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Syftet med studien är att undersöka vad sex grundskollärare i årskurs F-3 har för upp-

fattningar kring fritidshemmets uppdrag, lärare i fritidshems yrkesroll samt hur de be-

skriver att den obligatoriska skolan och fritidshemmet kan kompletterar varandra för 

att gynna elevers lärande. Frågeställningarna är: 

- Hur ser samarbetet ut mellan grundskollärare och lärare i fritidshem under den obli-

gatoriska skoldagen? 

- På vilket sätt anser grundskollärarna att lärarna i fritidshem ska komplettera skolan? 

För att få fram resultatet i undersökningen användes intervjuer som metod. Sex grundskollärare 

i årskurs F-3 intervjuades på fyra olika skolor. Undersökningen visar att grundskollärarna har 

bra grundläggande uppfattningar kring fritidshemmets uppdrag och lärare i fritidshems yrkes-

roll. Grundskollärarna anser att lärarna i fritidshem är kvalificerade som ett komplement till de-

ras undervisning och som hjälplärare. Lärare i fritidshems främsta kompetens handlar om ele-

vers sociala samspel enligt de grundskollärare som deltog i undersökningen. Vilket stämmer 

överens med vad fritidshemmets uppdrag innebär. 

Sökord: fritidshem, grundskollärare, lärare i fritidshem, helhetssyn, samverkan. 

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 



 

1 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................2 

2 Bakgrund ..................................................................................................3 

2.1 Fritidshemmets historik ............................................................................................................................................. 3 

2.2 Lärare i fritidshems yrkesroll .................................................................................................................................... 4 

2.3 Fritidslärarnas status ................................................................................................................................................... 5 

2.4 Lärarlegitimation.......................................................................................................................................................... 5 

2.5 Fritidshemmets uppdrag och styrdokument ........................................................................................................ 6 

2.6  Undervisning och lärande ........................................................................................................................................ 7 

3 Syfte och frågeställningar ..........................................................................9 

4 Metod ..................................................................................................... 10 

4.1 Urval.............................................................................................................................................................................. 10 

4.2 Genomförande ........................................................................................................................................................... 10 

4.3 Databearbetning......................................................................................................................................................... 11 

4.4 Tillförlitlighet .............................................................................................................................................................. 12 

4.5 Etiska principer .......................................................................................................................................................... 12 

5 Resultat................................................................................................... 14 

5.1 Fritidshemmets uppdrag och lärare i fritidshems yrkesroll............................................................................ 14 

5.2 Samverkan och planering ........................................................................................................................................ 16 

5.3 Samarbete och kommunikation............................................................................................................................. 17 

6 Diskussion .............................................................................................. 19 

6.1 Resultatdiskussion ..................................................................................................................................................... 19 

6.2 Metoddiskussion ........................................................................................................................................................ 22 

6.3 Vidare forskning ........................................................................................................................................................ 24 

Referenslista ................................................................................................. 25 

  



 

2 

 

1 Inledning  

Vår uppfattning innan vi påbörjade uppsatsen var att grundskollärare i den obligatoriska sko-

lan har för lite kunskap om fritidshemmets uppdrag och ett mindre intresse för fritidshems-

verksamheten. Denna uppfattning har vi fått genom erfarenheter på våra verksamhetsförlagda 

utbildningar där vi mött grundlärare med bristande intresse för fritidshem. Vi ville därför ge-

nom denna uppsats ta reda på om våra uppfattningar kring detta stämde. Skolverket (2014) 

skriver för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt krävs det att det finns ett helhetsperspektiv 

på elevers utveckling och lärande. Det här kräver att personalen har insikt i varandras upp-

drag. Vi ansåg att ett helhetsperspektiv är väldigt sällsynt då vi ansåg att grundskollärarna ofta 

hade bristande kunskaper om fridshemmets verksamhet. Enligt Löfdahl, Saar och Hjalmars-

son (2011) har lärare i fritidshem en helhetssyn under hela skoldagen. Om grundlärare i den 

obligatoriska skolan hade haft samma helhetssyn tror vi att lärare i fritidshems kompetenser 

hade kunnat användas på ett mer effektivt sätt och att även grundskollärarnas undervisning 

skulle påverkas positivt, genom att använda sig av varandras erfarenheter och kunskaper. 

Vi anser att detta är ett intressant område då vi tycker att det är ett ämne som ska uppmärk-

sammas då våra uppfattningar är att fritidshemsspedagogiken har en lägre status. Det här är ett 

väldigt aktuellt ämne på grund av den pågående debatten om lärarlegitimationen i fritids-

hemmet, vilket är ett steg i att förbättra statusen på fritidshemmens arbete. Vår uppfattning 

var att det fanns många åsikter om detta ämne bland lärare i den obligatoriska skolan, politi-

ker och lärare i fritidshem. Gemensam planeringstid med de olika lärarkategorierna är en för-

utsättning för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av verksamheterna och detta är nå-

got som vi i vår undersökning har sett är en brist på många skolor. 

Skolverket (2014a) skriver att för att uppnå det bästa resultatet i elevernas skolarbete ska rek-

torn ansvara för att det finns gemensamma och strukturerade planeringstider. Vid de gemen-

samma planeringstiderna ges det tillfällen att utveckla former av samarbete mellan skolan och 

fritidshemmet och på så sätt kan personalen få en djupare insikt i varandras verksamheter. I 

skollagen (SFS, 2010:800) står det att skolan ska utforma utbildningen så att de olika kun-

skapsformerna och pedagogiska synsätten ges utrymme för att berika elevernas utveckling 

och lärande.  
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2 Bakgrund 

Denna del av arbetet tas historiken kring fritidshemmet och hur yrkesrollen har förändrats upp 

genom tiderna. Lärarlegitimationen, lärare i fritidshems status och vad yrkesrollen innebär 

berörs också i bakgrunden. Lärande och fritidshemmets uppdrag tas även upp i denna del och 

en sammanfattning om vad styrdokumenten som berör fritidshemmet säger.  

I uppsatsen används begreppet lärare i fritidshem då läsningen underlättas och texten blir lät-

tare att förstå. Detta begrepp innefattar all behörig personal i fritidshemmet. Begreppet grund-

skollärare används i texten. I det begreppet innefattas de lärare som är behöriga att undervisa i 

den obligatoriska skolan. 

2.1 Fritidshemmets historik        

Grunden till dagens fritidshem benämndes tidigare som arbetsstuga. Arbetsstugorna fostrade 

barnen i gott uppförande för att barnen bättre skulle leva upp till dåtidens syn på hur barn 

skulle uppföra sig. Lärarna ville ge en känsla av intellektuellt och praktiskt arbete som en in-

troduktion till ett framtida yrke. Grundarna av den första arbetsstugan hette Anna Hierta – 

Retzius och Fridtjuv Berg. Anledningen till arbetsstugor var att behovet av omsorg ökade och 

den växande industrialismen bidrog till större fattigdom. Det var många barn som fick skaffa 

sig arbeten för att hjälpa till att försörja familjen och många barn lämnades själva hemma. 

Fler barn skolkade från skolan och började tigga och stjäla vilket ledde till större brottslighet 

bland barnen. Arbetsstugornas tillkomst skulle hjälpa till att lösa de här problemen. En plats i 

arbetsstugan fick de barn som skapade problem eller skolkade från skolan (Rohlin, 2012). 

Rohlin (2012) skriver att på 1930-talet försvann arbetsstugorna allt mer och istället startades 

eftermiddagshemmen. Tiden i skolan blev allt längre för barnen och undervisning som gym-

nastik och slöjd fanns på skolans schema. Utevistelse, fria sysselsättningar och lek blev nu en 

viktig del i eftermiddagshemmen. Johansson (1986) beskriver att arbetsstugorna övergick mer 

till att ta hand om barn vars föräldrar arbetade på eftermiddagarna och stödja dem med läxläs-

ning och fritidsaktiviteter. Vårdnadshavarna fick börja betala en avgift, istället för att efter-

middagshemmen finansierades genom försäljning av det som barnen tillverkade. Enligt Roh-

lin (2012) kallades de som ansvarade för verksamheten barnträdgårdslärarinnor, den yrkes-

grupp som idag kallas förskollärare. De var inriktade på barn under sju år eftersom de ansåg 

att tidiga insatser och åtgärder skulle underlätta för barnen senare i livet. 
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Fritidshemmen började ta form på 1960 talet och verksamheten var inriktade på åldrarna sju 

till tio år. Verksamheten skulle likna den miljö eleverna hade i sitt hem för att ge dem avkopp-

ling. Andra uppgifter som genomsyrade verksamheten var läxläsning, måltider och besök i 

skog och mark. År 1964 startade den första utbildningen för fritidspedagoger som grundade 

sig på förskollärarutbildningen. På 2000-talet skedde den största förändringen i lärarutbild-

ningen och begreppet fritidspedagog byttes nu ut mot lärare med inriktning mot fritidshem. 

Under 1990 – talet integrerades fritidshemmet i skolan och syftet var elevernas inlärning och 

utveckling skulle göras lättare och behovet av kontinuitet, helhet och trygghet skulle vara i 

fokus i skolan. När skolan och fritidshemmet integrerades med varandra startades tanken om 

ett arbetslag. Meningen var att lärare i fritidshem och lärare i den obligatoriska skolan skulle 

komplettera varandra och samarbeta för att ge eleverna en god inlärning och utveckling (Pihl-

gren, 2011).  

Falkner och Ludvigsson (2012) skriver att fritidshemmen är en svensk företeelse. Det är end-

ast i Sverige som fritidshem bedrivs under skollagen, samma läroplan och styrdokument som i 

den obligatoriska skolan. Det är även unikt, internationellt sett att det utbildas lärare för att 

arbeta på fritidshem.  

2.2 Lärare i fritidshems yrkesroll   

Enligt Haglund (2004) har lärare i fritidshem olika typer av roller under sin arbetsdag. Under 

den obligatoriska skoldagen arbetar de mot mål och under fritidshemstiden arbetar de för att 

komplettera skolan. Det finns en oro bland lärare i fritidshem att utvecklas till att enbart bli en 

resurs för klassläraren och förlora sin självständighet. Lärare i fritidshem vill planera och ge-

nomföra sin undervisning i skolan genom att hålla i exempelvis drama, bild, värdegrundsfrå-

gor. I en studie som Löfdahl, Saar och Hjalmarsson (2011) gjort visar de att det finns några 

framträdande områden när det gäller vad lärare i fritidshem anser sig ha för funktion. Dessa 

områden är bland annat erbjudanden och kontroll. De anser att de erbjuder eleverna aktiviteter 

till skillnad från den obligatoriska skolan där deras aktiviteter är mer förutbestämda. Fritids-

hemsdidaktiken kommer att handla om att skapa en struktur som ger möjlighet till att över-

blicka och ha kontroll över verksamheten. I läroplan för grundskola, förskoleklassen och fri-

tidshemmet (2011b) står det att fritidshemmet ska påverka eleverna på ett sätt så de uppnår 

kunskapsmålen i läroplanen. Samtidigt ska verksamheten berika eleverna med annan kunskap 

utanför den obligatoriska skolan men också bidra till att olika aktiviteter utförs som kan kom-



 

5 

 

plettera och gynna den obligatoriska skolan. I Skollagen (SFS 2010:800) står det att fritids-

verksamheten ska bidra till att eleverna får en meningsfull fritid.  

2.3 Fritidslärarnas status 

Hansen (1999) beskriver i sin avhandling att grundskollärare har lägre kunskaper om lärare i 

fritidshem och deras yrkesroll. Hansen grundar detta på en intervjustudie hon gjorde på en 

skola. I den studien framkom det att lärarna i den obligatoriska skolan har lite kontakt med 

lärare i fritidshem. Flertalet av lärarna visar sig inte veta vad det krävs för utbildning för att 

arbeta på ett fritidshem.  

Ludvigsson (2009) beskriver att lärarna har olika status på skolorna och att detta kan bero på 

att skolan är obligatorisk vilket inte fritidshemmet är. Grundlärarna i skolan anser att det är 

genom undervisningen i den obligatoriska delen av skolan eleverna lär sig. Vilket visar på en 

syn av att fritidshemmet inte hjälper elevernas i deras lärande. Statusskillnaderna kan även 

grunda sig i att lärare i fritidshem är färre och inte kan hävda sig på samma sätt som de övriga 

lärarna. 

Skolverket (2011a) skriver att det utförs lite forskning om fritidshemmet och kring de läran-

desituationer som erbjuds i verksamheten samt på vilket sätt elevers lärande och utveckling 

främjas. Lärare i fritidshems kompetenser kan vara svåra att definiera. Det kan ifrågasättas om 

det enbart beror på att det är svårt att uttrycka i ord eller om orsaken är att den sällan tillskrivs 

något värde. Den omätbara kunskapen blir därmed en degradering av lärare i fritidshems pro-

fessionella kunskap. Skolverket (2011a) ifrågasätter därför om lärare i fritidshems yrkeskom-

petens verkligen tas till vara på av huvudmän, skolledare och lärare i den obligatoriska skolan.  

Enligt Hippinen (2011) är lärare i fritidshems roll tydligt beskriven i styrdokumenten när det 

gäller fritidshemstiden men är däremot inte lika tydlig under den obligatoriska skoldagen. 

Detta leder till att det skiljer sig åt mellan skolor och hur det ser ut.  

2.4 Lärarlegitimation 

Lärarförbundet (2015) skriver om hur diskussionerna kring lärarlegitimation för förskollärare, 

lärare i den obligatoriska skolan och lärare i fritidshem de senaste åren uppmärksammats. Lä-

rarlegitimationen är ett bevis på vilka skolformer och ämnen som lärare är behöriga att under-

visa i (Lärarnas riksförbund, 2015). Detta arbete har än så länge lett till att även de med fri-

tidspedagogexamen med enbart arbete i fritidshem har fått behörighet att söka lärarlegitimat-



 

6 

 

ion utifrån lång erfarenhet av undervisning. Men än så länge finns inget legitimationskrav för 

undervisning i fritidshem (Skolverket, 2015a).  I Skollagen (SFS, 2010:800) står det att endast 

de som har legitimation får bedriva undervisning i skolan. På fritidshemmet får undervisning 

bedrivas av personal med utbildning eller erfarenhet som främjar elevernas utveckling och 

lärande. 

2.5 Fritidshemmets uppdrag och styrdokument 

Enligt Skolverket (2011b) ska förskoleklass, skola och fritidshem samarbeta för att stödja 

varje elevs utveckling och lärande på ett varierande sätt. Samarbetet ska utgå från respektive 

verksamhets mål och riktlinjer. Enligt Skolverket (2014a) ska rektorn organisera att det finns 

gemensam planeringstid så att de olika yrkeskategorierna i skolan får insikt i varandras verk-

samheter och kan skapa ett gott samarbete där eleven står i centrum. 

Enligt Skolverket (2014a) ska fritidshemmets verksamhet komplettera utbildningen i försko-

leklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de utbildningsformer 

som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet lyder under skollagen, i vilken det står att fri-

tidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en menings-

full fritid och rekreation på skolfri tid. Elevens behov och en helhetssyn ska vara en central 

del av verksamheten. Fritidshemmets verksamhet ska gynna den sociala gemenskapen och att 

eleverna lär sig att vidga sina kontakter så att de blir allsidiga. Alla elever till och med vår-

terminen de fyller 13 år ska erbjudas en plats på fritidshemmet och den tid de har rätt att vara 

på fritidshemmet styrs utifrån vårdnadshavarnas behov av tillsyn kring barnet när vårdnads-

havarna arbetar eller studerar. Eleven kan även ha rätt att vara på fritidshemmet om särskilda 

behov föreligger. Eleven ska erbjudas en plats omedelbart om det framkommer att det finns 

behov av detta (SFS, 2010:800).  

Fritidshemmet lyder under ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, 

2011”. Planeringen i fritidshemmet ska alltid utgå från målen i Skollagen (SFS, 2010:800) 

och ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, 2011 (Skolverket, 2011). 

Målen ska även överensstämma med elevens behov och pedagogiken på ett fritidshem ska 

utgå från att lärande sker hela tiden och oftast är grupporienterad. Skolverket (2014a) skriver 

att verksamheten ska ta tillvara på elevernas intressen och aktiviteterna är ofta baserade på 

lek, rörelse och skapande arbete.  



 

7 

 

”Allmänna råd med kommentarer fritidshem” (Skolverket, 2014a) baseras på Skollagen (SFS, 

2010:800), ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, 2011” (Skolverket, 

2011b) och FN:s barnkonvention (UNICEF 1989) om barns rättigheter. Om verksamheten 

inte kan uppnå målen bör man följa de råd som Skolverket anger. Kommentarerna utgår från 

aktuell forskning, beprövad erfarenhet och kunskap. ”Allmänna råd med kommentarer fritids-

hem” (Skolverket, 2014a) kan även användas som stöd för att bedöma kvalitetsarbetet på fri-

tidshemmet. Verksamheten omfattas även av diskrimineringslagen utifrån denna lag har 

”Allmänna råd om arbete mot diskriminering och kränkande behandling” utformats (Skolver-

ket, 2014a).  

2.6  Undervisning och lärande 

Enligt Gärdenfors (2010) lär sig barn mycket utan att behöva undervisas, som att gå, tala och 

det sociala samspelet. Andra saker är svårare för barnen att lära sig, som exempelvis att räkna 

och skriva. Vissa saker lär sig barn utan ansträngning medan andra behöver upprepas och mo-

tiveras för att de ska klara av. I den del av lärandet som är svårare för barnen spelar det for-

mella lärandet en stor roll. Det formella lärandet är det lärande som sker genom planerade ak-

tiviteter som är målstyrda och lärarledda. Det informella lärandet är en stor del av det lärande 

som förekommer i fritidshemmet vilket sker spontant och är inte målstyrt. William (2011) 

skriver att när elever ger varandra feedback och lär varandra gynnas alla inblandade av detta. 

Eleverna måste då sätta ord på det de lärt sig för det är genom det här de utvecklar kunskaper 

inom det aktuella området. 

Enligt Selander (2010) har det ”nya” klassrummet utvidgats vilket bidrar till att eleverna har 

kontakt med flera olika yrkesprofessioner med olika uppgifter och funktioner. Den gamla di-

daktiken handlade främst om hur undervisningen skulle gå till, detta har nu utvecklats till att 

ha mer fokus på hur eleverna lär sig. Undervisningen ska syfta till att eleverna lära sig att 

tänka, inte rabbla faktakunskaper. William (2011) beskriver att i skolor där de äldre eleverna 

har varit involverade i att lära de yngre har detta visats sig vara en framgång. Genom att föra 

vidare sina faktakunskaper till någon annan lär de sig att tänka igenom de faktakunskaper de 

lärt sig. Orlenius (2001) skriver att elever i den moderna skolan diskuterar ämnen och söker 

svar på ett sätt som inte hade varit möjligt i den gamla skolan. Detta gör att lärarens roll har 

förändrats. William (2011) anser att lärare ständigt måste förbättra och jobba på sin metodik 

för att bli bättre. De lärare som har denna insikt har visat sig vara mer framgångsrika i att ut-
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veckla sina elever. Detta beror på att de ofta är öppna för de nya rön som forskningen kommit 

fram.   

De fem viktigaste grundpelarna i LGR 11 är enligt Svanelid (2011) de som kallas för ”The big 

five”. Dessa är analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att 

hantera information och begreppslig förmåga. Analysförmåga innebär att kunna beskriva or-

saker och konsekvenser, föreslå lösningar och kunna se ur olika perspektiv samt att kunna 

jämföra likheter och skillnader, för och nackdelar. Den kommunikativa förmågan innebär att 

klara av att samtala, diskutera och motivera sina åsikter. I denna förmåga innebär det också att 

ta emot åsikter, argumentera, resonera och redovisa. Den metakognitiva förmågan handlar om 

att reflektera och använda sitt omdöme, anpassa lösningar utefter olika situationer, ändamål 

och sammanhang. Förmågan att hantera information handlar om källkritik, söka, samla, sor-

tera och granska. Detta innebär att skilja mellan åsikter, fakta samt att värdera trovärdigheten. 

Begreppslig förmåga innebär att klara av att använda olika begrepp och förstå innebörden av 

dem men även klara av att redogöra begreppen till varandra.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad sex grundskollärare i årskurs F-3 har för 

uppfattningar kring fritidshemmets uppdrag, lärare i fritidshems yrkesroll samt hur 

de beskriver att den obligatoriska skolan och fritidshemmet kan kompletterar 

varandra för att gynna elevers lärande.  

Frågeställningarna är: 

- Hur ser samarbetet ut mellan grundskollärare och lärare i fritidshem under den ob-

ligatoriska skoldagen? 

- På vilket sätt anser grundskollärarna att lärarna i fritidshem ska komplettera skolan? 
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4 Metod 

Eftersom studiens syfte är att ta reda på vad lärare i den obligatoriska skolan har för uppfatt-

ningar om fritidshemmets uppdrag valdes kvalitativa metod. I den kvalitativa metoden läggs 

fokus mer på individen. Istället för att ta reda på hur det ser ut i verkligheten vill forskaren ta 

reda på hur individen ser sin verklighet (Bryman, 2008). I intervjuerna användes semistruktu-

rerade intervjuer. Bryman (2008) skriver vidare om olika former av intervjuer och nämner 

bland annat semistrukturerade intervjuer. I denna intervjumetod får aktörerna tillfälle att svara 

på frågorna efter sina tankar och sina egna uppfattningar eftersom intervjufrågorna är öppna. 

För att få ta del av grundskollärarnas uppfattningar anser vi att semistrukturerade intervjuer är 

mest lämpligt då de får beskriva sina uppfattningar med egna ord.  

4.1 Urval  

I studien ingår sex grundskollärare i årskurs F-3 på fyra olika skolor. Anledningen till antalet 

sex grundskollärare är att det var det antal grundlärare vi fick kontakt med som hade tid att 

ställa upp under den tid vi hade till vårt förfogande. Intervjuerna skedde på fyra olika skolor 

för att få en uppfattning om hur det kan skilja sig åt mellan olika skolor. I studien ingår enbart 

skolor med kommunal huvudman eftersom de är det mest förekommande. De sex lärarna som 

valdes ut till intervjuerna har vi tidigare inte haft någon kontakt med. Den första kontakten 

med personalen skedde via mejlkontakt genom rektorerna på de olika skolorna. De sex lärare 

som deltog var de enda som visade ett intresse av att medverka, därför valdes dessa sex ut. 

Lärarna var positiva till att delta i studien och de informerades om vad syftet med studien var. 

Tid bestämdes då intervjuerna skulle utföras och hänsyn togs till lärarna för att hitta en tid och 

plats som skulle komma att passa dem. Urvalet var målinriktat, vilket enligt Bryman (2008) 

innebär att de som blev utvalda att intervjuas blev det med utgångspunkt i syftet med studien. 

Författaren skriver hur viktigt det är med ett målinriktat urval. Han påpekar att det är av stor 

vikt att deltagarna som väljs ut ska vara relevanta för syftet med studien. 

 

4.2 Genomförande 

I studien användes semistrukturerade intervjuer, med andra ord öppna frågor. Detta för att del-

tagarna skulle få möjlighet att svara på frågorna med sina egna ord. Bryman (2008) skriver att 

öppna frågor är bra då det visar vilken kunskapsnivå deltagaren har i ämnet. Personen får be-

rätta om vad den har för uppfattningar kring ämnet utifrån egna erfarenheter. Det är även lät-
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tare att få en uppfattning om det är ett ämne deltagaren anser är viktigt. I intervjuguiden (se 

bilaga 1) ställdes frågorna i varierande ordning för att det inte har någon betydelse vilken ord-

ning frågorna hamnar, det viktiga är att alla frågorna berörs. De lärare som deltog i intervjun 

fick till en början godkänna att de ville delta. Intervjuerna valdes att spelas in och det var nå-

got som tydligt informerades till deltagarna, även här fick de ge sitt godkännande till att delta 

i inspelningarna. Inspelningen av intervjuerna var viktigt för att i efterhand lättare kunna 

styrka det som framkommit i studien. Inspelningarna användes för att vi efterhand skulle ha 

möjlighet att lyssna igenom så att ingenting av det grundlärarna sa missades. Inspelningarna 

transkriberades även i efterhand. Intervjuerna inleddes med en kortare introduktion där syftet 

med studien presenterades. Introduktionen av studien är något som Patel och Davidson (2003) 

anser vara betydelsefullt för att få ett bra samtal under intervjun. Författarna skriver vidare att 

ifall intervjuaren engagerar sig och visar sitt intresse för deltagarna blir de mer positivt in-

ställda på att svara på de frågorna som ges. Kroppsspråket har en viktig betydelse då det kan 

signalera mycket. Genom att exempelvis visa sin förvåning menar Patel och Davidson (2003) 

att det riskerar att leda till att deltagarna tar till sin försvarsattityd. Intervjuerna genomfördes 

tillsammans, en som intervjuade och en som satt med och lyssnade samt skötte inspelningar-

na. Detta val gjordes på grund av att vi skulle få en gemensam bild av vad som sades i inter-

vjuerna och på detta sätt lättare skulle kunna föra diskussioner kring resultatet.  

Bryman (2008) nämner vikten av att intervjuerna ska ske i en lugn miljö där deltagarna inte 

påverkas av exempelvis annan personal eller elever. Vid intervjuerna valde lärarna själva var 

de ville sitta. Deltagarna valde ut lugna platser som de var bekväma med. Intervjuerna genom-

fördes i personalrum och klassrum och eftersom några intervjuer låg på eftermiddagen ge-

nomfördes intervjuerna helt ostört med grundskollärarna. Inspelningarna genomfördes med 

hjälp av mobiltelefoner. Bryman (2008) beskriver just vikten med att ha ett bra hjälpmedel till 

hands när intervjuer ska genomföras för att på ett enkelt sätt få med viktiga delar som lätt kan 

missas när anteckningar görs. 

 

4.3 Databearbetning 

Data samlades in och analyserades. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom och transkri-

berades. Efter transkriberingen lyssnades intervjuerna igenom igen samtidigt som transkribe-

ringen lästes, detta för att kunna vara helt säkra på att inga ord utelämnats. Transkriberingarna 
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lästes sedan igenom flera gånger. Intervjuerna jämfördes, likheter och olikheter sammanställ-

des i de olika kategorier som ansågs relevanta att framföra i resultatet av studien. Kategorier-

na valdes utifrån frågeställningar, syfte och innehåll.  

Efter att intervjuerna transkriberats markerades texten i olika färger utefter de frågeställningar 

som samlats in. Detta gjordes för att lättare skilja frågeställningarna åt ifrån det insamlade 

materialet. 

4.4 Tillförlitlighet 

Under undersökningen ansåg vi att det var av stor vikt att förhålla oss neutrala och därmed 

inte tillägga några egna åsikter. Studien är gjord under en kort tid och synliggjorde vad sex 

olika grundskollärare hade för uppfattningar. Hade studien gjorts under en längre tid med fler 

deltagare hade studien kunnat bli mer tillförlitlig då vi fått in fler svar och fler uppfattningar. 

Mellan de olika personerna som deltog i undersökningen fanns en stor variation i ålder och 

även deras erfarenheter av yrket. Några av deltagarna i studien hade längre erfarenhet av arbe-

tet medan några andra hade mindre. Bryman (2008) skriver att det blir en större variation i 

urvalet då olika egenskaper representeras bland deltagarna. För att ökat studiens tillförlitlighet 

skulle urvalet kunnat ha varit större genom att fler grundskollärare hade deltagit. Studien hade 

då fått med fler uppfattningar av grundskollärare men eftersom vi inte hade så mycket tid till 

vårt förfogande fanns inga möjligheter att utföra detta. 

Resultatet i studien har presenterats är för att ge en så rättvis bild som möjligt av de medver-

kande grundskollärarnas uppfattningar. Deras uppfattningar liknade varandra i många hänse-

enden och där deras uppfattningar skiljt sig åt har detta presenterats i resultatet.  

4.5 Etiska principer 

I studien användes de etiska principerna som Bryman (2008) anser vara viktiga i svensk 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-

dekravet. Informationskravet innebär att alla inblandade ska veta vad syftet med studien är. 

Deltagarna ska veta att delaktigheten är frivillig och hur undersökningen ska gå till. Samtyck-

eskravet innebär att deltagarna själva fått bestämma om sin delaktighet och ger sitt samtycke 

till detta. Konfidentialitetskravet innebär att det inte finns någon möjlighet för läsaren att av-

göra vem och var studien är utförd. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in 
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under studien inte får användas i något annat syfte än det deltagarna har givit sitt medgivande 

till. Genom att dessa etiska principer har använts anser vi att studien lever upp till dessa krav.  
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5 Resultat 

5.1 Fritidshemmets uppdrag och lärare i fritidshems yrkesroll  

Grundskollärarnas uppfattningar om fritidshemmets uppdrag cirkulerade mycket kring det 

sociala samspelet mellan eleverna och att arbeta med värdegrundsrelaterade frågor. På fritids-

hemmet får eleverna umgås under mer avslappnade former och får på det sättet en annan re-

lation till lärare i fritidshem än sin klasslärare. Eleverna får även en annan relation till 

varandra när de får umgås i grupp under mer avslappnade former än de som ofta sker i den 

obligatoriska skolan, vilket grundskollärarna ansåg vara positivt. Grundskolläraren D ut-

tryckte:  

[…] just det här att vara i grupp, inte bara sitta still och vara i grupp, men i lite friare omständigheter är 

ju jätteviktigt att de lär sig. Så det är ju en viktig del, ett komplement till skolan skulle jag vilja säga.

          

Av grundskollärarna ansågs leken som en stor och viktig del i fritidshemmets uppdrag. 

Grundskollärarna tog upp att lärarna i fritidshemmet aktiverar eleverna på rasterna, är närva-

rande och skapar trygghet.  

De flesta av grundskollärarna tog upp kompetensen kring konflikthantering och att den är en 

betydelsefull del av en lärare i fritidshems yrkesroll. De ansåg att lärare i fritidshem sköter det 

här på ett bra sätt och att de har goda kunskaper kring hur detta diskuteras med eleverna. 

Vissa av grundskollärarna var bekymrade över de ökade gruppstorlekarna på fritidshemmen 

och ansåg att lärare i fritidshem inte har möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett fullvärdigt sätt 

på grund av detta. Grundskolläraren C utryckte detta så här:  

[…] och så tänker jag så här… Att det är så stora grupper på fritids nu mera, det får ju sådana praktiska 

konsekvenser att de inte kan genomföra vissa aktiviteter som man kunde för 20 år sedan. Man kan inte 

ge sig ut på samma sätt nu, där har man ju märkt skillnad. 

 

De tyckte att det var svårt att sätta ord på vad fritidshemmets uppdrag är. De tyckte att det 

blev som grundskollärare F i studien uttryckte det: ”… flummigt”. Grundskolläraren E sa: ”… 

det är ett så brett område”.  

Alla grundskollärarna pratade om lärare i fritidshems tudelade roll. Att de har en roll på för-

middagen och en annan roll på eftermiddagen. De flesta visade förståelse för att detta kunde 

vara svårt att få ihop och att de förstod att det är på fritidshemmet deras egentliga uppdrag 

ligger. 
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Ingen av grundskollärarna använde begreppet lärare i fritidshem utan använde titeln fritidspe-

dagog. Några av grundskollärarna uppvisade lite osäkerhet kring vilken benämning de skulle 

använda, men valde ändå tillslut uttrycket fritidspedagog. Detta trots att uttrycket fritidslärare 

eller lärare med inriktning fritidshem användes i presentationen av syftet och frågeställningar-

na.  

Några lärare tog upp att de tycker det är bra att lärare i fritidshem kompletterar sin kompetens 

med ämneskunskaper. De visar ett intresse kring vilka ämnen detta gäller. Uppfattningen ver-

kar vara bland grundskollärarna att detta stärker lärare i fritidshems roll under den obligato-

riska skoltiden.  

Grundskollärare B berättar att det är mycket uppskattat av eleverna när klassläraren hoppar in 

och arbetar på fritidshemmet:  

[…] jag tror det är jätteviktigt för barnen också, jag har sett dem och de tycker det är skitkul när lärarna 

dyker upp på fritids och likadant när fritids kommer in i klassrummet, det är jättebra för dem. 

 

En grundskollärare som intervjuades nämnde värdet av att fritidshemmet utgår från elevernas 

förutsättningar så att de stimuleras och utvecklas på ett bra sätt. 

En annan grundskollärare som intervjuades tog upp vikten av elevernas möjlighet till rekreat-

ion på fritidshemmet. Eleverna måste få möjlighet till återhämtning, eftersom de spenderar 

väldigt mycket tid i skolan och på fritidshemmet. Därför är det bra att det finns möjlighet till 

detta på fritidshemmet. Grundskollärare D uttryckte: 

[…] att de får en andningspaus med fri lek och möjligheter att umgås med andra barn på ett sätt som 

inte blir lika kravfyllt som i skolan. 

 

En grundskollärare nämnde att fritidshemmet är frivilligt. Grundskollärare A uttryckte:  

[…] Men så går inte alla barn på fritids och det kan vi ju inte tvinga någon till heller. 

 

Två av lärarna nämnde att fritidshem och obligatoriska skolan har gemensamma styrdoku-

ment. Grundskollärare A sa:  

[…] Nu har jag inte läst deras del. Men jag vet ju att de också ska jobba efter del 1 och del 2 i läropla-

nen. 
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Alla grundskollärarna ansåg att eleverna lär sig mycket av att vara på fritidshemmet och att 

fritidshemmets olika kompetenser på fler olika sätt påverkar dem positivt. Lek, drama, bild, 

rörelse och utomhuspedagogik hjälper eleverna att klara målen i den obligatoriska delen av 

skolan. De visade att de tycker att denna del är av stor betydelse för elevernas lärande. Grund-

skollärare A sa: 

[…] det är väldigt positivt när man träffar de här som har dem på fritids, det blir en ko mplett bild av barnet. 

För då ser du ju saker inne i klassrummet, som de kan förklara på andra sätt, att anpassa sätt att undervisa . 

 

5.2 Samverkan och planering 

Lärare i fritidshem anses stå för den kreativa och experimentella delen av skolan. Grundskol-

lärarna ansåg att lärare i fritidshem är duktiga med att komplettera den ordinarie undervis-

ningen med övningar i grupp, utomhuspedagogik, EQ, experiment och lek. Lärarna i fritids-

hem uppskattas av grundskollärarna när de får hjälp med detta. Grundskollärarna ansåg att det 

är detta lärare i fritidshems uppdrag i grund och botten ska handla om när de samverkar. Men 

trots att grundskollärarna ansåg att det är ett viktigt uppdrag tyckte de även att det är skönt när 

lärare i fritidshem kommer in som en extra vuxen i klassen. De flesta grundskollärare hade 

förståelse för att detta kan uppfattas som frustrerande för lärare i fritidshem. Men poängterade 

även att det är ett viktigt uppdrag för elevernas lärande, vilket inte ska underskattas. En extra 

vuxen i klassen bidrar till ett bättre klimat i klassrummet och klassläraren får bättre förutsätt-

ningar att utföra sin undervisning. Grundskollärare C sa:  

[…] ibland har det varit sådana tongångar att fritidspedagogerna tycker att det har varit lite nedvärde-

rande, att de ska komma in som en sorts hjälplärare, men så ser jag det inte… 

 

Det skiljer sig mycket åt hur samverkan ser ut på olika skolor. På vissa skolor sysslar lärare i 

fritidshem enbart med bild, idrott, musik och rastverksamhet. På andra skolor går de enbart in 

som hjälplärare och stöttar upp på olika sätt i undervisningen och på andra sker det i en kom-

bination av de båda.  

En grundskollärare nämnde att det kunde vara lätt att bara tänka på sitt eget bästa. Grundskol-

lärare C uttryckte det på detta sätt:  

[…] Det är blir lätt att se tills sitt eget bästa. Det är lätt att glömma bort att hela deras arbetssituation ser 

annorlunda ut, med tidiga mornar och kväll med stängning. 
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Grundskollärare A tog upp att det är svårt att dela undervisningen med lärare i fritidshem ef-

tersom, som grundskollärare A uttryckte det: ”… de är inte utbildade lärare”. 

Grundskollärare och lärare i fritidshem har väldigt sällan gemensam planering, vilket resulte-

rar i att lärare i fritidshem ofta gör det som grundskolläraren redan planerat. I vissa fall har 

lärare i fritidshem planerat sin undervisning själv utifrån en grovplanering. Finplanering till-

sammans är väldigt sällsynt. Brist på tid uppges vara den största anledningen till att de har så 

otillräcklig planering. Alla grundskollärare pratade om att det är svårt att få till det och att det 

oftast tas i andra sammanhang i förbifarten. Grundskollärare F sa:  

[…] så att det blir att vi tar egen tid som vi egentligen inte har, för att vi tycker det är viktigt och hon 

kommer in till mig och jag går bort till fritids.  

Olika arbetstider angavs som en bidragande orsak till att planeringstid kunde vara svårt att få 

till och ofta fick läggas på kvällstid om den skulle vara gemensam. Det såg även olika ut hur 

arbetslagen var sammansatta. På vissa skolor hade de olika arbetskategorierna egna arbetslag 

och på andra skolor var det blandat med grundskollärare och lärare i fritidshem.  

5.3 Samarbete och kommunikation  

Grundskollärare B tog upp att det är viktigt att gå in i varandras verksamheter för att få förstå-

else för varandra, undvika konflikter och slippa en ”vi och dem mentalitet”. Förståelse och 

respekt för varandra gynnar i slutändan elevernas lärande och ger en bättre helhetssyn. Grund-

skollärare B sa:  

[…] det är bra om lärarna går in och ser fritidsverksamheten för man upptäcker helt andra saker när du 

ser dina elever i den verksamheten än vad du gör i klassrummet. 

 

Ingen av grundskollärarna har med någon lärare i fritidshem vid utvecklingssamtalen. En del 

av dem pratar med dem inför samtalen, men de flesta anser att tiden inte räcker till för detta. 

En av grundskollärarna brukade ha med läraren från fritidshemmet, men har valt att inte ha 

det längre på grund av tidsbrist. 

Grundskollärarna upplevde samarbetet med lärarna i fritidshem som mycket viktigt. De tyckte 

att det har berikat arbetet med eleverna och att det är betydelsefullt. Grundskollärarna såg yr-

keskategorierna som ett viktigt komplement till varandra, även om de såg olika på hur kom-

plementet skulle se ut. Grundskollärare C sa: 
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[…] men jag uppskattar verkligen när man tillsammans kan arbeta på det sättet där vi kan tillsammans 

kan dela upp barnen i grupper och med hjälp av det kan få möjligheter att arbete att med det som inte 

finns möjlighet att gör i helklass eller halvklass med för den delen. 

 

En grundskollärare ansåg att det är väldigt viktigt att kommunikationen mellan den obligato-

riska skolan och fritidshemmet fungerar väl så att samarbetet ska bli så förmånligt och gi-

vande som möjligt för eleverna. En fungerande kommunikation ger ett bättre samarbete och 

de kan arbeta med liknande områden men på skilda sätt och med skilda utgångspunkter. Detta 

för att fånga upp alla elever i lärandet med skiftande metoder. Ett gott samarbete är även vik-

tigt, enligt grundskolläraren, för att undvika att det blir ”vi och dem” mellan grundskollärare 

och lärare i fritidshem, vilket grundskollärare B uttryckte på detta vis: 

[…] det är jätteviktigt för jag har sett på för många ställen liksom att det blir ”Vi och Dem” och så och 

jag tror liksom att för att man ska få förståelse för varandra så tror jag det är viktigt at t man är i varand-

ras verksamheter. För jag tror det är väldigt många lärare som aldrig har varit där inne, de har inge knas, 

de vet inte heller vad de kan förvänta sig och på vilket sätt de kan jobba med fritids. 

Alla grundskollärare ansåg att kommunikationen mellan yrkesgrupperna behöver bli bättre. 

Brist på tid angavs som den främsta faktorn för att detta inte fungerar som de önskar. 
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6 Diskussion 

I den här delen kommer metodvalet och studiens resultat att diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

Studien visade att grundskollärarna delade liknande uppfattningar om vad fritidshemmets 

uppdrag innebär. Det framgick i studien att lärarna i fritidshem ofta ses som hjälplärare och 

att det är de som ansvarar för den sociala biten med bland annat kompissamtal. I studien 

framkom att grundskollärarnas uppfattningar kring fritidshemmets uppdrag var mer detaljerat 

och riktigt för de som tagit sin examen under 2000-talet. De hade även en större önskan om 

att kunna använda sig av lärare i fritidshems kompetenser på ett mer kompletterande sätt än 

som en extra vuxen i klassrummet. De visade även en större förståelse för att just rollen som 

hjälplärare kan kännas frustrerande för lärare i fritidshem. Men grundskollärarnas uppfattning 

var att denna roll ibland är nödvändig för elevernas bästa. Grundlärarnas önskan om att kunna 

använda fritidslärarnas kompetenser och kunskaper om fritidslärarnas yrkesroll tror vi kan ha 

att göra med att lärarutbildningarna är mer integrerade med varandra nu. Vi anser att detta le-

der till att de olika lärarkategorierna får en bättre förståelse för varandras uppdrag och även 

har bättre idéer kring hur lärare kan använda sig av varandras kompetenser. 

Studien visade tydligt att den enda grundskollärare som jobbat med kombinerad tjänst som 

grundskollärare och lärare i fritidshem var den som hade lättast att prata om sin uppfattning 

om vad fritidshemmet uppdrag innebär. Grundskolläraren hade heller inga problem att prata 

om hur skolor på bästa sätt kan kombinera de olika verksamheterna på ett gynnsamt sätt för 

elever och lärare. Vi anser att detta visar att om grundskollärare skulle få göra en del av 

tjänstgöring på fritidshemmen, precis som lärare i fritidshem gör sin tjänst i den obligatoriska 

skolan, skulle kanske mycket av ”vi och dem” känslan mellan de olika yrkeskategorierna för-

svinna och gynna samarbetet. Detta skulle kunna generera i att alla lärare fick en mycket 

bättre helhetssyn på eleverna, vilket i slutändan skulle gynna elevernas lärande. Genom detta 

anser vi inte att grundlärarana ska ta över undervisningen i fritidshemmet på något vis, utan 

att vi alla ska hjälpas åt där det behövs hjälp för tillfället. Vi har sällan upplevt att grundlärare 

visat uppskattning för att få hjälpa till på fritidshemmet, vilket vi anser vara synd. Då de mis-

sar en chans till att få se sina elever i en annan miljö och få nya erfarenheter och även en möj-

lighet att delge sina uppfattningar om fritidshemmet.  Lärare i fritidshem har sällan något an-

nat val än att samverka med den obligatoriska skolan. Detta är val är oftast frivilligt för grund-
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lärare, om de vill hjälpa till på fritidshemmet. För att minska statusklyftorna som upplevs på 

skolor kanske detta skulle hjälpa - ett tätare samarbete på lika villkor. 

Vi presenterade oss som lärare i fritidshem och berättade att vi läst i tre år på högskolan. Av 

tidigare erfarenheter har vi fått lära oss att vara noga med att benämna oss som lärare i fritids-

hem för att höja vår status. Fritidspedagoger har inte utbildats sedan 2001 (Pihlgren, 2011) 

ändå är det uttrycket som används både av fritidshemspersonal och lärare i den obligatoriska 

skolan. Vi tror inte att personalen gör detta med illvilja, för med handen på hjärtat är det 

denna benämning som används. Oftast tror vi det kan bero på att allmänheten blir förvirrade 

av uttrycket ”Lärare i fritidshem” och förstår inte innebörden. Vi anser att det är av stor vikt 

att uttrycket åtminstone får fäste i skolan för att visa att kunskapen om yrkesbenämningen i 

alla fall finns där och blir ett godkännande av lärare i fritidshems status på skolorna. 

Enligt grundskollärarna i studien skiljer det sig åt hur lärare i fritidshem arbetar med sitt upp-

drag under den obligatoriska delen av skolan. Hippinen (2011) anser att styrdokumenten inte 

är tillräckligt tydliga med hur lärare i fritidshems uppdrag ser ut under den obligatoriska delen 

av skolan. Skolverket (2011a) ifrågasätter om huvudmän, rektorer och grundskollärare verkli-

gen tar till vara på lärare i fritidshems kompetens. Vi anser att det här kan vara en av orsaker-

na till att kunskaperna kring fritidshemmets uppdrag blir bristfälliga hos grundskollärarna. Att 

uppdraget under den obligatoriska delen av skolan inte är tillräckligt detaljerat i styrdokumen-

ten tycker vi är synd och skulle kunna förbättras. Detta skulle kanske kunna leda till mindre 

förvirring kring uppdraget. 

Vi anser att om grundskollärarna och lärare i fritidshem gemensamt tog ansvaret för klasser 

skulle detta gynna både elever och lärare. Planering, undervisning, bedömning och utveckl-

ingssamtal skulle troligtvis bli kvalitativt bättre om samarbetet fungerade eftersom det kan ge 

en tydligare helhetsbild av eleven. Enligt Haglund (2004) är det på det här sättet som lärare i 

fritidshem helst vill arbeta under i den obligatoriska skoltiden för att lärare i fritidshem ska 

känna sig som självständiga lärare och inte som en extra hjälp. Om lärare i fritidshem får an-

vända sin kompetens på det sätt de är utbildade för, genom strukturerad lek, värdegrundsfrå-

gor, utomhuspedagogik, drama, bild, idrott och/eller musik i den obligatoriska skolan ökar 

deras styrka i yrkesrollen. Vi anser att det skulle vara genomförbart, men bara om grundskol-

lärare i obligatoriska skolan är beredda att gå in i fritidshemmets verksamhet som hjälplärare, 

på samma sätt som lärare i fritidshem gör för den obligatoriska skolan. Annars finns det risk 
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för att fritidshemmet blir lidande till förmån för den obligatoriska skolan, vilket vi inte vill. 

Men om lärarna gemensamt tar ansvar för att stötta varandra oberoende av vilken del i skolan 

som behöver hjälp. Detta tror vi kan medföra att fritidslärarna kan känna sig mer betydelse-

fulla om alla hjälps åt och ”får tillbaka” samma hjälp ibland när det behövs och efterfrågas.  

På det här sättet kan grundlärare komma in med sin kompetens i fritidshemmet men under de 

friare former som är på ett fritidshem. Då får de den möjlighet till helhetssyn som grundskol-

lärarna i studien uttrycker att lärare i fritidshem har. Grundskollärarna i studien uttryckte även 

att de inte skulle klara sig utan lärare i fritidshemmen. Olika perspektiv på undervisning gör 

att det föds fler idéer kring hur den kan utföras och har möjlighet att bli mer varierande, enligt 

våra erfarenheter. Det ges potential att diskutera kring hur olika ämnen kan beröras. Att satsa 

på ett välfungerande samarbete mellan de olika verksamheterna är enligt oss väldigt viktigt 

för att eleverna ska stimuleras på ett varierande sätt genom de olika upplevelser som skolan 

erbjuder dem i undervisningen. 

Vi anser att det är dags för lärare och ledning att börja använda lärare i fritidshem komplette-

rande uppdrag på det sätt fritidslärarna är utbildade till undervisa. Kunskapen på skolorna 

måste öka kring fritidshemmets verksamhet och uppdrag, enligt oss. Vi tycker att alla lärare 

bör komplettera varandra och se all skolverksamhet som en helhet istället för enskilda delar, 

vilket även Skolverket (2011b) skriver. Genom det här sättet kan skolan bli rolig, stimule-

rande och trygg, vilket Skolverket (2011b) uttrycker att fritidshemsverksamheten ska vara för 

att eleverna ska få en meningsfull fritid. På detta sätt tror vi att både skoltiden och fritiden kan 

bli roligare, mer stimulerande och tryggare. 

Vi hoppas att resultatet av studien kan synliggöra fritidshemmets uppdrag och lärare i fritids-

hems yrkesroll. Resultatet kan användas till att diskutera kring hur lärare kan få en bättre för-

ståelse för varandras uppdrag och på detta sätt gynna elevers lärande. Vi anser att lärare måste 

få en bättre helhetssyn kring vad som sker i de olika verksamheterna på skolan. Samarbetet 

påbörjas redan under lärarnas studietid, när de olika lärarkategorierna läser vissa kurser ge-

mensamt. Men väl ute i verkligheten tappas det lätt bort och orsaken verkar enligt studien inte 

vara brist på intresse, utan brist på tid. För att förbättra trivseln för både lärare i obligatoriska 

skolan, lärare i fritidshem och eleverna anser vi att det måste till en förändring. Ett närmare 

samarbete där alla lärare inkluderas i alla skolans verksamheter genom att hjälpas åt och re-

spektera och uppskatta varandras yrkesroller. Skolverket (2011b) skriver att skolan ska ut-

veckla samarbetsformer för att berika elevernas lärande på ett allsidigt vis. Vi tror även det 
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skulle minska känslan av ”vi och dem” och skapa en känsla endast ”vi”. Vi tror även att om 

samarbetet mellan lärare fungerade bättre skulle mycket av kännedomen av varandras verk-

samheter öka automatiskt och ge en bredare bild av hur lärandet kan utvecklas till förmån för 

eleverna. Lärare måste få mer tid till feedback och fortbildning och de måste ges samma för-

utsättningar för detta. Det är som William (2011) skriver att de bästa lärarna är de som ut-

vecklar sin undervisning och tar sig tid för detta. De lärare som är öppna för att förändra 

undervisningen och testa nya idéer är de som fångar elevernas intresse för att lära sig.  

Alla grundskollärare uttrycker fritidshemmets viktiga betydelse i elevernas lärande. Vi blev 

förvånade över det resultat i studien då vi inte märkt av denna syn och uppskattning under 

våra verksamhetsförlagda utbildningar på olika skolor. Det är glädjande, enligt oss, att de 

grundskollärarna i vår studie visar uppskattning och kunskap kring att elevernas lärarande 

även sker utanför deras klassrum och att de tillskriver detta lärande stor betydelse för att ele-

verna lättare ska nå de nationella målen. Vi anser att denna uppskattning borde visas mer tyd-

ligt på skolor mellan lärare.  

En känsla som uppstod under intervjuerna var att grundskollärarna var noga med vad de sa 

och tyckte. De valde sina ord med omsorg, vilket kan tolkas som att de inte vill verka nedvär-

derande eller säga fel. Detta visar att de troligtvis är medvetna om att lärare i fritidshem ofta 

har en uppfattning av att de har en lägre status på skolorna. Det kan även från vissa lärare i 

studien vara ett tecken på att de vill ge oss så innehållsrika svar som möjligt på frågorna. 

6.2 Metoddiskussion 

I studien användes en kvalitativ metod för att undersöka vad grundskollärare i årskurs F-3 har 

för uppfattningar om fritidshemmets uppdrag och lärare i fritidshems yrkesroll. För att få ut så 

utförliga svar som möjligt ansågs intervjuer vara den lämpligaste metoden. För att få så detal-

jerade svar som möjligt förbereddes det med ytterligare följdfrågor. Syftet var att deltagarna 

inte skulle vara förberedda på de frågor vi ställde för att nå deras spontana uppfattningar.   

Sex grundskollärare i årskurs F-3 intervjuades vilket vi ansåg vara tillräckligt många för att 

syftet skulle uppnås. Studien hade kanske fått ett annat resultat om fler lärare intervjuats då 

fler åsikter hade tillkommit. På grund av svårigheter att få kontakt med lärare som hade tid att 

ställa upp på intervjuer begränsades antal intervjuer till sex stycken, vilket även medförde en 

likvärdig fördelning. I studien deltog både män och kvinnor vilket inte spelade någon roll då 

syftet inte var att se hur ett visst kön ser på fritidshemmets uppdrag. De intervjuerna som ut-
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fördes varade mellan fem till tio minuter. Detta kan tyckas vara en kort tid men det viktiga var 

att få ett resultat. Trots korta intervjuer hann alla deltagarna berätta detaljerat om de frågor 

som ställdes. Vissa deltagare tyckte att det var svåra och vida frågor men svaren vi fick ut var 

relevanta för syftet med studien. Att använda vida och stora frågor var ett medvetet val då vi 

inte ville påverka innehållet på svaren, utan ville se vad de själva tog upp angående fritids-

hemmets uppdrag och lärare i fritidshems yrkesroll.  

Intervjuerna utfördes både på förmiddagar och eftermiddagar då lärarna själva bestämde när 

de hade störst möjlighet att delta. Deras val av tid påverkades inte utan anpassades efter 

grundskollärarnas önskemål. Eftersom vi utbildar oss till lärare i fritidshem kan resultatet 

möjligen påverkats då intervjuerna i studien utförts i en annan lärarkategori. Det kan ha varit 

så att deltagarna kände att de var tvungna att prestera på ett sätt så de inte skulle nedvärdera 

vår kommande yrkesroll och därmed svarat på frågorna på ett mildare sätt. Vi båda var ovana 

vid att utföra intervjuer och har inte genomfört intervjuer på detta utförliga sätt innan. Detta 

hoppas vi inte har påverkat utgången av resultatet i studien, då grundskollärarna var tillmötes-

gående och visade förståelse för vår situation samt svarade på frågorna med utgångspunkt i 

deras breda erfarenhet. Vi hade önskat att vi varit mer erfarna av intervjusituationer för att på 

ett bättre sätt klara av att ställa följdfrågor. Denna erfarenhet tar vi med oss och hoppas gör 

oss bättre förberedda, om vi i framtiden ska utföra liknande intervjuer igen. 

Att gå igenom alla de intervjuerna som genomförts och även transkribera dem var mycket 

tidskrävande och intressant. Bryman (2008) skriver om hur tidsödande det kan vara att tran-

skribera det material som samlats in under intervjuerna. Genom transkriberingen upptäcktes 

saker som inte uppfattats under intervjuerna och transkriberingen har varit till hjälp för att 

analysera resultatet.  

Under arbetets gång har studiens forskningsfrågor besvarats och svaren har varit detaljerade. 

Svaren var relevanta och ingen av deltagarna pratade om irrelevanta delar utan höll sig till 

ämnena som hade med studien att göra. 

Resultatet kan användas för att påverka de medverkande grundskollärarnas nuvarande arbets-

situation och har gett dem bättre möjligheter att vidta åtgärder, om de så önskar. Det kan även 

användas för att ge en tydligare bild av hur olika personer i samma miljö kan ha för uppfatt-

ningar i ämnet som studien berör. 
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6.3 Vidare forskning 

De tankar som uppkommit om vidare forskning och intressanta områden att undersöka var 

bland annat: 

- Vårdnadshavares uppfattning om fritidshemmets uppdrag. 

- Lärare i årskurs 4-6 uppfattning om fritidshemmets uppdrag. 

- Jämföra om lärares uppfattningar skiljer sig åt mellan kommunala och privata huvudmän. 

- Varför uppfattas fritidshemmets uppdrag som otydligt? 

- På vilket sätt synliggörs fritidshemmets uppdrag på skolorna och på vilket sätt kan detta ar-

bete förbättras? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Beskriv din arbetssituation 

- Årskurs  

- Antal år i yrket  

 

Beskriv din uppfattning om fritidshemmets uppdrag. 

- Lgr 11 

- De allmänna råden  

 

På vilket sätt anser du att skola och fritidshem ska komplettera varandra?  

- Helhetssyn 

- Utveckling och lärande 

- Samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Hej! 

Vi heter Ellen Lundberg och Cecilia Göthesson och läser på Grundlärarprogrammet med in-

riktning fritidshem på högskolan i Jönköping. Vi läser sjätte och sista terminen i utbildningen. 

Det är nu dags att skriva vårt examensarbete på 15 högskolepoäng och vi vill därför informera 

er om vårt arbete. 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka grundlärare i F-3:s uppfattningar om 

fritidshemmets uppdrag och hur de beskriver skolans och fritidshemmets uppdrag att 

komplettera varandra. Under våren kommer vi att utföra åtta intervjuer på fyra olika 

skolor. Vår tanke är om det finns möjlighet att intervjua två grundlärare på varje 

skola. 

Vi kommer inte att ange vilka skolor eller personer vi har intervjuat i vårt arbete och 

om det krävs så ändrar vi så att läsaren inte kan identifiera var och vilka vi intervjuat. 

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas 

av allmänheten.  

Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under våren 2015. 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att maila till oss.   

 

Hälsningar 

Cecilia Göthesson och Ellen Lundberg 

 

cecilia1978@msn.com 

l.ellen@hotmail.com 
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