elevernas lärande och utveckling. Med grund i detta samt att föräldrarna har 

annat modersmål än svenska visar resultatet att kommunikationen mellan fritidsverksamheten 
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och hemmet försvåras. Även Andishmand (2017) kommer fram till liknande slutsatser i sin 

studie men beskriver även att mötet med föräldrarna skedde i mindre omfattning då barnen 

oftast gick hem själva. Vidare beskriver Andishmand (a.a.) att detta bidrog till att kraven från 

föräldrarna inte var särskilt höga, något som också går att ana i denna studie. 

Under arbetets gång har olika tankar väckts. Tankarna dras något mer till Vidby då det är ett 

område som står lite utanför samhället samt att verksamheten har tydliga svårigheter med 

barngruppen och större behov av resurser. Frågorna som kommer är både stora, små och 

invecklade samt att det kan dras till en politisk nivå, men bör lyftas. Precis som tidigare 

forskning visar resultatet i studien att det är stor skillnad på att arbeta i olika socioekonomiska 

områden samt att fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas på olika sätt. Men, det man kan 

ha i åtanke med studien är att den är relativt liten samt koncentrerad och sammanfattande. Det 

visar inte precis allt om verksamheterna som undersöktes i de olika områdena. Dock kan man 

ändå se att det finns en viss segregation i samhället och vilka svårigheter som uppkommer med 

arbetet genom fritidshemmens olikheter. Frågan är fortfarande vad vi bör göra åt det, framförallt 

kanske hur fritidslärare på bästa sätt ska bedriva arbetet. Hur ska vi arbeta för att erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid och förbereda dem på bästa sätt inför samhällslivet? 

När man talar om olika socioekonomiska områden brukar likvärdighet diskuteras och 

problematiseras. Någon som lyfter detta är Andishmand (2017) och menar att fritidshemmen 

har svårigheter med att erbjuda likvärdig utbildning på grund av segregationen i samhället samt 

att barngrupperna på fritidshemmen är stora. Men att reflektera över likvärdig utbildning och 

likvärdiga fritidshem; leder det egentligen någonstans? Det är en stor fråga att försöka förändra 

samhället och minska skillnaderna på fritidshemmen samt att det nästintill är en omöjlighet och 

kanske inte är något att sträva efter. Istället kan man fråga; hur gör vi det bästa av situationen? 

Det som är möjligt och betydelsefullt är att fritidslärare och arbetslag alltid kan vara medvetna, 

reflektera över och utveckla arbetet, samt sträva mot att erbjuda en bra verksamhet. 

Falkner och Ludvigsson (2016) lyfter samt beskriver vad som kan utvecklas i ämnesområdet 

och poängterar vårt arbetssätt samt förhållningssätt. De kommer fram till att ett viktigt medel 

för en lyckad verksamhet är att fritidslärarna är medvetna om och synliggör sitt arbete, synsätt 

på elever samt sin kunskap. Detta menar Falkner och Ludvigsson (a.a.) kan göras genom 

dokumentation och gemensam reflektion. Vidare beskrivs att ett sådant arbete synliggör 

arbetssättet, förhållningssättet samt vilka specifika kompetenser som krävs. Genom 

dokumentation samt att fritidslärare gemensamt diskuterar och delger varandra kunskap skapas 
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en stabil plattform på hur arbetet ska tas till vara för att skapa samt erbjuda en välfungerande 

verksamhet (a.a.). 

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien genomfördes genom en kvalitativ intervjuundersökning, detta för att ta del av 

fritidslärarnas kunskaper och beskrivningar av sitt arbete på fritidshemmet. Den kvalitativa 

undersökningen gav även möjlighet att tolka och få förståelse för de sociala processer som sker 

i omgivningen.  

Det som möjliggjorde intervjuerna och undersökningens syfte var att skolorna och 

intervjupersonerna var kända sedan tidigare, samt att skolorna låg inom ett rimligt geografiskt 

avstånd. Då studiens syfte var att ta del av fritidslärarnas arbete, valdes därför fritidslärare som 

hade någon form av lärarutbildning, som var ett av undersökningens kriterier. 

Studien använde sig av semistrukturerade intervjuer. Valet av det grundade sig i att metoden är 

flexibel och ger stort utrymme för de intervjuade personerna att uttrycka sig samt utveckla sina 

svar. Med följdfrågorna fördjupades förståelsen samt att det gav upphov till bra flyt i samtalet. 

Följdfrågor visar också att man är intresserad av det intervjupersonen säger. Om strukturerade 

intervjuer hade valts hade studien inte uppnått samma resultat då följdfrågor uteblivits. 

En nackdel med intervjuer är att de kan upplevas som obehagliga och obekväma då det är en 

ovan situation samt att man förväntas samtala, svara och förhålla sig på ett visst sätt. Det som 

också kan påverka är inspelningsinstrumentet. Men detta var inget som märktes under 

intervjuerna då de upplevdes som öppna, lättsamma samt att väl utvecklade svar gavs.     

Det hade varit intressant att göra observationer också för att se hur det ser ut i praktiken. 

Observationer hade kunnat komplettera, eller förstärka, fritidslärarnas beskrivningar samt för 

att se vad som är utmärkande i deras arbetssituation. Dock krävs det ganska många 

observationstillfällen för att samla tillräckligt med material och då tiden för studien var 

begränsad, ansågs observationer inte vara möjligt. Men intervjuerna motsvarade ändå de 

förväntningar och syftet som studien hade, samt att man kunde dra slutsatser till tidigare 

forskning. 
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6.3 Vidare forskning 

Tanken med studien var att det ska ses som ett underlag för reflektion och en förberedelse för 

arbetslivet. För att detta skulle vara möjligt behövde fritidslärarens arbete synliggöras i olika 

socioekonomiska områden. Tankar som väckts under processens gång är att det är viktigt att 

diskutera samt synliggöra förhållningssättet, synsättet och arbetssättet. Detta kan vara något att 

fördjupa sig mer i och forska vidare om inom ämnesområdet, för att tydligare veta vad som 

krävs i arbetet samt för att utveckla verksamheten. Studiens resultat och tidigare forskning visar 

endast hur det ser ut samt att det är skillnad på att arbeta i olika socioekonomiska områden. Det 

som inte framkommer är hur fritidslärare ska bedriva arbetet. Då vi ska leva i och fungera som 

ett samhälle tillsammans är det viktigt att veta hur vi ska arbeta samt varför vi gör som vi gör. 

Hur fritidslärare på bästa sätt ska arbeta i olika socioekonomiska områden och förberedas inför 

arbetslivet kan vara något att forska vidare om och skapa ett material på. Detta med 

utgångspunkten i fritidslärares erfarenheter då det är dem som har kunskapen samt för att få ett 

verklighetsnära perspektiv.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor:  

- Hur länge har du arbetat som fritidslärare?  

- Hur länge har du arbetat på denna skola? 

- Vad har du för utbildning? 

- Vilka årskurser arbetar du med? 

- Hur många barn är inskrivna på detta fritidshem? 

 

 

Intervjufrågor: 

Arbetsdagen 

- Beskriv en vanlig dag, hur ser det ut? 

 

Frågor om verksamheten och dess innehåll 

- Vad brukar ni göra på fritids? Hur kan en vecka se ut? 

- Tänker ni något särskilt när ni planerar? (Elevers inflytande, lokaler) 

 

Frågor om föräldrarna  

- Hur delaktiga är föräldrarna i fritidshemmet och ert arbete? (Kraven, påverkan) 

- Hur ser kontakten ut med föräldrarna? 

- Hur tror du föräldrarna ser på fritidshemmet och ert arbete? (Kraven) 

 

Frågor om barnen och området 

- Berätta om barngruppen, vad utmärker den? (Relationer, sociala förmågor, 

livssituation) 

- Beskriv områdets karaktär och hur du tror det påverkar din arbetssituation och innehållet 

på fritids. (Kultur, föräldrar, fostran, familjernas levnadsförhållanden) 

 



 

Frågor om fritidslärarens kompetens 

- Vilka kompetenser tycker du krävs för att arbeta här? (Egenskaper, ledarrollen) 

 

Tidigare och nuvarande erfarenheter 

- Har du arbetat på någon annan skola, vilken? 

- Hur upplevde du att det var att arbeta på den andra skolan? (Om fritidsläraren har gjort 

det och om skolan ligger i ett annat socioekonomiskt område) Finns det någon skillnad 

och i så fall vad? 

 

Slutligen: 

- Vad har du för positiva upplevelser av yrket och/eller med att arbeta på detta fritidshem? 

- Finns det något annat du vill tillägga angående ditt arbete eller med att arbeta på detta 

fritidshem? 

- Finns det något annat som du tycker utmärker med att arbeta här? 

 

 

  


