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”Jag vill inte bara vara någon hjälpreda, jag vill ses som en kompetens” 

- En intervjustudie om fritidslärares kompetensanvändning under den obligatoriska skolan   

 

”I don’t want to be just a helper, I want to be seen as useful and competent” 

- An interview study about after school teachers use of competence during compulsory 

school 

Antal sidor: 30 

Studiens syfte är att undersöka hur fritidslärare uttrycker att deras kompetens tas tillvara i de 

arbetsuppgifter som de har under den obligatoriska skolan. Studien är kvalitativ och empirin 

utgörs av intervjuer med sju fritidslärare, som är valda utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Resultatet visar att deltagarna antar olika roller under den obligatoriska skolan med 

varierande arbetsuppgifter. Arbete med sociala relationer nämns som en av fritidslärares 

främsta kompetens och som de har användning för i alla roller under den obligatoriska 

skolan. Det framkommer att många deltagare vill arbeta mer fritidspedagogiskt i den 

obligatoriska skolan än vad de gör i dagsläget. De nämner bland annat att de vill ägna sig mer 

åt värdegrundsarbete samt få komplettera den teoretiska klassrumsundervisningen med 

praktisk undervisning. Även rollen som rastvärd nämns som ett förbättringsområde där 

fritidslärares kompetens hade kunnat tillvaratas mer än i nuläget. Ett nära samarbete med 

klasslärare ses som en förutsättning för att kunna utveckla fritidslärares yrkesroll. 
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1. Inledning 

Fritidslärares yrkesroll och uppdrag under den obligatoriska skoldagen är inte definierad i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11] (Skolverket, 2018). 

Vi har genom den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen och övrigt arbete på skolor 

och fritidshem noterat att fritidslärare har många olika typer av roller under den obligatoriska 

skoldagen. Rollerna kan innebära allt från att undervisa i ett ämne, vara resurs i klassrum, 

agera som elevassistent eller vikariera som klasslärare. Andersson (2013) skriver att under 

1990-talet fick fritidslärarna en vag hjälplärarroll som skapades utifrån skolans behov. Vi har 

reflekterat över om rollerna som vi har sett fritidslärarna anta under den obligatoriska skolan 

fortfarande utgår ifrån att vara den hjälplärare Andersson (2013) beskriver.     

Då vi snart själva är färdigutbildade fritidslärare har vi funderat över hur fritidslärare 

uppfattar hur rollerna under den obligatoriska skolan stämmer överens med deras kompetens. 

För oss är det viktigt att hitta en arbetsplats där vi får ta tillvara på den kompetens vi besitter 

även under den obligatoriska skoldagen. Därför vill vi undersöka hur fritidslärare själva 

resonerar kring sin yrkesroll under den obligatoriska delen av skolan. Vi upplever frågan som 

relevant både för blivande och verksamma fritidslärare.
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2. Bakgrund 

I detta kapitel förklaras begrepp som är återkommande i studien för att underlätta förståelsen 

för innehållet. Fritidshemmets historik och fritidslärares uppdrag beskrivs. Kapitlet behandlar 

även fritidslärares kompetens och roll i samverkan under obligatorisk skoltid med tidigare 

forskning.  

 

Begrepp 

Fritidslärare - Avser lärare som arbetar i fritidshem med fritidspedagogexamen (---2001), 

lärarexamen med inriktning fritidshem (2001–2011) eller grundlärarexamen med inriktning 

fritidshem (2011--). 

Klasslärare - Avser lärare som har ansvar för en klass med grundlärarexamen mot F-3, 4–6 

eller motsvarande utbildning. 

Fritidshem - Avser den verksamhet som bedrivs före och efter den obligatoriska skoldagen. 

Obligatoriska skolan - Avser delen av skolan som innefattar skolplikt. 

 

Fritidshemmets historik 

Johansson (2011) beskriver att förlagan till det fritidshem vi känner idag är arbetsstugan som 

startade i slutet av 1880-talet. Arbetsstugan var en form av social fattigvård och skulle främst 

ge omsorg till fattiga barn vars föräldrar arbetade utanför hemmet. I arbetsstugan fick barnen 

äta ett mål mat samt lära sig hur viktigt arbete är för deras framtida liv. Genom arbete skulle 

barnen fostras till att ha självdisciplin, vara ärliga och flitiga. Rohlin (2001) menar att 

begreppet arbete då innefattade sätt att disciplinera barn på genom att de till exempel skulle 

lära sig passa tider och fullfölja arbetsuppgifter. Under 1930-40talet blev arbetsstugorna 

istället eftermiddagshem, här fanns det möjlighet till rekreation, utöva fritidsintressen samt 

göra läxor (Johansson 2011 & Rohlin 2001). Rohlin (2001) skriver att eftermiddagshemmens 

verksamhet fortfarande riktade sig till arbetarklassens barn men att fokus nu ändrats från 

arbete till fritid.  
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I slutet av 1940-talet tillsattes en statlig kommitté från Socialdepartementet Johansson (2011). 

Kommittén skrev en rapport om situationen för, och innehållet i, daghem och skolor vilket 

även inkluderade eftermiddagshem. Kommittén föreslog att eftermiddagshemmens lokaler 

skulle flyttas närmare skolans samt att verksamheterna borde skapa ett gott samarbete till 

varandra. Kommittén ville även att eftermiddagshemmen skulle byta namn till fritidshem. 

Arbetet kommittén föreslagit gick dock trögt och först i slutet av 1950-talet nämndes 

begreppet fritidshem från Socialstyrelsen. Under 1960- och 70-talet ökade behovet av 

barnomsorg och en stor utbyggnad av fritidsverksamheten genomfördes. 1974 kom rapporten 

Skolans inre arbete [SIA] från Barnstugeutredningen där det föreslogs en ny form av 

fritidshem som skulle samverka med skolan. Tillsammans med det traditionella 

fritidshemmet skulle det också finnas ett så kallat öppet fritidshem och personal från skola 

och fritidshem skulle ingå i arbetslag för att gemensamt ansvara för barnens hela dag. Det 

öppna fritidshemmet startade på försök på ett antal platser i landet men utvärderingen från 

mitten av 1970-talet visade att det inte var så lätt för fritidshem och skola att samverka, då de 

hade för olika traditioner och pedagogiska kulturer. Johansson (2011) skriver att det öppna 

fritidshemmet inte lyckades speciellt bra och på de flesta platserna fortsatte fritidshem och 

skola att vara separata. Något som bidrog till uppdelandet av verksamheterna var att de hade 

olika huvudmän både på statlig och kommunal nivå. Under 1980-talet fortsatte staten att 

undersöka hur samverkan mellan skola och fritidshem skulle förstärkas genom en utredning 

av Fritidshemskommittén. Kommittén fastslog att skola och fritidshem bör samverka 

eftersom de arbetar med samma barn och har ett gemensamt uppdrag. Även denna kommitté 

vill att skola och fritidshem ska vara lokaliserade i anslutning till varandra och försök gjordes 

där verksamheterna delade lokaler. Under 1990-talet försämrades statens resurser samtidigt 

som utbyggnaden av fritidshemsplatser fortsatte. Många av dessa platser skapades på 

fritidshem som var förlagda i gemensamma lokaler med skolan. Styrningen av skola och 

fritidshem förändrades under denna tid så att de fick samma huvudman. 1994 kom en ny 

läroplan där fritidshemmet blev en del av skolans verksamhet. Rohlin (2001) menar att under 

1990-talet skapades en utbildningssyn där frasen ”ett livslångt lärande” blev centralt. Frasen 

tillkom från att fritidshemmets verksamhet nu ingick i begreppet utbildning och eleverna gick 

i skola även under fritidshemstid. Den förändrade utbildningssynen och omorganisationen av 

skola, fritidshem och förskola ledde till att det skapades arbetslag med klasslärare, 

fritidslärare och förskollärare.  
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Fritidslärares uppdrag 

Fritidslärarnas uppdrag utgår från Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2018). Där står det att undervisningen i fritidshemmet ska utgå 

från skolans värdegrund och uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som finns 

beskrivet i del 1 och 2 av läroplanen. Fritidshemmet beskrivs i kapitel 4 i samma läroplan där 

syfte och centralt innehåll för verksamhetens undervisning finns specificerat. Skolverket 

(2011) skriver att fritidslärare rör sig i ett gränsland mellan skola och omsorg och att yrket 

har skapats utifrån en stark påverkan från både förskola och skola. Fritidslärare är verksamma 

i fritidshem, skola och förskoleklass och möter därför under en arbetsdag skilda verksamheter 

med olika krav och syften. Fritidslärare ska erbjuda eleverna en fritidshemsverksamhet som 

ger meningsfull fritid samt stödjer och stimulerar utveckling och lärande. De ska även 

komplettera förskoleklassen och den obligatoriska skolans verksamhet och bidra till ökad 

måluppfyllelse. Fritidslärare förväntas binda ihop lärandet som sker på fritidshemmet med 

kunskaper och erfarenheter eleverna får från skolan och platser utanför dessa verksamheter. 

Skolverket (2011) menar att det krävs skäliga arbetsvillkor för fritidslärare för att de ska 

kunna bedriva en verksamhet som lever upp till fritidshemmets uppdrag.  

Genom skollagen (SFS 2010:800) fick fritidshemmet ett tydligare uppdrag med fokus på att 

ur ett helhetsperspektiv stimulera elevers utveckling och lärande. Det har medfört att 

fritidshemmet fått tydligare koppling till förskoleklassen och den obligatoriska skolan. På 

många skolor förekommer det väl utvecklad samverkan i form av integrerade lokaler och 

personal i olika verksamheter arbetar tillsammans. Helhetsperspektivet innebär att olika delar 

i elevers lärande och utveckling hör ihop och påverkar varandra (Skolverket, 2014). 

Skolverket (2018) skriver att lärare ska samverka med övriga lärare på skolan för att elever 

ska nå utbildningsmålen. Samverkan ska organiseras så att elever har möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar samt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Det är 

rektor som ansvarar för att göra det möjligt för fritidshemmet, förskoleklassen och skolan att 

samverka (Skolverket, 2014). Bilden av fritidslärares uppdrag är otydligare jämfört med 

klasslärares uppdrag för rektorer och fritidslärares kollegor enligt Andersson (2013). Detta 

beror på att klasslärare främst arbetar med kognitivt och skolämnesrelaterat lärande medan 

fritidslärare arbetar med värdegrund, relationer, sociala färdigheter och olika estetiska 

uttrycksätt. Klasslärare och fritidslärare delar heller inte samma ord och begrepp i sina 

verksamheter vilket skapat uppdelning och svårigheter mellan dem. Andersson skriver dock 

även att fritidslärares arbete under den obligatoriska skoldagen ses som ett viktigt tillskott till 



   
 

5 
 

skolans värdegrundsarbete och strävan efter helhetssyn på eleverna. Även Hansen (1999) 

beskriver att klasslärare och fritidslärare har olika utgångspunkter i sina yrken, där klasslärare 

har en tydligare ledarroll samt kategoriserar och avgränsar sin undervisning starkare än 

fritidslärare. Yrkesgrupperna ser lärande ur olika perspektiv där klasslärare strävar efter 

specifikt kunskapsinnehåll i undervisningssituationer medan fritidslärare främst ser vikten av 

att elever ska stimuleras till ett generellt lärande. 

Det finns en svårighet i fritidslärares uppdrag eftersom de fått en dubbel yrkesroll där de 

medverkar i både obligatorisk skola och fritidshem (Hansen, 1999). Vidare menar Hansen att 

den dubbla yrkesrollen medför en påtvingad mental omställning eftersom verksamheterna har 

olika syften, förutsättningar och arbetssätt. Eftersom verksamheterna skiljer sig åt blir 

fritidslärares arbetsdag splittrad med ytligare arbetsuppgifter och möten med ett större antal 

elever i olika gruppsammansättningar. Det kan leda till att fritidslärare antar en vagare roll 

som lärare under den obligatoriska skolan eftersom de försöker uppnå något de egentligen 

inte har kompetens för. Även Hippinen (2011) skriver att många fritidslärare upplever att 

deras yrke består av olika roller då de har flera olika typer av arbetsuppgifter under 

arbetsdagen. Detta innebär att fritidslärare använder sig av olika förhållningssätt till barnen 

beroende på om de möter dem under fritidshemstid eller under obligatorisk skoltid. De olika 

roller och förhållningssätt som fritidslärare tvingas växla mellan under arbetsdagen menar 

Haglund (2004) gör att yrkesrollen kan upplevas som komplicerad. 

 

Fritidslärares kompetens 

Fritidslärares kompetens består av arbete med grupprelationer, barns sociala utveckling och 

lärande genom praktiska och konkreta sammanhang enligt Hansen (1999). Författaren 

beskriver hur fritidslärare själva ser på sin kompetens och då framkommer det att lyhördhet, 

flexibilitet, förmåga att tolka och förstå barn och deras behov samt vara ett stöd i barns 

lärande är väsentliga för yrket. Andersson (2013) menar att kunskap om relationer är grunden 

för den fritidspedagogiska kompetensen. Fritidslärares arbete ska utgå från behov och 

intressen i elevgruppen och för att klara det arbetet krävs goda kunskaper om grupprocesser. 

Andersson anser även att viktiga kompetenser för fritidslärare är att kunna samarbeta och 

vara skickliga på att möta olika personligheter och familjer. I detta ingår att skapa goda 

relationer till elever och vuxna, ha ett öppet förhållningssätt samt vara tydlig och flexibel. 

Även Skolverket (2007) skriver att en viktig kompetens för fritidslärare är att kunna samspela 

och kommunicera med samtliga elever och deras föräldrar. Det är även viktigt att fritidslärare 
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kan planera och genomföra en verksamhet som är anpassad till de behov som finns både hos 

enskilda elever och elevgruppen. Fritidslärare ska också kunna kritiskt granska verksamheten 

för att sedan utveckla den. Dahl (2014) menar att fritidslärare strävar efter att skapa starka 

kontakter till elever i syfte att de ska anförtro sig om sina egna relationer. Färdigheter som 

behövs för att bygga relationer är att vara tillgänglig, lyhörd, hålla löften och skapa dialoger. 

Det krävs dock att fritidslärare har olika tillvägagångssätt för att bygga relationer till olika 

elever. 

Dahl (2014) har i sin avhandling genomfört observationer och gruppintervjuer av och med 

fritidslärare i syfte undersöka fritidslärares arbete med elevers relationer. Fritidslärarna i 

studien beskriver enligt Dahl att de har ett förhållningsätt som innebär att de arbetar för att 

underlätta möten mellan elever och att eleverna ska kunna delta i aktiviteter tillsammans. 

Fritidslärarna gör detta genom att organisera och vara delaktiga i aktiviteter med elever samt 

genom att övervaka och ha kontroll över regler i elevers relationer. Dahl menar vidare att 

fritidslärarna kan undvika att agera direkt när elever hamnar i konflikter för att istället 

avvakta och se hur eleverna själva löser problemet. Fritidslärarna griper dock in om 

eleven/eleverna inte lyckas för att kunna stödja relationen och gemenskapen. Fritidslärarna 

visar sig som förebilder i det sociala spelet för att visa för elever hur de själva kan agera i 

olika situationer. Avsikten med detta är att eleverna ska lära sig strategier som ger tillträde till 

olika gemenskaper samt att eleverna ska lära sig delta i grupp och hitta en roll som passar.  

Fritidslärare har utvecklat en yrkesidentitet som innebär att de kan växla mellan formella och 

informella lärandesituationer (Andersson, 2013). Johansson (2011) menar att en viktig 

kompetens för fritidslärare är att förstå samspelet mellan formellt och informellt lärande. Det 

informella lärandet förklarar Skolverket (2011) som ett lärande där erfarenheter skapas i 

samspel med andra utan att eleverna nödvändigtvis reflekterar över lärandet. 

 

Fritidslärare i samverkan 

Hansen (1999) skriver att arbete i arbetslag har skapat möjlighet för samarbete och 

samverkan, men det har även skapat en arbetsmiljö där underordning kan ske eftersom 

medlemmar i arbetslagen inte alltid uttrycker sin åsikt av rädsla att skapa konflikter. 

Fritidslärare har ett annat arbetssätt med andra strukturer och förutsättningar från sin 

verksamhet än vad som finns i den obligatoriska skolan. Hansen menar vidare att fritidslärare 

som samverkar i den obligatoriska skolan tenderar att fokusera på innehåll och resultat istället 
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för på elevers generella utveckling. Det gör att fritidslärares unika kompetens i det samlade 

arbetslaget riskerar att förbises. För att undvika detta bör fritidslärares arbete under den 

obligatoriska skolan innehålla särskilda områden som avgränsas tydligt. Harmoni i 

samverkan mellan klasslärare och fritidslärare uppstår endast på två sätt enligt Calander 

(1999). Antingen underordnar sig fritidslärare sig klasslärare eller så antar de ett 

skolpedagogiskt perspektiv under den obligatoriska skolan. Med skolpedagogiskt perspektiv 

menar Calander (1999) att syftet med undervisningen är att stärka elevernas kognitiva 

kunskaper och färdigheter, till skillnad från fritidshemspedagogiken som främst syftar till 

social fostran.  

Pálsdottir (2012) skriver att fritidslärares ansvar och yrkesroll är otydliga och att det finns en 

klyfta mellan fritidslärare och klasslärare. Det resulterar i att erfarenheter och idéer sällan 

utbyts, trots att det handlar om samma elever och att verksamheterna äger rum i samma 

lokaler. Andersson (2013) har genomfört en avhandling där syftet är att undersöka hur 

fritidslärare påverkas och förhåller sig till de utökade kraven på redovisning av kvalitet och 

bedömning som tillkommit deras yrkesutövning. Metoden som användes var enkäter och 

intervjuer av fritidslärare och rektorer. Andersson (2013) drar slutsatsen att fritidslärares 

arbete under den obligatoriska skoldagen är utformat på så olika sätt att det antingen kan leda 

till en förstärkning eller försvagning av yrkesrollen. Fritidslärare i studien kunde uppleva 

arbetsuppgifterna under den obligatoriska skolan som ett tillskott till yrket eller som otydliga 

och svårdefinierbara. Andersson (2013) anser att fritidslärare som upplever sitt arbete som 

otydligt får en underordnad roll och fungerar som inhoppare i den obligatoriska skolans 

arbete. Dessa inhopp får negativ inverkan på fritidshemmets verksamhet, vilket är 

fritidslärares huvuduppgift (Andersson, 2014). Vidare menar Andersson att fritidslärare 

upplever att de förväntas vara flexibla och ha möjlighet att rycka in där behov finns under den 

obligatoriska skolan, till exempel för att möjliggöra halvklassundervisning. Skolverket (2000) 

menar att fritidslärare används som resurslärare, vikarierande lärare eller som ordinarie lärare 

under den obligatoriska skolan i besparingssyfte. 

Fritidslärare som ansvarar för undervisning under obligatorisk skoltid har enligt Andersson 

(2013) inte samma villkor som klasslärare för reflektion, planering och utvärdering av 

undervisningen. Det gör att möjligheterna till att utveckla kompetensen inom ansvarsområdet 

riskerar att begränsas. Eftersom fritidslärare är föreskrivna att arbeta under den obligatoriska 

skoltiden men att klasslärare inte är skyldiga att närvara under fritidshemmets 

verksamhetstid, innebär det att klasslärare får betydligt kraftigare resurser till sin verksamhet 
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än vad fritidslärare får till sin (Calander, 1999). Även Andersson (2013) anser att fritidslärare 

ofta får sämre förutsättningar för deras verksamhet när det gäller fördelningen av tid och 

resurser mellan obligatorisk skola och fritidshem. 

Hansen (1999) anser att fritidslärares tillträde till den obligatoriska skolan inte 

problematiserats ordentligt. Författaren menar även att klasslärare har högre samhällelig 

status än fritidslärare, detta eftersom skolan till skillnad från fritidshemmet är en obligatorisk 

verksamhet. Calander (1999) menar att oavsett hur fritidslärare agerar i integrerade arbetslag 

med klasslärare får de anta en stödjande, underställd hjälproll i den obligatoriska skolan. 

 

Fritidslärares yrkespraktiker 

Haglund (2004) beskriver olika yrkespraktiker som fritidslärare tillhör under den 

obligatoriska skoltiden. Författaren skriver om den avgränsande fritidsläraren som ingår i en 

socialt inriktad praktik. Speciellt för denna grupp är en vilja att avgränsa sig från 

skolverksamheten och vara självständiga från övriga klasslärares undervisning. Fritidslärarna 

har även en stark drivkraft av att stödja och utveckla elevers sociala utveckling och trygghet. 

Trygghet ses som grunden för lärande, därför blir det centralt att uppmärksamma och avsätta 

tid för eleven. Den avgränsande fritidsläraren genomför sin skolsamverkan till största del i 

fritidshemmets lokaler, dock finns tillfällen där fritidslärare samverkar i klassrummet 

tillsammans med klasslärare. Dessa fritidslärare har planeringstid tillsammans med 

klasslärare de samverkar med men tiden används mestadels till att diskutera enskilda elever. 

Utformning av planerade aktiviteter genomför fritidslärarna till största del själva. De 

avgränsande fritidslärarna vill använda sig av aktiviteter som de anser kompletterar 

undervisningen i klassrummet så som drama, bild, dans och lek. Aktiviteterna används till 

stor del för att stärka elevernas självförtroende, sociala förmågor och motorik.  

Den skolinriktade praktiken beskriver Haglund (2004) som att fritidslärare arbetar med 

traditionella arbetssätt från den obligatoriska skolan för att utveckla elevers kunskaper mot 

konkreta kunskapsmål. Arbetet kan ske i klassrummet, fritidshemmets lokaler eller i den 

obligatoriska skolans och fritidshemmets gemensamma rum. I den skolinriktade praktiken 

kan fritidslärare fungera som en resurs/assistent till klasslärare eller som ett stöd till enskilda 

elever. Arbetet som resurs/assistent är oftast inget fritidslärarna är nöjda över utan de har 

hamnat där eftersom det saknas andra alternativ, främst beroende av brist på lokaler och egen 

planeringstid. Fritidslärarna kan också ha egna aktiviteter där de oftast är huvudansvariga för 
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planering och innehåll, vilket de för det mesta inte är när de fungerar som resurs i 

klassrummet. Fritidslärare som arbetar i denna praktik kan uppleva att de tar ett steg tillbaka i 

klassrummet eftersom de känner sig främmande för klasslärares sätt att undervisa, därför låter 

de klasslärare sätta ramar och strukturer för verksamheten. Fritidslärare kan också anse att det 

är naturligt att hålla sig i bakgrunden eftersom de upplever att under skoltid ska arbetet ske på 

det traditionella sätt som används av klasslärare. Detta gör att lärandet som sker i 

klassrummet sker under starkt inflytande av klasslärare och fritidslärare tillför inte speciellt 

mycket med sin kompetens. Haglund (2004) anser att fritidslärare som arbetar i den 

skolinriktade praktiken och innehar en position som resurs/assistent bidrar till en 

deprofessionalisering av fritidslärares yrke. Detta eftersom fritidslärare saknar inflytande över 

innehåll och utformning av verksamheten.  

Haglund (2004) belyser också den traditionsintegrerade praktiken där fritidslärare, 

förskollärare och klasslärare samarbetar i gemensamma arbetslag som präglas av en 

acceptans för allas yrkestraditioner. I dessa arbetslag används de samlade lärarnas skilda 

kunskaper och intressen för att sträva mot ett gemensamt mål. Fritidslärarnas arbete under 

skoltid kan då variera mellan att ha ett traditionellt fritidspedagogiskt eller traditionellt 

skolinriktat innehåll. Det som har lett till att göra den integrerade praktiken möjlig anser 

Haglund (2004) är att klasslärarna har accepterat fritidslärarnas intresseområden men även att 

fritidslärarna har gått med på att självständigt utföra undervisning riktad mot skolans 

kunskapsmål. Haglund menar vidare att denna samverkan mellan olika lärare från början inte 

var problemfri. Det fanns en känsla i arbetslagen av att lärarna inkräktade på varandras 

områden när de fritt kunde röra sig mellan den obligatoriska skolans och fritidshemmets 

lokaler och material. Det positiva med denna integrerade praktik enligt Haglund (2004) är att 

medlemmarna i arbetslaget arbetar väldigt nära vilket ger nya intryck av arbetssätt. Det ger 

även tillfälle att tillsammans analysera och utveckla verksamheten samt att samtala om 

funderingar kring enskilda elever.    
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3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fritidslärare uttrycker att deras kompetens tas 

tillvara i de arbetsuppgifter som de har under den obligatoriska skolan. Från syftet 

formulerades följande frågeställningar: 

 Hur beskriver fritidslärare sina arbetsuppgifter inom den obligatoriska skolan? 

 Anser fritidslärare att deras kompetens tas tillvara under den obligatoriska skolan och 

i så fall hur? 
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4. Metod 

Denna del av uppsatsen beskriver vilka tillvägagångssätt som har använts för att samla in och 

analysera material, hur urvalet har gått till, hur material och resultat har analyserats samt 

studiens tillförlitlighet och de forskningsetiska aspekterna.  

 

Val av metod 

Studien är kvalitativ där datainsamlingen utgörs av semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju innebär att det finns ett visst antal förbestämda frågor som ska 

behandlas. Den som blir intervjuad har möjlighet att utforma svaren på det sätt som den själv 

vill, samtidigt som metoden ger utrymme till följdfrågor (Bryman, 2015). Möjligheten att 

ställa följdfrågor medför enligt Stukát (2011) att intervjun blir djupare och därmed också mer 

informationsrik. Bryman (2015) menar att en kvalitativ intervju är lämplig som metod när 

den som undersöker vill få en så tydlig bild som möjligt av deltagarnas uppfattning. Enligt 

Björndal (2002) finns fördelar med att använda intervju som metod då den ger möjlighet att 

skapa förståelse för den deltagandes perspektiv och intervjuaren kan upptäcka detaljer som 

kanske hade missats med andra metodval. Björndal menar vidare att nackdelar med intervjuer 

är att de kräver mycket tid till förberedelse, genomförande och bearbetning. Oftast saknas 

möjlighet att intervjua ett större antal personer på grund av tidsbrist. Det finns också en risk 

för att intervjuaren påverkar deltagaren så att svaren färgas av intervjuarens egna 

uppfattningar. 

 

Urval 

Deltagarna i studien är resultatet av ett bekvämlighetsurval. Det kategoriseras som ett icke-

sannolikhetsurval som till skillnad från sannolikhetsurval inte kräver lika krävande 

förberedelser i form av tid och kostnader. Bekvämlighetsurvalets deltagare beskrivs som 

personer som är lätta att få tag i för forskaren. Urvalet kan bli mycket intressant men det är 

inte möjligt att generalisera resultatet som blir eftersom urvalet sannolikt inte är representativt 

för populationen som undersöks (Bryman, 2015). 

Urvalet består av sju deltagare som har en fritidspedagogexamen, lärarexamen med inriktning 

fritidshem eller en grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem och som för tillfället har 

en anställning på skola/fritidshem. Deltagarna valdes ut efter tillgänglighet, för att de har 

examen inom undersökningsområdet samt eftersom de är aktiva inom fritidsläraryrket. De sju 
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deltagarna är fördelade på fyra olika skolor i en kommun i södra Sverige. De fyra skolorna är 

belägna i tätort och har ett elevantal på mellan 100–450 elever. Då studien inte har för avsikt 

att undersöka eller jämföra könsskillnader så kommer samtliga deltagare i studien att 

presenteras könsneutralt med benämningarna A till och med G. Deltagarnas erfarenhet från 

fritidsläraryrket varierar mellan 1-26 år.  

 

Datainsamlingsmetod och analys 

Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Tänkbara deltagare till studien 

kontaktades via telefon för att undersöka om tid och intresse till deltagande fanns. Därefter 

skickades ett missivbrev (se bilaga 1) med information om intervjun till åtta tänkta deltagare 

via e-mail varav sju tackade ja. Informationen bestod av undersökningens syfte, de 

forskningsetiska principerna och att vi önskade spela in intervjun. En intervjuguide 

utformades med studiens frågeställningar som utgångspunkt (se bilaga 2). Intervjuerna 

genomfördes sedan på deltagarnas arbetsplatser då de enligt Stukát (2011) bör genomföras i 

en ostörd miljö som deltagaren upplever som trygg. Intervjuerna pågick mellan 12–30 

minuter och spelades in på mobiltelefon. Samtliga inspelningar har sedan överförts till ett 

USB-minne som förvaras inlåst. Att spela in intervjuerna syftade till att ingen viktig 

information skulle förbises. Bryman (2015) menar att det bästa är om intervjuaren inte 

behöver föra anteckningar under intervjun eftersom den behöver vara alert på vad den 

intervjuade säger för att kunna följa upp med frågor och se till att rätt fokus hålls under 

samtalet. Samtliga deltagare fick ett exemplar av intervjuguiden framför sig under intervjuns 

gång för att underlätta förståelsen för intervjufrågorna. Tre av studiens intervjuer 

genomfördes med båda författare närvarande. De resterande fyra intervjuerna blev uppdelade 

och genomfördes av författarna var för sig på grund av att vissa deltagare endast kunde delta 

vid specifika tillfällen. Den ursprungliga avsikten var att båda författare skulle närvara vid 

samtliga intervjuer då någon kan uppfatta saker som den andra inte gör, samt för möjligheten 

att kunna diskutera intervjun efteråt.  

Det insamlade materialet transkriberades omgående efter intervjuerna då Gillham (2008) 

menar att det gör det lättare att tolka den inspelade intervjun. Transkriptionen bör även enligt 

Gillham vara skriven i ett lättarbetat format vilket bland annat innebär stort radavstånd och att 

frågor och svar skrivs med olika stil. Intervjuerna transkriberades genom att noggrant lyssna 

igenom intervjuerna och skriva ned vad som sagts. Skratt, långa pauser och vissa överflödiga 

ord och ljud har uteslutits från transkriberingarna. Vissa citat har redigerats från talspråk till 
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skriftspråk. Det insamlade materialet har analyserats genom tematisk analys vilket enligt 

Bryman (2015) innebär att materialet tolkas och genomsöks efter återkommande teman. Det 

transkriberade materialet har lästs igenom flera gånger av båda författare innan någon analys 

påbörjats för att säkerställa att ingen information förbises. Materialet har efter 

genomläsningarna färgkodats med hjälp av överstrykningspennor i olika färger för att urskilja 

vilka teman som framkommer, dessa har sedan kopplats till studiens frågeställningar. Bryman 

(2015) skriver att kodningen bör granskas flera gånger. De teman som framkommit 

presenteras som underrubriker i studiens resultat. Citaten som förekommer valdes ut eftersom 

de ansågs relevanta av författarna samt för att de stärkte det resultat som beskrivs. I 

diskussionens första del diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning medan den 

andra delen analyserar resultatet enligt Haglunds (2004) yrkespraktiker. 

 

Tillförlitlighet 

Bryman (2015) menar att tillförlitlighet kan delas in i fyra olika kriterier. Trovärdighet kan 

ses som intern validitet och innebär att studien har bedrivits efter de regler som finns. Det 

innebär även att deltagarna i studien får ta del av resultatet som framkommer för att 

säkerställa att det finns en överensstämmelse mellan deltagarnas uppfattningar och resultatet. 

Överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna överföras till ett annat sammanhang, 

vilket ses som extern validitet. Pålitlighet, eller reliabilitet, innebär att alla steg i 

forskningsprocessen redovisas. Det sista kriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera, 

vilket kan ses som objektivitet, vilket innebär att det ska vara tydligt att studien inte har 

påverkats av författarnas personliga värderingar eller åsikter. 

Deltagarna i studien har inte tagit del av transkriptioner eller resultat vilket kan påverka 

studiens trovärdighet. Studien har dock tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekterna enligt 

Vetenskapsrådet (2002). Resultatet kan inte med säkerhet överföras till ett annat sammanhang 

då det på grund av bekvämlighetsurvalet inte är möjligt att generalisera (Bryman, 2015). 

Samtliga delar i studiens process redovisas för att säkerställa pålitligheten. Missivbrev och 

intervjuguide finns tillgängliga som bilagor för att visa läsare hur kontakt har tagits med 

studiens deltagare samt vilka frågor som har använts. Vi som har genomfört studien har gjort 

vårt yttersta för att förhålla oss neutrala inför resultaten och inte påverka det som 

framkommit. Studiens resultat har presenterats med hjälp av utvalda citat för att stärka 

studiens tillförlitlighet. 

 



   
 

14 
 

Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att individsskyddskravet är utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden. Individsskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska få veta att 

medverkan är frivillig och kan avbrytas om det önskas samt forskningens syfte och inslag 

som kan påverka villigheten att delta. Samtyckeskravet beskriver att forskaren ska ha 

deltagares samtycke till medverkan och i vissa fall bör samtycke finnas från vårdnadshavare. 

Deltagare ska kunna avbryta sin medverkan utan negativa följder eller påtryckningar och det 

bör inte finnas beroendeförhållanden mellan forskare och undersökningsdeltagare. 

Konfidentialitetskravet innefattar att alla som har tillgång till etiskt känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer i ett forskningsprojekt bör underteckna att de har 

tystnadsplikt angående dessa uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara personer ska förvaras 

på sådant sätt att utomstående inte har tillgång till dem. Nyttjandekravet avser att de uppgifter 

som samlats in för den aktuella forskningen inte får användas för något annat än vad det 

samlats in till. Personuppgifter som samlats in till forskningen får heller inte användas för 

beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde individen utan särskilt medgivande från den 

berörde.  

Studien har utgått från individsskyddskraven genom att alla personer som deltagit i 

undersökningen blivit informerade om att medverkan är frivillig och kan avbrytas om det 

önskas. Samtliga deltagare har blivit informerade om syftet med studien och att alla uppgifter 

endast behandlas av oss författare, handledare och examinator. Det insamlade materialet 

kommer inte att användas till något annat än denna studie. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Genom analys av de genomförda intervjuerna har 

fyra olika teman kunnat urskiljas och presenteras som underrubriker i kapitlet. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

 

Yrkesrollens variation  

Av intervjuerna framkommer det att samtliga deltagare har flera olika typer av roller under 

den obligatoriska skoldagen. De olika roller som framkommer är samverkan i klassrum, egen 

undervisning och att vara rastvärd. Flera av deltagarna har blivit tilldelade en stor del av 

arbetsuppgifterna under den obligatoriska skolan från rektor där de beskriver att klasslärares 

behov av stöd i klassrummet styr hur samverkan ser ut. Vissa deltagare menar att deras 

arbetsuppgifter har förändrats över tid på eget initiativ efter intresse och kompetens. Några 

deltagare beskriver att arbetsuppgifterna med tiden har förändrats jämfört med början av 

deras karriär. Från att arbeta flexibelt och kompletterande till klasslärares undervisning till att 

självständigt ansvara för undervisning eller arbeta som resurs i klassrummet. E säger, ”... 

läraren har jobbat med något tema och så har jag gjort något praktiskt […] men det har ju mer 

och mer försvunnit den delen [...] som jag ansvarar för...”. 

Nästan samtliga intervjudeltagare har någon form av samverkan i klassrummet. Vissa 

deltagare beskriver att de ofta får anta rollen som klasslärare när ordinarie lärare är borta 

istället för att en vikarie utifrån kallas in. Många deltagare får också vara resurs i 

klassrummet vilket bland annat kan innebära att stötta specifika elever eller att agera 

hjälplärare till alla elever. Andra beskriver ett samarbete där klassläraren och fritidsläraren 

har ett flexibelt arbetssätt som innebär att de kan byta roller med varandra efter behov. Att 

vara resurs i klassrummet mot specifika elever eller att vara hjälplärare uttrycks av vissa 

deltagare som en roll där fritidsläraren saknar ansvar och inte är förberedd på undervisningen 

som sker. Deltagarna menar att de ofta dyker upp under pågående lektion och att det sällan 

förekommer någon dialog med klasslärare inför lektionerna. De beskriver att detta är en del 

av yrkesrollen som inte upplevs som rolig eller särskilt givande. A säger att, ”...som den ser 

ut idag är det ju inte den roligaste samverkan, absolut inte. Det är ju inte så man vill jobba 

som fritidslärare...” Andra deltagare uttrycker att de har ett gott samarbete med klasslärare de 

samverkar med och känner sig förberedda i klassrummet. D förklarar samarbetet som ett 

system där fritidsläraren och klassläraren kan turas om att ha ansvaret i klassrummet. Nära 
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kontakt och kommunikation med klasslärare anses av flera deltagare vara nödvändigt för att 

kunna ha ett framgångsrikt samarbete där fritidsläraren kommer in förberedd i klassrummet. 

B uttrycker följande om samarbetet med klassläraren:  

Jag har varit öppen med att nu kommer jag in två timmar och jag har ingen aning om vad ni gjort 

tidigare idag. Ge mig en post-it lapp med vad ni vill att jag ska göra. Så att det blir tydligt att jag 

verkligen gör det som är rätt på lektionen, att jag inte behöver gå runt och söka […] jag vill veta vad 

som är min uppgift, vad ska vi göra på lektionen, maila mig gärna innan så att jag är lite förberedd 

inför måndag morgon, Hur ser det ut imorgon, vad ska vi prata om, ge mig en faktatext så att jag kan 

gå in och hjälpa eleverna. Jag vill inte bara vara någon hjälpreda, jag vill ses som en kompetens. 

Många deltagare uttrycker att de under den obligatoriska skolan är rastvärdar och några av 

intervjudeltagarna beskriver detta som givande och viktigt både för sin egen del och för 

eleverna. Deltagarna beskriver att genom att vara rastvärd får de en helhetsbild av elevernas 

skoldag samt möjlighet att arbeta med konflikter som uppstår under rasten.  

Det framkom att samtliga fritidslärare ansvarar för egen undervisning i någon form under den 

obligatoriska skolan. De flesta har undervisning i ämnen såsom idrott, bild eller teknik. Övrig 

undervisning förekommer i form av rastverksamhet och värdegrundsarbete. Nästan alla 

deltagare uttrycker det som roligt att ansvara och planera för undervisning eftersom den sker i 

områden de är intresserade av.  

 

Begränsningar 

Flera av deltagarna uttrycker att trots att de ser de flesta rollerna under den obligatoriska 

skoldagen som positiva så kan de innebära konsekvenser för hela arbetsdagen. Vissa 

deltagare beskriver att fritidslärare ofta får ställa upp för klasslärare under obligatorisk skoltid 

eftersom de ses som tillgängliga när de ändå är på plats. Deltagarna menar att det ofta är 

planeringstid som försvinner när de får ställa upp. F menar att det är svårt att säga nej till att 

ställa upp under den obligatoriska skoltiden och uttrycker att det finns en obalans mellan hur 

klasslärare och fritidslärare ställer upp för varandra, ”...vi fixar det, [...] kan hoppa in men ja, 

de hoppar väl inte tillbaka om det blir borta folk på fritids.” Vissa deltagare anser att det finns 

en problematik i att använda fritidslärare som vikarierande klasslärare. C menar att det 

handlar om att arbetsbördan blir övermäktig när fritidslärare vikarierar för klasslärare samt 

ansvarar för fritidshemmets verksamhet. Samtidigt anser C att det finns en fördel för eleverna 

med att fritidslärare vikarierar istället för en obekant vikarie. C säger: 
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... om man ser ur elevperspektiv, så är det ju bättre att de får en lärare som de känner […] det kan 

komma någon helt grön vikarie utifrån som inte känner klassen och då kan man ju fråga vilket är det 

bästa egentligen... 

Många deltagare uttrycker hur planeringstiden påverkar möjligheten att undervisa i den 

obligatoriska skolan och att de ofta behöver vara flexibla för att få den planeringstid som 

krävs. Det framkommer att flera deltagare upplever att de saknar planeringstid för att kunna 

utveckla sin undervisning under den obligatoriska skolan, de får förlita sig till färdigt 

undervisningsmaterial som de har byggt upp eller fått till sig genom utbildningar. G säger, 

”Nu har jag ju rätt mycket lektioner [att] gå efter så jag återanvänder ju. Man får ju vara lite 

smart med”. Flera deltagare upplever att de känner sig tvungna att använda delar av 

förtroendetid och planeringstid som är ämnat för fritidshemmets verksamhet för att hinna 

med att planera och bedöma undervisningen under den obligatoriska skolan. Vissa deltagare 

menar att de har mindre planeringstid till undervisningen under den obligatoriska skolan än 

vad deras klasslärarkollegor har. 

Arbetet under den obligatoriska skolan kan upplevas som splittrat och intensivt vilket leder 

till att energin kan vara slut när fritidshemmets verksamhet börjar. D uttrycker följande om de 

olika yrkesrollerna:  

Ja det som är positivt är ju att man får arbeta med flera saker som man tycker är kul. […] Men jag tror 

det är viktigt att begränsa, det kanske hade räckt med idrott och sedan fritids. Inte idrott, värdegrund, 

vara klasslärare ibland och massa rastvärd […] det kanske behövs att man reglerar hur mycket tid man 

ska göra skolsamverkan eller kanske tydligare riktlinjer nationellt på [hur] en skolsamverkan […] ska 

se ut eller vad den ska innehålla.    

B säger: 

...jag ska först ha lektion vilket jag tycker […] funkar men sen ska jag springa ut på rastvärd och så är 

det en konflikt och så måste jag reda i den och så ska jag ha lektioner. Då kan det bli så intensivt på 

förmiddagen […] att när det blir fritids så har musten gått ur en […] och då kan jag nog tänka att jag 

skulle hellre ha en årskurs till i teknik, men [att] släppa rastvärderiet, släppa gå in som resurs i klassen 

[…] för man blir väldigt splittrad och man blir väldigt stressad i den situationen... 

Andra deltagare håller med om att de ibland hamnar mitt emellan verksamheterna på grund 

av de olika uppdragen vilket kan ha negativ inverkan på fritidshemsverksamheten. D pratar 

också om splittringen som uppstår under skoldagen och beskriver hur avgörande det är att 

arbeta i arbetslag under fritidshemsverksamheten eftersom då har andra kunnat planera och 

styra upp aktiviteter när den egna energin och planeringstiden inte räcker till. Flera deltagare 
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menar att det är viktigt att stå på sig och att inte ta på sig för mycket olika arbetsuppgifter 

under den obligatoriska skolan, vilket C menar kan vara en svårighet för många och särskilt 

för nyutbildade. Vissa deltagare menar dock att arbetet är på en rimlig nivå så att tillräcklig 

tid och energi finns till både skolans obligatoriska undervisning och fritidshemmets 

verksamhet.  

 

Tillvaratagande av kompetens 

Nästan alla deltagare ger uttryck för att de inte får använda sin fritidspedagogiska kompetens 

i någon stor utsträckning när de samverkar i klassrummet under den obligatoriska skolan. 

Flera menar dock att kompetensen är av nytta när de ska hjälpa elever som har det svårt under 

klassrummets undervisning, F säger, ”... de kanske har en annan relation med mig än vad de 

har med lärarna och då kanske de kan öppna upp sig på ett annat sätt.” Många deltagare lyfter 

just relationsskapandet med elever som en viktig kompetens som de kan använda i flera 

sammanhang, och vissa ger exempel på hur det kan användas i klassrummet. D säger:  

Jag hade häromdagen en elev som hade en mattelektion där man skulle väga och jämföra, och eleven 

vägrar [att] vara med i klassrummet. Men istället då så väger vi ute på skolgården och jobbar mycket 

mer praktiskt med det teoretiska ämnet. Och det känner jag verkligen är en styrka som vi har, och det 

tror jag bygger mycket på relation att man vet om [att] den här eleven älskar att leka med bollar till 

exempel, så det var ett perfekt verktyg att väga och jämföra med istället för att använda pennor i 

klassrummet. 

Många deltagare menar att de i rollen som rastvärd får användning av sin kompetens genom 

att arbeta med sociala relationer där konflikthantering är en stor del. A menar att när 

fritidslärares kompetens tas tillvara under rasten så finns det möjlighet att lösa konflikter 

direkt och undvika att de följer med in i klassrummet. D menar att arbetet med relationer och 

konflikter är en av de största kompetenserna som fritidslärare har. D säger: ”Just nu är det 

väldigt mycket konflikter ute på rasten, jag känner att det är ett område som jag är stark i som 

jag har mycket kompetens [för] att lösa och att vara en hjälpande hand i”. 

De flesta av deltagarna uttrycker att de har kompetens i områdena de undervisar i under den 

obligatoriska skolan, flera säger även att de har behörighet i ämnena de undervisar i. Flera 

menar att de har användning av sin fritidspedagogiska kompetens i undervisningen eftersom 

de får möjlighet att arbeta relationsskapande samt att de har ett helhetsperspektiv från att 

möta eleverna i flera olika sammanhang. Därmed har de en större förståelse för elevernas 

behov och dagsform och kan anpassa undervisningen utefter det. E säger: ”Jag har med mig 
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fritidslärarryggsäcken också när jag har idrotten […] och det tycker jag hjälper mig, att jag 

får en […] större förståelse för hur de fungerar också på idrotten. ”G menar att fritidslärare 

kan använda sig av fritidspedagogiska aktiviteter i sin idrottsundervisning,”…man kan ju 

styra vad man gör för någonting på idrotten också. Jag tror ju att vi har mer sådana här 

samarbetsövningar, än om det skulle vara en ren idrottslärare.” A menar att den 

fritidspedagogiska kompetensen kommer väl till användning under planering och 

genomförande av rastaktiviteter. Där A anser att lärandet är informellt på ett annat sätt än vad 

det är i klassrummet, ”...man lär sig saker utan att man tänker på det […] vi lurar dem lite, lite 

snyggt sådär”. 

 

Potential 

Många deltagare uttrycker att de vill arbeta mer fritidspedagogiskt under den obligatoriska 

skolan än vad de gör idag. A ska till nästa läsår arbeta heltid med rastverksamhet under den 

obligatoriska skoldagen för att bättre ta tillvara på sin fritidspedagogiska kompetens. 

Deltagarna menar att deras kompetens hade tagits mer tillvara än vad den gör idag om de fick 

arbeta med exempelvis utomhuspedagogik, värdegrundsarbete, rastverksamhet, drama eller 

praktisk undervisning i mindre grupper. Genom att undervisa i dessa områden så menar 

deltagarna att de kan komplettera klasslärarens undervisning och förebygga konflikter bland 

elever. D säger:  

...just med de eleverna som jag möter så upplever jag att det är en jätteviktig del och att vi skulle kunna 

jobba ännu mer med det, då det är mycket konflikter och mycket oro. Som en klasslärare kanske inte 

har tid eller möjlighet till att reda i. 

A beskriver hur fritidslärares roll som rastvärd skulle kunna förbättras för att skapa trygghet 

för elever hela skoldagen: 

Jag skulle önska att samverkan mer var att [...] vi kanske skulle vara två, tre ute på rasterna som [är] 

fritidslärare, men ha uppdraget att observera olika mönster […] lärare [och] föräldrar kan kontakta oss, 

[…] föräldrarna är oroliga för att det här barnet är ensam på rasterna och har ingen [att] vara med, då 

kan man observera det och se vad som händer.   

Vissa deltagare beskriver hur de skulle vilja förändra deras arbete i den obligatoriska skolan 

genom att ha ett nära samarbete med klasslärare där de kan planera undervisning tillsammans 

och sedan genomföra undervisning i halvklass där klasslärare ansvarar för det teoretiska 

medan fritidsläraren kan undervisa praktiskt i ämnet. C säger:  
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Tyvärr funkar det inte så utan jag tror att på grund av att våra arbetstider ser så olika ut så är det 

jättesvårt att få till en planering med en traditionell lärare och en fritidslärare. För de har ju fullt upp 

under skoldagen där du som fritidslärare kanske har mer luftigt och tid för planering och så är det 

tvärtom på eftermiddagen […] och då är läraren tillgänglig. Så det är ett av de stora problemen, med 

själva organisationsnivån […] att hitta de här luckorna där man verkligen kan mötas...   

Flera deltagare menar att ledningen bär ansvaret för att deras kompetenser inte nyttjas på det 

sätt de själva anser är det mest lönsamma. A menar att det finns en vilja att använda 

fritidslärarnas kompetens på ett relevant sätt men att organisationen sätter stopp för det. A 

säger:  

...ledningen skulle kunna skapa andra förutsättningar för att vi skulle få till det, helt klart […] de har ju 

en vilja att det ska funka […] men kanske inte att det blir bra fullt ut. […] När vi har försökt hitta 

lösningar och det tar stopp, då skulle de behöva gå in och vara tydligare.  

Flera deltagare menar att ledningen ska sluta använda fritidslärare som resurs till 

klassrummet eller mot enskild elev eftersom deras kompetens inte täcker det området. B 

anser att ett bättre alternativ skulle vara att anställa personal som endast arbetar som resurs i 

klassrummet istället för att använda fritidslärare som inte har intresse av den rollen. G menar 

att en förändring skulle kunna vara att fritidslärare och klasslärare har gemensam arbetstid 

där deras kompetenser kompletterar varandra och villkoren är likvärdiga. 

 

Sammanfattning av resultat 

Studien syftar till att undersöka hur fritidslärare uttrycker att sin kompetens tillvaratas i 

arbetet under den obligatoriska skolan. Resultatet visar att deltagarna antar olika roller under 

den obligatoriska skoldagen med varierande arbetsuppgifter. De olika roller som 

framkommer är att samverka i klassrummet, ansvara för egen undervisning samt att vara 

rastvärd. Upplevelsen av att samverka i klassrummet uttrycks på olika sätt, där det ses som ett 

gott samarbete med klassläraren av vissa medan andra känner sig oförberedda. De flesta 

deltagarna upplever den egna undervisningen de ansvarar för som positiv eftersom den är i 

områden av intresse. Även rollen som rastvärd beskrivs av vissa deltagare som givande, både 

för elever och dem själva. De flesta rollerna under den obligatoriska skolan ses som positiva 

av flera deltagare men de anser att rollerna kan innebära konsekvenser i form av förlorad 

planeringstid samt att det uppstår en splittring av arbetsdagen som kan leda till att energin är 

slut när fritidshemmets verksamhet börjar.   
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I arbetsuppgifterna som deltagarna beskriver att de har så framkommer relationsarbete som 

en gemensam nämnare. Arbete med sociala relationer nämns som en av fritidslärares främsta 

kompetens och som de har användning för i alla roller under den obligatoriska skolan.  

Många deltagare betonar att de mestadels inte får använda mer av sin fritidspedagogiska 

kompetens än i arbetet med relationer när de samverkar i klassrummet. Det framkommer att 

många av deltagarna vill arbeta mer fritidspedagogiskt i den obligatoriska skolan än vad de 

gör i dagsläget. De nämner bland annat att de vill ägna sig mer åt värdegrundsarbete och att 

komplettera den teoretiska klassrumsundervisningen med praktisk undervisning. Även rollen 

som rastvärd nämns som ett förbättringsområde där fritidslärares kompetens hade kunnat 

tillvaratas mer än i nuläget. Ett nära samarbete med klasslärare ses som en förutsättning för 

att kunna utveckla fritidslärares yrkesroll men att organisationens uppbyggnad med bland 

annat olika arbetstider som följd anses vara ett hinder. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion av studiens resultat i relation till tidigare forskning. Kapitlet 

fördjupas genom att diskutera resultatet mot Haglunds (2004) yrkespraktiker. Även metodval, 

användningsområde och vidare forskning diskuteras.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att deltagarna får anta flera olika roller under den obligatoriska skolan 

vilket styrks av Hippinen (2011) och Hansen (1999). Skolverket (2011) beskriver 

fritidslärares uppdrag som att de både ska ansvara för en väl fungerande 

fritidshemsverksamhet samt komplettera och bidra till förskoleklassen och den obligatoriska 

skolans undervisning. Flera av deltagarna har blivit tilldelade sina arbetsuppgifter under den 

obligatoriska skolan av rektor och då upplevs klasslärares behov av stöd i klassrummet som 

avgörande för hur arbetsuppgifterna utformas. Vissa deltagare beskriver att deras 

arbetsuppgifter har förändrats först när de själva har tagit initiativ till det. Andersson (2013) 

skriver att rektorer och fritidslärares kollegor har en oklarare bild av fritidslärares uppdrag än 

vad de har av klasslärares. Även Pálsdottir (2012) menar att fritidslärares ansvar och 

arbetsuppgifter är otydliga. Andersson (2013) anser att fritidslärare främst arbetar med 

sociala färdigheter och estetiska uttryck medan klasslärare arbetar med kognitiva förmågor 

och ämnesfokuserat lärande. Vi tror att skillnaden i arbetssätt mellan fritidslärare och 

klasslärare kan bidra till den otydliga bild som rektorer kan ha av fritidslärares uppdrag. Att 

rektorer och klasslärare kan ha en otydlig bild av fritidslärares uppdrag tror vi kan leda till att 

fritidslärare används som resurs i klassrummet, trots att de själva ger uttryck för att det inte är 

deras kompetens. Hansen (1999) menar att det finns en statusskillnad mellan yrkesrollerna, 

vilket vi tror kan visa sig genom att deltagarna ofta får anta en stödjande roll i sin 

skolsamverkan. Vissa deltagare menar att deras arbetsuppgifter har förändrats på eget initiativ 

under sin verksamma tid efter kompetens och intresse. Att förändring av arbetsuppgifter 

verkar ske först när deltagarna själva tar initiativ till det kan kanske bero på att vissa rektorer 

har en otydlig bild av fritidslärares uppdrag. Dock kan det finnas andra orsaker som vi inte 

har haft möjlighet att undersöka.    

Deltagarna ger uttryck för att de i samverkan med klasslärare kan känna sig oförberedda eller 

förberedda i klassrummet. Hur upplevelsen blir anses av deltagarna bero på hur samarbetet 

och kommunikationen fungerar med klasslärare. Enligt Calander (1999) så blir det endast 
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harmoni i samverkan mellan klasslärare och fritidslärare om fritidsläraren antar ett 

skolpedagogiskt perspektiv eller underordnar sig klassläraren. Även Hansen (1999) och 

Andersson (2013) menar att underordning av fritidslärare kan ske i arbetslag. Pálsdottir 

(2012) menar att det finns en delning mellan klasslärare och fritidslärare som gör att de sällan 

växlar tankar och erfarenheter, trots att de arbetar med samma elever i gemensamma lokaler. 

Vi tolkar det som att när deltagarna kommer in oförberedda i klassrummet så intar de en 

underordnad roll gentemot klassläraren där de inte bidrar med sina egna erfarenheter till 

undervisningen. När deltagarna däremot känner sig förberedda och bidragande till 

undervisningen i klassrummet tolkar vi att de har antagit det skolpedagogiska perspektivet. 

Vi anser att det hänger samman med det som Andersson (2013) skriver att fritidslärares 

arbete under den obligatoriska skolan är så varierat utformat att det kan leda till att 

yrkesrollen antingen förstärks eller försvagas. B var en av deltagarna som uttryckte att 

samarbetet med klassläraren fungerade väl eftersom B fick information om vad som skulle 

hända i undervisningen i förväg, detta gjorde att B kände sig förberedd och som en 

kompetens i klassrummet. Vi är dock tveksamma till om B verkligen ses som en kompetens 

av klasslärararen, B är visserligen förberedd på vad undervisningen handlar om men har inte 

fått bidra till hur undervisningen ska utformas. Vi anser att det finns likheter i Calanders 

(1999) syn om att oavsett hur fritidslärare agerar hamnar de i en underställd roll gentemot 

klasslärare med vad vårt resultat visar. Dock inser vi att denna studie saknar tillräcklig empiri 

för att dra sådana slutsatser.  

Flera deltagare menar att de saknar tillräcklig tid att planera, utveckla och bedöma 

undervisningen under den obligatoriska skolan. För att hinna med får de ta av planerings- och 

förtroendetid som är menad för fritidshemmets verksamhet. Vissa deltagare menar även att 

klasslärare får mer planeringstid till undervisningen under obligatorisk skoltid än vad de 

själva får. Enligt Andersson (2013) har fritidslärare som undervisar under den obligatoriska 

skoldagen inte samma förutsättningar som klasslärare när det gäller reflektion, planering och 

utvärdering. Detta gör att fritidslärare riskerar att få sämre möjlighet till 

kompetensutveckling. Vi tolkar utifrån resultatet att deltagarnas tid till undervisningens olika 

delar under den obligatoriska skolan inte är likvärdig den som deras klasslärarkollegor har. Vi 

anser att det stämmer överens med det som Andersson (2013) skriver. Vi tolkar det som att 

fritidslärare kan hamna i ett underställt läge gentemot klassläraren när de ansvarar för egen 

undervisning under den obligatoriska skolan. 
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Vissa deltagare uttrycker att de ofta får ställa upp för att hjälpa klasslärare under den 

obligatoriska skolan trots att de egentligen har andra arbetsuppgifter. Deltagare F menar att 

klasslärare inte ställer upp på samma sätt för fritidslärare som de gör för dem. Andersson 

(2013) menar att många fritidslärare tycker att arbetet i den obligatoriska skolan är otydligt 

eftersom det förutsätts att de kan rycka in där behov finns. Skolverket (2000) skriver att 

fritidslärare får anta olika lärarroller i besparingssyfte. Calander (1999) menar att klasslärare 

får starkare resurser till sin verksamhet än fritidslärare eftersom fritidslärare är på skolan hela 

dagen medan klasslärare inte behöver vara på plats under fritidshemmets verksamhetstid. 

Även Andersson (2013) menar att fritidslärare får sämre förutsättningar av tid och resurser 

till sin verksamhet än vad klasslärare får. Några deltagare anser att arbetet under den 

obligatoriska skolan är splittrat och intensivt vilket gör att energin inte är tillräcklig till 

fritidshemmets verksamhet alla dagar. Flera deltagare menar att det är viktigt att inte ta på sig 

för mycket arbetsuppgifter under den obligatoriska skolan, något som uttrycks som svårt i 

vissa lägen. Hansen (1999) menar att fritidslärares arbetsdag blir splittrad eftersom de 

medverkar i olika verksamheter under arbetsdagen. Vi menar att det verkar som att 

klasslärares arbetsuppgifter är mer bestämda medan fritidslärare förväntas vara flexiblare.  

Hansen (1999) och Andersson (2013) beskriver arbete med relationer och relationsskapande 

som väsentliga och viktiga delar av fritidslärares kompetens. Det framgår i resultatet att 

många av deltagarna anser sig ha stor användning av sina kunskaper om relationer i alla 

arbetsuppgifter som de har i den obligatoriska skolan. Från de olika rollerna i klassrummet 

till raster och egen undervisning. Relationsarbetet förekommer ute på rasten både genom att 

stödja och underlätta relationer mellan eleverna men också för att lösa och förebygga 

konflikter. Något som Dahl (2014) beskriver som ett förhållningssätt som fritidslärare kan ha. 

Det framkommer att deltagarna i studien har nytta av sin kompetens om relationer även i 

klassrummet när de behöver vara flexibla i hur de bemöter elever och deras olika behov. 

Hansen (1999) och Skolverket (2007) skriver att fritidslärare bör ha förmågan att tolka och 

förstå elevers behov och att vara ett stöd i deras lärande. Deltagarna i studien ger flera 

exempel på detta. Genom att hjälpa elever hitta alternativa vägar till lärande i klassrummet 

och helhetsperspektivet som fritidslärarna får genom att möta eleverna i flera olika 

sammanhang ges möjlighet att anpassa sin undervisning efter olika elevers behov. Just 

helhetsperspektivet som fritidslärare får av sina olika roller uppfattas som en positiv del av 

många deltagare. Vi tolkar det som att det väger upp konsekvenserna som deltagarna 

upplever genom att ha en yrkesroll med många olika arbetsuppgifter.  
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Även att de flesta av deltagarna menar att de får använda sin fritidspedagogiska kompetens i 

många av de arbetsuppgifter som de har i den obligatoriska skolan så framkommer det tydligt 

att den kan användas ännu mer. Deltagarna nämner flera exempel på saker som de hade velat 

och kunnat arbeta med, såsom utomhuspedagogik, drama eller praktisk undervisning, som 

olika sorters medel för att komplettera undervisningen som sker i klassrummet. De uttrycker 

med andra ord en vilja att få arbeta mer med informellt lärande än vad de gör idag. Genom de 

olika arbetsuppgifterna som deltagarna beskriver så blir det tydligt hur de inte bara tvingas att 

växla mellan olika sorters roller utan också växla mellan formella och informella 

lärandesituationer, något som Andersson (2013) skriver om. För att möjliggöra en förändring 

av yrkesrollen som skapar utrymme för bättre användande av kompetens menar flera 

deltagare att organisationen på skolan behöver förändras. Det behöver framför allt finnas tid 

där fritidslärare och klasslärare kan planera undervisning tillsammans, något som enligt 

Skolverket (2014) är rektorns ansvar att det finns förutsättningar för. Skolverket (2018) 

skriver att samverkan mellan lärare ska finnas för att elever ska nå de mål som finns och för 

att de ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar. Skolverket (2018) skriver att samverkan 

ska ske för att elever ska utvecklas efter egna förutsättningar. Deltagarna upplever att deras 

kompetens inte tillvaratas fullt ut i samverkan, främst när det kommer till resursrollen. Mot 

bakgrund av forskningen och vårt eget resultat verkar det därför ske ett slöseri med 

fritidslärares kompetens. Fritidslärare har kompetens att komplettera klasslärarens 

undervisning och utveckla förmågor hos elever men istället används de till arbetsuppgifter 

där kompetensen inte tillvaratas till elevernas fördel. 

 

Diskussion yrkespraktiker 

Många deltagare har olika roller med olika arbetsuppgifter under den obligatoriska 

skoldagen. De olika arbetsuppgifterna kan kopplas till den skolinriktade praktiken och den 

socialt inriktade praktiken (Haglund, 2004). Den egna undervisningen i exempelvis 

rastverksamhet och värdegrund hör ihop med den socialt inriktade praktiken och rollen som 

resurs i klassrummet eller vikarierande lärare kopplas till den skolinriktade praktiken. De 

flesta deltagare ansvarar för egen undervisning och samverkar i klassrum vilket gör att de 

växlar mellan dessa praktiker under en arbetsdag.  

Haglund (2004) beskriver den socialt inriktade praktiken med att fritidslärare avgränsar sig 

från klasslärares undervisning och använder sig av kompletterande aktiviteter i syfte att till 



   
 

26 
 

exempel stärka elevers sociala utveckling. Många deltagare menar att de får arbeta med att 

stärka elevers sociala utveckling i rollen som rastvärd. Flera deltagare ger uttryck för att de 

vill arbeta mer med aktiviteter som stärker social förmåga och kompletterar klasslärares 

undervisning, såsom utomhuspedagogik, rastverksamhet och praktisk undervisning i mindre 

grupper, än vad de gör idag. Vissa deltagare menar att de vill att detta ska ske genom ett 

samarbete med klasslärare, det vill säga genom att arbeta i den traditionsintegrerade praktiken 

(Haglund, 2004). Endast deltagare A kommer att avgränsa sig helt från klasslärares 

undervisning eftersom A kommer arbeta heltid med rastverksamhet nästa läsår.  

När deltagarna samverkar i klassrummet befinner de sig i den skolinriktade praktiken under 

tiden samverkan pågår, om än i olika grad. De befinner sig i klassrummet på grund av att det 

finns ett behov av att antingen stötta enskilda elever eller klassen i sin helhet och det är sällan 

som de själva har valt att ha den typen av samverkan. Deltagarna har inte något inflytande 

över undervisningens utformning och får inte heller använda sina kompetenser i särskilt stor 

utsträckning, vilket även Haglund (2004) menar är en konsekvens som sker när fritidslärare 

arbetar i den skolinriktade praktiken. De deltagare som ibland får anta rollen som 

vikarierande lärare kan också kategoriseras i den skolinriktade praktiken genom att de får 

arbeta traditionellt i syfte att utveckla elevers kunskaper i riktning mot bestämda 

kunskapsmål. Det framkommer dock ett undantag i resultatet där deltagare D beskriver sin 

klassamverkan som ett nära samarbete med klassläraren där de kan turas om att ha ansvaret 

för klassen. Det kan tolkas som att D befinner sig mellan den skolinriktade praktiken och den 

traditionsintegrerade praktiken där det förekommer ett nära samarbete som ger möjlighet att 

utvärdera och utveckla undervisningen tillsammans. 

Flera av deltagarna använder sig av sin fritidspedagogiska kompetens i ämnesundervisningen, 

något som är centralt för den socialt inriktade praktiken (Haglund, 2004). G menar att 

fritidslärare som undervisar i idrott har fler fritidspedagogiska aktiviteter än vad endast 

idrottslärare har. Haglund (2004) beskriver att den skolinriktade praktiken precis som 

ämnesundervisningen har som syfte att stärka elevernas kunskaper genom att arbeta mot 

specifika kunskapsmål. När deltagarna undervisar i ämne arbetar de mot skolans 

kunskapsmål men har ändå fokus på elevernas sociala utveckling och trygghet. Vi menar att 

deltagarna som undervisar i ämnen befinner sig både i den skolinriktade och socialt inriktade 

praktiken. 
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Det är tydligt att många av deltagarna befinner sig till största delen i den socialt inriktade och 

den skolinriktade praktiken under den obligatoriska skolan. Många deltagare uttrycker 

emellertid en vilja att få tillhöra den traditionsintegrerade praktiken genom att ha ett tätt 

samarbete med klasslärare, där fritidslärares kompetens värdesätts och tillvaratas. De flesta 

deltagare uttrycker att de vill arbeta mer fritidspedagogiskt under den obligatoriska skoldagen 

och att deras kompetens hade tillvaratagits bättre då än vad den gör idag. Det framgår inte att 

någon deltagare arbetar fullt ut i det som Haglund (2004) benämner som den 

traditionsintegrerade praktiken. Eftersom många deltagare menar att deras kompetens inte 

tillvaratas under samverkan i klassrummet och vissa säger att de känner sig oförberedda samt 

vill ha nära samarbete med klasslärare, måste detta förhindras någonstans i 

skolorganisationen. Flera deltagare beskriver att rektorn har format arbetsuppgifterna de fått 

under den obligatoriska skolan efter klasslärares behov av stöd. Stödet klasslärare får av 

rektor är att fritidslärare används som resurs i klassrummet, trots att deltagarna menar att det 

inte passar deras kompetens. Haglund (2004) menar att den traditionsintegrerade praktiken är 

möjlig först när fritidslärare utför undervisning riktad mot kunskapsmål och när klasslärare 

låter fritidslärare nyttja sin fritidspedagogiska kompetens i samverkan. Resultatet visar att 

deltagarna ansvarar för ämnesundervisning men inte att klasslärare nyttjar deltagarnas 

kompetens i samverkan. Resultatet tyder på att rektorer och klasslärare förhindrar att 

samverkan kan ske i den traditionsintegrerade praktiken. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes ansågs vara lämplig för att svara på studiens syfte eftersom vi ville ta 

reda på fritidslärares egna beskrivningar. Andra metoder som hade kunnat användas var 

fokusgrupper eller enkät. Fokusgrupper valdes bort eftersom vi inte var intresserade av hur 

deltagare reagerade på varandras åsikter, vilket Bryman (2015) menar är syftet med 

fokusgrupper. Om enkät skulle använts hade den haft öppna frågor, vilket Bryman (2015) 

menar är en fördel eftersom deltagarna svarar med egna ord, men eftersom vi ville ha 

möjlighet att fördjupa frågorna med följdfrågor valdes också denna metod bort.  

Däremot inser vi i efterhand att intervjuerna hade kunnat genomföras på ett mer strukturerat 

sätt med fler följdfrågor som tydligare kopplades till syftet än de som ställdes. I analysarbetet 

insåg vi att vi saknade vissa svar från en del intervjuer som hade varit intressanta att ta del av 

i resultatet. Orsaker till detta kan vara att vi på grund av tidsbrist och sena svar från deltagare 

var tvungna att dela upp intervjuerna så att vi endast kunde delta på tre av sju intervjuer 
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tillsammans samt att vi inte har tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer. Bristen av 

erfarenhet bidrog också till att det var svårt att vara styrande i intervjusamtalet och veta exakt 

vilka frågor som var nödvändiga att ställa för att få svar på syftets frågeställningar. Vi hade 

även kunnat skicka intervjuguiden till deltagarna innan intervjuerna så att de hade fått läsa 

frågorna och kunnat vara mer förberedda. Det är möjligt att det hade bidragit till att vissa svar 

blivit mer innehållsrika.  

Studiens urval kan inte betraktas som objektivt då det är ett bekvämlighetsurval vilket 

innebär att deltagarna valts efter deras tillgänglighet. Då urvalet endast består av sju deltagare 

så är det inte möjligt att göra några generaliseringar av resultatet. Vi anser dock att 

urvalsgruppen bidrar till studiens trovärdighet genom att deras erfarenhet har stor variation 

och att de var fördelade på fyra olika skolor. 

 

Användningsområde och vidare forskning 

Studien kan vara av intresse för både blivande och verksamma lärare samt rektorer. Speciellt 

anser vi att studiens resultat är av vikt för klasslärare och rektorer eftersom resultatet visar att 

de har en stark påverkan av hur fritidslärares roll i den obligatoriska skolan utformas. 

Fritidslärares kompetens hade kunnat bidra mer till den obligatoriska skolans verksamhet än 

vad den gör idag om organisationen av skolan var anpassad på ett sådant sätt att fritidslärare 

inte nyttjades som resurs i klassrummet. Om fritidslärares kompetens hade nyttjats i större 

utsträckning i samverkan med klasslärare anser vi att det hade kunnat gynna elevernas 

lärande. Fler kompetenser som samverkar i undervisningen hade gett möjligheter till ett 

vidgat lärandeperspektiv.  

Vidare forskning i ämnet hade kunnat vara att göra en större studie med samma syfte men att 

även jämföra fritidslärares yrkesroll mellan olika skolor och kommuner. Det hade även varit 

intressant att undersöka rektorers eller klasslärares syn på fritidslärarens roll och kompetens 

för att fördjupa kunskapen kring hur fritidslärares kompetens används.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Missivbrev 

Hej. Vi är två studenter som läser Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem på 

Högskolan för lärande och kommunikation. Vi är inne på vår sista termin vilket innebär att vi 

påbörjat vårt examensarbete där vårt ämne är Fritidslärares arbete i den obligatoriska skolan. 

Syftet med arbetet är att undersöka och belysa fritidslärares egna tankar och åsikter kring 

yrkesrollen inom den obligatoriska skolan. För att vi ska kunna undersöka detta på bästa sätt 

vill vi genomföra en intervju med dig som är verksam och utbildad fritidslärare.  

Vi har möjlighet att genomföra intervjun på plats i er verksamhet och vi räknar med att 

intervjun kommer att ta ca 45-60 minuter. Vi önskar även att få spela in intervjun. 

Vi kommer i samband med intervjun att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att medverkan är frivillig och att du när som helst kan avbryta 

intervjun och ditt deltagande utan negativa följder. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och de kommer inte att användas till något annat än vår forskning, uppgifterna 

kommer raderas efter att arbetet examinerats. 

Vi vill gärna ha ert svar senast 18/4. Vi hoppas att få höra från er snart. 

Lisa Dahlberg 

Patrik Olofsson 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Inledning  

Hur länge har du arbetat som fritidslärare? 

 

Yrkesrollen 

Vad är dina arbetsuppgifter under den obligatoriska skolan? 

Har dina arbetsuppgifter under den obligatoriska skolan förändrats under din tid som 

fritidslärare? Varför/ varför inte? På vems initiativ skedde detta i så fall? 

Hur ser samarbetet ut med klasslärarna? 

 

Kompetens 

Vad består den fritidspedagogiska kompetensen av enligt dig? 

På vilket sätt får du använda din fritidspedagogiska kompetens under den obligatoriska 

skolan? 

Om inte, varför? 

Hur skulle dina arbetsuppgifter kunna förändras för att din fritidspedagogiska kompetens ska 

komma till bättre användning? 


	1. Inledning
	2. Bakgrund
	Begrepp
	Fritidshemmets historik
	Fritidslärares uppdrag
	Fritidslärares kompetens
	Fritidslärare i samverkan
	Fritidslärares yrkespraktiker


	3.  Syfte
	4. Metod
	Val av metod
	Urval
	Datainsamlingsmetod och analys
	Tillförlitlighet
	Forskningsetiska aspekter

	5. Resultat
	Yrkesrollens variation
	Begränsningar
	Tillvaratagande av kompetens
	Potential
	Sammanfattning av resultat

	6. Diskussion
	Resultatdiskussion
	Diskussion yrkespraktiker
	Metoddiskussion
	Användningsområde och vidare forskning

	7. Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1: Missivbrev
	Bilaga 2: Intervjuguide


