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Syftet med studien var att undersöka vilken uppfattning grundskollärare respektive fritidslärare 

har om fritidslärares kompetens. Studien syftade också till att undersöka hur grundskollärare 

respektive fritidslärare uppfattar vilket fritidslärares uppdrag är och hur deras kompetens tas 

tillvara under den obligatoriska delen av skoldagen. Studien var kvalitativ och genomfördes i 

två olika fokusgrupper bestående av tre fritidslärare respektive fyra grundskollärare. Data 

analyserades och kategoriserades genom färgkodning med utgångspunkt i studiens syfte. 

Resultatet visade att fritidslärares kompetens innefattar mestadels praktiskt och socialt arbete 

och att den på olika sätt tas tillvara under den obligatoriska delen av skoldagen. Deltagarna 

menade även att fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen är svårt att 

precisera i primära uppgifter utan handlar till största delen om att komplettera grundskollärare. 

Vilket fritidslärares uppdrag egentligen är sågs däremot som svårtolkat vilket dels kunde bero 

på att det sällan diskuteras, dels att fritidslärare själva är osäkra. I resultatet framgick även olika 

faktorer som påverkar fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen samt 

förslag på hur deras kompetens bättre skulle kunna tillvaratas.  
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1. Inledning  

Det saknas tydliga riktlinjer om utformning och innehåll av fritidslärares uppdrag, 

arbetsuppgifter och kompetens under den obligatoriska delen av skoldagen vilket kan leda till 

en otydlig position för fritidslärare när samverkan ska ske mellan olika yrkeskategorier 

(Hansen Orwehag, 2015; Skolverket, 2011a). För att fritidslärares kompetens ska kunna tas 

tillvara ligger ett stort ansvar hos rektor att tydliggöra uppdraget under den obligatoriska delen 

av skoldagen. För att lärarkategorierna ska veta vad de kan förvänta sig av varandra och vad 

de kan bidra med är det även viktigt att skolreformerna har kunskap om varandras uppdrag och 

olika kompetens (Skolverket, 2014).  

Under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen har vi erfarit att fritidslärare haft många 

olika arbetsuppgifter under den obligatoriska delen av skoldagen. Uppdraget tolkas på många 

olika sätt och trots att vi är slutet av vår utbildning har vi själva svårt att definiera vad vårt 

uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen egentligen innebär. Upplevelsen har varit 

att det inte finns några tydliga riktlinjer om vilka arbetsuppgifter fritidslärare ska ha och att det 

i sin tur har bidragit till att arbetsuppgifterna varierar. Även kommunikation och kunskap om 

varandras kompetens anses ha stor betydelse för hur kompetensen tas tillvara.  
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1.1 Definition av begrepp 

Nedan följer en förklaring av olika begrepp, hur de används och dess innebörd.  

Fritidslärare är en förkortning av grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Denna 

yrkesbenämning används som ett samlingsbegrepp för alla lärare som undervisar i 

fritidshemmet. Dock används begreppet fritidspedagog vid förklaringen om vad deltagarna är 

utbildade till samt när olika referenter använt detta begrepp. 

I studien används begreppet grundskollärare som ett samlingsbegrepp för de lärare som 

bedriver undervisning i årskurs F-6. Begreppet klasslärare har samma innebörd men används 

enbart när referenter använt det.  

Lärarkategorier används i studien som ett samlingsbegrepp och innefattar både 

grundskollärare och fritidslärare. Begreppen yrkeskulturer och lärarkulturer har samma 

innebörd med används enbart när referenter använt det. 

Begreppet deltagare innefattar grundskollärare och fritidslärare som medverkat i studien. 

Begreppen moderator och gruppledare har ersatts med en gemensam benämning, 

diskussionsledare. Alla tre begreppen har samma innebörd men moderator och gruppledare 

används enbart när referenter använt sig av dessa.  

Kompetens är ett brett begrepp som innefattar både kunskaper, förmågor och färdigheter. I 

studien har begreppet inte definierats utan dess grund och innebörd har lämnats öppen för 

deltagarnas egna tolkningar. 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras historik om de båda lärarkulturerna och samverkan dem emellan. 

Dessutom redogörs för hur fritidslärares uppdrag beskrivs i styrdokumenten samt tidigare 

studier om fritidslärares egen uppfattning av deras uppdrag under den obligatoriska delen av 

skoldagen. 

2.1 Historik 

Lärarkulturen i fritidshemmet 

Fritidshemmets sägs ha sitt ursprung från arbetsstugorna som under 1800-talets slut uppkom 

för att ha uppsyn över och hindra tiggeri bland de allra fattigaste skolbarnen (Haglund, 2004; 

Hansen, 1999). Hansen beskriver att syftet med arbetsstugorna var att lära barnen traditionellt 

hantverk och rätt värderingar för att de på så vis skulle kunna försörja sig själva.  

I samband med kvinnornas inträde på arbetsmarknaden under 1930–1970-talet övergick 

barnomsorgen från att ha varit en omhändertagande och fostrande av de allra fattigaste till att 

bli en angelägenhet för stora delar av befolkningen (Hansen, 1999). Med anledning av att 

efterfrågan av barnomsorg ökade samt att arbetsstugorna under 1944 fick bidrag från staten 

bytte de även namn till eftermiddagshem. Eftermiddagshemmen riktade sig till barn i 

skolåldern och hade fokus på att låta barnen genom lek och vila kunna koppla av från 

skolarbetet (Calander, 1999). När antalet arbetande mödrar ökade blev även behovet av 

barnomsorg innan skoldagen aktuellt och i samband med att eftermiddagshemmen började ta 

hand om barnen innan skolan ändrades namnet år 1962–1963 till fritidshem. Fritidshemmet 

hade till en början rekreation som utgångspunkt för verksamhetens uppdrag men övergick 

senare till att bli ett komplement till skolan (Hansen, 1999).  

Innan barnomsorgen övergick från eftermiddagshem till fritidshem var det framförallt 

barnträdgårdslärarinnor och förskollärare som arbetade i verksamheten men i samband med det 

ökade behovet av heldagsomsorg ökade även behovet av att utbilda personal med särskild 

kompetens kopplad till fritidshemmet. Till en början bestod kompetensutvecklingen av kurser 

kopplade till arbete med skolbarn och det var först 1964 som den första 

fritidspedagogutbildningen uppstod (Calander, 1999). Utbildningen för lärare i fritidshem har 

sedan dess förändrats en hel del och i samband med högskoleförordningen (SFS 1993:100) 

som trädde i kraft den 1 juli 2011 justerades utbildningen till hur det ser ut idag. De revideringar 

som gjordes innebär att grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem från och med 
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höstterminen 2011 även får kompetens att undervisa elever i årskurs 1–6 i ett valbart praktiskt-

estetiskt ämne (Prop. 2009/10:89). Fritidslärare har med andra ord en kort egen historia vilket 

har gjort det svårt att finna en egen yrkesidentitet (Calander, 1999). Deras korta historia kan 

enligt Hansen (1999) även vara en bidragande orsak till att det har varit svårt att avgränsa 

fritidslärares uppgift från å ena sidan hemmet och å andra sidan skolan.  

Komplexiteten i att förstå fritidslärares yrkesidentitet kan ha bidragit till att dess kompetens är 

svårdefinierad. Något som däremot är utmärkande för fritidslärare är att de i stort sett alltid har 

utgått från ett samarbetsinriktat arbetssätt där barnens individuella och grupprelaterade behov 

står i centrum (Hansen, 1999). Fritidspedagoger själva anser att deras yttersta yrkeskompetens 

är att de har god samarbetsförmåga samt kunniga på att möta olika familjekonstellationer och 

personligheter. Även flexibilitet, öppet förhållningssätt, kunskap om grupprocesser samt 

relationsskapande till både vuxna och elever kan kopplas till fritidspedagogers kompetens 

(Andersson, 2013).  

Lärarkulturen i obligatoriska skolan 

Det svenska skolsystemet anses ofta ha sitt ursprung i samband med instiftandet av folkskolan 

1842. Undervisningen skedde då genom växelundervisning vilket innebar att läraren bara 

undervisade några få elever vilka i sin tur undervisade andra elever. Denna undervisningsmetod 

förbjöds dock redan på 1860-talet och ersattes istället av klassundervisning som medförde att 

eleverna intog en mer passiv roll och att läraren styrde såväl arbetet, interaktionen och 

kommunikationen. Trots att det rent visuellt inte skett någon större förändring av klassrummen 

sedan 1860-talet har däremot undervisningspraktiken förändrats en hel del (Haglund, 2004). 

Lärarna hade relativt fria händer vad gäller utvecklandet av sina egna pedagogiska idéer trots 

att innehållet i skolan styrdes från centralt håll. Läraren arbetade dessutom ofta ensam vilket 

innebar ett fritt utformande av arbets- och förhållningssätt i klassrummet. Liksom att de 

kunskaper och färdigheter i skolans innehåll traditionellt sett styrts centralt började även 

arbetssätten ske via centrala riktlinjer i samband med införandet av läroplanen för grundskolan 

1980. I den läroplanen poängterades vikten av samarbete och lärarlag samt att avsnitt om 

arbetssätt, arbetsformer och lärarens förhållningssätt skrevs in. Lärarens undervisningsmetod 

fick även nya ramar att förhålla sig till i samband med införandet av läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet 1994. Läroplanen utgick härmed från strävans- och uppnåendemål 

vilket medförde att lärarna återigen kunde använda variationer av metoder och arbetssätt i 

undervisningen så länge intentionerna i läroplanen följs (Hansen, 1999).  
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Samverkan 

Undervisningen i den obligatoriska delen av skoldagen och fritidshemmet har genom historien 

gått från separata och segregerade verksamheter till att bli ett mer enhetligt system med 

utgångspunkt i barns fostran, utveckling och lärande (Hansen, 1999). Hansen belyser tre olika 

perioder som avgörande för de båda verksamheternas rörelse mot samverkan. Den första 

perioden var 1800-talets senare hälft till 1920-talet som var ursprungsperioden till de 

verksamheter som tillsammans utgör skolväsendet. Därefter kom perioden 1930–1970-talet 

som innebar startskottet på ett succesivt närmande av olika verksamheter inom å ena sidan 

skolsystemet och andra sidan förskola och skolbarnomsorg. Under den här perioden 

eftersträvades det från samhällets sida att ge alla medborgare rätt till undervisning på lika 

villkor. Från 1970-talet och framåt påbörjades närmandet mellan de båda systemen och denna 

period ses enligt Hansen (1999) som den tredje avgörande perioden.  

Tanken med samverkan var enligt Calander (1999) att förena yrkeskulturers kompetens samt 

skapa något nytt och utvecklingsfrämjande. Yrkeskulturernas olika kompetens, historik och 

status har varit bidragande faktorer till att samarbetet präglats av olika tolkningar, vilket 

försvårade arbetet (Hansen, 1999). Hansen menar att svårigheterna ur fritidslärares perspektiv 

till stor del har legat i de utökade och förändrade arbetsuppgifterna samt att de placerades inom 

två olika system. Komplexiteten om fritidslärares dubbla uppdrag bidrog dessutom till att det 

förhållningssätt som hade utvecklats för arbetet i fritidshemmet inte direkt kunde föras över till 

arbetet i skolverksamheten. Detta innebar i sin tur en förvirring om deras primära 

arbetsuppgifter under den obligatoriska skoldagen. Svårigheterna ur lärares perspektiv har 

däremot legat i den mentala omställningen genom nya arbetssätt och arbetsformer samt 

övergången från att ha arbetat ensam till lagarbete. Dessutom påvisade många att samverkan 

även bidrog till ökade organisatoriska problem så som schemaläggning, planeringstid och en 

minskad flexibilitet i undervisningen. Sammantaget har grundskollärares främsta uppdrag 

enligt Andersson (2013) handlat om kognitivt och skolämnesrelaterat lärande medan 

fritidslärares uppdrag har fokuserat på ett lärande som innefattar värdegrund, estetiska 

uttryckssätt, relationer och sociala färdigheter. Även om huvuduppdragen inte har förändrats 

sedan fritidshemmet integrerades i skolan har samverkan inneburit att de måste ha en viss 

kunskap om varandras uppdrag. 
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2.2 Styrdokument 

Det svenska skolväsendet styrs av nationella styrdokument vilka består av lagar, regler, 

riktlinjer och mål. Omsorg om elevens välbefinnande och utveckling ska prägla undervisningen 

genom hela skoldagen. För att kunna skapa sammanhang, kontinuitet och progression i 

elevernas utveckling och lärande ska därav de olika skolformerna samverka på ett 

förtroendefullt sätt. Detta sker genom att de utbyter kunskap, information och erfarenhet med 

varandra (Skolverket, 2011b). Samverkan har alltid setts som betydelsefull av alla parter men 

trots läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet särskilda avsnitt om 

samverkan beskriver Grettve (2015) att strukturer och former för hur samverkan ska 

genomföras ofta upplevs som otydlig. För att samverkan ska bli väl fungerande krävs det att 

alla deltar, men då de Allmänna råden för fritidshemmet är det underlag där samverkan 

framförallt kommenteras har det varit svårt att ge rekommendationer om förskoleklassen och 

skolans verksamheter. Även om olika verksamheter arbetar med liknande mål och riktlinjer 

närmar de sig dem med utgångspunkt i olika perspektiv. Fritidslärare bör därav informeras om 

elevens aktuella situation och vad de för tillfället arbetar med i skolan för att på så vis använda 

sin kompetens till att stimulera både individens och gruppens utveckling av så väl normer och 

värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande. För att skapa ett helhetsperspektiv på 

eleven genom hela skoldagen är det även av stor vikt att de övriga skolformerna har en insikt i 

och förståelse för fritidshemmets uppdrag och roll i utbildningsväsendet (Skolverket, 2014).  

I de nationella styrdokumenten poängteras ofta vikten av samverkan och fritidshemmets 

kompensatoriska uppdrag, vad som däremot saknas är enligt Hansen Orwehag (2015) tydliga 

riktlinjer om innehåll och utformning av fritidslärares uppdrag under den obligatoriska 

skoldagen. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska undervisningen i fritidshemmet utgå från en 

helhetssyn på elevens behov och därav komplettera undervisningen i de övriga skolformerna. 

När fritidshemmet som verksamhet kompletterar skolan kan fritidslärare enligt de Allmänna 

råden för fritidshem (Skolverket, 2014) utforma innehållet utefter sin kompetens samt genom 

en utforskande, situationsstyrd och grupporienterad metodik. Men det kompensatoriska arbetet 

kan även organiseras så att fritidslärare under den obligatoriska skoltiden arbetar i förskoleklass 

eller obligatoriska skolan vilket skapar möjligheter till att integrera fritidslärares kompetens i 

skolverksamheten. För att fritidslärares kompetens ska tas på allvar är det dock viktigt att 

rektorn är tydlig med deras roller och uppdrag. Hur samverkan än ser ut är det viktigt att de 

olika skolformerna har kunskaper om varandras uppdrag och kompetens.  
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En studie som Skolverket (2011a) gjort visar att även om samverkan skapar möjligheter för 

lärare att bidra med sina olika professionella kompetenser säger begreppet i sig ingenting om 

ansvarsfördelning eller påverkan och inflytande för de inblandade. Detta i kombination med de 

otydliga riktlinjerna angående fritidslärares arbetsuppgifter och kompetens i skolan kan bidra 

till att deras position i samverkan ses som svårdefinierad och problematisk. Hippinen (2011) 

beskriver även att det faktum att fritidslärares uppdrag och yrkesroll fick en ny innebörd i 

samband med fritidshemmets integration med skolan kan ses som en bidragande faktor till att 

yrkesrollen och uppdraget under den obligatoriska delen av skoldagen upplevs som 

svårdefinierad. Däremot skapas stora möjligheter för fritidslärare att bidra med sin 

yrkeskompetens och komplettera skolans målstyrda verksamhet med utgångspunkt i andra 

perspektiv. 

2.3 Tidigare studier och andra utgångspunkter 

Anderssons yrkesidentiteter och Hansen Orwehags positioner 

Hur yrkeskulturerna uppfattar fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av 

skoldagen har behandlats av bland annat Andersson (2013) och Hansen Orwehag (2015). 

Hansen Orwehag har identifierat tre möjliga positioner som fritidslärare intar. Dessa positioner 

benämns som assistent/resurs, samarbetspartner till klasslärare samt lärare i specifikt ämne. 

Andersson beskriver fritidslärares roll genom fyra olika yrkesidentiteter vilka är backuplärare, 

lärare i social kompetens, den skolkompletterande fritidspedagogen och den traditionella 

fritidspedagogen. 

Anderssons yrkesidentiteter 

Den första yrkesidentiteten Andersson (2013) nämner är backupläraren vilket innebär att 

fritidspedagoger antingen skaffat sig några skolämneskompetenser inom exempelvis natur, 

idrott eller teknik och ansvarar för undervisningen i det ämnet, men de kan även arbeta med 

olika skolämnesinnehåll utan att ha undervisningsansvar. Skillnaden mellan dessa är att 

backupläraren som inte undervisar i ett visst ämne samarbetar mer med lärare och upplägget är 

mer styrt med tydligt avgränsade uppgifter.   

Lärare i social kompetens är den andra yrkesidentiteten Andersson (2013) beskriver och 

innebär att fritidspedagoger ansvarar helt och hållet för innehållet i undervisningen samt utgår 

från den fritidspedagogiska kunskapsbasen. Under den obligatoriska skoldagen har 

fritidspedagoger ett större handlingsutrymme för ett mer självständigt arbete. Denna position 

styrs ofta av lärares behov genom att fritidspedagoger exempelvis undervisar i mindre grupper 
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men deras kompetens och kunskaps ses som värdefull. Fritidspedagogers insatser och 

kunskapar i fritidshemmet upplevs vara mer osynliga för föräldrar, lärarkollegor och ledning 

medan deras insatser och kunskapar mer uppenbara under skoldagen.   

Den skolkompletterande fritidspedagogen är ytterligare en yrkesidentitet vilken enligt 

Andersson (2013) lägger fokus på att skapa möjligheter till att fritidshemmet ska kunna 

komplettera skolan genom att på olika sätt förstärka och omsätta skolämneskunskaper. En 

viktig förutsättning för att främja lärandet är att erbjuda en god omsorg och trygghet. Formella 

bedömningar av elever är fritidspedagoger tveksamma till men däremot ses 

utvecklingssamtalet som viktig för att kunna stärka helhetssynen av eleverna.  

Till sist nämner Andersson (2013) den traditionella fritidspedagogen där fokus ligger på arbetet 

i fritidshemmet samt traditionell fritidspedagogik. Utgångspunkten för arbetet är att skapa en 

helhetssyn på elevers lärande och behov samt att värdegrundsrelaterade mål och innehåll 

framhävs. De arbetar även med att satsa på elevers erfarenhetsvärld, initiativ och önskemål 

vilket även gäller under den obligatoriska skoldagen.  

Hansen Orwehags positioner 

Den första positionen Hansen Orwehag (2015) beskriver är assistent/resurs, vilket har olika 

innebörd beroende på vilken roll fritidslärare själva intar eller blir tilldelad. Assistent/ resurs 

till klasslärare kan vara att vikariera som klasslärare en kortare tid, vara rastvakt samt sitta med 

elever under skolmåltiden. Det kan även innebär att assistera enskilda elever i klassrummet 

eller delta som resurs i klassrumsarbetet där elever arbetar enskilt med olika ämnen. Det 

utmärkande i denna position är att arbetet i skolundervisningen planeras, leds och fördelas av 

klasslärare, vilket gör att fritidslärare arbetar utefter skolverksamhetens ramar.   

Den andra positionen innebär att fritidslärare är samarbetspartner till klasslärare. I denna 

position planerar fritidslärare och klasslärare undervisningen utefter deras olika kompetens och 

pedagogiska utgångspunkt, vilket innebär att fritidslärare ges större möjligheter att involveras 

i lektionsplaneringar, genomföranden och utvärderingar. Det är i denna position möjligt att 

lyfta fram ett fritidspedagogiskt arbets- och förhållningssätt samt att planera för 

grupporienterade arbetssätt, föra in olika former av lek och lekbaserade arbetsformer samt 

lägga stor vikt vid att utveckla elevernas sociala förmågor. Under genomförandet läggs stor 

fokus på det sociala och det mer generella lärandet (Hansen Orwehag, 2015).  

Den sista positionen är lärare i ett specifikt ämne vilket ofta innebär att fritidslärare undervisar 

i ett praktiskt-estetiskt ämne. Utbildade fritidslärare har från 2001 inte enbart behörighet i de 
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praktiskt-estetiska ämnena utan har även fått legitimation i andra ämnen. Genom införandet av 

lärarlegitimationen samt att fritidslärare i samband med revideringen av utbildningen 2011 fick 

behörighet i olika undervisningsämnen förstärktes dock de praktisk-estetiska ämnena. Det 

finns även äldre utbildningar där fritidslärare undervisar i olika ämnen som musik, idrott eller 

bild och dessa utbildningar är utformade annorlunda. När fritidslärare har denna position blir 

deras roll i stort sett densamma som klasslärares eftersom de båda har samma ansvar när det 

kommer till bedömning, betygsättning samt att följa ämnets kursplan (Hansen Orwehag, 2015). 
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3. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilken uppfattning grundskollärare respektive fritidslärare 

har om fritidslärares kompetens. Studien syftade också till att undersöka hur grundskollärare 

respektive fritidslärare uppfattar vilket fritidslärares uppdrag är och hur deras kompetens tas 

tillvara under den obligatoriska delen av skoldagen. 
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4. Metod 

I följande avsnitt ges en beskrivning av metodval, datainsamlingsverktyg, urval, 

genomförande, databearbetning och analys, tillförlitlighet samt forskningsetiska principer som 

ligger till grund för studien.  

4.1 Val av metod 

Studien har ämnat undersöka lärarkategoriernas uppfattningar av studiens ämne. Detta innebär 

att resultatet inte syftar till att kunna förutsäga, generalisera eller förklara något utan om att 

tolka, förstå och beskriva deras uppfattningar, vilket enligt Stukát (2011) är utmärkande drag 

för att bedriva en kvalitativ forskningsmetod. Denna metod är lämplig att använda när en studie 

avser undersöka människors tolkningar eller uppfattningar om ett visst ämne (Bryman, 2002; 

Justesen & Mik-Meyer, 2001). Därför valdes en kvalitativ ansats för denna studie.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Då avsikten med studien dels har varit att få en bild av lärarkategoriernas gemensamma 

uppfattningar av studiens ämne, dels väcka tankar och reflektioner hos deltagarna rörande 

området, har fokusgrupper använts som metod för insamling av data. Enligt Dahlin-Ivanoff 

(2015) är metoden avsedd undersöka en grupps gemensamma förståelse av det specifika ämnet, 

dessutom kan deltagarna i en fokusgrupp bli medvetna om saker de tidigare inte reflekterat 

över. Målet med fokusgrupper är att framhäva olika uppfattningar i en fråga och avser därmed 

inte att finna lösningar eller enhetliga förståelser när olika frågor diskuteras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Metoden har en speciell styrka genom att deltagarna uppmuntras dela med 

sig av sina erfarenheter och tankar, däremot läggs inte fokus på deltagarnas enskilda åsikter 

utan syftet är att undersöka gruppens gemensamma uppfattningar om ett ämne (Wibeck, 2010).  

Syftet med metoden fokusgrupp är att samla en grupp människor för att diskutera ett givet 

ämne med en samtalsledare som leder gruppen under diskussionens gång. Denna samtalsledare 

kallas för moderator (Wibeck, 2010). Moderatorn har i uppgift att först och främst öppna upp 

för diskussion, lyssna, visa engagemang och eventuellt följa upp det som diskuteras. Dessutom 

ska moderatorn på ett naturligt och uppmuntrande sätt se till att deltagarna pratar med varandra 

inom ramen för ämnet i fokusgruppen samt få dem att vilja förmedla så många olika 

erfarenheter som möjligt (Halkier, 2010). Utöver moderator har denna studie även använt en 

biträdande gruppledare vars uppgift är att observera och anteckna sådant som kan ha betydelse 

för analysen. Dessa anteckningar är enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) användbara 
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under analysen av empirin för att forskarna ska komma ihåg vad som hände vid speciella 

tillfällen.  

En av de största fördelarna med fokusgrupper är att diskussionerna lockar fram en mångfald 

av synpunkter och uppfattningar vilket ger forskaren möjlighet att förstå hur människor tänker 

och talar om ett visst fenomen. Styrkan ligger även i att deltagarna genom sin expertis i området 

kan fördjupa diskussionen genom att de ställer följdfrågor till varandra, lyfter andra synsätt 

samt diskuterar varandras uppfattningar på ett sätt som inte är möjligt i andra kvalitativa 

metoder. Dessutom baseras resultatet av en fokusgruppsdiskussion på gemensamma förståelser 

av deltagarnas uppfattningar och lägger därav inget större fokus på hur enskilda individer talar 

om ämnet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Nackdelarna med fokusgrupper är att de dominerande uppfattningarna inom gruppen kan bli 

så starka för vissa deltagare att de anpassar sig till dem, vilket kan resultera i att avvikande 

åsikter inte tas upp (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Utöver detta menar Bryman (2002) 

att de data som samlats in genom fokusgrupper är svåra att transkribera och analysera, dels på 

grund av att det ofta resulterar i stora datamängder, dels på grund av att det kan finnas delar i 

inspelningarna där deltagarna antingen pratar i mun på varandra eller alldeles för lågt. Trots de 

nackdelar som beskrivs ansågs fördelarna väga över och därav genomfördes fokusgrupper som 

metod för att samla in data. Däremot har kunskapen om dessa nackdelar legat till grund i vissa 

beslut som har tagits. 

4.3 Urval  

Enligt Yin (2013) ska deltagarna i en fokusgrupp ska ha liknande erfarenheter och fokus. Därav 

har fokusgrupperna i denna studie bestått av lärarkategorier som arbetade på samma skola, 

hade arbetat minst i ett år samt hade erfarenheter av att ha arbetat tillsammans med respektive 

lärarkategori. Antalet deltagare i en fokusgrupp varierar beroende på syftet med studien och 

kan bestå av allt från 3–4 personer eller mer (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Urvalet i studien är både målstyrt och ett bekvämlighetsurval. Ett målstyrt urval används då 

vissa kriterier måste vara uppfyllda för att studiens resultat ska bli relevant. Ett målstyrt urval 

innebär att forskaren väljer deltagare med utgångspunkt i forskningsfrågorna som är relevanta 

för studien. Det har även används ett bekvämlighetsurval vilket innebär att personer som för 

tillfället råkar finnas tillgängliga har deltagit (Bryman, 2002).  

Studien genomfördes i två olika fokusgrupper varav den första bestod av tre deltagare: 
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• Deltagare 1: Fritidspedagog, färdigutbildad i januari 2007.  

• Deltagare 2: Lärare med inriktning fritidshem och fritidsverksamhet, färdigutbildad i 

januari 2008. 

• Deltagare 3: Fritidspedagog, färdigutbildad år 1996.  

Den andra fokusgruppen bestod av fyra deltagare:  

• Deltagare 4: Förskollärarutbildning, förskollärarexamen år 1994.  

• Deltagare 5: Grundskollärarutbildning 1–7 med inriktning NO och matematik, 

färdigutbildad år 1992.  

• Deltagare 6: Lärare för tidigare år med inriktning matematik och svenska, 

färdigutbildad år 2005.  

• Deltagare 7: Lärare för tidigare år med inriktning SO och svenska, färdigutbildad år 

2008.  

4.4 Genomförande 

För att nå ut till grundskollärare och fritidslärare samt för att tydligt kunna redogöra för studiens 

syfte skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut via två olika rektorer, vilka även 

kontaktades per telefon. Då ingen av dessa hade möjlighet att medverka kontaktades istället 

olika grundskollärare och fritidslärare. Tre fritidslärare och fyra grundskollärare som arbetade 

på samma skola hade intresse av att medverka. För att deltagarna inte skulle behöva resa samt 

att diskussionerna genomfördes på deras arbetstid utfördes fokusgruppsdiskussionerna på deras 

arbetsplats.  

Studiens syfte utgjorde grunden till nyckelfrågor (se bilaga 3) och utefter dem bildades fem 

diskussionsfrågor (se bilaga 4). Inspiration har tagits från Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 

där olika nyckelfrågor bearbetas till konkreta diskussionsfrågor. För att skapa bästa möjlighet 

för deltagarna att framföra sina åsikter samt för att diskussionerna enklare skulle hållas till 

ämnet utformades studiens diskussionsfrågor till fasta, öppna och tolkande frågor.  

Halkier (2010) nämner att det är viktigt att börja med en introduktion innan en 

fokusgruppsdiskussion och att den bör ge tillfälle för deltagarna att ställa sina frågor om 

projektet. Introduktionen ska innehålla en presentation om forskningssyftet, hur diskussionen 

går till och hur länge den varar samt en introduktionsrunda. Om diskussionen spelas in bör 

deltagarna även informeras om det i introduktionen samt vad inspelningen ska användas till. 

Med utgångspunkt i ovanstående kriterier skapades studiens introduktionsmall (se bilaga 3). 
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Introduktionsmallen delades inte ut till deltagarna utan skapades för att underlätta 

genomförandet och strukturen av fokusgruppsdiskussionerna. Innan genomförandet har allt 

material redigerats och granskats för att det skulle vara så korrekt och relevant som möjligt.  

Tillvägagångssättet i de två fokusgrupperna har varit samma och började med att deltagarna 

läste igenom och signerade en samtyckesblankett (se bilaga 2) där de forskningsetiska 

principerna och mer grundlig information om individsskyddskravet beskrevs. Biträdande 

diskussionsledare framförde även information från introduktionsbladet och därefter 

introducerade deltagarna sig själva samt svarade på olika inledningsfrågor. Halkier (2010) 

menar att inledningsfrågor används för att få igång diskussionerna och kan handla om 

huvudämnet som ska diskuteras mer ingående under diskussionen.  

Diskussionsfrågorna presenterades en i taget både muntligt och skriftligt. Deltagarna fick 

varsin pappersbunt med olika färger samt en penna. Färgerna på pappersbuntarna var till för 

att kunna tilltala deltagarna i olika färger samt som stöd i vårt analysarbete. Färgerna användes 

även som fiktiva namn vid transkriberingen för att deltagarna skulle förbli konfidentiella. Varje 

diskussionsfråga lästes upp av diskussionsledaren och biträdande diskussionsledare placerade 

frågan i skriftligt format på bordet. När frågan var ställd fick deltagarna skriva ner sina tankar, 

därefter fick var och en berätta vad de skrivit ner och vilka tankar de hade. Avslutningsvis gavs 

deltagarna möjlighet att utveckla eller tillägga något och en gemensam diskussion fördes om 

frågan.  

Efter att fokusgrupp ett hade genomförts upptäcktes det att deltagarna inte hade besvarat alla 

delar av studiens syfte vilket medförde att diskussionsfrågorna fick kompletteras med en sjätte 

fråga. Deltagarna i fokusgrupp ett kontaktades igen men den korta varslen gjorde det svårt att 

hitta en tid där alla deltagare kunde samlas och den kompletterande frågan fick därav 

genomföras enskilt. När fokusgrupp två genomfördes var den kompletterande frågan med som 

en sjätte och avslutande diskussionsfråga. Under genomförandet av fokusgrupperna användes 

två mobiltelefoner som en säkerhet ifall det skulle uppstå tekniska problem. Fokusgrupp ett 

varade i 67 minuter och fokusgrupp två i 69 minuter. 

4.5 Databearbetning och analys  

För att skapa en så god förståelse av materialet som möjligt bearbetades den insamlade data 

genom en ordagrann transkribering, där även icke verbal kommunikation noterades. Därefter 

analyserades och kategoriserades materialet utefter studiens syfte vilket enligt Dahlin-Ivanoff 

(2015) bidrar till att skapa en så tydlig överblick över materialet som möjligt.  
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Det centrala i analyser är att hitta olika mönster, citat eller ord som bidrar till att slutsatser om 

undersökningen kan dras. De framkommande mönstren sorteras därefter i olika kategorier 

kopplat till deltagarnas gemensamma uppfattningar (Wibeck, 2010). För att öka studiens 

tillförlitlighet analyserades empirin först av oss var och en för sig innan den gemensamma och 

slutgiltiga analysen gjordes. När empirin analyserades färgkodades meningar med 

utgångspunkt i studiens nyckelfrågor och diskussionsfrågor. Dessa meningar placerades i olika 

färgteman vilket bidrog till att mönster blev synliga. Dessa mönster analyserades ytterligare en 

gång och därigenom kunde framträdande kategorier baserade på deltagarnas gemensamma 

uppfattningar skapas. Det empiriska materialet har sorterats i flera omgångar vilket enligt 

Öberg (2015) dels bidrar till att skapa en bättre förståelse av datamaterialet, dels gör det enklare 

att kunna utläsa hur forskningsfrågorna besvaras i materialet. 

Vid bearbetningen av empirin som framkommit ur fokusgrupper krävs en särskild noggrannhet 

då det är deltagarnas gemensamma tolkningar som ska framhävas och inte enskilda individers 

(Dahlin-Ivanoff, 2015). Som en sista del i bearbetningsprocessen tolkades därav innebörden av 

de olika kategorierna för att på så vis skapa en mer övergripande förståelse samt en heltäckande 

bild av deltagarnas gemensamma uppfattningar om studiens olika nyckelfrågor.  

De framträdande kategorierna som kunde kopplas till fritidslärares kompetens var Praktiskt 

arbete, Undervisningsformer, Social kompetens och Undervisning i ämne. Beträffande 

deltagarnas uppfattning av vad fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av 

skoldagen är och hur deras kompetens tas tillvara kunde följande kategorier utläsas, 

Kompletterande arbetssätt, Praktiskt lärande, Undervisning i ämne, Social kompetens och 

Underlätta undervisningen. 

4.6 Tillförlitlighet 

Det kan inträffa mycket i en fokusgrupp som påverkar om data mäter det som avses att mäta. 

För att säkerställa kvaliteten i en studie är tillförlitligheten därav en central del. Tillförlitlighet 

kan delas upp i tre olika delar: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017). 

Trovärdighet handlar om hur troligt det resultat som presenteras och beskrivs i studien är. För 

att öka trovärdigheten i resultatet från en fokusgrupp bör flera fokusgrupper genomföras samt 

att deltagarna bör uppmuntras till att dela med sig av sina erfarenheter och att det som 

framkommit återkopplas under sessionens gång (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Alla 

deltagare i studien var kunniga inom studiens område och uppmuntrades att dela med sig av 
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sina erfarenheter. Moderatorn gav deltagarna återkoppling samt bad dem utveckla vissa delar. 

Dessutom avslutades varje diskussionsfråga med en öppen diskussion. 

Tillförlitligheten består av pålitlighet vilket innebär att alla delar av forskningsprocessen finns 

tillgängliga och beskrivna på ett sådant sätt att den kan granskas och styrkas av andra. 

Pålitligheten inom fokusgruppsprocessen ökar om genomförandet av fokusgrupperna är 

desamma inom studien, om varje session avslutas med en summering samt om det sker en 

transkribering av diskussionerna efter avslutad fokusgrupp och att dessa transkriberingar 

analyseras av forskarna var och en för sig innan den gemensamma analysen görs (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017). Utöver att alla steg i forskningsprocessen redovisas har även 

studiens fokusgruppsdiskussioner spelats in och transkriberats för att säkerställa att allt som 

sägs i diskussionerna analyseras. Transkriberingen har i sin tur analyserats av oss, var och en 

för sig innan den gemensamma och slutgiltiga analysen gjordes.  

Slutligen handlar tillförlitlighet om överförbarhet vilket avser hur pass överförbart resultatet är 

till ett annat liknande sammanhang. För att underlätta bedömningen krävs en utförlig 

presentation av resultatet genom att studien redogör för tydliga beskrivningar av teman och 

kategorier, vilka i sin tur stärks med citat från fokusgrupperna (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 

2017). I studiens resultatdel redovisas tydligt de kategorier som framkommit ur datamaterialet, 

vilka dessutom förstärks med olika citat.  

4.7 Forskningsetiska principer 

När vetenskapliga studier ska bedrivas måste olika estiska principer beaktas. Det finns krav 

som måste tas hänsyn till och de olika estiska principerna ska användas som vägledning 

(Björkdahl Ordell, 2007). Enligt Vetenskapsrådet (2002) har de individer som deltar i forskning 

ett skydd som kallas individskyddskravet vilket delas in i fyra huvudkrav som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskningens syfte ska informeras till de berörda i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie informerades rektorerna på de tillfrågade skolorna 

samt de grundskollärare och fritidslärare som deltog om detta i samband med 

informationsbrevet (se bilaga 1) som både skickades och delades ut inför fokusgrupperna. 

Utöver syftet med studien informerades de även om vad fokusgruppsmetoden innebär.  

Deltagare bestämmer själva om de vill medverka i en undersökning eller de får dessutom 

avbryta medverkan när de vill. Detta benämns som samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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I samband med genomförandet av fokusgrupperna delades ytterligare ett dokument ut (se 

bilaga 2) med viktig information rörande individsskyddskravet där samtyckeskravet ingår. 

Detta dokument signerades av samtliga deltagare innan fokusgruppsdiskussionen började. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer som ingår i en undersökning 

ska hanteras på sådant sätt att enskilda människor inte ska kunna identifieras samt att det ska 

vara praktisk omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Även konfidentialitetskravet informerades deltagarna om i samtyckesblanketten. Utöver 

Vetenskapsrådets information om konfidentialitetskravet lades ytterligare information rörande 

forskningsetiska principer kopplade till fokusgruppmetoden till. Wibeck (2002) poängterar 

nämligen att moderator och biträdande diskussionsledare kan garantera att information rörande 

deltagarna kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, men att det däremot är 

omöjligt att svara för att övriga deltagare inte sprider information som rör deltagarnas identitet 

eller uttalande. Innan genomförandet av fokusgrupperna lades därav särskilt fokus på att 

informera deltagarna i denna studien rörande detta, dels genom samtyckesblanketten och dels 

muntligt inför genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna. I denna studien nämns dessutom 

inga namn på kommun, skola eller grundskollärare och fritidslärare utan dessa har antingen 

uteslutits helt eller ersatts av fiktiva namn. 

Det sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att insamlade uppgifter rörande enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Liksom vid de 

övriga kraven informerades deltagarna om detta genom samtyckesblanketten samt att de även 

försäkrades om detta muntligt innan fokusgrupperna genomfördes. Deltagarna informerades 

även om att allt material raderas efter godkännandet av studien. 
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5. Resultat  

Nedan presenteras studiens resultat. Endast de svar som berikar studiens resultat redovisas och 

för att underlätta läsningen har citat bearbetats från talspråk till skriftspråk. För att kunna 

presentera en heltäckande bild av deltagarnas gemensamma uppfattningar redovisas resultatet 

från de olika fokusgrupperna tillsammans. Resultatet av deltagarnas gemensamma 

uppfattningar presenteras i två delar där del ett redogör för deras uppfattningar om fritidslärares 

kompetens. Del två beskriver hur de tolkar fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen 

av skoldagen samt hur kompetensen tas tillvara med utgångspunkt i de uppfattningarna. Varje 

del presenteras genom de kategorier som framkom under databearbetningen.  

5.1 Fritidslärares kompetens  

Fokusgrupperna diskuterade i stor utsträckning fritidslärares primära kompetens. Trots att de 

ansåg att kompetens tillhör professionen var de alla överens om att det är svårt att bortse från 

fritidslärares personliga intressen och kunskaper. Däremot beskrev alla deltagare att 

fritidslärares kompetens skiljer sig gentemot grundskollärares då fritidslärare arbetar mer 

praktiskt och grundskollärare mer teoretiskt. Deltagarna beskrev även betydelsen av att 

fritidslärare får en helhetssyn om elevernas utveckling och lärande genom att de arbetar i båda 

verksamheterna. Detta bidrar i sin tur till att fritidslärare besitter en unik kompetens gällande 

helhetssynen på elevernas hela dag. Under diskussionerna fanns en samstämmighet om att 

fritidslärares primära kompetens innefattar mycket praktiskt arbete, undervisning i vissa 

ämnen, sociala relationer och grupporienterat arbete samt att de arbetar med andra 

inlärningsformer än grundskollärare vanligtvis använder.  

Praktiskt arbete 

Deltagarna hade en tydlig gemensam uppfattning om att fritidslärares kompetens handlar om 

olika former av praktiskt arbete. De faktorer som deltagarna nämnde var alla kopplade till olika 

praktiska ämnen såsom skapande, drama, idrott, musik, lek och rörelse. De nämnde även form 

och färg, bild, pyssel, natur, sjuksyster och pärlplatta-strykare. Några deltagare beskrev att 

praktiskt arbete är fritidslärares specialitet och kunskapsområde. Deltagare 4 berättade: 

”Fritidslärare tros kunna, tycka extra mycket om, att syssla med lek […] arbeta med bild och 

konstnärlig sida […] NO, på olika sätt, och drama, musik”.     
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Deltagare 1 berättade: ”Sen skrev jag praktiskt […] just för att mycket av det praktiska är ju 

våra specialiteter […] och praktisk skrev jag utematematik, utedag, bakning, idrott och socialt 

och lek, sång”.  

Undervisningsformer 

Resultatet visade inte bara att deltagarna uppfattade fritidslärares kompetens som praktisk och 

social utan även som kompletterande till grundskollärares kompetens. Detta berodde enligt 

deltagarna på att fritidslärare ofta arbetar med andra inlärningsformer än grundskollärare. 

Vidare diskuterade deltagarna att fritidslärare dels arbetar med lärande genom leken, 

utepedagogik, NO på olika sätt, grupprocesser, dels genom att koppla arbetsformen till 

skolämnen. Deltagare 5 berättade:  

Jag tänkte att fritidsläraren är duktigare på det här med skapande och lärande i det fria, i 

den fria leken… mer fånga tillfället ”vad kommer upp då” och sen lär man sig kring det 

som råkar komma upp just då och det som eleverna pratar om just då.  

Det framkom även att vissa deltagare var överens om att fritidslärares största kompetens är att 

vara flexibel och att komplettera. De menade att fritidslärares flexibilitet handlar om att kunna 

vända och vrida på sig, lösa allting och finnas överallt. Deltagarna hade även en gemensam 

uppfattning om att fritidslärare anses vara extra bra på samsyn och att se hela dagen samt att 

de är den sammanhängande länken som får allt att fungera. Deltagare 1 förklarade:  

Sen så skrev jag någonting som just fritidspedagogerna, som jag upplever är deras absolut 

största grej är ju att vara flexibilitet […] Sen skrev jag samsyn även här […] det tycker jag 

att vi är extra bra på, och det är väl just att man får hela dagen liksom.  

Social kompetens 

Den tredje kategorin handlar om fritidslärares sociala kompetens. Deltagarna beskrev att de har 

erfarenhet av att fritidslärare arbetar mycket med grupper och grupprocesser. Även deras arbete 

om Emotionell Intelligens och språkutveckling är konkreta saker som benämndes som 

utmärkande områden förknippat till fritidslärares kompetens. Fritidslärare har erfarenheter av 

att ha arbetat mycket med sociala relationer, värdegrunden, tröstande, att skapa trygga barn och 

att hantera konflikter. Detta talade deltagarna om att fritidslärare arbetar med under hela dagen. 

Deltagare 3 berättade: ”Sen skrev jag sociala relationer, värdegrund, trygga barn. Sånt vi jobbar 

för hela tiden”.  
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Undervisning i ämnen 

Den sista kategorin som har kunnat utläsas handlar om att fritidslärare har kompetens och 

behörighet i att undervisa i olika ämnen så som bild, svenska och idrott. Dessa ämnen 

diskuterades däremot inte nämnvärt under diskussionerna. Deltagare 3 nämnde: ”Vi har ju 

också behörighet att undervisa i vissa ämnen, och får så göra ibland också”.  

Andra ämnen eller fokusområden som fritidslärare undervisar i är värdegrundsområden, 

skapande, barnkonventionen och biblioteket. Denna undervisning sker ofta i halvklasser. 

Deltagarna hade en gemensam uppfattning av att detta är specifika kompetenser som 

fritidslärare besitter och därav ofta får undervisa i.  

5.2 Lärarkategoriernas uppfattning av fritidslärares uppdrag och hur 

kompetensen tas tillvara 

Det insamlade datamaterialet från fokusgrupp ett och två visade att fritidslärares uppdrag under 

den obligatoriska delen av skoldagen upplevs som oklart och svårtolkat. Vissa deltagare 

förklarade att även om rektorns engagemang ses som betydelsefullt är fritidslärares uppdrag 

inte särskilt styrt uppifrån utan handlar mer om vad fritidslärare och grundskollärare 

tillsammans kommer överens om. Dessutom fanns en delvis gemensam upplevelse av att det 

sällan talas om vilket fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen 

egentligen är, vilket kan bero på att fritidslärare själva är osäkra. Ovanstående faktorer ansågs 

även vara bidragande orsaker till att uppdraget under den obligatoriska delen av skoldagen ser 

väldigt olika ut. Med utgångspunkt i datamaterialet kunde det ändå utläsas att deltagarna från 

de båda fokusgrupperna hade en gemensam uppfattning om att fritidslärares kompetens ändå 

tillvaratas under den obligatoriska delen av skoldagen. Något som många deltagare dock 

poängterade var att fritidslärares kompetens skulle kunna tas tillvara bättre om det fanns fler 

och större lokaler tillgängliga och om elevgrupperna varit mindre. Genom att dessutom utgå 

från berörda personers specialkompetens när fritidslärare tilldelades en klass skulle 

kompetensen kunnat tillvaratas än bättre.  

Trots att alla deltagare i studien upplevade uppdraget som svårtolkat och hade svårt att 

precisera det i primära uppgifter kunde resultatet ändå sammanfattats i fem olika kategorier. 

Dessa kategorier baseras på deltagarnas uppfattningar av att fritidslärare ska komplettera, 

arbeta praktiskt, undervisa i vissa ämnen, lära social kompetens samt underlätta 

undervisningen.  
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Kompletterande arbetssätt 

Alla deltagare nämnde att fritidslärares uppdrag innebär att komplettera undervisningen med 

sina kunskaper och spetskompetenser. Detta baserade deltagarna dels på vilka kunskaper 

fritidslärare fått med sig i utbildningen, dels på att de inte bara är olika lärarkategorier utan 

framförallt olika individer med olika kunskaper och kompetenser. Deltagare 5 förklarade 

närmare hur denne tolkar fritidslärares kompletterande arbetssätt i samverkan med 

grundskollärare: ”Gör det bästa ni kan för gruppen och individens inlärning, i princip: använd 

resurserna på bästa sätt”. 

Deltagare 3 beskrev det såhär: ”Jag tolkar det nog som att jag ska komplettera med mina 

kunskaper, mina kompetenser. Alltså ett sätt att befästa mycket av det lärandet som läraren gör, 

men jag kan befästa det på annat sätt”. 

Att fritidslärare arbetar kompletterande nämndes även som ett bra sätt att ta tillvara på deras 

kompetens. Deltagare 3 berättade:  

Det är ju väldigt mycket kunskapsfokuserat i lärarnas värld, så är det ju, de ska ju få dem 

att nå målen och så vidare… och då kompletterar väl vi genom att hjälpa med allt annat 

runtomkring för att komma dit. 

Att fritidslärare dessutom följer eleverna under hela dagen bidrar enligt vissa deltagare till en 

helhetssyn som främjar undervisningen både under den obligatoriska delen av skoldagen och i 

fritidshemmets verksamhet. Att ha möjligheten att vara två som lär känna eleverna i olika 

situationer bidrar enligt dem dels till att eleverna har fler vuxna att vända sig till, dels för att de 

båda lärarkategorierna kan lära av varandras erfarenheter. För att det kompletterande 

arbetssättet ska fungera beskrev de dock vikten av gemensam planering och öppen 

kommunikation där grundskollärare och fritidslärare tillsammans arbetar för att skapa ett 

meningsfullt lärande anpassat för alla elever under hela dagen. Deltagare 4 förklarade: 

Där det har fungerat som allra bäst har ju varit såklart där man har tillfälle att sitta ner och 

planera tillsammans och att man är en enhet som jobbar mot samma mål och att båda jobbar 

med läroplanen i ryggen och att man jobbar liksom för hela dagen, för hela dagen är ju 

viktig.  

Praktiskt lärande 

En andra kategori som har kunnat utläsas ur datamaterialet handlar om att befästa lärandet 

genom mer praktiska arbetsformer. Detta gavs till uttryck genom uppfattningen om att 

fritidslärare kopplar det teoretiska eleverna arbetar med i klassrummet till olika praktiska 
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moment. Deltagarna nämnde att det praktiska arbetet är en utav de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna fritidslärare har samt att fritidslärare besitter kompetens i att kunna omvandla 

teori till praktik. Detta sker genom att de arbetar med olika praktiska moment så som drama, 

rörelse, utepedagogik, rastaktiviteter och lekar. Deltagare 7 beskrev det såhär: 

Sen är det också det här med praktiskt arbete kring det vi jobbar teoretiskt med i 

klassrummet så har fritidspedagogen skött mycket av det praktiska […] och förstärka 

lärandet i mer lekfulla former. Det låter kanske lite larvigt med lekfulla, men en annan 

form till inlärning egentligen. 

Ett annat praktiskt arbetssätt som beskrevs tillhöra fritidslärares uppdrag under den 

obligatoriska delen av skoldagen är rastaktiviteter. Enligt vissa deltagare nyttjas fritidslärares 

kompetens verkligen härigenom och tillhör därav en del av uppdraget. Deltagare 3 förklarade:  

Jag ser ju vårat uppdrag mycket det här med rastaktiviteter… det är ju som en del säger att 

man kan ju faktiskt ha ämnet rast, och där är vi väldigt duktiga i så fall […] där känner jag 

verkligen att vi nyttjar vår kompetens. 

Undervisning i ämnen 

Under diskussionerna nämnde även deltagarna att vissa fritidslärare har kompetens och 

behörighet att undervisa i vissa ämnen och att det således blir en del av uppdraget under den 

obligatoriska delen av skoldagen. De ämnen som deltagarna i denna studie beskrev att 

fritidslärare har behörighet att undervisa i är bild, idrott och svenska. Deltagare 3 förklarade: 

”Sen kan det ju vara en sorts undervisning ibland också, för jag har ju också kompetens i att 

undervisa i vissa ämnen… jag har ju behörighet i svenska tillexempel och då har jag ju mycket 

biblioteksundervisning”.  

Deltagare 2 förklarade det såhär: ”Jag har ju tillexempel bild, då utgår jag från det uppdraget 

och då får jag tolka den läroplanen liksom, vad jag ska göra i bildsyfte”.  

Trots att deltagarna beskrev att undervisningen i ämnen är ett bra sätt att ta tillvara på 

fritidslärares kompetens var många eniga om att undervisningen i många fall hade blivit bättre 

om det fanns större och fler klassrum. Deltagare 2 förtydligade: 

Det skulle bli mycket bättre undervisning om vi hade större och fler klassrum, vi är ju 

jättetrångbodda… man ser framför sig hur man skulle vilja ha sin undervisning i bild 

tillexempel men man får verkligen tänka i mindre skala och på annat vis för vi har inte 

lokaler för att kunna göra som man vill. 



 
 

23 

Deltagare 1 menade att även storleken på elevgrupperna är avgörande: ”Lite för stora grupper 

är det ju idag också för att man skulle kunna göra det på ett riktigt bra sätt”.  

Det som nämns ovan är sådana ämnen fritidslärare i denna studien har behörighet att undervisa 

i, däremot diskuterades det inte som en primär och självklar del av fritidslärares uppdrag under 

den obligatoriska delen av skoldagen. Även hemkunskap och elevensval är ämnen som hamnar 

på fritidslärare och blir enligt deltagarna således även en del av deras uppdrag, detta trots att 

de varken har kompetens eller behörighet att undervisa i dessa ämnen. 

Social kompetens 

Den fjärde kategorin som har kunnat utläsas handlar om uppdrag som kan kopplas till social 

kompetens. Deltagarna beskrev att fritidslärares uppdrag handlar mycket om deras kompetens 

i sociala- och grupporienterade arbetssätt samt att vara delaktig i elevernas utveckling. 

Deltagare 1 beskrev det såhär: 

Det här sociala, att jobba tillsammans… mycket praktiska grejer och det handlar ju inte 

bara om det här klipp och klistrandet utan det blir ju det sociala, att samarbeta, hjälpa 

varandra, ge idéer… och det finns ju även mycket rollspel, lekar och diskussioner. 

Några deltagare nämnde även att fritidslärare har haft ansvar för olika fokusområden där de 

undervisat om exempelvis barnkonventionens artiklar och värdegrunden. Deltagare 7 

berättade: 

Har fått för mig att man jobbar mycket med gruppen och grupprocesser […] och sen vissa 

fokusområden, jag vet att vi har ju barnkonventionen som profil och då skötte 

fritidspedagogen undervisningen kring barnkonventionens artiklar.  

När deltagarna diskuterade fritidslärares kompetens nämndes sociala relationer, trygga barn 

och värdegrund som några exempel samt att fritidslärare lägger stort fokus på att arbeta med 

social träning. Några deltagare ansåg att denna kompetens tas tillvara under den obligatoriska 

delen av skoldagen men att det blir svårare ju större grupper det är. Deltagare 1 förklarade: 

Just på den här skolan tycker jag ändå att det flesta är bra på att ta tillvara på våran 

erfarenhet och våra specifika kunskaper för att kunna ta hjälp av det i själva skolarbetet 

också, man har jobbat mycket kanske med […] värdegrundsarbete […] Sen är det ju 

frustrerande det här med det sociala arbetet med rollspel och den här grejen som faktiskt 

är väldigt roligt att göra, det blir ju svårare och svårare också ju större grupper det är… 

och då blir ju fritidslärarens uppdrag väldigt… förminskat eller vad man ska säga, för det 

är så mycket grejer som man inte klarar av att göra för att grupperna är för stora.  
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Underlätta undervisningen 

Den femte och sista kategorin som har kunnat utläsas kommer från ett fåtal deltagare som ansåg 

att fritidslärares uppdrag delvis handlar om att underlätta undervisningen. Detta gavs till uttryck 

genom att de tolkar det som att fritidslärare ska stötta upp undervisningen samt vara som ett 

stöd i klassen. Deltagare 6 beskrev: ”Ja, jag tänker att de ska vara som ett stöd i klassen och 

kanske göra det lite luftigare och roligare”.  

Även resurs i klass, undervisning i halvklass och assistent till enskilda elever ses som primära 

arbetsuppgifter fritidslärare har under den obligatoriska delen av skoldagen. Alla de 

fritidslärare som deltog i studien beskrev att de någon gång arbetat utefter ovanstående 

arbetssätt. Detta är arbetsuppgifter som sågs ur olika synvinklar av olika deltagare. Några 

menade att det är ett bra sätt att ta tillvara på fritidslärares kompetens. Deltagare 2 förklarade: 

”Jag har skrivit halvklasslektioner flera dagar i veckan då jag undervisar eleverna i exempelvis 

bild, värdegrundsfrågor och annat skapande”.  

Andra ansåg att det kan leda till att fritidslärare mer intar rollen som hjälpreda till klassläraren 

än att deras kompetens tas tillvara och att det därav är viktigt att fritidslärare är tydliga med 

vad deras kompetens och uppdrag innebär. Deltagare 1 förklarade det såhär: 

Men man har alltid behövt vara tydlig med vad mitt uppdrag är, för annars hamnar man 

gärna i det här ”allt i allo”, att man ska fixa och hänga upp saker eller så, och det hjälps 

man ju åt med ändå, men ibland om man inte är tydlig och talar om det så är det lättare att 

man hamnar åt det hållet, eller som resurs då. Och det här med resurs är något som jag har 

upplevt har blivit mer de senaste åren… i takt med att grupperna växer och det blir större 

behov av resurser så är det lättare att man som fritidspedagog hamnar där istället för den 

rollen som man kanske egentligen vill ha med sin utbildning till grund som fritidslärare.  

5.3 Sammanfattning 

Avsikten med studien har varit att undersöka hur grundskollärare och fritidslärare uppfattar 

fritidslärares kompetens och uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen. Resultatet 

visade att de båda lärarkategorierna har en liknande syn på fritidslärares kompetens och att det 

är svårt att bortse från personliga intressen och kunskaper, trots att kompetens är något som 

anses tillhöra professionen. Deltagarna var även samstämmiga om att fritidslärares kompetens 

skiljer sig gentemot grundskollärares kompetens då fritidslärare arbetar mer praktiskt medan 

grundskollärare mer ämnesinriktat. Att fritidslärare dessutom får en helhetssyn av eleverna 

bidrar även till unika kunskaper som berikar deras kompetens. Studiens resultat av fritidslärares 
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kompetens har kunnat sammanfattas i fyra huvudkategorier: Praktiskt arbete, 

Undervisningsformer, Social kompetens och Undervisning i ämne. 

I resultatet framgick att fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen ses 

som oklart och svårtolkat vilket dels beror på att det sällan diskuteras, dels på att fritidslärare 

själva är osäkra. Detta innebär att uppdraget under den obligatoriska delen av skoldagen 

handlar mycket om vad fritidslärare och grundskollärare gemensamt kommer överens om, 

vilket i sin tur bidrar till att arbetssätten skiljer sig åt. Deltagarna i studien var dock överens om 

att fritidslärares kompetens mestadels tas tillvara under den obligatoriska delen av skoldagen 

men att faktorer så som ledning, lokaler, elevgrupper och planeringstid påverkar utfallet. 

Genom att förebygga dessa faktorers påverkan samt utgå från berörda personers 

specialkompetens när fritidslärare tilldelas en klass hade kompetensen kunnat tas tillvara än 

bättre. Resultatet av fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen och hur 

deras kompetens tas tillvara har sammanfattats i fem kategorier: Kompletterande arbetssätt, 

Praktiskt lärande, Undervisning i ämne, Social kompetens och Underlätta undervisningen. 
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6. Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en diskussion om resultatet kopplat till studiens forskningsbakgrund. 

Därefter följer en diskussion om val av metod och avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Fritidslärares kompetens 

Historiskt sett har fritidslärare utbildats med särskild kompetens kopplad till fritidshemmet 

vilket mestadels har inneburit ett samarbetsinriktat arbetssätt med utgångspunkt i elevernas 

individuella och grupprelaterade behov (Calander 1999: Hansen 1999). Resultatet visar att 

denna kompetens fortfarande är aktuell då deltagarna i studien beskrev att fritidslärare besitter 

social kompetens samt att de arbetar mycket med grupper och grupprocesser. Detta kan även 

relateras till Andersson (2013) som i tidigare forskning beskriver att fritidslärare har kompetens 

och kunskap om grupprocesser och relationskapande. I samband med de justeringar som 

gjordes i högskoleförordningen (SFS 1993:100) fick fritidslärare från och med 2011 dessutom 

kompetens att undervisa i ett praktiskt-estetiskt ämne. Deltagarna i studien nämnde att 

fritidslärare har kompetens att undervisa i olika ämnen, däremot diskuterades detta inte 

nämnvärt vilket kan bero på att denna kompetens är relativt ny.  

Vissa deltagare ansåg att fritidslärare upplevs ha många olika uppdrag under den obligatoriska 

delen av skoldagen och att flexibilitet därav är en väsentlig kompetens. Enligt de Allmänna 

råden för fritidshemmet (Skolverket, 2014) anses fritidslärare även ha ett dubbelt uppdrag då 

de arbetar i både fritidshemmet och i den obligatoriska skolan.  Det faktum att fritidslärare har 

olika uppdrag under hela skoldagen bidrar enligt oss till att de måste vara flexibla. De 

kompetenser som i resultatet däremot beskrivs som de mest primära kan kopplas till 

Anderssons (2013) beskrivning om att lärarkategoriernas främsta uppdrag skiljer sig åt. Att 

deltagarna uppfattade fritidslärares kompetens som praktisk och kompletterande till 

grundskollärares kompetens faller sig enligt oss därav naturligt då fritidslärares främsta 

uppdrag fokuserar på mer praktiskt och socialt lärande medan grundskollärares uppdrag är mer 

ämnesinriktat. Vidare talar resultatet för att fritidslärares kompetens i praktiken innebär att 

komplettera grundskollärares kompetens genom arbete med andra inlärningsformer. En 

reflektion om detta är att fritidslärare ofta arbetar kompletterande under den obligatoriska delen 

av skoldagen, vilket i sin tur leder till att komplettera blir en sorts kompetens.  
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Uppdraget under den obligatoriska delen av skoldagen 

Deltagarna i studien var alla överens om att fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen 

av skoldagen är väldigt svårdefinierat och därav kan se väldigt olika ut. Några var även 

förvånade över att de varken har reflekterat över eller pratat om detta tidigare och att det 

möjligtvis kan bero på att fritidslärare själva är osäkra på hur deras uppdrag under den 

obligatoriska delen av skoldagen ska se ut. Deltagarnas uppfattningar kan relateras till det 

Grettve (2015) och Hansen Orwehag (2015) beskriver om att det saknas tydliga riktlinjer och 

strukturer på hur samverkan ska ske och hur fritidslärare ska använda sin kompetens under den 

obligatoriska delen av skoltiden. Detta trots att samverkan och fritidslärares roll ses som viktiga 

delar i elevernas lärande och utveckling. Hansen (1999) beskriver att grundskollärare historiskt 

sett har arbetat mer teoretiskt- och kunskapsinriktat medan fritidslärare har arbetat 

samarbetsinriktat där individens och gruppens behov står i centrum. Historiken om arbetssätten 

bidrog till att det i samband med integreringen därav uppstod svårigheter om fritidslärares 

primära uppgifter. En reflektion som framkommit under arbetets gång är om det 

svårdefinierade uppdraget kan ha sin grund i att fritidshemmet inte har varit integrerat i skolan 

speciellt länge, vilket medfört att fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av 

skoldagen därav inte har beprövats tillräckligt länge för att framstå som tydligt. 

Det överlägset största uppdraget som deltagarna i studien var överens om handlar om att 

fritidslärare under den obligatoriska delen av skoldagen ska använda sin kompetens till att 

komplettera undervisningen. Hur denna kompletteringen i praktiken ska ske sågs däremot ur 

olika synvinklar. Handlar fritidslärares kompletterande uppdrag om att underlätta 

undervisningen för grundskollärare eller om att stimulera elevernas behov genom andra 

tillvägagångssätt kontra grundskollärare? Det kompletterande perspektivet ska enligt 

Skolverket (2011b; 2014) utgå från ett helhetsperspektiv på elevernas skoldag vilket dels kan 

ske genom att fritidslärare under den obligatoriska delen av skoldagen arbetar i skolklass, dels 

använder sin kompetens till att utforma andra inlärningsmetoder genom ett mer utforskande, 

situationsstyrt och grupporienterat arbetssätt. Sker det kompletterande perspektivet genom att 

fritidslärare integreras i skolans verksamhet har rektorn en avgörande roll i att deras kompetens 

tas tillvara på lämpligast sätt (Skolverket, 2014). Deltagarna i studien poängterande ofta vikten 

av hur omgivande faktorer påverkar fritidslärares uppdrag under den obligatoriska skolan. De 

menade att rektorns engagemang, lokaler, kommunikation, gemensam planering och att 

fritidslärare själva är tydliga med sin roll är avgörande delar i hur uppdraget under den 

obligatoriska skoldagen ter sig. Då det inte finns några tydliga riktlinjer i de nationella 
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styrdokumenten om hur fritidslärare ska använda sin kompetens i uppdraget under den 

obligatoriska delen av skoldagen är vår reflektion att fritidslärares kompetens resulterar i att 

uppdraget handlar mycket om ett kompletterande arbetssätt. Vad dessa kompletterande 

arbetssätt i sig innebär är däremot upp till varje skola, rektor, grundskollärare och kanske 

framförallt fritidslärare själva att tolka.  

Deltagarna i studien nämnde även att vissa fritidslärare har behörighet att undervisa i vissa 

ämnen, men detta var det inget som omtalades som ett självklart uppdrag under den 

obligatoriska delen av skoldagen. Regeringens proposition (prop. 2009/10:89) beskriver att en 

examen med behörighet att undervisa i vissa praktiska och estetiska ämnen tillkom 

grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem först efter vårterminen 2014. Behörighet 

i de estetiska och praktiska ämnena är därav ett förhållandevis nytt uppdrag vilket kan ses som 

en anledning till att deltagarna i studien inte diskuterande det nämnvärt.  

Hur fritidslärares kompetens tas tillvara 

Deltagarna i studien beskrev hur fritidslärares kompetens på olika sätt tillvaratas under den 

obligatoriska delen av skoldagen. Dessa beskrivningar kopplas till det Hansen Orwehag (2015) 

och Andersson (2013) kommit fram till i deras studier.  

Ett av de mest framträdande tillvägagångssätten att ta tillvara på fritidslärares kompetens 

handlar enligt deltagarna i denna studien om det kompletterande uppdraget. Detta innebär att 

deltagarna ser potential i att fritidslärare använder sin spetskompetens till att på olika sätt 

komplettera den undervisningen som sker i klassrummet. Detta sätt att ta tillvara på 

fritidslärares kompetens under den obligatoriska delen av skoldagen kan kopplas samman med 

Anderssons (2013) yrkesidentitet Den skolkompletterande fritidspedagogen och Hansen 

Orwehags (2015) position Samarbetspartner till klasslärare. Andersson och Hansen Orwehags 

tidigare studier menar att dessa två arbetssätt innebär att undervisningen planeras med 

utgångpunkt i lärarkategoriers olika kompetens där fritidspedagoger oftast får använda sin 

kompetens till att befästa skolämneskunskaperna på annat sätt. 

När fritidslärare under den obligatoriska delen av skoldagen arbetar med praktiskt och socialt 

lärande menade deltagarna i denna studie att deras kompetens tillvaratas. Dessa två arbetssätt 

kan kopplas ihop med Anderssons (2013) yrkesidentiteter Lärare i social kompetens, Den 

skolkompletterande fritidspedagogen och Den traditionella fritidspedagogen samt Hansen 

Orwehags (2015) position Samarbetspartner till klasslärare. Alla dessa arbetssätt handlar om 
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att fritidslärare under den obligatoriska delen av skoldagen utgår från elevernas behov och 

främjar deras utveckling genom olika sociala och praktiska moment.  

Studiens resultat visade att fritidslärares kompetens under den obligatoriska delen av skoldagen 

enligt vissa deltagare tas tillvara genom att de arbetar som resurs, assistent till enskilda elever 

eller med undervisning i halvklass. Även Hansen Orwehag (2015) har i tidigare studier kommit 

fram till att assistent/resurs är en position som fritidslärare intar under den obligatoriska delen 

av skoldagen och beskriver att det utmärkande i denna position är att fritidslärare arbetar utefter 

skolverksamhetens ramar. I denna studien framkom det att alla fritidslärare någon gång under 

den obligatoriska delen av skoldagen arbetat utefter denna position, däremot hade de skilda 

uppfattningar om det verkligen är ett lämpligt sätt att ta tillvara på fritidslärares kompetens.  

Deltagarna i studien menade även att vissa fritidslärare arbetar med att bedriva undervisning i 

olika skolämnen, antingen i samarbete med grundskollärare eller genom fullt 

undervisningsansvar. Detta arbetssätt kan kopplas samman med Anderssons (2013) 

yrkesidentitet Backupläraren som innebär att fritidspedagoger har skaffat sig 

skolämneskompetens och därav själva bedriver undervisningen eller att de i samråd med 

grundskollärare planerar och genomför styrda och avgränsade skolämnesuppgifter. Även om 

deltagarna i vår studie såg detta arbetssätt som relativt vanligt var de dock tveksamma till om 

fritidslärares kompetens tas tillvara när de undervisar i sådana ämnen de inte har behörighet i. 

Däremot menade de att fritidslärares kompetens tas tillvara när de bedriver undervisning i 

sådana ämnen de har kompetens och behörighet i. Att fritidslärare undervisar i sådana ämnen 

kan relateras till Hansen Orwehags (2015) position Lärare i specifikt ämne. Hansen Orwehag 

menar att utbildade fritidslärare från 2001 har behörighet i att undervisa i vissa ämnen och att 

det därav blir en position de intar under den obligatoriska delen av skoldagen.  

6.2 Metoddiskussion 

Avsikten med studien har varit att undersöka lärarkategoriernas uppfattningar om studiens 

ämne, därav var användandet av en kvalitativ metod optimal. Då tanken med studien även var 

att skapa en diskussion ansågs fokusgrupper vara det lämpligaste alternativet. 

De val sammansättningen av fokusgrupperna grundas i anses ha bidragit till en trygghet för 

deltagarna, vilket skapade intressanta diskussioner där de delade med sig av sina erfarenheter 

och uttryckte sina åsikter på ett utvecklande sätt. Vid utförandet av fokusgrupperna uttryckte 

deltagarna även att diskussionerna var givande för dem själva samt att de bidrog till nya 

reflektioner om ämnet. Upplägget om förberedelser och genomförande av fokusgrupperna 
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anses haft en god struktur med väl genomtänkta val. Ovanstående faktorer resulterade i ett 

gediget underlag som gynnade resultatet i studien. Trots att vi är nöjda med strukturen kan vi 

dock i efterhand vara något kritiska till vissa delar av genomförandet. Andra tillvägagångssätt 

hade kunnat vara att öppna upp för diskussion på annat sätt, ställa fler följdfrågor samt att 

diskussionsfrågorna hade skickats ut innan genomförandet. Dessa hade kunnat beprövats och 

utvärderats genom att utföra en pilotstudie. Det hade dessutom varit intressant om studien 

utförts med deltagare som inte har någon relation till varandra, alternativt genomförts på en 

skola där samverkan inte fungerar väl. 

Studiens nyckelfrågor som ligger till grund för resultatet hade kunnat besvarats än mer om 

interaktionen i fokusgrupperna hade studerats samt om de hade kompletterats med andra 

datainsamlingsmetoder. Även begreppet kompetens utgör en stor del i studien och lämnades i 

denna undersökning öppen för tolkning. Hade begreppet konkretiserats och enbart fokuserat 

på vilken kompetens som fritidslärares utbildning medför hade resultatet kunnat få en annan 

bredd och innebörd. 

6.3 Vidare forskning 

Studiens resultat kan i praktiken användas om skolor vill ta reda på hur olika lärarkategorier 

uppfattar fritidslärares kompetens, vad deras uppdrag under den obligatoriska delen av 

skoldagen innebär samt om deras kompetens tas tillvara. För vidare forskning skulle det vara 

intressant att undersöka vilka faktorer rektorer utgår från när fritidslärare placeras eller tilldelas 

en klass. Detta för att utforska om organisationen kan ske på ett klokare och mer genomtänkt 

sätt och om nivån på lärandet kan höjas genom att rektorer utgår från vilka specialkompetenser 

berörda personer har när de tilldelar en klass till en fritidslärare. 
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Bilaga 1  

- Informationsbrev 

Information om deltagande i fokusgrupper för undersökning av 

grundskol- och fritidslärares uppfattning av fritidslärarens uppdrag 

under den obligatoriska skoldagen. 

Härmed tillfrågas du om att delta i studien till vårt examensarbete. Examensarbetet bedrivs av Jennie 

Näsström och Lydia Ax i samarbete med Jönköping University. Examensarbetet är den sista kursen 

under vår utbildning till Grundlärare inriktning Fritidshem. 

Uppsatsens syfte är att undersöka grundskol- och fritidslärares uppfattning av fritidslärarens kompetens 

och uppdrag under den obligatoriska skoldagen. För att få svar på vår forskningsfråga söker vi utbildade 

F-3 lärare och fritidslärare som har arbetat minst ett år och har erfarenhet av att arbetat tillsammans med 

respektive lärarkategori. 

Fokusgruppsmetoden innebär att ni som deltagare samlas för att diskutera och dela med er av era 

erfarenheter och tankar kring ett givet ämne. Målet är att framhäva olika uppfattningar och alltså inte 

att finna lösningar eller nå samförstånd. I fokusgrupperna kommer ni få möjlighet att lyfta fram era 

tankar, åsikter, reflektioner, erfarenheter och uppfattningar kring ämnet fritidslärarens kompetens och 

uppdrag under den obligatoriska skoldagen. Givetvis är det upp till var och en hur mycket ni vill dela 

med er av era åsikter. Under fokusgrupperna kommer Jennie Näsström vara diskussionsledare och 

Lydia Ax biträdande diskussionsledare. Vårt huvudsakliga syfte är att skapa möjlighet till intressanta 

och givande diskussioner där det är era uppfattningar som är det viktiga.  

Du tillfrågas om att delta i fokusgruppdiskussionen som vid ena tillfället kommer bestå av F-3 lärare 

och vid andra tillfället av fritidslärare. Vårt önskemål är att fokusgrupperna ska bestå av fyra stycken 

deltagare från respektive lärarkategori. Fokusgrupperna kommer träffas vid ett tillfälle som vi 

bestämmer gemensamt och kommer pågå i cirka 45 minuter. Kaffe kommer serveras under 

diskussionerna.  

För att inte missa några av era kommentarer och för att underlätta analysarbetet ber vi om ditt tillstånd 

att få spela in diskussionerna på band. Resultatet av studien kommer att publiceras på diva och därav 

vara tillgänglig för allmänheten.  

Vi som diskussionsledare kan garantera att information kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av den, däremot är det omöjligt för oss att svara för att övriga deltagare inte sprider information som 

de fått genom sin medverkan. Ni som deltagare har ett skydd som kallas individskyddskravet och vi ber 

vi er som deltagare att acceptera detta genom att inte sprida information om andra personer som ni fått 

genom medverkan. Vid eventuell medverkan kommer du få ta del av ytterligare information om studien 

och individskyddskravet samt hur vi behandlar uppgifter som rör individens identitet och uttalande i 

grupp. Därefter sker en underskrift från dig som deltagare samt oss som diskussionsledare. Vid frågor 

är du välkommen att kontakta någon av nedanstående.  

Vi är mycket tacksamma om du vill delta i fokusgrupperna. Tack på förhand. 

 

Jönköping 2019-04-04 

Jennie Näsström, diskussionsledare  Lydia Ax, Biträdande diskussionsledare



 

 

Bilaga 2  

– Samtyckesblankett 

Viktig information att ta del av innan studien genomförs. 

Diskussionen här idag handlar om (studiens nyckelfrågor) 

Hur uppfattar grundskollärare fritidslärares kompetens 

Hur uppfattar fritidslärare sin kompetens 

Hur uppfattar de båda lärarkategorierna vilket fritidslärares uppdrag är och hur deras kompetens 

tas tillvara under den obligatoriska delen av skoldagen 

Etiska aspekter 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vart och ett av dessa krav kan sedan specificeras 

ytterligare i ett antal regler, av vilka några skall redovisas i det följande.  

Informationskravet 

Regel 1: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas 

om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen 

skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka 

deras villighet att delta. 

Samtyckeskravet 

Regel 2: Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

Regel 3: De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 

medför negativa följder för dem. 

Regel 4: I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte 

föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

Konfidentialitetskravet 
Regel 5: All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter 

om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 

beträffande sådana uppgifter. 

Regel 6: Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på 

ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 



 

 

Nyttjandekravet 

Regel 7: Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Regel 8: Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller 

åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt 

medgivande av den berörda. 

OBS! Vi som diskussionsledare kan garantera att information kommer behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av den, däremot är det omöjligt för oss att svara för att övriga deltagare 

inte sprider information som de fått genom sin medverkan. För att kunna skydda eran identitet 

så kommer vi byta ut era namn till fiktiva namn i examensarbetet.  

Inspelning av fokusgrupper 

För att inte missa några av era kommentarer och för att underlätta analysarbetet ber vi om ditt 

tillstånd att få spela in diskussionerna. Resultatet av studien kommer att publiceras på Diva och 

därav vara tillgänglig för allmänheten.  

Jag har informerats om syftet med studien samt om individskyddskravet 

och godkänner medverkan.  

 

Jennie Näsström, diskussionsledare  Lydia Ax, biträdande diskussionsledare 

_____________________                         ______________________ 

Studentens namnteckning                                                  Studentens namnteckning 

_____________________                         ______________________ 

Studentens namnförtydligande                                         Studentens namnförtydligande  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deltagares underskrift 

____________________________                                  _____________________________ 

Deltagares namnteckning                                                Deltagares namnförtydligande  

 

____________________________ 

Datum  

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3  

– Introduktionsmall 

Introduktion: 

Vi introducerar oss och säger varför vi gör detta: 

- Namn, studerar till, ålder. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 

+ ämne. 

- Vi har upplevt att uppdraget har tolkats på många olika sätt och trots att vi är i slutet av 

vår utbildning har vi själva svårt att definiera vad vårt uppdrag under den obligatoriska 

delen av skoldagen innebär. 

- Vi har sett att det ser väldigt olika ut på olika skolor vilket gjorde att vi ville undersöka 

hur lärare med erfarenhet uppfattar uppdraget. 

1.) Information: 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken uppfattning grundskollärare respektive fritidslärare 

har om fritidslärares kompetens. Uppsatsen syftar också till att undersöka hur grundskollärare 

respektive fritidslärare uppfattar vilket fritidslärares uppdrag är och hur deras kompetens tas 

tillvara under den obligatoriska delen av skoldagen. 

2.) Diskussionen här idag handlar om (studiens nyckelfrågor): 

Hur uppfattar grundskollärare fritidslärares kompetens 

Hur uppfattar fritidslärare sin kompetens 

Hur uppfattar de båda lärarkategorierna vilket fritidslärares uppdrag är och hur deras kompetens 

tas tillvara under den obligatoriska delen av skoldagen 

3.) Diskussionen varar i ca 45 minuter och spelas in. Inga andra än vi får lyssna på inspelningen 

eller se utskriften av den. OBS, examinatorn kan dock kräva detta. 

4.) Vad kommer att ske här idag: 

* Den här diskussionen är inte riktigt densamma som en intervju utan vi kommer ställa fem 

stycken fasta men tolkade frågor. Varje person kommer få ett häfte med färgat papper samt 

penna och efter varje fråga är ställd ska ni enskilt skriva ner era tankar eller stödord. Därefter 

kommer vi gå laget runt så varje person får berätta vad ni har skrivit sedan kommer vi 

gemensamt kunna diskutera frågan ihop. Ni kommer även få se frågan på ett papper. + Berätta 

vem som är diskussionsledare samt biträdande diskussionsledare och vad det innebär. 

* Vi är först och främst intresserade av era uppfattningar, upplevelser, beskrivningar, åsikter 

och tankar. Alla kommentarer är välkomna både positiva och negativa. 

* Vårt mål är att öppna upp för diskussion med utgångspunkt i våra frågor samt lyssna in och 

eventuellt följa upp det ni diskuterar. Det är ni själva som för diskussionen men vårt uppdrag 

är att hålla strukturen och vara vägledare. 

* Alla åsikter, tankar, uppfattningar, beskrivningar och upplevelser är lika okej – det finns inte 

riktiga eller felaktiga svar och vi är inte ute efter vad som är rätt eller fel. Det är ni som besitter 

på kunskap som vi hoppas att ni vill dela med er av. 



 

 

 

5.) Men först ska vi börja med en introduktionsrunda: 

Namn, ålder, jobb, utbildning- hur länge har du varit utbildad samt jobbat inom skolan. 

6.) Allmänna frågor: 

Varför är ni här idag? 

Vad har ni för förväntningar? 

Vad intresserar/brinner du för i skolan/fritidshemmet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4  

– Diskussionsfrågor 
1. Vad har ni för erfarenheter av samverkan mellan fritidslärare och grundskollärare? Och 

hur ser det ut idag? 

 

2. Vad tycker ni är viktiga faktorer för ett gott samarbete och samverkan? 

 

3. Vilka är fritidslärares kompetenser? 

 

4. Utifrån det ni beskrev om fritidslärares kompetenser: hur tas dessa tillvara och kan de 

tas tillvara på annat sätt under den obligatoriska delen av skoldagen? 

 

5. På vilket sätt kompletterar fritidslärarens och grundskollärarens kunskaper varandra? 

 

Kompletterande fråga: 

6. Hur tolkar ni fritidslärarens uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen? 
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