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Sammanfattning 
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kapitel fyra fört med sig, enligt studiens respondenter, har varit att statusen för professionen blivit högre 

och att uppdraget blivit tydligare. 
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1. Inledning 

 

Tankarna kring vad vårt examensarbete skulle handla om började redan under andra året på 

högskolan. Efter många diskussioner kom vi till slut fram till vad vi var speciellt nyfikna på 

och området vi ville undersöka blev vår egen profession. Vi vill undersöka hur yrkesrollen för 

lärare i fritidshem har utvecklats och vilka möjliga faktorer som bidragit till detta. Det finns 

flera viktiga nedslag i professionens utveckling som kommer att belysas och en av de är 

professionens förändring och utveckling i relation till fritidshemmets kapitel fyra i läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet som kom 2016 (Skolverket, 2011). 

Efter flera års vikarierande och verksamhetsförlagd utbildning inom skola och fritidshem 

förstod vi att yrkesrollen inte alltid sett ut som den gör idag. Vi har fått uppfattningen om att 

många tappra lärare i fritidshem har kämpat hårt för var de är i sin yrkesroll idag och vi vill ta 

reda på mer. Hur har det sett ut? Vad är det som har gjort att professionen gått framåt och hur 

ser det ut idag? Dessa är frågor vi ämnar att besvara genom vår studie och på så sätt kunna bidra 

till en tydligare bild över professionen som lärare i fritidshem.  

Vi anser att tidigare studier kring läroplanens kapitel fyra som är riktat mot fritidshemmet är 

begränsade, troligtvis på grund av att det är relativt nytt och outforskat. Därför vill vi bidra med 

vår studie då den kan nyttjas som en liten pusselbit i ett stort pussel. Vi ämnar att undersöka 

vad revideringen av läroplanen 2016, som inneburit ett kapitel för fritidshemmet, verkligen har 

betytt och åstadkommit för de yrkesverksamma lärarna i fritidshem som vi kommer att 

intervjua. Går professionen mot professionalism och vilka faktorer har isåfall bidragit till detta? 

Det ska vi försöka ta reda på! 
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2. Bakgrund 

 

I det här avsnittet introduceras läsaren för tidigare forskning samt lärare i fritidshems profession 

genom en historisk tillbakablick där det görs några betydande nedslag som lett till förändring. 

Det har gjorts för att synliggöra hur professionen sett ut tidigare och hur den framstår idag när 

den påverkats av förändringar i förhållande till nya läroplaner och styrdokument som 

uppkommit under de senaste decennierna. Studien består av ett konsekvent användande av 

begreppet lärare i fritidshem men i referering samt från intervjumaterial förekommer även 

begreppen fritidspedagog och fritidslärare som är andra benämningar för yrkesrollen.  

 

Trots att läraryrket är en profession som innebär ett särskilt definierat samhällsuppdrag och ett 

uppdrag som har sitt stöd i speciell lagstiftning, kan det enligt de flesta forskare som berört 

frågan i dagsläget inte betraktas som ett professionellt yrke. Det beror dels på att det saknas en 

definition av vad som kännetecknar en professionell lärarroll. Genom att läraryrket nu är ett 

legitimationsyrke stärks vägen mot en professionell status (Colnerud & Granström, 2015; 

Lärarnas riksförbund, 2018).  

 

2.1 Historik 

 

Professionens uppkomst mellan 1800- och 1960-talet 

 

Det var i slutet av 1800-talet som den första motsvarigheten till dagens fritidshem bildades och 

den benämndes som arbetsstuga. Arbetsstugan hade som syfte att fostra barnen till arbetare och 

få barnen att gå till skolan. De som ansvarade för arbetsstugorna var ideellt arbetande kvinnor, 

hantverkare och delvis folkskollärare. 100 år senare, på 1930-talet skedde en reform då ansvaret 

för arbetsstugan övergick från folkskoledirektionen till barnavårdsnämnden och började 

numera tituleras som eftermiddagshem. De som arbetade i eftermiddagshemmen var 

barnträdgårdslärarinnor, föregångare till förskollärarna (Hippinen Ahlgren, 2017).  

Begreppet fritidshem började användas på 1960-talet genom att läroplanen för grundskolan, 

Lgr 62 sedermera Lgr 69, skapades och skolan fick i uppgift att hålla i fritidsverksamheter 

(Hippinen Ahlgren, 2017). 1964 kom fritidspedagogutbildningen till som försöksutbildning i 

Norrköping där den fanns som valbar inriktning i förskoleseminariet (Calander, 1999). Efter att 
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utbildningen funnits i fyra år omorganiserades den och lades på gymnasienivå ända fram tills 

1977 då högskolereformen ägde rum och det startades en utbildning på flera högskolor (SFS 

1977:459).  

 

Professionen i utveckling 

 

Sveriges utbildningssystem har varit och är i ständig förändring och vissa av de senare 

förändringarna har haft stor betydelse för fritidslärarens profession. I början av 2001 byttes 

fritidspedagogs begreppet ut mot lärare med inriktning mot fritidshem och 2011 till grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem. Med den förändringen i utbildningen 2011 ingår en 

termins studier inom ett praktiskt estetiskt ämne som ges behörighet att undervisa i (Prop. 

2009/10:89). Instiftandet av legitimation infördes även 2011 där det tillhandahålls en 

legitimation efter färdig utbildning (Skolverket, 2018a).  

Skolan och fritidshemmet är uppbyggda och fungerar som två olika verksamheter men ingår i 

samma skolform. Idag går skolan och fritidshemmet under samma läroplan och en del av 

fritidshemmets uppdrag är att den ska komplettera skolan (SFS:2010:800). Att fritidshemmet 

numera specifikt går under samma läroplan som grundskolan och förskoleklassen är för att 

Skolverkets läroplan, Lgr 11, reviderades 2016 och blev läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Den revideringen gav fritidshemmet ett enskilt kapitel, 

kapitel fyra (Skolverket, 2016). 

  

Professionen idag 

Lärarutbildningen grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem innefattar idag tre år på 

högskolan, men så har utbildningen inte alltid sett ut. Under de senaste 40 åren har utbildningen 

utvecklats från att ha varit en tvåårig gymnasieutbildning till vad den innefattar idag (Hippinen 

Ahlgren, 2017). 

Förändringen av utbildningen som skedde 2011 ligger fortfarande till grund för dagens innehåll 

i nuvarande utbildning där det ges behörighet i ett praktiskt estetiskt ämne samt att det erhålls 

en legitimation efter färdigt studerande (Skolverket, 2018a). I en intervju med forskaren Ann 

Pihlgren beskriver hon att legitimationsreformen varit viktig för att likställa lärare i fritidshem 

med andra grundlärare, och för att visa att även fritidslärarna ägnar sig åt pedagogisk 

verksamhet (Aquilonius, 2019). Den senaste legitimationsreformen som utformats träder i kraft 
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första juli i år och kommer att innebära att endast legitimerade fritidspedagoger och fritidslärare 

får undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet (Skolverket, 2019). 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Lärare i fritidshems syn på förändringar i professionen 

 

Lärare i fritidshem som varit verksamma i yrket före 2000-talet upplever att de största 

förändringarna som skett under de senare åren har varit uppdraget i den obligatoriska skolan, 

att barngrupperna blir större och att fritidshemmet ofta delar lokalerna med den obligatoriska 

skolan. De som inte varit verksamma innan 2000-talet nämner dock inte det som stora 

förändringar utan de tycker att rektorer och huvudmän numera är mer intresserade och begär 

mer dokumentation från verksamheten än tidigare. I och med att fritidspedagogernas roll i den 

obligatoriska skolan har förändrats under 2000-talet har de även fått utökade arbetsuppgifter. 

De uppgifterna kan innebära att vara ansvarig för en halvklass, IT hantering eller att vara resurs 

i klassrummet för elever i behov av särskilt stöd (Andersson, 2013).  

Vidare skriver Andersson (2013) om styrdokumenten och målen för fritidshemmet och att det 

råder olikheter gällande dokumentation samt mål mellan olika skolor. En del skolor har en 

utarbetad plan med mål och andra påstår att målen inte behöver vara dokumenterade då de sitter 

i ryggmärgen. Det existerar tveksamheter kring vad dokumentation är och i vilken mening det 

görs då fritidspedagogerna upplever en kluvenhet kring dokumentation.  

 

Lärare i fritidshem och andra lärares syn på professionen 

 

I Hansens (1999) avhandling konstateras det att andra lärarkategorier som är verksamma inom 

den obligatoriska skolan som inte har någon samverkan med fritidspedagoger egentligen inte 

vet vad som ingår i en fritidspedagogs dag. En lärare i studien uttrycker att hon inte vet 

skillnaden mellan fritidsledare och fritidspedagog. Några andra uttryckte att de inte vet vilken 

form av utbildning en fritidspedagog har eller vilka styrdokument som de ska följa. Många av 

lärarna i den obligatoriska skolan lyfter att fritidspedagoger är duktiga i praktiskt-estetiska 

ämnen och tror att det är ett av de större inslagen i fritidspedagogers utbildning men att de 

egentligen inte vet hur deras utbildning ser ut.  
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Till följd av att fritidspedagogutbildningen har en kortare historia än förskollärares och lärares 

har fritidspedagogerna haft svårare att hitta en egen yrkesidentitet. På 1980-talet var det en 

viktig fråga men de otydliga målen för verksamheten gjorde det svårare för fritidspedagogerna 

att utveckla en tydlig yrkesidentitet (Calander, 1999). Det har visat sig att många 

fritidspedagoger upplever att lärarrollen har högre status än deras egen yrkesroll och att både 

fritidspedagoger och lärare upplever fritidspedagogsrollen som otydlig (Hansen, 1999). 

Fritidshemmets verksamhet beskrivs av många fritidspedagoger som en annan form av 

utbildning där eleverna själva får ha inflytande över vad som ska ske i verksamheten. De 

aktiviteter som sker på fritidshemmet är ofta frivilliga och endast ett fåtal som kräver 

obligatorisk medverkan. Fritidspedagoger har som vision att skapa en balans mellan lärarledda- 

och fria aktiviteter som på olika sätt nyttjar eleverna (Haglund, 2015). 

Något många fritidspedagoger beskriver är att deras involvering i flera klasser bidrar till att de 

missar det sociala perspektivet och relationsskapandet. De anser att deras roll i den obligatoriska 

skolan blir mer skol-inriktad än anpassad efter deras kompetenser. Tanken med samarbetet 

mellan lärare och fritidspedagoger är att de ska komplettera varandra men eftersom 

skolverksamheten är organiserad så att läraren kan fortsätta bedriva sin undervisning som 

tidigare, är det fritidspedagogen som blir tvungen att anpassa sig efter lärarens arbetssätt 

(Calander, 1999). Det finns en risk med att fritidshemmet och fritidspedagogerna följer de 

normer som finns i den obligatoriska skolan som gör att eleverna själva inte får vara med och 

bestämma över sin fria tid, vilket det är krav på att de ska enligt läroplanen (Haglund, 2004).  

Under de senaste åren har fritidspedagogens yrkesroll förändrats på grund av nya riktlinjer i 

styrdokument samtidigt som verksamheten påverkas av neddragna resurser. Det gör att många 

fritidspedagoger upplever att de är utelämnade till sig själva för att utveckla sin yrkesroll 

(Klerfelt, 2014). Det leder i sin tur till att lärare i fritidshem som profession har svårt att 

formulera sitt eget kunskapsfält vilket enligt professionsteorin krävs för att tydliggöra 

professionens egen logik (Brante, 2014). 
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Internationell forskning 

 

Internationell forskning om fritidshem är mycket begränsat, troligtvis på grund av att Sverige i 

relation till övriga världen är ensam om just den verksamhet som bedrivs. Att yrket är relativt 

ungt kan också vara en bidragande faktor till att det inte finns mycket forskning inom området 

jämfört med andra lärarkategorier. 

 

Den svenska versionen av fritidshem är unik med dess pedagogiska inriktning, styrning och 

högutbildade personal. De enda länderna i världen som anses ungefär likvärdiga är Danmark 

och Norge med liknande uppbyggnad av verksamheten (Calander, 1999). I USA finns det även 

numera en motsvarighet till fritidshem och de har många likheter i den pedagogiska delen av 

verksamheten som exempelvis att eleverna får uttrycka sin kreativitet och utveckla sin sociala 

förmåga. En skillnad är att de oftast drivs som föreningar finansierade av donationer 

(Afterschool Alliance, 2014). 

 

2.3 Styrdokument  

 

Läroplaner, förordningar och kursplaner som beslutas av regeringen samt skollagen som 

beslutas från riksdagen ingår i de styrdokument som samtliga av Sveriges skolor har krav på 

sig att följa. I Skollagen finns de grundläggande reglerna och lagarna som både skolan och 

fritidshemmet går under. De två verksamheterna har en likvärdighet men en stor skillnad mellan 

dem är att skolan är obligatorisk och fritidshemmet är frivilligt. I Skollagen har fritidshemmet 

ett kapitel specifikt riktat mot den verksamheten där fritidshemmet skrivs fram som en av tre 

likvärdiga pusselbitar inom skolväsendet. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera 

skolans utbildning och har i uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande 

(SFS:2010:800). 

 

I läroplanen (Lgr 11) återfinns all grundläggande information kring vad skolans, 

förskoleklassens och fritidshemmets verksamheter och undervisning ska innehålla. Den är 

uppbyggd i fem olika delar som innefattar; 1. Skolans värdegrund och uppdrag, 2. 

Övergripande mål och riktlinjer, 3. Förskoleklassen, 4. Fritidshemmet, 5. Kursplaner – som 

kompletteras med kunskapskrav (Skolverket, 2011). 
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Figur 1. Tidslinje 

 

En tillbakablick på aktiva styrdokument mellan åren 1988-2016 

 

1988  

Före sent 80-tal fanns inga styrdokument som innefattade fritidshemmet utan det första 

pedagogiska programmet för fritidshemmet kom 1988. Det skrevs fram som ett allmänt råd från 

Socialstyrelsen med syfte att reglera innehållet och organisationen av verksamheten (Rohlin, 

2001). En tidigare händelse har däremot påverkat läraryrket avsevärt då det 1977 skedde en 

högskolereform som innebar att nästan all eftergymnasial utbildning skulle bedrivas i form av 

högskoleutbildning, vilket avsåg lärarutbildningen. Det ansågs vara ett betydande steg för 

läraryrket på sin väg mot att bli en tydligare profession att nu bedrivas som en 

högskoleutbildning (Universitets kanslers ämbetet, 2017). 
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1991 

I samband med att skolan kommunaliserades 1991 avskaffades dåvarande skolöverstyrelsen 

och Skolverket inrättades. Under 1990-talet införs också nya läro- och kursplaner som skulle 

vara anpassade till en målstyrd verksamhet (SOU 2007:101). 

1994 

1994 beslutas det återigen om en ny läroplan och Lpo 94 blir till. 1998 revideras Lpo 94 till att 

omfatta även förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2006). 

1999 

Skolverket beslutade år 1999 att utforma ett nytt allmänna råd med kommentarer för 

fritidshemmet (Rohlin, 2001). 

2000 

År 2000 infördes den nya Skollagen för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121).  

2008 

2008 grundades och infördes statens skolinspektion som den nya inspektionsmyndigheten 

(SOU 2007:101).  

2010 

2010 inrättades nu även en ny Skollag som innebar bestämmelser kring b.la. en likvärdig 

skolgång, vilka lagar skolan är tvungen att följa och vilka rättigheter och skyldigheter som finns 

när man går eller arbetar i skolan (SFS:2010:800). 

2011 

År 2011 innebar ett antal stora förändringar för utbildningsväsendet och specifikt för 

utbildningen för lärare i fritidshem. Det beslutades om en ny läroplan och Lgr 11 ersatte nu Lpo 

94 (Skolverket, 2011).  
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2016 och införandet av kapitel fyra 

2016 reviderades Lgr 11 där den utökades med ett kapitel för fritidshemmet (Skolverket, 2011). 

När regeringen beslutade om revideringen var avsikten att styrdokumenten skulle bli tydligare. 

Genom en utvärdering som Skolverket utfört framgår det att huvudmän, rektorer och personal 

på olika skolor vet om och har blivit introducerade för den nya läroplansdelen och att de anser 

att den har bidragit till en ökad tydlighet i styrdokumenten (Skolverket, 2018b). Genom att 

kapitel fyra infördes fick fritidshemmet utöver kapitel ett och två i läroplanen, nya direktiv för 

vad verksamheten ska innehålla. Kapitlet är uppbyggt med ett syfte där det framgår vad 

undervisningen i verksamheten ska erbjuda, främja och utveckla för eleverna. Det är även 

uppbyggt med ett centralt innehåll där det framgår vilka delar som ska behandlas genom 

undervisningen och vilka förmågor eleverna ska ges möjlighet att utveckla. Det centrala 

innehållets olika kategorier är; språk och kommunikation, skapande och estetiska 

uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse (Skolverket, 2011). 

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

 

Professionsteori 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt inspireras av professionsteorin som studerar yrkens 

utveckling mot professionalism (Brante, 2009). Då studien undersöker utvecklingen av en 

specifik profession samt att respondenterna som medverkar ingår i samma profession och 

besitter en liknande utbildning anses teorin vara relevant.  

 

Vad är en profession och vad är professionalism? 

 

Yrkesprofessioner baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning och begreppet profession 

framstår som komplicerat att beskriva då det finns många olika beståndsdelar som inte alltid 

har med varandra att göra. De flesta moderna sociologiska definitioner av professioner betonar 

deras samband till högre formell utbildning, främst universitetsutbildning. En annan definition 

av begreppet profession är att yrket innehar en relativt hög status och inflytande, när de båda 

punkter kopplas samman blir definitionen: akademiskt förankrad och hög status (Brante, 2009). 
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Läraryrket har sedan länge kantats av motstånd i sin strävan att nå en professionelisering, vilket 

utgör en process där målet är att nå en professionell status. Då läraryrket inte ansetts uppfylla 

alla de kriterier som satts upp för professionella yrken bedöms det vara en semiprofession. Där 

ingår de yrkesgrupper som inte uppfyller alla kriterier för att få en erkänd professionell status 

men fortfarande anses vara en profession. Yrken som går under semiprofessioner tillhör ofta 

den offentliga sektorn där status, inflytande, makt och löner inte är lika höga som för andra 

professioner med erkänd professionell status. En aspekt som utgör ett hinder för läraryrket att 

nå en professionalisering är att ramarna kring skolan styrs uppifrån med innehåll i 

verksamheterna, vilket gör att en autonomisering av läraryrket inte går att uppnå. Att läraryrket 

anses ha en begränsad vetenskaplig bas samt att lärarutbildningen anses sakna en gemensam 

vetenskaplig bas på grund av att den utgör olika inriktningar och specialområden inom yrket 

anses också vara ett hinder för en professionalisering (Colnerud & Granström, 2015). 

 

Vad är det som gör att ett yrke anses vara professionellt? Kort beskrivet finns det fyra 

kännetecken som de flesta professionsforskare dedikerar en professionell yrkesutövare. Det 

första kännetecknet är ’’systematisk teori’’ som innebär att yrket utövas med utgångspunkt från 

en gemensam kunskapsbas. Det ska finnas en gemensam vetenskaplig grund för yrkets 

utövande. Den professionella utövaren använder sig också utav ett yrkesspråk. Det andra 

kännetecknet är ’’auktorisation’’ och innebär att professionella grupper kännetecknas av 

offentlig auktorisation, att samhället har gett en officiell legitimering för att utöva yrket. Det 

tredje kännetecknet är ’’yrkesmässig autonomi’’ och innebär att professionella yrkesutövare 

har rätten till att själva bestämma vilka arbetsredskap och arbetsmetoder de vill använda. Det 

sista och fjärde kännetecknet är ’’egenkontrollerad yrkesetik’’ som innebär att yrkesgruppen 

har utarbetat etiska riktlinjer, principer eller regler för hur yrket ska utföras. Yrkeskårens etiska 

standard vidmakthålls genom att det till exempel finns ett råd där utvalda personer sitter och 

har i uppgift att diskutera och besluta om diverse saker som behöver klargöras i rådet (Colnerud 

& Granström, 2015).  
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3. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshemmet beskriver professionens 

utveckling från starten på deras utbildning tills idag med särskilt fokus på relationen till Lgr:s 

kapitel fyra. För att nå syftet har följande frågeställningar formulerats 

  

• Hur beskriver lärare i fritidshem professionens utveckling? 

• Hur har fritidshemmets kapitel fyra i Lgr 11 påverkat professionens väg mot 

professionalism? 
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4. Metod 

 

4.1 Val av metod 

Inom den teoretiska utgångspunkten som studien inspireras ifrån, är det behövligt att besitta 

kunskap om sin profession och att i olika situationer agera utefter den. Andra förmågor som är 

behövliga och rent av nödvändiga att inneha för en semiprofession som lärare, är vetenskaplig 

kunskap och professionell praktik (Brante, 2014). För att undersöka hur lärare i fritidshem 

beskriver sina kunskaper i relation till sin profession har semistrukturerade intervjuer använts. 

Den semistrukturerade formen av intervjuer innebär att intervjuaren har en lista över relativt 

specifika teman med frågor som ska beröras samtidigt som följdfrågor kan ställas då 

respondenten har en större frihet till att svara på frågorna (Bryman, 2011). Metoden kan 

likställas med vardagssamtal men som professionell intervju har den ett syfte och innefattar en 

viss teknik. Eftersom den är semistrukturerad är den varken ett helt öppet samtal eller ett helt 

slutet frågeformulär. Den formen av metod är vald med anledning av att respondenterna ska få 

delge sina egna åsikter och de kommer att ha möjlighet att besvara helt utifrån egna personliga 

aspekter. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att respondentens synpunkter får 

komma fram och att den personliga kontakt som kan uppstå mellan personerna kan bidra till att 

intervjuaren får en bättre insikt i hur respondenten uppfattar något (Kvale & Brinkmann, 2014).  

En svårighet som kan uppstå vid semistrukturerade intervjuer är att det kan bli fler eller färre 

följdfrågor beroende på hur respondenten svarar på de frågor som intervjuaren ställer. Det kan 

innebära att materialet skiljer sig väldigt mycket mellan respondenterna. Då intervjuguiden ska 

finnas till som ett stöd kan frågorna ställas på olika sätt, medvetet eller omedvetet, till olika 

respondenter vilket även det kan påverka och medföra olika svar från respondenterna (Bryman, 

2011). För att få ut så mycket bra material som möjligt kommer det att krävas stort fokus och 

hög uppmärksamhet under intervjuerna för att kunna ställa gynnsamma följdfrågor och öppna 

för vidare diskussioner. Att materialet kommer skilja sig åt är fördelaktigt för att kunna få olika 

perspektiv och därför kommer intervjuguiden användas på samma sätt i samtliga intervjuer.   

Intervjuer kan ses som en enkel metod, att det “bara är ett samtal”, men de samtal som 

genomförs ska hålla en hög kvalitet och för att de ska vara användbara för studien krävs det att 

intervjupersonerna genomför intervjuerna med ett syfte och god textur (Kvale & Brinkmann, 

2014). För att intervjuerna som ska genomföras i studien ska hålla en god kvalitet har 
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intervjuguiden bearbetats noggrant i enlighet med studiens frågeställningar och syfte samt att 

handledare för arbetet bearbetat och godkänt innehållet.  

 

4.2 Urval 

 

I studien intervjuades fem lärare i fritidshem som varit yrkesverksamma sedan senast 2015. 

Urvalet grundar sig i professionsteorins syn på kunskap inom en profession, därför ansågs det 

mer lämpligt med lärare som varit yrkesverksamma i ett antal år för att de skulle besitta en viss 

kunskap om sin profession. Urvalet grundar sig även i läroplanens revidering 2016 där kapitel 

fyra för fritidshemmet infördes, som har fungerat som en utgångspunkt i studien. För att 

medverkande respondenter i studien ska förbli konfidentiella används fingerande namn. 

Respondent ett heter Lisa, 35 år. 3,5 årig utbildning, var färdigutbildad lärare i fritidshem 2008. 

Hon arbetar inom kommun 1. 

Respondent två heter Hedda, 51 år. 2 årig utbildning, var färdigutbildad lärare i fritidshem 1986. 

Hon arbetar inom kommun 1. 

Respondent tre heter Måns, 54 år. 2,5 årig utbildning, var färdigutbildad lärare i fritidshem 

1991. Han arbetar inom kommun 1.  

Respondent fyra heter Martin, 31 år. 3 årig utbildning, var färdigutbildad lärare i fritidshem 

2015. Han arbetar inom kommun 2.  

Respondent fem heter Anna, 38 år. 3,5 årig utbildning, var färdigutbildad lärare i fritidshem 

2004. Hon arbetar inom kommun 2.  

 

Urvalskriterierna grundar sig i ett målinriktat urval samt ett ändamålsenligt urval. Målinriktat 

urval syftar till ett försök att skapa överensstämmelse mellan frågeställningar och urval, alltså 

att forskaren gör sitt urval och önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

frågeställningarna i studien (Bryman 2011).  Ändamålsenligt urval bygger på principen att få 

ut bästa möjliga information genom att handplocka urvalet baserat på deras relevans för studien. 

Urvalet baseras på deras kunskaper eller erfarenheter inom området som ska undersökas 

(Denscombe, 2018). Respondenterna i studien är noga utvalda efter främst utbildning och 

utbildningsår för att de ska anses besitta kunskaper och erfarenheter om sin profession. Urvalet 
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består av både män och kvinnor i olika åldrar för att få en bredare bas med olika åsikter och 

perspektiv.  

  

4.3 Genomförande 

 

Efter att ha tagit kontakt och fått klartecken från de utvalda respondenterna mailades ett 

informationsblad (se bilaga 2) till respondenterna för att berätta om studiens innehåll och de 

etiska aspekter som studien förhåller sig till. Intervjuerna genomfördes med lärarna på deras 

arbetsplatser och varje intervju genomfördes med båda intervjuarna närvarande tillsammans 

med respektive respondent. Fyra av fem intervjuer genomfördes i en ostörd miljö för att kunna 

få ut en så bra intervju som möjligt med mindre risk för att bli påverkade av ljud och andra 

människor (Bryman, 2011). Den femte intervjun påverkades av annan personal samt ljud 

utanför fönstret vilket krävde ökad koncentration vid transkribering men ej försämrat material.  

 

För att båda skribenterna skulle vara insatta i samtliga intervjuer beslutades det att transkribera 

varsin hälft av varje intervju. Transkriberingen skedde samma dag eller dagen därpå som 

intervjun hade genomförts för att hålla minnet färskt. Om det går för lång tid mellan intervju 

och transkribering finns det risk för att intervjuaren omedvetet upplever situationen och 

minnena på ett annat sätt än vad som gjordes från början, vilket kan påverka hur delar av 

samtalet återges (Bryman, 2011). För att transkriberingen av intervjuerna skulle bli effektiv, 

detaljerad och hålla en god kvalitet spelades de in, det gjordes på två olika ljudenheter ifall 

något tekniskt problem skulle inträffa och för att båda intervjuarna skulle kunna transkribera 

materialet. Vi valde att transkribera materialet helt själva med fördelen att få bättre kännedom 

kring det egna materialet och för att inte riskera att resultatet blir felaktigt på grund av tekniska 

hjälpmedel. 

 

Intervjuernas varaktighet var varierande,  

 

Lisa - 40 minuter 

Hedda - 32 minuter 

Måns - 25 minuter 

Martin - 30 minuter  

Anna - 25 minuter   
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Tre av intervjuerna genomfördes på påsklovet vilket var att föredra för respondenterna då det 

inte påverkade verksamheten lika mycket att en personal var borta ett tag då det var färre elever 

på fritidshemmet. De sista två intervjuerna genomfördes en eftermiddag direkt efter varandra 

då det passade respondenterna och verksamheterna bäst. 

 

När transkriptionerna av samtliga intervjuer var färdiga lästes de först igenom enskilt, sedan 

träffades vi för att läsa igenom allt material och påbörja analysen av den insamlade empiri. 

 

4.4 Databearbetning och analys  

 

Empirin har bearbetats och analyserats genom en tematisk analysmetod. Efter transkriberingen 

av de genomförda intervjuerna analyserades empirin genom läsning för att hitta likheter och 

teman i samtalen. De som hittades fick kategoriseras och struktureras upp utifrån de 

gemensamma teman som framkommit mellan respondenterna. Att dela in materialet tematiskt 

gör det enklare att jämföra och bidrar till en tydligare sammanställning i resultatdelen (Bryman, 

2011). Innehållet under varje tema har delats in i kategorier som färgkodats för att göra det 

enklare att organisera och selektera i materialet.  

 

Eftersom det är en kvalitativ metod som har använts har ändamålet aldrig varit att kunna 

generalisera eller förutsäga några rätta svar. Utgångspunkten har varit att undersöka och förstå 

respondenternas beskrivningar och uppfattningar, vilket är framträdande drag när kvalitativ 

forskningsmetod används. Relaterbarhet kan ses som en svagare form av generaliserbarhet och 

studien är relaterbar i den mening att både de personer som medverkat i den och personer utifrån 

kan känna igen sig i och jämföra sina egna upplevelser med det som studiens resultat har 

kommit fram till (Stukát, 2011).  

 

Den teoretiska inramningen i studien inspireras av professionsteorin och under bearbetning och 

analys har teorin kunnat kopplas till de teman som blivit synliga i empirin. Professionens väg 

mot professionalism kan genom empirin brytas ned i tre återkommande teman -  

status, ett tydligare uppdrag och samverkan. 

Utifrån de aspekter som kännetecknar ett professionellt yrke kan status kopplas till 

’’auktorisation’’ där samhället ger en officiell legitimering för yrket vilket har införts och 

utökas i år. Ett tydligare uppdrag kopplas till den ’’systematiska teorin’’ där yrket utövas från 

en gemensam kunskapsgrund där kapitel fyra utgör denna. Tema Samverkan fungerar mer som 
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en viktig pusselbit i yrkesutövandet men kan även den kopplas in i ’’systematisk teori’’ då 

kapitel fyra och andra styrdokument utgör bestämmelser kring detta (Colnerud & Granström, 

2015).  

 

4.5 Tillförlitlighet  

 

Tillförlitlighet och validitet kan beskrivas som hur giltig och betrodd informationen är som 

samlas in. Att något anses som giltigt kan beskrivas som att undersökningen varit riktad mot 

det som skulle undersökas. Studien kan antas ha en hög tillförlitlighet och validitet eftersom det 

noggrant har utformats en intervjuguide för att få svar på frågeställningarna som är förenliga 

med studiens syfte samt att urvalet av medverkande respondenter är baserat på ytterst relevanta 

utbildningar och på personernas lämplighet för studien (Bryman, 2011).  

 

För att förstärka tillförlitligheten i studien och dess resultat har båda skribenterna medverkat 

under alla intervjuer, spelat in dem på olika enheter ifall problem skulle uppstå och tillsammans 

transkriberat allt innehåll (Denscombe, 2018). 

 

Validitet och tillförlitlighet är något som ska genomsyra hela arbetet. I studien kommer det fram 

genom en välarbetad och strukturerad intervjuguide samt genom resultatet av intervjuerna. Citat 

har använts i resultatet för att styrka tillförlitligheten i arbetet.  

 

Respondenternas svar kan omedvetet påverkas beroende på vem som ställer frågorna och vilken 

relation som respondenten och skribenten har (Kvale & Brinkmann, 2014). I studien har 

respondenterna en relation till skribenterna sedan tidigare vilket kan påverka hur frågorna ställs 

inklusive hur respondenterna väljer att svara.  

 

4.6 Etiska aspekter 

 

Det finns fyra huvudkrav inom de etiska principerna som behöver följas när personuppgifter 

ska hanteras. De innefattar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I avsnittet förklaras deras innebörd samt hur studien 

ställer sig till dem.  
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Informationskravet innebär att respondenterna får information om vad svaren kommer att 

användas till. De får även information om att den som medverkar i studien alltid kan välja att 

inte fullfölja sin medverkan och att deltagandet i studien är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att förhålla oss till informationskravet skickades i förväg ut ett personligt informationsbrev 

(bilaga 2) till de som ville delta i studien med de punkterna för att informera dem om syftet 

samt frågeställningar. Respondenterna blev även informerade om var de kan läsa studien när 

den är klar.  

 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar själva väljer om de vill vara med i studien eller ej 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuerna fördes en mailkontakt med de tillfrågade lärarna i 

fritidshem där det kontrollerades om de vill medverka i studien och där medgav de samtycke 

till att den data som samlades in från intervjuerna får presenteras och analyseras i studien.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna och deras personuppgifter förvaras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig får tag på den information som finns. Allt som kan påvisa en 

identitet ska avidentifieras och uppgifter som kan utmärkas som etiskt känsligt ska behandlas 

med extra varsamhet (Vetenskapsrådet, 2002). Det gjordes genom att välja fiktiva namn i 

studien och färgen på kommunerna för att de inte på något sätt skulle finnas möjlighet att 

identifiera.  

 

Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in endast kommer att användas i denna 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att den information som samlades in från 

respondenterna kommer att stanna hos oss och kommer inte att användas till något annat än 

studien. När studien är godkänd kommer allt känslig material att raderas.  
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5. Resultat 

 

I resultatet besvaras studiens två frågeställningar genom en redovisning av de återkommande 

teman som setts i empirin. 

 

• Status - Hur lärare i fritidshem uppfattar andra lärarkategoriers syn på professionen 

 

• Ett tydligare uppdrag - Bidragande faktorer för en ökad tydlighet i professionens 

uppdrag 

 

• Samverkan - Lärare i fritidshems uppfattningar om samverkan i den obligatoriska skolan 

 

5.1 Status 

 

I samtliga fem intervjuer nämndes statusen som en förändring i professionen. Respondenterna 

upplevde att de idag har mer status både gentemot andra lärarkategorier men också i samhället 

i allmänhet. Lisa berättar att hon upplever att kapitel fyra är en bidragande faktor till ökad status.  

 

Jag tror att läroplanens kapitel 4 är nog mer till för, för att lyfta statusen i läraryrket. Den lyfter ju 

statusen utanför läraryrket i gentemot andra lärare, andra yrkeskategorier också men jag, framför 

allt så tänker jag att det nog är till för att få mer legitimitet i yrket gentemot andra yrkeskategorier 

inom läraryrket. (Lisa)  

 

Samtliga respondenter tar upp kapitel fyra som en bidragande faktor för statushöjande. I 

intervjuerna nämner de att de upplever att kapitel fyra har gjort att fler lärare i den obligatoriska 

skolan och vårdnadshavare har mer kunskap idag om vad fritidshemmet är för verksamhet och 

vad som sker. De upplever att det blir svårare för andra lärarkategorier att bortse från 

fritidshemmets verksamhet nu när den går under samma läroplan. Förr var verksamheterna mer 

uppdelade och då kunde respondenterna uppleva att fritidsverksamhetens behov inte togs på 

lika stort allvar eftersom statusen för yrket också ansågs lägre. Hedda anser att kapitel fyra har 

bidragit till att yrket fått en starkare legitimitet och att den höjt status, yrkesstolthet och 

professionalismen.  
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Något som de flesta respondenter återger i sina intervjuer är att de tydligt kan se att statusen för 

professionen har höjts genom att lärare i fritidshemmet är mer efterfrågade idag. Samtliga 

respondenter beskriver att andra lärarkategorier har fått mer kunskap och förståelse för vilken 

viktig kompetens de besitter. De upplever att andra lärare förändrat synen på fritidshemmet och 

lärare i fritidshem.  

 

Det här är faktiskt, ja men något som står med i våra styrdokument liksom, inte bara någon som 

hittar på att det ska stå så. Det kommer uppifrån. Jag tänker ändå att man har fått upp ögonen liksom, 

kunskapen har spridits till övriga lärarkategorier, även högstadiet och gymnasielärare. Och det i sin 

tur kanske har gjort att man blir mer accepterad. (Anna) 

 

Lärarlegitimationen är en företeelse som flera av respondenterna tar upp som en 

statusförändring. Dels legitimationsreformen som införs i Juli 2019 men även att de upplevde, 

i samband med att lärare i fritidshem fick legitimation, att lärare i den obligatoriska skolan 

började se vilka kunskaper som fanns att tillgå. Respondenterna upplevde att legitimationen 

blev som ett bevis för att de gör något viktigt, att genom den både för sig själva och för andra, 

blev en tydligare profession med högre legitimitet. Martin beskriver att han ser ett samband 

mellan lärarlegitimationen och en ökad lön hos lärare i fritidshem som han anser bidragit till en 

ökad status. När han började utbilda sig låg lönen avsevärt lägre än vad den gör idag på grund 

av att utbildning samt utbud och efterfrågan ser annorlunda ut. 

 

Innan jag började studera så låg lönen på strax 20 och nu när folk kommer ut kämpar dem för runt 

30. Så att det har ju gett en boost upp för hela yrket. Vi får legitimationskrav i sommar där man bara 

får undervisa om man har en legitimation. (Martin) 

 

5.2 Ett tydligare uppdrag 

 

I samtliga intervjuer blev kapitel fyra ett återkommande tema, hur den påverkat professionens 

utveckling och hur den påverkat verksamheten. Det framkom i hög grad liknande åsikter och 

erfarenheter av kapitel fyras tydliggörande av uppdraget.  
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Jag tycker det har blivit tydligare med läroplanen, del fyra. Innan har det ju varit mer, ostrukturerat 

som jag sa, att då jobbade man ändå, man hade ändå mål som man jobbade med och tankar kring 

det man gjorde men man kunde liksom inte, man kunde sätta in dem i kapitel ett och två men kapitel 

fyra är ju mer ämnesinriktat. Det står om matematiska begrepp och det står liksom om motorik. Det 

finns lite andra inputs och på så sätt har det blivit tydligare. (Lisa) 

 

Respondenterna upplever att de sedan kapitel fyra skrevs in i läroplanen numera har något att 

luta sig mot i sin verksamhet. Det har inte förändrat aktiviteterna på fritidshemmet i stort men 

tanken bakom är djupare. Nu känner respondenterna att de kan förankra det de gör i något samt 

att de kan argumentera för att de också har mål att sträva mot som står i läroplanen.   

 

Ja, nej men alltså man har ju stöd. Mer stöd i det man gör för innan gjorde man ju nästan samma sak 

fast man hade inget stöd i det man gjorde på det sättet, utan nu har man stödet i kapitel fyra istället. 

(Lisa) 

 

Att professionens uppdrag har blivit tydligare genom kapitel fyras införande är något som 

samtliga respondenter samstämmer i. De upplever att det centrala innehållet är tydligt 

strukturerat för vad verksamheten ska innehålla. Martin beskriver att det är ett stort plus att det 

mesta nu är samlat i ett och samma dokument som gör det enklare att hitta information, kunna 

orientera sig bättre och upplysa andra. Han anser att en viktig del av verksamheten är att 

informera och upplysa både elever och vårdnadshavare kring styrdokument för att kunna ge 

inflytande.  

 

Anna nämner skolsamverkan och kvalitetsarbete som några delar som hamnat mer i fokus sedan 

kapitel fyra skrevs in i läroplanen och att det har gjort att de tydligare ser betydelsen av dem. 

Hon upplever att kapitel fyra har bidragit till att verksamheten kan visa att arbetet som görs är 

viktigt och att det i sin tur är utvecklande för professionen. 

 

De aktiviteter respondenterna planerar i sin verksamhet anser de inte har ändrat sig i grunden 

men att kapitel fyra har bidragit till att de fått nya tankar och nya perspektiv. De anser att de ser 

på verksamheten med lite andra ögon genom kapitel fyras uppbyggnad med mål och riktlinjer 

samt centrala innehåll.  
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Då fick man ju mycket nya tankar, när kapitel fyra kom. Så man fick. Mycket var ju gammalt men 

man liksom såg lite annorlunda, man såg med lite andra ögon på verksamheten. Man fick lite, ja just 

det så kan man ju tänka. (Hedda)  

 

5.3 Samverkan  

 

Samverkan är ett återkommande tema i samtliga intervjuer där det diskuteras kring hur det har 

sett ut, hur det ser ut idag och hur det önskas se ut. Hedda som har varit verksam sedan 1986 

berättar att samverkan såg annorlunda ut under hennes första år i yrket. I början när eleverna 

var i skolan så hade lärarna i fritidshemmet planering, det förändrades sedan och lärarna i 

fritidshemmet fick “stånga sig in i skolan” för att bli uppmärksammade och nyttjade. Idag 

upplever samtliga respondenter att läget återigen har förändrats kring samverkan då de strider 

för mer planeringstid och de beskriver en uppgivenhet kring att inte räcka till. Respondenterna 

upplever att skolans behov anses gå före vilket ofta kan leda till att de sätts in som back-up och 

resurs istället för att få rätt mängd planeringstid för sin egen verksamhet.  

 

En grund för att en skola ska fungera bra, det är att fritids också fungerar. Att det finns starka eller 

människor som jobbar på fritids, det kan ju vara jätte blandat. Det renderar i att man har en bra 

samverkan med skolan också. Det går i en kedja som hänger ihop. (Måns) 

 

Något som samtliga respondenter redogör för är att samverkansbegreppet upplevs som otydligt 

men på olika sätt beroende på hur deras samverkan ser ut. Majoriteten av respondenterna hävdar 

att kapitel fyra har gjort det tydligare för vad samverkan ska innebära, Anna anser att det är fler 

komponenter i hennes dag som bidrar till att samverkan fortfarande kan vara lite otydligt. 

 

I materialet framkom det att samtliga respondenter var överens om att samverkan mellan 

fritidshemmet och skolan har förändrats genom åren och att det fortfarande är i förändring. 

Respondenterna hade olika erfarenheter och uppfattningar om hur samverkan sett ut tidigare, 

hur det ser ut för dem nu och vad det innebär för dem.  

 

I början var det mer kämpigt för då lyftes man lite mer ur samverkan för man skulle ha tid till sin 

egen verksamhet och då saknas det folk och då blir man så mycket dragen i. För att man räknar helt 

enkelt med att du ska ju vara hos mig. Men nej, jag behöver sitta och planera, ja men vad behöver 

du planera då? Jo men jag har ju min verksamhet som är halva dagen och halva min arbetstid liksom. 

(Lisa) 
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Att inte känna sig tillräcklig och att tiden oftast inte räcker till båda verksamheterna är ett 

dilemma som majoriteten av respondenterna beskriver. De flesta känner dock att det förbättrats 

genom kapitel fyra då de kan hävda sin tid nu på ett annat sätt än förut genom att de står under 

samma läroplan med konkreta mål som ska uppfyllas.  

 

Men det står ju där att vi ska jobba med det här och vi jobbar med det här. Och just det här att hävda 

sin egen tid, alltså min arbetstid, jag behöver förberedelsetid för att jag ska klara av att uppnå dem 

här målen. (Lisa) 

 

De flesta respondenter beskrev att de haft både bra och dåliga erfarenheter av samverkan. På 

vissa arbetsplatser har det varit betydligt svårare att bedriva en god samverkan då lärare i den 

obligatoriska skolan inte sett läraren i fritidshemmet på en gemensam nivå eller som ett 

kompensatoriskt uppdrag. Vissa lärare har följt samma gamla mönster där lärarens i 

fritidshemmet kompetenser inte utnyttjats.  

 

Respondenterna upplever att samverkan har utvecklats och att deras nuvarande arbetsplatser 

har en fungerande struktur. De upplever att deras kompetenser verkligen används och får 

komma till uttryck även i den obligatoriska skolan genom olika uppdrag. Hedda anser att det är 

viktigt och värdefullt att kunna se eleverna över hela dagen men ibland kan det bli för mycket. 

För att hennes huvudsakliga uppgift att driva fritidshemmet ska bli så bra som möjligt behöver 

hon ibland visa att det inte fungerar att spendera för många timmar i den obligatoriska skolan 

för att hinna med fritidsverksamheten. Samtliga respondenter ser fördelen med att vara i 

skolsamverkan då de anser att det är bra för relationsskapandet med eleverna och andra lärare. 

Det är även ett sätt att kunna stödja elever som har det svårt och Hedda upplever att är det något 

barn som behöver extra hjälp i till exempel socialt samspel så kan hon hjälpa till med det både 

i den obligatoriska skolan och på fritidshemmet.  

 

Samverkan ter sig i många olika former och respondenternas erfarenheter skiljer sig en del 

gentemot varandra. Lisa och Måns har större erfarenhet av att ha undervisat många år i idrott 

som sitt samverkansuppdrag, Lisa gör det fortfarande men Måns samverkan är numera att 

fungera som extra stöd för enskilda elever. Hedda är den av respondenterna som fungerat mer 

som resurs och hjälplärare i sin samverkan, samtidigt som hon beskriver att hon på senare år 

fått använda sin kompetens på ett väldigt bra sätt genom det. Martin och Anna har nästintill 
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identiska samverkansuppdrag då de främst arbetar gruppvis med elever på lektionstid där de 

många gånger specificerar innehållet till sådant som görs på fritidshemmet.  

 

Det har varit olika saker, jag har haft både utomhuspedagogik, jag har jobbat enskilt med vissa elever 

eller en grupp elever. Jag har också jobbat enskilt med någon elev så att jag har jobbat som stöd. Eh, 

det har jag ju tyckt varit jätteintressant. Just det här med barn som har det lite jobbigt. Det brinner 

jag för. (Hedda)  

 

Att få hävda sin profession och sin egen tid är något som flera av respondenterna tar upp i 

intervjuerna. De upplever att de flera gånger fått hävda sig mot både vårdnadshavare, ledning 

och andra lärarkategorier som ifrågasätter verksamheten eller individuell tid. Det är främst i 

samverkan som de beskriver att de stöter på det från lärare i den obligatoriska skolan där status 

skillnaden inte är så utvecklad. De beskriver att förståelsen för fritidsverksamheten inte alltid 

är så stor och att lärarna i obligatoriska skolan bara ser till sin egen verksamhet. Något som 

samtliga respondenter var eniga om var att kapitel fyra fungerat som ett stöd för att kunna hävda 

sin profession och sin tid för planering och annat för att verksamheten ska gå runt. De upplever 

att det har blivit lättare att visa för vårdnadshavare vad det är verksamheten ska innehålla och 

mer konkret visa vad utgångspunkten är. Även att hävda sig mot andra lärarkategorier som inte 

anser att fritidsverksamheten är lika viktig är lättare nu när de går under samma läroplan och 

det finns konkret material att vända sig till.  

 

Men det står ju där att vi ska jobba med det här och vi jobbar med det här. Och just det här att hävda 

sin egen tid, alltså min arbetstid, jag behöver förberedelsetid för att jag ska klara av att uppnå dem 

här målen. (Lisa) 

 

Flera av respondenterna hävdar att attityden och synen på samverkan och fritids har gått mot 

en positiv förändring sedan kapitel fyra kom. De tror att det beror på att lärarna har svårare att 

bortse från fritidshemmet nu när de går under samma läroplan och att de fått upp ögonen för 

möjligheterna som finns med en god samverkan.  

 

5.4 Resultatsammanfattning 

 

Ur de teman som uppkom genom analysen har det kunnat samlas in material som varit i enlighet 

med studiens syfte och frågeställningar. I resultatet framgår det att utvecklingen som skett i 

professionen från tidigt 90-tal fram tills idag är märkbar men artar sig olika från verksamhet till 
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verksamhet. Högre lönesättning, samverkan, status och ett tydligare uppdrag är delar som 

ansetts som framstående av respondenterna för utvecklingen. Lgr:s kapitel fyra har enligt 

respondenterna även haft stor positiv betydelse för professionens vidareutveckling, status och 

för det individuella yrkesutövandet. 
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6. Diskussion 

 

I det här avsnittet följer diskussioner kring resultat, metod och vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

I resultatet har tre teman uppkommit som professionsteorin kunnat kopplats till där status, ett 

tydligare uppdrag och samverkan på olika sätt bidragit till att professionen utvecklats och är på 

väg mot professionalism. 

 

Status 

 

Respondenterna upplevde att kapitel fyra har bidragit till att professionen fått en högre status 

eftersom den anses ha förändrat synen hos andra lärarkategorier. Att gå under samma läroplan 

som den obligatoriska skolan, att få använda sin kompetens i samverkan och att efter färdig 

utbildning inneha en legitimation är faktorer som respondenterna ansett som framstående för 

den ökade statusen för professionen. En markant löneökning och genom legitimationsreformen 

som inträder i år, ansåg respondenterna som en bidragande faktor till att professionen fått en 

högre legitimitet. Inom professionsteorin studerar man yrkens utveckling mot professionalism 

och för att ett yrke ska anses vara en profession ska den bland annat inneha en hög status i 

samhället och den ska vara akademiskt förankrad (Brante, 2009). Vi anser att statusen för lärare 

i fritidshemmet i skolan och i samhället går uppåt mycket på grund av att det är ett 

legitimationsyrke samt att lönen stigit. Vi samstämmer i att det har blivit ett tydligare uppdrag 

genom kapitel fyra vilket har gjort att professionen nu anses som bättre förstådd av andra 

lärarkategorier samt vårdnadshavare. Beskrivningen av vad professionen innebär har blivit 

tydligare. Samverkan är det tredje temat som uppkommit i resultatet där respondenterna ansett 

att kapitel fyra har gjort det lättare för dem att ha något att luta sig mot speciellt när de ska 

hävda sin egen verksamhet och sin egna tid gentemot andra lärarkategorier, ledning och 

vårdnadshavare.  
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Ett tydligare uppdrag 

 

Regeringens avsikt med revideringen av läroplanen 2016 var att styrdokumentet skulle bli 

tydligare, främst för fritidshemmet. I en undersökning som Skolverket gjort framgår det att 

huvudmän, rektorer och personal på skolor anser att det har blivit tydligare genom revideringen 

(Skolverket, 2018b).  

Respondenterna beskriver i resultatet att de genom kapitel fyra fått ett tydligare uppdrag och att 

de nu har något att luta sig mot, att de kan förankra sin undervisning på ett bättre sätt. Kapitel 

fyra har gett respondenterna en sorts trygghet där de känner att de kan säkra upp och hävda sin 

undervisning gentemot andra lärarkategorier, ledning och vårdnadshavare. Vi upplever att detta 

är något som påverkat oss i vår yrkesroll då vi känner oss tryggare i rollen genom att ha tydligare 

riktlinjer och kunna förankra det vi gör i något specifikt. Något som kapitlet även anses ha 

påverkat är möjligheten att ge elever och vårdnadshavare mer inflytande över verksamheten då 

ett samlat, tydligare dokument gjort det lättare för dessa att förstå innehållet samt för lärarna att 

kunna hänvisa till.  

 

Samverkan 

 

I empirin kan vi se att det är flertalet respondenter som samstämmer med det som Andersson 

(2013) nämner i sin rapport. Till exempel att barngrupperna blir större och att det blir färre 

personal. Skillnaden i hur uppdraget ser ut i den obligatoriska skolan är också något som 

samtliga respondenter beskriver, att samverkan är en av förändringarna man sett i professionens 

utveckling. Vår upplevelse när vi har arbetat samt haft verksamhetsförlagdutbildning är att 

dessa aspekter framkommer ofta. Personal talar om svårigheterna som finns med att 

elevgrupperna växer i relation till att personaltätheten minskar och detta är något vi reflekterat 

över sker i verksamheten. 

 

Hansen (1999) uppmärksammade att många lärare i den obligatoriska skolan som inte hade 

någon vidare samverkan med lärare i fritidshem, inte visste hur utbildningen såg ut eller vilka 

styrdokument fritidshemmet skulle följa. I resultatet framkom det att respondenterna upplevde 

att lärare i den obligatoriska skolan börjat få upp ögonen för fritidshemmet. De såg en 

förändring i de andra lärarkategoriernas attityder gentemot fritidshemmet när kapitel fyra 

instiftades som de trodde var på grund av att verksamheterna nu hamnade under samma läroplan 
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och att de andra lärarkategorierna inkluderades i kompetensutvecklingen kring kapitlet. Nu blev 

uppdraget samt mål och riktlinjer kring verksamheten tydligare för både lärare i fritidshem och 

andra lärarkategorier. Respondenterna upplevde att kapitel fyra fungerat som ett stöd för att 

kunna nå en bättre samverkan.  

 

De faktorer som framkommit ur de olika teman i resultatet är alla bidragande faktorer till att 

professionen går mot en professionalism. Vi anser att professionen gjort en märkbar utveckling 

från sent 1970-tal fram tills idag där högskolereformen 1977 stod för ett enormt kliv för hela 

professionen in i den akademiska världen. Det pedagogiska programmet 1988, införandet av 

fritidshemmet i Lpo 94 och revideringen av Lgr 11 där kapitel fyra instiftades, anser vi är några 

av de mest framstående förändringarna för professionen där vi genom studien kan se att kapitel 

fyra tveklöst är den främsta.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Den valda metoden anser vi har fungerat bra för att få fram den empiri vi behövde till studien. 

Det var inte svårt att få kontakt eller tid med de utvalda respondenterna och underlaget samtliga 

intervjuer gett anser vi har varit relevant, användbar och givande för att kunna nå studiens syfte 

och frågeställningar.  

 

Intervjuer är en metod som ofta används vid kvalitativ forskning då den kan användas till att 

undersöka hur människor tycker och känner kring ett visst fenomen. När man vill få reda på 

något av en annan människa är intervjuer en bra metod då det bildas en personlig kontakt mellan 

den som intervjuar och den som är respondent (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Då studien har sin utgångspunkt i att undersöka hur fem utvalda respondenter beskriver sina 

uppfattningar av professionens utveckling och kapitel fyras inverkan, beslutades det att intervju 

var den metod som skulle ge oss bäst resultat. Det är något vi fortfarande anser efter att ha 

sammanställt resultatet. Intervjuer valdes för att respondenterna skulle ges möjlighet att delge 

sina personliga åsikter och erfarenheter. Vi ansåg även att ett mer personligt möte var att föredra 

eftersom vi trodde att det kunde bidra till en godare insikt och tolkning av respondenten och 

dennes svar. Fokusgruppsintervjuer är den metod vi anser mest lik semistrukturerade intervjuer 

och hade vi valt att använda den metoden kan utfallet möjligen blivit annorlunda. Med vår 

begränsade tid, lärarnas i fritidshemmet begränsade tid och behovet av ett bredare underlag 
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anser vi att fokusgruppsintervjuer hade blivit för omständigt för vårt arbete. Då skolorna vi valt 

vårt urval ifrån hade ett begränsat antal utbildad personal blir det svårare att få ihop 

fokusgrupper och det blir genast mycket svårare för de medverkande att ta sig till en annan plats 

än deras egen arbetsplats.  

 

För att resultatet skulle bli så omfattande och relevant som möjligt valde vi att ha två stående 

kriterium som respondenterna skulle inneha. De skulle vara utbildade lärare i fritidshem och ha 

varit verksamma sedan innan 2015 på grund av att de skulle besitta en viss kunskap om sin 

profession samt att kapitel fyra för fritidshemmet instiftades 2016. Urvalet blev väldigt mixat 

med både kvinnor och män, alla var i olika åldrar med både yngre och äldre, de var verksamma 

i två olika kommuner och hade en del olika arbetsuppgifter. Vi anser att det valda urvalet gav 

en viss bredd i resultatet med mycket användbart material. Trots det kan vi inte konstatera om 

urvalet var det mest optimala eller om andra respondenter hade gett mer men det var ett 

avvägande vi valde att göra. 

 

Metodens funktion var som vi tänkt oss och intervjuguiden fungerade som ett bra stöd i samtliga 

intervjuer, dock skiljde sig kvaliteten och följdfrågorna åt. Hur vi valde att ställa följdfrågorna 

berodde mycket på respondenternas svar och hur mycket tyngd det låg i dessa, vissa krävde fler 

följdfrågor och vissa färre. Ur bearbetningen och analysen av empirin anser vi att det kom fram 

mycket användbart material som gör att vi kan dra en positiv slutsats kring metodvalet.  

 

En aspekt som vi upptäckte med intervjuer var att beroende på hur många respondenter som 

medverkar kan det vara svårt att få en helhetsbild över det man undersöker. Det är ofta endast 

ett fåtal verksamma personer inom samma område som man hämtar information ifrån men då 

intresset och utformningen aldrig låg i att kunna generalisera eller dra generella slutsatser från 

resultatet upplevde vi att fem högst relevanta respondenter var tillräckligt. Då arbetet med 

studien varit tidsbegränsat påverkade det också metodval och urval.  

 

Något vi anser borde gjorts annorlunda är att frågorna skulle skickats ut till respondenterna en 

tid innan intervjuerna skulle äga rum då vi uppfattade att flera respondenter hade till en början 

svårt att få fram svar. Trots det fick vi mycket bra material och spontana svar där följdfrågorna 

visade sig vara av stor vikt. 
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6.3 Vidare forskning 

 

Då kapitel fyra i läroplanen inte har funnits en längre tid finns inte många studier att tillgå kring 

ämnet. Det hade varit intressant att kunna se mer omfattande studier kring det för att få en mer 

omfattande bild av hur lärare i fritidshem uppfattar professionens utveckling och kapitel fyras 

betydelse. Mer omfattande studier behövs för att kunna generalisera resultat. Det hade även 

varit intressant att genomföra eller läsa om en jämförande studie där lärare i fritidshemmets 

erfarenheter ställs mot lärare i den obligatoriska skolans erfarenheter kring professionens 

utveckling.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Intervjuguide till lärare i fritidshem 

 

• När utbildades du till lärare inom fritidshem?  

• Antal aktiva år inom yrket?  

• Berätta hur du tycker att lärare i fritidshemmets yrkesroll har förändrats från det att du 

började arbeta till hur den ser ut idag? 

• På vilka sätt tycker du att ditt uppdrag som lärare i fritidshemmet är tydligt/otydligt?  

• Berätta om vilket uppdrag du har och hur din yrkesroll ser ut?  

• Hur tror du att andra lärarkategorier ser på din yrkesroll? Har synen förändrats med 

åren? 

• Vilken betydelse har kapitel fyra om fritidshemmet haft för din profession? 

• Vilken betydelse har kapitel fyra om fritidshemmet haft för verksamheten du arbetar i? 

• Har ni i arbetslaget eller enskilt fått någon kompetensutveckling kring kapitel fyra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 

Hej!  

 

Vi heter Caroline Thörn och Amalia Johansson och vi läser sista terminen på 

grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Jönköping University.  

 

Framför oss ligger nu att skriva ett examensarbete där vi kommer att behöva genomföra en del 

intervjuer. Vi hoppas därför att du skulle vilja medverka där du genom att bli intervjuad kan 

ge dina tankar, kunskaper och åsikter kring frågor som rör din profession och professionens 

utveckling. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshemmet beskriver 

professionens utveckling från starten på deras utbildning tills idag med särskilt fokus på 

relationen till Lgr:s kapitel fyra. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas för att sedan sammanställas i vår studie 

som kommer att publiceras på Diva när den är färdig. 

I arbetet med intervjuerna och i studien följer vi forskningsetiska krav vilket innebär att vi 

kommer behandla alla uppgifter kring er och er skola konfidentiellt. Konkret innebär det att vi 

kommer byta ut alla namn i studien så att det inte går att identifiera er på något sätt samt att 

medverkan i studien kan avbrytas när som. 

 

Att delta i studien är naturligtvis frivilligt men vi hoppas att du samtycker till att vara med. Vi 

beräknar intervjun att ta ca 30 minuter.   

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

 

Caroline Thörn - E-post: Thca1695@student.ju.se 

 

Amalia Johansson - E-post: Joam1696@student.ju.se 

 

Du kan också kontakta vår handledare på Jönköpings University  

 

Ingrid Bardon - E-post: Ingrid.bardon@ju.se 

Fil mag i pedagogik 
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