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Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka hur sex intervjuade fritidshemslärare beskriver sina

yrkesroller,  avseende  fritidshemsverksamheten  och  samverkan  med  den  obligatoriska

skolan och hur deras kompetens tas till vara.  I studien har en kvalitativ metod använts i

form av semistrukturerade  intervjuer, där  sex fritidhemslärare  på tre  olika enheter  har

deltagit.  Materialet  från  intervjuerna  har  analyserats  med  hjälp  av  en  tematisk

analysmodell och delats upp i olika kategorier. Studiens resultat visar att verksamheten på

de  studerade  enheternas  fritidshem  skiftar  dagligen,  beroende  på  aktiviteter  och

arbetstider. Fritidshemslärarnas roller inom samverkan är, enligt studiens resultat, allt från

att  ha  en  tydlig  struktur  med  bra  förutsättningar  som  utgår  från  egna  intressen  och

ämnesval,  till  att  enbart  vara  en  assistent  i  klassrummet.  Studien  visar  att

fritidshemslärarnas kompetens överlag används på ett bra sätt på de studerade enheterna,

men att rollen som elevassistent är den motsägande faktorn.
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1. Inledning

Under  våra  verksamhetsförlagda  utbildningar  och  under  de  åren  vi  har  arbetat  inom

skolans verksamhet, har vi båda uppmärksammat att en fritidshemslärares yrkesroll kan

se ut på väldigt många olika sätt. Det här har skapat en yrkesmässig nyfikenhet över hur

yrkesrollerna faktiskt ser ut och hur fritidshemslärarna själva upplever sina yrkesroller.

Hippinen (2011) skriver att det inte finns någon tydlig arbetsbeskrivning om vad som ska

göras  under  dagarna  som  fritidshemslärare,  utan  att  det  är  upp  till  varje  skola  och

arbetslag att bestämma det. Det som styr är lärarens kompetens i att komplettera skolan.

Därför  är  syftet  med  den  här  studien  att  undersöka  sex  olika  fritidshemslärares

yrkesroller.  

I Skolverket (2016) står det om syftet med verksamheten. Det som ska vara det centrala

innehållet  på  fritidshemmet,  är  allt  från  att  ge  eleverna  möjlighet  att  utveckla  goda

kamratrelationer  och  att  känna  tillhörighet  och  trygghet,  till  att  skapa  förståelse  för

etniciteter, könsroller, kroppsideal och konsumtion. Bara genom att få insyn i dessa två

delområden, som är en väldigt liten del av syftet med verksamheten i fritidshemmet, får

det oss att undra hur yrkesrollerna kan se ut för att skapa möjlighet att uppnå det här för

alla elever på fritidshemmet.

Något  vi  har  sett  och  hört  själva,  är  att  fritidshemslärarna  tycker  att  det  är  ganska

bekvämt att inte planera och styra i skolans verksamhet under dagen, så att de kan lägga

större fokus under eftermiddagen på fritidshemmet. Pihlgren (2011) skriver om saknaden

av strukturer och otydlighet i hur samverkan med skolan ska se ut. Det vi hoppas få se

under vår studie, är att det också finns positiva sätt att arbeta med samverkan samt att

fritidshemslärarnas kompetenser används på ett tydligt och bra sätt.
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2. Bakgrund

I  början av det  här kapitlet  förklaras viktiga begrepp i  vår studie.  Vidare presenteras

kortfattat fritidshemmets historia, verksamheten i dagens fritidshem, styrdokument och

resultat från tidigare forskning.

2.1 Begreppsförklaringar

Nedan  beskrivs  en  kortare  förklaring  av  de  begrepp  i  studien  som anses  viktiga  att

förtydliga för att förstå helheten. 

Fritidshemslärare – Begreppet fritidshemslärare innefattar i studien ett samlingsbegrepp

för alla utbildade fritidshemslärare och fritidspedagoger som är utbildade innan 2011 och

under eller efter 2011.

Fritidspedagog –  Äldre  benämning  på  fritidshemslärare  som  används  när  det  har

omnämnts i tidigare forskning och/ eller litteratur.

Obligatoriska skolan – Begreppet obligatoriska skolan innefattar den skolpliktiga tiden i

skolan.

Samverkan – I vår studie används begreppet samverkan som fritidshemslärarnas tid i den

obligatoriska skolan, vilket nödvändigtvis inte är bundet till en annan lärare, elev eller

grupp. 

Respondent  – En benämning på personen vi intervjuar och som bidrar med empiri till

studien

Intervjuperson –  I  vår  studie  är  vi  själva  intervjupersonerna  som styr  intervjun  och

samtalet.

2.2 Fritidshemmets historia

Vägen  till  att  tjänstgöra  som  fritidshemslärare  idag  har  varit  väldigt  lång  och  har

genomgått många förändringar genom åren. Det började på 1800-talet, då fokus enbart

låg i att förebygga fattigdom genom att fostra barn till arbetare. De som ansvarade för

verksamheten på den tiden var ideellt arbetande kvinnor samt hantverkare. Efter upproret

mot  barnarbete  på  1930-talet  så  ändrades  benämningen  från  arbetsstuga  till

eftermiddagshem  och  hade  då  rekreation  som  huvudsyfte.  De  som  arbetade  på

eftermiddagshemmen  var  föregångare  till  förskolelärarna,  så  kallade

barnträdgårdslärarinnor.  Utöver  eftermiddagshem  fanns  det  också  olika
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klubbverksamheter, dessa växte fram under 1950-talet. Här arbetade förskolelärare och

de  aktiverade  barnen  med  bland  annat  slöjd,  bild,  spel  och  lekar.  Själva  begreppet

fritidshem  började  användas  under  1960-talet  och  några  år  senare  kom  även  en

utbildning, i form av en seminarieserie, till fritidspedagog att inrättas i Norrköping med

Skolöverstyrelsen  som  initiativtagare.  Fritidspedagogsutbildningen  byggde  vidare  på

förskollärarutbildningen men med inriktning mot skolbarnomsorg för barn mellan 7 och

12 år (Andersson, 2013; Hippinen, 2011).

Tjänsten som fritidspedagog beskrevs under början av 1980-talet som otydlig, vilket blev

extra uppenbart när yrkesrollen jämfördes med förskolelärare och mellanstadielärare. En

professionell  yrkesroll  var  svår  att  utveckla  då  fritidspedagogerna  inte  kunde  påvisa

specifika metoder eller egen kunskap för sitt arbete vid den här tiden (Andersson, 2013).

I budgetpropositionen 1991/1992 påbörjades en integrering mellan skola och fritidshem.

Syftet med detta var att få ihop lokaler och resurser till skolan och på så sätt spara pengar

i kommunerna. Det pedagogiska syftet var i sin helhet att utvecklingen och inlärningen

hos barnen skulle underlättas samt att skolan skulle ta mer hänsyn till barnens behov och

trygghet (Hippinen, 2011). Den här utvecklingen har lett till att fritidshemmets uppdrag

idag  har  blivit  en  dubbel  yrkesroll  där  fritidshemslärare  har  ungefär  halva  tjänsten

uppdelat på fritidshemmet och halva inom skolans verksamhet. Det ser ut på det sättet för

att fritidshemslärarna ska få ihop ett heltidsschema som täcker hela dagen, samt för att

täcka upp för skolverksamhetens behov på ett kostnadseffektivt och kompletterande sätt.

2.3 Dagens fritidshem

Enligt Andersson (2013) är det märkbart att fritidspedagogernas ambitioner att fokusera

på sitt relationsinriktade arbetssätt blir allt svårare att upprätthålla, när de inte har chans

att  påverka  förutsättningar  som  lokaler,  personalomsättning  samt  barnantal.

Fritidspedagogerna känner att det är svårt att räcka till och hamnar i dilemman, då målen

för fritidshemmets verksamhet inte går hand i  hand med de villkor och resurser som

faktiskt  krävs  för  måluppfyllelsen.  Många  av  fritidspedagogerna  som  medverkade  i

Anderssons (2013) studie påtalar att deras arbetsuppgifter i fritidshemmet har förändrats.

Den förändringen menar  fritidspedagogerna är  negativ, då det  blir  mindre utåtriktade

aktiviteter  som  friluftsliv,  skapande  verksamhet  och  socialt  samspel  med  mindre

elevgrupper. Följden av det här blir att verksamheten går ut mer på att enbart lösa den

logistiska situationen med stora barngrupper och trånga utrymmen. Vidare visar studien

3



att de prioriterade utgångspunkterna som elevernas behov och intressen, som borde vara

det  viktigaste  i  fritidshemmets  verksamhet,  har  blivit  åsidosatta.  Enligt  studien  läggs

fokus framförallt på att komplettera skolan under skoldagen, vilket leder till att tiden på

fritidshemmet inte blir en pedagogisk verksamhet i första hand, utan mer en trygg plats

för  barnen  att  vistas  på.  I  och  med  detta  har  en  stor  del  av  fritidspedagogernas

tjänstgöring blivit förlagd till den obligatoriska skolans verksamhetsområden. 

Att styra och bestämma själva på fritidshemmet som fritidspedagoger är något som borde

ses  som  en  positiv  del  av  arbetet,  men  på  grund  av  att  de  inte  får  använda  sina

yrkeskunskaper på rätt sätt och ges de förutsättningar som behövs för en väl fungerande

verksamhet, blir det istället negativt då ansvaret ofta läggs på fritidshemsläraren när det

brister  (Andersson, 2013).  En slutsats  i  studien visar  att  fritidspedagogerna har  blivit

uppdelade i två olika fack. Det ena har en arbetsroll med tydliga arbetsuppgifter i den

obligatoriska skolan och ses som en stor tillgång i verksamheten, där de använder sin

kompetens.  Det  andra  facket  används  mer  som  hjälplärare,  där  de  hoppar  in  i  den

obligatoriska skolan när det behövs för dagen. Därför blir det väldigt delade åsikter om

den  här  utvecklingen,  då  det  försvagar  och  sänker  yrkesrollen  för  ena  facket  av

fritidspedagogerna men höjer och förstärker för det andra (Andersson, 2013). 

2.4 Styrdokument

Enligt skollagen (2010:800) står det att fritidshemmet ska komplettera övrig verksamhet i

den obligatoriska skolan. Det står också att fritidshemmet ska utgå från varje elevs behov,

i form av en helhetssyn. Verksamheten ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid, samt

stimulera deras lärande och utveckling. 

I  Läroplanen för  grundskolan,  förskoleklassen och fritidshemmet  2016 står  det  bland

annat att fritidshemsläraren ska diskutera samhällets värdegrund och konsekvenser av det

personliga handlandet. Vidare står det att fritidshemsläraren ska diskutera och synliggöra

hur könsroller kan påverka människans livsvillkor och livsval.  Fritidshemsläraren ska

också lägga upp undervisningen på ett sätt, som gör att eleverna arbetar tillsammans, utan

att  könstillhörigheten ska vara  av  betydelse.  I  samarbete med övrig skolpersonal  ska

fritidshemsläraren även förebygga och arbeta emot all slags kränkande behandling och

diskriminering. Vidare står det att läraren i den egna gruppen ska lägga fram regler för

arbete  och  umgänge,  tillsammans  med  eleverna.  En  viktig  del  är  också  att
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fritidshemslärarna bör arbeta kontinuerligt med hemmen om skolans regler och normer.

Utöver  det  ska  fritidshemslärarna  ge  eleverna  möjlighet  att,  i  samspel  med  andra,

utveckla goda kamratrelationer. Viktigt är också att eleverna ges utrymme till att hitta sin

egen identitet genom en solid tillhörighet och trygghet till gruppen (Skolverket 2016).

Enligt  Allmänna  råd  med  kommentarer  för  fritidshem  ska  fritidshemsläraren  forma

undervisningen på ett sätt som ger eleverna möjlighet att utvecklas mot de övergripande

målen i läroplanen. Det står också att verksamheten på fritidshemmet ska ge möjlighet

till  en  progression  i  undervisningen,  för  att  ge  eleverna  fördjupade  kunskaper  och

erfarenheter. Fritidshemslärarna ska också ge eleverna förutsättningar  för  att  utveckla

sina förmågor, till exempel att kommunicera, lyssna, tolka och förstå andra människor.

2.5 Tidigare forskning

Enligt  Calander  (1999)  har  fritidshemslärare  en  tendens  att  bli  en  slags  assistent  i

klassrummet på grund av att läraren har en dominant roll över dem. I resultatet i artikeln

beror det på flera saker, bland annat att lönen är lägre som fritidshemslärare. Han belyser

också  andra  viktiga  delar  som höjer  läraren  över  fritidshemsläraren,  bland  annat  att

utbildningen är längre och ger mer högskolepoäng. Det läggs också tyngd i att ämnena

för lärarna värderas högre än de estetiska ämnena som fritidshemslärarna har. Utöver det

förväntas  lärarna  enbart  undervisa  under  skoltid  medan  fritidshemslärarna  förväntas

undervisa  under  hela  dagarna.  Fortsättningsvis  skriver  han  om  svårigheterna  att

upprätthålla  gränserna  gentemot  lärare  och  förskolelärare.  Alla  dessa  ovanstående

förhållanden ledde till att fritidspedagogerna som tidigare var självständiga nu placerades

i  en  annan  yrkesgrupp,  som  assistenter.  Ur  barnens  synvinkel  värdesattes

fritidspedagogernas  arbetsuppgifter  högt  av  flera  anledningar.  Deras  intåg  i  skolan

innebar  ökad  vuxennärvaro  på  raster,  fler  vuxna  att  vända  sig  till,  mindre

undervisningsgrupper och större personaltäthet i skolan (Calander, 1999).

Andersson (2013) berättar om fritidspedagogernas svårigheter att hävda sig i samband

med integreringen med skolan. Det berodde bland annat på att de hade svårt att påvisa sin

kompetens  och  sina  bidrag  till  skolverksamheten.  Deras  yrkesidentitet  försvagades

ytterligare  och  påverkade  därför  deras  status  och  självständighet  i  den  dagliga

yrkesutövningen.  Vidare  skriver  hon  att  uppgifterna  blev  än  mer  otydliga  för
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fritidspedagogerna i samband med de integrerade arbetslagen, där de även fick mindre

utrymme  än  lärarna.  Fritidspedagogerna  har  enligt  studien  en  strävan  efter  att  få

helhetssyn  över  barnens  skolsituation,  vilket  gör  att  deras  ansvarsområden  blir  allt

bredare.  Det  gör  att  fritidspedagogerna  tappar  kraft  till  deras  största  och  viktigaste

ansvarsområde,  fritidshemmet.  Studien  visar  tydligt  att  ansvarsområdena  inom

fritidsverksamheten  sakta  suddas  ut  mer  och  mer,  medan  fritidspedagogernas

ansvarsområden  inom  den  obligatoriska  skolan  bara  blir  större  och  tydligare.

Planeringstiden är också något som fritidspedagogerna enligt studien är missnöjda med,

eftersom planeringstiden till deras uppdrag i den obligatoriska skolan ökar medan den

vanliga fritidsplaneringen påverkas negativt.  Detta  gör att  fritidspedagogerna inte kan

använda  sin  kompetens  på  rätt  sätt.  Något  som  också  gjorde  att  fritidspedagogerna

tvingades  in  i  underordnade  positioner  i  skolan,  var  skillnaden  i  anställningsavtal  i

jämförelse med lärarna. Det skapade en tydlig obalans där fritidspedagogerna gick från

fritidens lärare till hjälplärare, vilket skapade ett av de tydligaste uttrycken för det makt

och statusförhållande som råder i utbildningssystemet idag (Andersson, 2013; Haglund,

2004; Hjelte, 2005; Persson, 2008).

Falkner  och Ludvigsson (2016) skriver  att  fritidshemmet uppfattas som en hierarkisk

nedtryckt plats, där de som arbetar som fritidshemslärare ofta får anpassa sig till  den

obligatoriska skolans villkor. De påpekar att fritidshemslärarnas ambitioner blir negativt

påverkade av den stora mängden tid som läggs på samverkan. Slutsatsen i deras studie

visar att det är lärarna i den obligatoriska skolan som bestämmer hur fritidshemslärarnas

samverkan  ska  se  ut,  samt  vilka  arbetsuppgifter  fritidshemslärarna  ska  ha  i  den

obligatoriska skolan. På grund av detta används inte fritidshemslärarnas kompetens på

rätt sätt. Studien visar också att elevers skolresultat påverkas positivt av ett bra samarbete

mellan  den obligatoriska  skolan  och fritidshemmet.  Något  som är  gemensamt  för  de

framgångsrika  skolorna  är,  att  skolorna  organiserar  verksamheten  så  att

fritidshemslärarna ansvarar för en del av undervisningen i den obligatoriska skolan, där

de kan använda sig av sin kompetens på ett sätt som gynnar elevernas måluppfyllelse. En

stor  del  av  att  vara  fritidshemslärare  är  att  hela  tiden  ha  uppsyn  och  kontroll  över

samtliga  elever  på  fritidshemmet.  Detta  ses  som  utmärkande  för  professionen

tillsammans med att driva en fungerande pedagogisk verksamhet.
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3. Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur sex intervjuade fritidshemslärare beskriver sina

yrkesroller,  avseende  fritidshemsverksamheten  och  samverkan  med  den  obligatoriska

skolan och hur deras kompetens tas till vara.

För att uppnå syftet med vår studie har vi utgått från följande frågeställningar:

 Hur  beskriver  de  sex  fritidshemslärarna  sina  yrkesroller  inom  fritidshemmets

verksamhet?

 Hur beskriver  de  sex  fritidshemslärarna  sin  samverkan  med den  obligatoriska

skolan?

 Hur  beskriver  de  sex  fritidshemslärarna  att  deras  kompetens  används  i  deras

yrkesroller?
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4. Metod

I följande kapitel presenteras val av metod, urval och genomförande. Vidare behandlas

analys,  forskningsetiska  principer,  vetenskapsteoretiskt  perspektiv  och  avslutningsvis

studiens tillförlitlighet.

4.1 Val av metod

Vi har genomfört en kvalitativt inriktad studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer

som  datainsamlingsmetod.  Semistrukturerad  intervju  innebär  att  vi  har  skapat  en

intervjuguide  som  har  ett  antal  bestämda  frågor,  därutöver  kan  det  förekomma  fria

följdfrågor. Följdfrågorna bygger vidare på respondentens svar, på ett sätt som gör att de

kan förtydligas. Vi använde oss av ljudupptagning, då det underlättar och skapar en bättre

intervju, det gör också att vi kan gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen vid behov.

Under själva intervjun blev det också, på grund av ljudupptagningen, lättare att fokusera

på respondenten och nästa intervjufråga istället för att anteckna under tiden (Kvale &

Brinkmann, 2014). 

Det finns enligt Kvale och Brinkmann (2014) sju olika stadier i en intervjuundersökning,

dessa vill vi kortfattat förklara för att skapa en ökad förståelse för arbetsgången i studien. 

1. Tematisering  –  Innan  vi  påbörjade  intervjuerna  klargjorde  vi  syftet  och

frågeställningarna med vår studie.

2. Planering  –  Utefter  de  moraliska  konsekvenserna  och  de  kunskaper  vi

eftersträvar i studien, planerade vi vår undersökning med stöd i de sju stadierna.

3. Intervju  –  Intervjuerna  genomfördes  utefter  vår  intervjuguide,  där  vi  med  ett

reflekterande förhållningssätt tog hänsyn till den interpersonella relationen, alltså

samspelet mellan oss och respondenten.

4. Utskrift  –  På  det  här  stadiet  bearbetade  vi  vår  data  genom  att  omvandla

respondentens talspråk till tolkningsbart skriftspråk.
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5. Analys – Utifrån undersökningens syfte och intervjumaterialet avgjorde vi vilka

slags analysmetoder vi skulle använda.

6. Verifiering  – Genomgång  av  studiens  validitet  och  reliabilitet.  (Då  studien  är

kvalitativ bytte vi ut det här stadiet mot tillförlitlighet vilket var mer relevant för

studien, se avsnitt 4. 7).

7. Rapportering  –  En  slutsats  av  vad  vi  kom  fram  till  i  vår  studie  och  ett

framställande i form av ett komplett examensarbete enligt högskolans kriterier. 

4.2 Urval

Vi valde  sex  respondenter  från  tre  olika  fritidshem,  belägna  på  olika  enheter. Dessa

fritidshem hade olika upptagningsområden, vilket gjorde att vi fick ett brett urval. Den

första skolenheten är belägen ute på landsbygden och är en mindre enhet, med cirka 300

elever. Den andra skolenheten ligger i en förort i närheten av stadskärnan och hade ett

elevantal på cirka 600 elever. Den tredje och sista enheten innefattade cirka 500 elever

och  ligger  i  ett  upptagningsområde  inom  stadskärnan.  Respondenterna  var  behöriga

fritidshemslärare och hade arbetat som det i mer än fem år. På grund av att vi enbart hade

ett  fåtal  veckor  på  oss  att  genomföra  studien,  valde  vi  att  använda  oss  av  ett

bekvämlighetsurval. Vi intervjuade då fritidshemslärare vi hade kommit i kontakt med

under  vår  verksamhetsförlagda  utbildning  samt  under  tidigare  vikariat.  De  utvalda

respondenterna var enligt oss kunniga inom fritidshemsverksamheten samt vältaliga och

bekväma  med  att  intervjuas.  Enligt  Brinkmann  och  Kvale  (2014)  har  det  en  stor

betydelse för intervjuernas och studiens kvalitet.

4.2.1 Respondenter

Här  beskrivs  respondenterna  och  deras  arbetssituation.  På  grund  av

konfidentialitetskravet framställs de med fingerade namn.

Landsbygdsskolan

Lina är 61 år gammal och har efter examen arbetat inom skolan i 39 år och är utbildad

fritidspedagog. Hon arbetar på ett fritidshem med elever från förskoleklass till årskurs ett

och har naturämnet som samverkan.
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Natalie är 48 år gammal och har efter examen arbetat inom skolan i nio år och är utbildad

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Hon arbetar på ett fritidshem med

elever från förskoleklass till årskurs ett och har idrott och IT som samverkan.

Förortsskolan

Kristina är 43 år gammal och har efter examen arbetat inom skolan i 19 år och är utbildad

fritidspedagog. Hon arbetar på ett fritidshem med elever från årskurs tre till sex och är

assistent till en elev som samverkan.

Agneta är 30 år gammal och har efter examen arbetat inom skolan i sju år och är utbildad

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Hon arbetar på ett fritidshem med

elever  från årskurs tre  till  sex och har  rastverksamhet,  samt resursarbete  i  klass som

samverkan.

Stadsskolan 

Ulrik är 51 år gammal och har efter examen arbetat inom skolan i 29 år och är utbildad

fritidspedagog. Han arbetar på ett fritidshem med elever från årskurs tre till sex och är IT-

pedagog som samverkan.

Oscar är 49 år gammal och har efter examen arbetat inom skolan i 25 år och är utbildad

fritidspedagog. Han arbetar på ett fritidshem med elever från årskurs tre till sex och har

rastverksamhet som samverkan.

4.3 Genomförande

Första  kontakten  med  respondenterna  med  studien  i  fokus  togs  via  telefon.  Därefter

bokades intervjutillfällen in, utefter båda parters möjligheter. Respondenterna fick vid

detta tillfälle en kort beskrivning av studiens syfte och genomförandet av intervjuerna.

När vi genomförde intervjuerna åkte vi ut till olika fritidshem och var ensamma med en

respondent i taget i ett rum, då vi inte ville att respondentens svar skulle bli påverkade av

personer  i  omgivningen.  Vi  höll  till  på  respondenternas  arbetsplatser,  då  det  kunde

påverka intervjuernas kvalitet negativt att vara i deras hemmiljö (Eriksson-Zetterquist &

Ahrne 2015). På grund av att intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser,

försökte  vi  hålla  oss  tidsmässigt  under  en  halvtimme per  intervju.  Inledningsvis  fick

respondenterna läsa igenom och skriva under vår samtyckesblankett, som vi hade tagit

fram med godkännande av vår handledare (se Bilaga 1). Innan intervjun tydliggjorde vi
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för respondenterna att vi använde oss av ljudupptagning på två enheter, utifall den ena

skulle gå sönder. Respondenterna fick möjlighet att läsa igenom vår intervjuguide, för att

ställa in sig på vilken typ av frågor de skulle svara på (se Bilaga 2). Genom att visa

frågorna  innan  intervjun,  kunde  vi  skapa  ett  förtroende  och  en  trygghet  gentemot

respondenten  (Trost,  2010).  Intervjun  genomfördes  utefter  vår  intervjuguide  och

respondenterna fick för varje fråga gott om tid att tänka och besvara frågorna, därefter

formulerade vi eventuella följdfrågor för att få mer utförliga svar. Samtliga intervjuer

genomfördes på under 15 minuter i ren samtalstid, men med information och inhämtning

av underskriven samtyckesblankett inkluderat tog det cirka 30 minuter.

4.4 Forskningsetik

En viktig del av forskningsetiken är att respondent och intervjuperson är överens om hur

informationen bearbetas och används i studien. Den information som är personlig och

identifierar deltagarna skall hållas konfidentiell (Kvale & Brinkmann, 2014).

Under vår studie lade vi därför stor vikt vid de fyra forskningsetiska grundprinciper som

enligt Denscombe (2018) är att:

 skydda deltagarnas intressen

 garantera att  deltagandet är frivilligt enligt respondenternas samtycke,  samt att

respondenterna kan avbryta sitt deltagande under hela studiens gång

 undvika falska förespeglingar och att undersökningen bedrivs med vetenskaplig

integritet

 följa den nationella lagstiftningen

De  åtgärder  vi  arbetade  med  för  att  nå  ovanstående  punkter  var  att  förklara  för

respondenterna vad som var syftet med vår studie, samt hur vi skulle hantera materialet

från intervjun. Det kontrollerade vi genom en samtyckesblankett med information innan

intervjun, som därigenom gav respondenterna något som Kvale och Brinkmann (2014)

kallar informerat samtycke. På blanketten förklarade vi att samtalet kom att spelas in,

men att materialet inte fanns någon annanstans än i våra egna datorer och att det skulle

vara  fingerade  namn  i  vår  studie.  Vi  var  också  tydliga  med  att  ge  information  till

respondenterna att de kunde höra av sig till oss om de hade några frågor om vår studie,
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eller om hur vi skulle använda deras material. Det stod också tydligt att deltagandet i

studien var helt frivilligt och att de kunde avbryta det när som helst. Informationsbrevet

ligger som bilaga 1 i studien.

4.5 Analys

Vi utgick  från  en  tematisk  analysmodell  där  vi  letade  efter  uppfattningar  som hörde

hemma i olika teman med utgångspunkt i vår semistrukturerade intervjuguide.  Det vi

började  med  var  att  vi  skapade  en  helhetsbild  genom att  vi  gick  igenom materialet

grundligt.  Efter  det  så  letade  vi  efter  skillnader  och  likheter  i  respondenternas  svar.

Därefter kategoriserade vi uppfattningarna för att hitta det underliggande mönstret i de

olika kategorisystemen (Patel & Davidsson, 2003).

Utifrån vårt material kunde vi dra slutsatser i hur lika/ olika respondenterna tänkte samt

vilka  likheter  och olikheter  det  fanns  i  deras  respektive yrkesroller. För  att  vi  skulle

kunna förstå respondenternas uppfattningar kring deras yrkesroller, var vi  tvungna att

kunna se och undersöka yrkesrollen utifrån deras perspektiv (Bryman, 2011).

För att tydliggöra arbetsgången i analysprocessen valde vi att arbeta utifrån Brauns och

Clarkes (2006) tematiska analysmodell. 

1. Bekantade oss med vår insamlade data genom att vi transkriberade, läste igenom

och skrev anteckningar.

2. Systematiskt sökte vi efter relevant data som vi därefter delade in i olika teman.

3. Granskade och delade upp teman i potentiella kategorier.

4. Undersökte hur de olika temana förhöll  sig till  de utvalda kategorierna för en

övergripande syn på analysen.

5. Bestämde  och  namngav  de  olika  kategorierna  för  ett  tydliggörande  av  vad

analysen visade.

6. Kopplade ihop analysen med studiens syfte och frågeställningar, för att vi på så

sätt skulle få ner det i skrift i form av resultat med stöd i den tidigare forskningen.

4.6 Forskningskvalitet
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För  att  uppnå  så  bra  kvalitet  som möjligt  i  studien,  valde  vi  att  utgå  från  den fyra

delkriterier som ingår i kvalitetsmåttet Tillförlitlighet (Bryman, 2011). Det första kriteriet

är  trovärdighet.  För att  uppnå en hög grad av trovärdighet skall man hålla sig till  de

regler  som  gäller  inom  forskning  och  låta  respondenterna  läsa  igenom  resultatet  av

studien.  Genom att  låta respondenterna bekräfta det tolkade materialet,  kan man som

forskare nå högre trovärdighet,  det  kallas  respondentvalidering.  Det  andra kriteriet  är

överförbarhet.  För  att  skapa  möjlighet  för  överförbarhet  i  en  kvalitativ  studie  ligger

vikten i, att ha så täta och fylliga beskrivningar av studien som möjligt. Det gör man för

att andra forskare ska kunna genomföra en liknande studie och få likartade resultat. Det

tredje kriteriet handlar om pålitlighet. Det kan man påverka genom att tydligt beskriva

forskningsprocessen i studien, på så sätt kan andra få möjlighet att kritiskt granska och/

eller återskapa den. Det fjärde och sista kriteriet handlar om möjligheten att kunna styrka

och konfirmera. För att kunna åstadkomma detta vid genomförandet av studien är det

noga med att man som forskare utelämnar personliga åsikter och värderingar som hade

kunnat påverka resultatet.
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5. Resultat

I följande kapitel presenteras resultatet med utgångspunkt i frågeställningarna i studien.

Frågeställningarnas resultat presenteras genom en kategoriindelning, där varje kategori

svarar mot en frågeställning. Hela avsnittet avslutas med en resultatsammanfattning. 

Tabell 1 Respondenter placeringar, fingerade namn och samverkan.

Skola Fingerat namn Samverkan

Landsbygdsskolan Lina Naturämnet

Landsbygdsskolan Natalie IT- Administratör & Idrott

Förortsskolan Agneta Rastaktivitet & Resurs

Förortsskolan Kristina Assistent

Stadsskolan Ulrik IT- Pedagog

Stadsskolan Oscar Rastverksamhet

5.1 Hur fritidshemslärarna beskriver sina yrkesroller inom fritidshemmets
verksamhet

I  första  avsnittet  behandlas  frågeställningen om hur  fritidshemslärarna  beskriver  sina

yrkesroller  inom fritidshemmets  verksamhet  med  hjälp  av  dessa  två  underkategorier;

Planering och Ansvarsområden.

5.1.1 Planering

Samtliga  fritidshemslärare  beskriver  att  planeringen  för  deras  verksamhet  på

fritidshemmet  är  uppdelad  i  tre  delar.  Dessa  delar  är  en  individuell  planering,  en

arbetslagsplanering och en planering för alla fritidshemslärare på enheten. Tidsmässigt

skiljer  sig  uppdelningen av de olika planeringarna  från vecka  till  vecka beroende på

behov. Samtliga respondenter beskriver att den totala planeringstiden för fritidshemmets

verksamhet varierar mellan tre och fem timmar i veckan. Ulrik beskriver sin planering

nedan:
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För fritidstiden så har vi ju en och en halv timme i arbetslaget, vi har en

timme konferenstid, där alla fritidspedagoger träffas, vi har en timme

för djupare pedagogiska diskussioner, och sen ska jag ha en timme egen

planering för fritidshemstiden, vad jag nu gör själv på fritids.

Fritidshemslärarnas beskrivningar visar att själva upplägget för hur planeringarna ligger i

veckan  varierar  väldigt  mycket  från  enhet  till  enhet.  Vissa  har  alla  fritidshemmets

planeringstimmar under samma dag, medan andra har dem uppdelat över hela veckan för

att få ihop ett fungerande schema.

5.1.2 Ansvarsområden

Fritidshemslärarna förklarar att ansvarsområdena på fritidshemmen varierar från dag till

dag beroende på vilka aktiviteter som är planerade för dagen och vilka arbetstider de har.

Ett tydligt exempel på det är att på två av tre enheter, är det den som har den senaste

sluttiden för dagen,  som ansvarar  för  elevernas närvaro under  eftermiddagen.  Agneta

förklarar: 

Men sen så den som jobbar sent, har hand om närvarolistan och telefon.

Aa, det är det som är mer styrt så. Sen har man ju liksom, beroende på

vad man planerar, inget fast så, mer än, än det. 

Samtliga fritidshemlärare beskriver att de inte har några större särskilda ansvarsområden

inom fritidshemmets verksamhet. De beskriver att de personligen har ett specifikt ansvar

för  en  eller  två  aktiviteter  i  veckan  som  mest.  Utöver  det  stöttar  de  varandra  och

ansvarsfördelningen  varierar  hela  tiden  beroende  på  intresse  och  behov.  Kristina

förklarar:

Men sen, vi har dragit igång ett läsprojekt, eller så, när vi har ljudbok och

sånt, det kan väl jag säga att jag från början var huvudansvarig för, men

vi stöttar ju upp varandra, det är därför jag känner att det är svårt att

säga  exakt  vad,  man  själv  är  huvudansvarig  för.  För  alla  våra

eftermiddagar är ju strukturerade, så, kan man väl säga. Vi erbjuder ju,

varje dag, någon form av styrd verksamhet. Som är valfri, så kan man
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säga. Gympa två gånger i veckan, och sen har vi intressegrupper, då har

ju jag naturligtvis en del, och då är det bibliotek och pingis.

5.2 Hur fritidshemslärarna beskriver sin samverkan med den obligatoriska
skolan

I  andra  avsnittet  behandlas  frågeställningen  om  hur  fritidshemslärarna  beskriver  sin

samverkan  med  den  obligatoriska  skolan  med  hjälp  av  dessa  tre  underkategorier;

Fritidshemslärarna med tydlig  samverkan,  fritidshemslärarna med fler uppdrag inom

samverkan och fritidshemsläraren som assistent.

5.2.1 Fritidshemslärarna med tydlig samverkan

Den här kategorin innefattar de tre fritidshemslärarna som i intervjun beskriver att de har

en tydlig roll inom samverkan mellan fritidshem och skola, vilket innebär att de enbart

har ett uppdrag inom samverkan. Dessa tre fritidshemslärare är Lina, Ulrik och Oscar.

Alla tre beskriver att de har en tydlig roll i samverkan och att de har mycket tid för att

planera och genomföra sina uppdrag. De har även stor möjlighet att påverka upplägget av

sin egen arbetsdag, då deras samverkan beskrivs som väldigt flexibel. Oscar förklarar sin

samverkan:

Där har jag ju då, ansvar för rastverksamheten och planerar den tillsammans

med en kollega, och hon har inte lika mycket tid som mig ute, vilket

gör att jag har, ofta en större ansvar kring den verksamheten.  De som,

de jag gör de är att jag, försöker, arbeta med miljön utomhus, det lösa

materialet som leksaker och så vidare, sen också hålla i, se till så att vi

har aktivitet och erbjuda […] Men sen är de väldigt mycket tid som jag

har där emellan, som jag har, får egentligen styra ganska mycket själva.

Mellan rasterna, att, ta in material, ta ut material, göra nya lekytor, ta

hand om, laga, skapa nytt.

Undervisningstiden för dessa fritidshemslärare varierar också väldigt mycket beroende på

samverkansform,  för  bara  de  här  tre  olika  respondenterna  ligger  den  rena

undervisningstiden mellan tre och tio timmar i veckan. Anledningen till den varierande

undervisningstiden  beror  enligt  Oscar,  bland  annat  på  vad  som  är  aktuellt  för

tidsperioden. Ett exempel på det är när han som rastaktivitetsansvarig, har ansvar för att
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spola isen på skolgården. Det gör han för att skapa möjlighet till skridskoåkning. Den

perioden kräver mycket planeringstid och undervisningstid för honom. 

5.2.2 Fritidshemslärarna med fler uppdrag inom samverkan

Den här kategorin redogörs det  för två personer, nämligen Natalie och Agneta.  Båda

beskriver sin samverkan som att de har dubbla roller, det som skiljer dem åt är att de har

olika förutsättningar för att genomföra den. Natalie berättar att hon har valt att ha dubbla

roller och hon har tydlig struktur i rollerna. Hon berättar vidare att hon känner att hon har

mycket tid till att planera och sköta dem på ett bra sätt. Natalie beskriver:

Aa alltså min, jag har ju inte jättemycket samverkan förutom att jag har mina

lektioner, och det har jag ju, idrottslektioner tisdag och torsdag morgon,

sen har jag ju IT resten utav min tid, som jag har led… inte är på fritids

[…] Så det är ju rätt mycket, 3, 4, 5, 6, 7, och sen kan jag ha någon

timme på måndagen om jag måste liksom, beroende på, så jag har ändå

rätt så mycket tid, ah.

Ovan förklarar Natalie sin samverkan och sina dubbla roller på ett sätt som tyder på att

hon har bra förutsättningar för att genomföra arbetet. Agneta har som nämnts ovan, också

dubbla roller i samverkan, fast med lite andra förutsättningar, hon förklarar: 

Ja, alltså det, det var roligt. Men, samtidigt så känner jag, alltså, får man tid

att  planera det,  så är det inga problem. Men ofta är det de som blir

problemet, att man ska va så mycket, hur ska jag förklara […] För det

blir  ju  mycket  att  man  hattar  lite  här  och  lite  där,  man  är  med  i

omklädningsrummet, och sen så är man ute på rasten i 10 minuter, och

sen, det är hela tiden, små, liksom, man går och släcker bränder lite

känner man ibland.

5.2.3 Fritidshemsläraren som assistent

Den  här  kategorin  redogörs  det  för  hur  fritidshemsläraren  Kristina  beskriver  sin

samverkan som assistent, för en elev under den obligatoriska skoldagen. Här beskriver

Kristina att hennes samverkan inte är självvald, samt att det enligt henne inte är det hon

är utbildad till.  Hennes huvudansvar är att stötta upp för en enskild elev i årskurs fem.
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Hon beskriver också att hon även är resurs till andra elever i klassen vid behov. Då fokus

hela dagarna ligger på den här eleven påtalar hon också att planeringstiden blir lidande.

Hon beskriver:

Ja, och sen hoppar man ju in om man säger och, resursar lite här och där, där

det behövs. Men huvudansvaret ligger ju egentligen på en viss, kille i

klassen  […]  Men  annars  har  jag  ju  ingen  planeringstid  rent  till

skolsamverkan,  nee  det  har  jag  inte  […]  Jag  tycker  väl  under

skolsamverkan att det känns lite bortkastat att, man räcker till, till en

elev. Jag vill  ju  som sagt  va räcka till,  till  betydligt  fler. Som man

tillexempel gör ute på en rast, om man har aktiviteter för alla om man

säger så. Än att punkta en kille, va gungvakt, eller fotbollsvakt eller

någonting, så att den här killen sköter sig ungefär.

5.3 Hur fritidshemlärarna beskriver att deras kompetens används i deras
yrkesroller

I  tredje  avsnittet  behandlas frågeställningen hur fritidshemslärarna beskriver  att  deras

kompetens används i deras yrkesroller.

Fem fritidshemslärare beskriver att deras kompetens används väl i  deras yrkesroller, det

är de som arbetar med en samverkan som på något sätt är kopplad till deras personliga

intressen och utbildning. Lina beskriver:

Den används som man förväntar sig, eller som jag förväntar mig […] Dels är

det mitt egna intresse, som gör att man själv söker fakta, och tycker att

det är roligt. Och, har gått på även utomhuspedagogik då på högskolan i

Jönköping, och, mycket är nog eget intresse också.

En fritidshemslärare, Kristina, anser inte att kompetensen används på rätt sätt i hennes

yrkesroll.  Hon  är  assistent  inom  samverkan.  Hon  beskriver  att  hon  inte  fått  någon

utbildning eller kompetensutveckling för sin typ av samverkan samt att hon känner att

hennes kompetens blir bortkastad i den rollen hon har. 

Gällande  kompetensutveckling  beskriver  fritidshemslärarna  på  Stadsskolan  och

Förortsskolan att det då och då händer att de får sådan, men att det finns mer behov av
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det.  De fritidshemslärare som arbetar  på Landsbygdsskolan  är  väldigt  nöjda med sin

kompetensutveckling, det beskriver Natalie på det här sättet: 

Mm, det är ju såhär att,  under min arbetstid här på den här skolan och i

kommunen,  beroende  på  hur  duktig  din  rektor  är  givetvis  men,

kommunen  är  duktiga  på  att  se  till  att  man  går  de  här

kompetensutvecklingarna,  och  det  är  det  man ska  göra  […] Ne  jag

tycker att, vi går ju på nätverksträffar, nu ska vi på en föreläsning här i

stan för, för fritids […] Det var vi på för några veckor sedan, vi  är

väldigt aktiva med det, kompetensutveckling hela tiden, så det tycker

jag nog.

5.4 Resultatsammanfattning

Resultatet visar att planeringen på fritidshemmet varierar beroende på enhetens behov,

men  den  håller  sig  under  fem  timmar  i  veckan.  Det  framkommer  även  att

planeringstillfällena kan vara under en och samma arbetsdag eller utspridda över hela

veckan,  beroende  på  vilken  enhet  fritidshemslärarna  arbetar  på.  Fritidshemslärarna  i

studien beskriver även att ansvarsfördelningen på majoriteten av fritidshemmen skiftar

dagligen, beroende på arbetstider och planerade aktiviteter.

 

Resultatet visar även att samtliga fritidshemslärare har olika roller inom samverkan, men

det framkommer även stora skillnader när det gäller planeringstid, undervisningstid och

andra  förutsättningar.  Några  fritidshemslärare  har  ett  tydligt  uppdrag  med  mycket

planeringstid  som  genererar  en  flexibel  arbetsdag.  Vissa  fritidshemslärare  har  flera

uppdrag i samverkan som betyder otydliga arbetsuppgifter och mindre planering till att

genomföra uppdragen. Resultatet visar också att det finns fritidshemslärare som har fått

rollen som assistent och resurs som samverkan, där nästan all planeringstid försvinner.

Resultatet  visar  också  att  fritidshemslärarnas  kompetens  används  i  både  skolans  och

fritidshemmets verksamhet i majoriteten av fallen. Det enda fallet där kompetensen inte

används är när fritidshemsläraren arbetar som elevassistent.
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6. Diskussion

I  följande  kapitel  presenteras  först  en  resultatdiskussion,  där  vi  diskuterar  varje

frågeställning  för  sig  mot  bakgrund av  tidigare  forskningsresultat,  som presenterats  i

bakgrunden. Därefter följer en metoddiskussion där vi diskuterar för och emot valet av

vår metod, samt hur vi tycker att kraven för delkriterierna i kvalitetsmåttet tillförlitlighet

har uppnåtts. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion

I  det  här  avsnittet  presenterar  vi  hur  våra  tre  frågeställningars  svar  förhåller  sig  till

tidigare  forskning,  samt  egna  reflektioner  kring  respektive  frågeställning.  För  att

förtydliga upplägget på resultatdiskussionen, har vi delat upp frågeställningarna i samma

underkategorier som i resultatet.

6.1.1 Hur fritidshemslärarna beskriver sina yrkesroller inom fritidshemmets
verksamhet

Vad det gäller fritidshemmets verksamhet delade vi upp den i två underkategorier, baserat

på  vår  intervjuguide  och  respondenternas  svar.  Den  första  delen  handlar  om

planeringstid. I  Anderssons  (2013)  studie  presenterades  det  att  fritidshemslärarnas

planeringstid var bristfällig,  då den hade en tendens att  minska på grund av de olika

uppdragen i den obligatoriska skolan. Det som tydliggjordes i vår studie var, att nästan

samtliga  fritidshemslärare  ansåg  att  de  behövde  mer  gemensam  planeringstid  i

arbetslaget för att sköta fritidshemsverksamheten på ett bra sätt. Därför anser vi då att

tiden  för  gemensam  planering,  precis  som  Andersson  (2013)  skriver,  är  bristfällig.

Fritidshemslärarna i vår studie nämner också att planeringen var uppdelad i tre delar:

arbetslagsplanering, självständig planering och konferenser. Detta ser enligt oss väldigt

bra  ut  på  pappret,  men  egna  erfarenheter  av  skolans  verksamhet  talar  för  att

konferenstiden  försvinner  på  diverse  möten,  rektorsinformation  och

kompetensutveckling.  På  grund av  detta  blir  det  alltmer  viktigt  att  den  självständiga

planeringen och arbetslagsplaneringen fungerar som den ska. Tyvärr skiljer sig tiderna

för  detta  från  vecka  till  vecka  beroende  på  enhetens  behov.  Det  blir  lätt  så  att

fritidshemslärarna får gå in och täcka upp i andra delar av verksamheten och därför blir

också tiderna för planering ofta lidande. 
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Den andra underkategorin är  ansvarsområden, vilket är något som Anderssons (2013)

studie nämner som ett problem ur fritidshemslärarnas perspektiv. Hennes studie visar att

fritidshemslärarnas  ansvarsområden  på  fritidshemmet  bara  blir  mer  och  mer

innehållsrika,  vilket  gör  att  de  till  slut  blir  otydliga.  Samtidigt  som  detta  sker,  blir

ansvarsområdena för fritidshemslärarna i den obligatoriska skolan större och tydligare,

vilket  gör  att  fokus  försvinner  från  deras  viktigaste  ansvarsområde,  det  vill  säga

fritidshemmets verksamhet.  Vår studie visar att  fritidshemslärarna ofta täcker upp för

varandra  och  arbetsområdena  på  fritidshemmet  skiftar  beroende  på  arbetstider  och

aktiviteter.  Vi ser tydliga kopplingar mellan resultat från tidigare forskning och vår egen

studie,  då  samtliga  fritidshemslärare  i  vår  studie  har  svårt  att  beskriva  tydliga

ansvarsområden på fritidshemmet. Däremot har de väldigt lätt för att tydliggöra deras

ansvarområden  inom den  obligatoriska  skolan,  vilket  är  precis  det  Andersson (2013)

presenterar i sin studie. 

6.1.2 Hur fritidshemslärare beskriver sin samverkan med den obligatoriska
skolan

Följande avsnitt delar vi in i tre underkategorier. Den första underkategorin handlar om

fritidshemslärarna med tydlig samverkan. I den här underkategorin ser vi direkt en tydlig

motsägelse  mellan resultaten  från vår  studie  och de från  tidigare forskning,  gjord av

Falkner  och  Ludvigsson  (2016)  respektive  Calander  (1999).  De  presenterar

fritidshemslärarna som assistenter och underordnade i en skolhierarki, vilket enligt deras

forskning  innebär  att  den  obligatoriska  skolan  bestämmer  vad  som  sker  i  deras

samverkan, samt att fritidshemslärarna har svårt att sätta gränser gentemot lärarna i den

obligatoriska  skolan.  Vårt  resultat  talar  i  detta  avseende  rakt  emot  den  tidigare

forskningens, eftersom fritidshemslärarna i den har en tydlig och flexibel samverkan, där

de själva sätter ramarna för den. Vår studie visar att gruppen fritidshemslärare med tydlig

samverkan, är den som är mest nöjd med den delen av yrkesrollen. Vi tror att en tydlig

faktor  i  detta  resultat,  är  att  fritidshemslärarna  med  mycket  planeringstid  för  sin

samverkan, ger goda förutsättningar för både deras uppdrag i samverkan och för arbetet

inom fritidshemsverksamheten. 

Den andra kategorin är  fritidshemslärarna med fler uppdrag inom samverkan. Den här

kategorins  resultat  talar  både  emot  och  för  resultaten  i  tidigare  forskning.  En  av

fritidshemslärarna har valt sina uppdrag själv, vilket innebär att hon har flera uppdrag
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inom samverkan, men att det finns bra förutsättningar för att genomföra dem på ett bra

sätt. Då hon inte är någon slags assistent, samt att hon styr sin samverkan själv, talar

hennes fritidshemslärarroll emot den tidigare forskningens resultat beskriven av Calander

(1999) samt  Falkner  och Ludvigsson (2016).  Den andre  fritidshemsläraren  i  den  här

underkategorin har också flera uppdrag inom samverkan, men resultatet  talar  för den

tidigare forskningens resultat, som nämnts ovan. Detta på grund av att uppdragen inom

samverkan tilldelats fritidshemsläraren på grund av enhetens behov och brist på resurser.

Här får fritidshemsläraren hoppa in där det behövs och, som hon själv beskriver, ”släcka

bränder” på skolan. På grund av detta anser vi att hon hamnar i en underordnad roll, där

hennes yrkesroll och kompetens används på ett felaktigt sätt. Vi anser även att gränsen

mellan att ha en bra samverkan och en mindre bra samverkan inte bestäms av själva

uppdragen, utan snarare av vilka förutsättningar som ges till fritidshemsläraren för att

utföra dem på ett bra sätt.

Den tredje  och sista  kategorin  i  det  här  avsnittet  handlar  om  fritidshemsläraren som

assistent. Vårt resultat för den här underkategorin är det som stämmer bäst överens med

det  som  beskrivs  i  tidigare  forskning.  Här  är  fritidshemsläraren  en  assistent  i

klassrummet, vilket innebär att hon oftast fokuserar på en enskild elev. Utöver det så

flyttas hon runt i olika klassrum för att stötta upp vid behov. Den här rollen tror vi tyvärr

är vanligare än vad vår studie visar, då vi både har sett den i olika verksamheter själva

och av uppgifter som vi fått  av tidigare kollegor. Fritidshemsläraren som får den här

rollen i samverkan med skolan blir ofta hierarkiskt nedtryckt och har svårt att påvisa sin

kompetens i verksamheten (Andersson, 2013; Calander, 1999; Falkner & Ludvigsson,

2016).

6.1.3 Hur fritidshemslärarna beskriver att deras kompetens används i deras

yrkesroller

Det här avsnittet handlar om fritidshemslärarnas kompetens och hur den används. Enligt

Calander (1999) har fritidshemslärare svårt att hävda sin kompetens, vilket är något som

resultatet  från  vår  studie  talar  emot,  eftersom fem av sex  fritidshemslärare  i  studien

beskriver att deras kompetens används väl i deras yrkesroll. Vi tror att en viktig faktor till

att det ser ut på det sättet, är att våra respondenter är pålästa och väl medvetna om vad

som krävs för att stärka sin yrkesroll. Vi ser tydliga tendenser till det, när de beskriver hur

mycket de själva styr och kan påverka sin yrkesroll. 
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6.2 Metoddiskussion

I studien har vi använt oss av en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer. Vi hade

från början tänkt använda oss av en kvantitativ enkätundersökning, där vi enbart skulle

fokusera på samverkan, men insåg relativt snabbt att det hade blivit väldigt tidskrävande.

Hade vi genomfört enkätundersökningen hade vi fått ett större underlag, som varit mer

generaliserbart, dock hade det varit ett väldigt ytligt resultat där vi inte hade fått en lika

stor  insyn  i  respondenternas  yrkesroller.  Därför  valde  vi  istället  att  använda  oss  av

intervjuer och istället bredda syftet till att undersöka hela fritidshemslärarens yrkesroll.

Vi är nöjda med beslutet och anser att vi har fått fram det material vi var ute efter från

början.  Vi  diskuterade  flera  gånger  om  vilken  typ  av  intervjuer  vi  skulle  använda.

Fokusgruppsintervjuer  ansåg vi skulle  vara svåra att  boka upp,  då det  är  känsligt  att

plocka många fritidshemslärare från samma skola, under samma tid. Detta hade också

inneburit att respondenternas svar kunnat påverkas av relationerna emellan dem, samt att

det  hade  blivit  svårare  för  oss  som  intervjupersoner  att  hålla  intervjun  inom  rätt

ämnesområden.

Vi valde istället att sitta enskilt med en respondent i taget och utföra en semistrukturerad

intervju  där  de  fick  gott  om  tid  att  kolla  igenom  frågorna  i  vår  intervjuguide  och

förbereda sig. Det gjorde vi för att skapa en trygghet mellan oss och respondenterna,

samt för att vi ansåg att svaren förmodligen skulle bli mer genomtänkta och utvecklade,

när frågan kom under intervjun. Anledningen till att vi valde semistrukturerad intervju,

var att vi ville ha tydligt strukturerade frågor, men samtidigt ha möjlighet att hålla en

avslappnad dialog med respondenterna i form av följdfrågor inom ämnet. Intervjuerna

höll på mellan åtta och tretton minuter i ren inspelningstid, vilket vi var väldigt nöjda

med. Vi tror att det var en rimlig tid att hålla på, då vi skulle hinna transkribera allt och

hålla oss inom vårt syfte. Hade vi suttit mycket längre, hade vi också behövt mycket mer

tid  till  att  sortera  ut  det  vi  skulle  använda  och  för  att  hitta  bra  information  i

transkriberingen. Med tanke på att det var första gången vi använde oss av intervjuer, var

det svårt att beräkna hur många frågor och följdfrågor vi skulle ha för att hålla intervjun
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levande och intressant.  Vi anser dock att intervjuerna blev väldigt avslappnade och att

respondenterna kändes lugna och trygga under intervjuerna.

Urvalet i studien var sex fritidshemslärare från tre olika enheter i samma kommun. Dessa

enheter  var  belägna  på  platser  med  olika  upptagningsområden.  Det  var  en  enhet  i

förorten,  en mitt  i  stadskärnan och en ute på landsbygden. Detta anser vi var ett  bra

beslut, då vi såg tydliga skillnader, beroende på var enheterna var belägna. Vi anser att vi

hade behövt ett större underlag för att dra mer långtgående slutsatser och för att kunna

generalisera i ett större perspektiv. På grund av tidsbrist kände vi dock att det inte var

realistiskt att skapa ett större underlag för studien. Något vi anser kan ha påverkat studien

var att alla respondenter arbetat många år inom skolan och att de därför kan ha hunnit

forma  yrkesrollerna  på  ett  sätt  som gynnat  dem.  Vi tror  att  om  vi  intervjuat  yngre

personer  som inte  arbetat  lika  länge  inom skolan,  hade  kanske  resultatet  visat  något

annat, då kanske det hade stämt mer med resultatet från den tidigare forskningen.

Kvalitetsmåttet tillförlitlighet är enligt Bryman (2011) uppdelat i fyra delkriterier. Det

första  kriteriet  trovärdighet  har  vi  uppnått  genom  att  skicka  resultatet  till  alla

respondenter, för att på så sätt få en respondentvalidering, där de ser om vi har tolkat och

analyserat deras intervjuer på rätt sätt. Det andra kriteriet är överförbarhet, vilket vi har

uppnått genom att vi noggrant och djupgående beskrivit alla delar i processen. Tredje

kriteriet pålitlighet, har vi försökt uppnå genom att visa läsaren hur forskningsprocessen

har gått till, detta genom en tydlig beskrivning av de olika faserna i processen. Fjärde och

sista kriteriet handlar om möjlighet att styrka och konfirmera. Här har vi försökt att helt

arbeta bort personliga åsikter och värderingar, vilket kan vara väldigt svårt. Vi anser att vi

har  lyckats  med  det  till  stor  del,  men  tyckte  under  delar  av  studien  att  det  var

problematiskt att skilja på egna erfarenheter och det som framkom i intervjuerna. Detta

på grund av att  vi  tidigare arbetat  och haft  verksamhetsförlagd utbildning på alla  de

studerade enheterna. Vi har dock försökt utelämna all tidigare vetskap om enheterna och

bara fokuserat på det materialet vi samlat in från intervjuerna. 

6.3 Vidare forskning och framtida användningsområde

Vi hoppas att vår studie kan ge ökad förståelse för hur fritidshemslärarnas yrkesroller ser

ut i verkligheten. Vi önskar också att den ska bidra med kunskap till fritidshemslärare,
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som funderar  över  vilka  möjligheter  och  vilken  bredd det  finns  inom yrket.  Vi som

nyutbildade fritidshemslärare hade velat ha en liknande studie, där vi kan läsa om vilka

förutsättningar vi kan få som framtida yrkesutövare. Därför hoppas vi att den här studien

kan fylla en liknande funktion till de fritidshemslärare som examineras i framtiden. En

studie  som  den  här  behövs  enligt  oss,  då  nästan  allt  inom  fritidshemsläraryrket  är

individuellt, samt att kunskapen om hur vittomfattande yrket kan vara är väldigt liten. 

Den vidare forskning inom området vi gärna ser, är att andra bygger vidare på det vi

redan har gjort. Vi anser att den här studien hade gynnats av ett större underlag för att på

så sätt kunna generalisera mer över fritidshemslärarnas yrkesroller. Med andra ord skulle

en kvantitativt inriktad studie, med ett stort och representativt urval, kunna fylla en viktig

funktion.

25



Referenslista

Andersson, B. (2013). Nya fritidspedagoger – i spänningsfältet mellan tradition och nya

styrformer. Umeå: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Braun,  V.,  &  Clarke,  V. (2006).  Using  thematic  analysis  in  psychology.  Qualitative

Research in Psychology, 3(2), 77-101.

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

Calander,  F.  (1999).  Från  fritidens  pedagog  till  hjälplärare.  Fritidspedagogers  och

lärares

yrkesrelation i integrerade arbetslag. Uppsala.

Denscombe,  M (2018).  Forskningshandboken  för  småskaliga  forskningsprojekt  inom

samhällsvetenskaperna. Johanneshov: MTM.

Eriksson-Zetterquist,  U.,  & Ahrne,  G. (2015) Intervjuer. I  Ahrne,  G.,  & Svensson, P.

(Red). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.

Falkner,  C.,  &  Ludvigsson,  A.  (2016).  Fritidshem  och  fritidspedagogik  [Elektronisk

resurs] : en forskningsöversikt. Lund: Kommunförbundet Skåne.

Haglund, B. (2004). Traditioner i möte: en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete

med samlingar i skolan. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2005. Göteborg.

Hippinen,  A.  (2011).  Yrkesroll  i  förändring.  I  Pihlgren,  A.S.  (Red).  (2011).

Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan. (s. 29-47). Lund:

Studentlitteratur.

Hjelte,  J.  (2005).  Samarbete  i  Gränsland  :  Om  Relation  Och  Kommunikation  i

Samarbete Mellan Skola Och Barnomsorg. Diss. Umeå: Umeå universitet. Umeå.

26



Kvale  S.,  &  Brinkmann,  S.  (2014)  Den  kvalitativa  forskningsintervjun.  Lund:

Studentlitteratur.

Marton, F., & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.

Patel, R., & Davidson, B (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Persson,  S.  (2008).  Forskning  om  villkor  för  yngre  barns  lärande  i  förskola,

förskoleklass och fritidshem. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Pihlgren, A.S. (red.) (2011). Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och

i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Skollagen (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Skolverket (2014). Allmänna råd med kommentarer Fritidshem. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:

reviderad 2016. Stockholm: Fritzes.

Trost, J (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

27



Bilagor

Bilaga 1

Samtyckesblankett

Information angående dagens intervju. 

Syftet med vår intervju är att undersöka hur olika fritidslärartjänster kan vara utformade
samt att undersöka hur ni upplever att skolan tar till vara på era kompetenser som lärare i
fritidshem.

Vi kommer att genomföra en semistrukturerad intervju där vi har ett antal fasta frågor,
men vi kommer även under intervjuns gång ha en fri dialog där det finns utrymme för att
reflektera ytterligare. 

Den information som ni ger oss kommer att spelas in, för att sedan transkriberas och
bearbetas under fingerade namn. Informationen kommer enbart att lagras på våra egna
datorer och telefoner. Du som respondent deltar i den här studien helt frivilligt och har
därmed rätt att avbryta intervjun och ditt deltagande i studien när som helst, tills det att
studien är godkänd och publicerad. 

Vid signatur har du läst igenom och godkänt informationen om vår studie

1

Datum ________

Intervjuperson 1: Albin Carlsson – signatur _________________________

Intervjuperson 2: Tobias Annér – signatur __________________________

Respondent: - Namnförtydligande ________________________________

   
   Signatur __________________________________________



Bilaga 2

Intervjuguide

1. Vilken utbildning har du inom skolvärlden?

2. Hur länge har du arbetat inom skolan? 

- Hur länge har du arbetat på denna skolan 

- Vad har du för sysselsättningsgrad?

3. Hur ser din tjänst ut i fritidshemmets verksamhet idag? 

- Hur mycket planering har du?

- Har du något speciellt ansvar?

4. Har den ändrats något under tiden du arbetat?

- Vad tycker du om de eventuella förändringarna?

5. Hur ser din tjänst ut i samverkan med skolan? 

- Hur mycket planering har du? 

- Hur mycket undervisningstid har du under en vecka?

6. Upplever du att du har tillräcklig kompetens för din typ av samverkan? 

- Har du gått någon utbildning eller kompetensutveckling för att påverka det?

7. Har detta ändrats under tiden du arbetat i skolans verksamhet? 

- Vad tycker du om de eventuella förändringarna?

8. Hur anser du att din kompetens används i din tjänst som helhet?

9. På en skala från 1-10, hur nöjd är du med din tjänst som fritidshemslärare?

10. Om du hade fått utforma din tjänst själv, hur hade den sett ut då?
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