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Abstract 
 
Syftet med studien var att undersöka hur lärare säger sig uppfatta fritidspedagogens yrkesroll i 

skolan. Ett skriftligt frågeformulär skickades ut via e-post till fem olika pedagoger i skolår 1-

3. Formuläret bestod av öppna frågor. Urval av respondenter till studien gjordes från fem 

olika skolor i samma stad. Respondenterna hade olika lång arbetserfarenhet.  

 

Resultaten visar att fritidspedagogen visserligen betraktas som kollega med specifik 

kompetens men att han/hon också betraktas som hjälplärare. Analys av resultaten ur ett 

gruppsykologiskt perspektiv visar att en möjlig förklaring till detta är skillnader i status och 

makt mellan lärare och fritidspedagog.  
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INLEDNING 
 
Fritidspedagogens yrkesroll har varit föremål för diskussion under de senaste decennierna. 

Rollen formas och omformas i det dagliga mötet i arbetslag mellan lärare och fritidspedagog, 

två yrkesroller med olika tradition och synsätt. Sedan fritidshemmen integrerades med skolan 

har det uppstått en del problem i mötet mellan lärare och fritidspedagoger. Integrationen har 

inte varit lätt för någon av parterna. Lärarna som är vana vid att arbeta ensamma i sin klass 

”tvingas” plötsligt dela klassen med en annan pedagog. Eftersom min studieinriktning har 

varit Fritid och skola ur ett helhetsperspektiv anser jag mig väl insatt i vilka förväntningar 

fritidspedagogen har på samarbetet med läraren. Däremot är min kunskap mer begränsad om 

vilken syn lärare har på fritidspedagogens yrkesroll och vilka förväntningar de har på 

samarbetet. Detta är mitt skäl till att göra denna studie. 
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1 Bakgrund och syfte 
 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall  
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning  
av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den  
sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 
förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer  
är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska  
synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas  
utveckling och lärande 

    (Lpo94, s,12) 
 
Under de senaste åren har fritidspedagogens roll och arbetsinnehåll förändrats drastiskt. 

Utvecklingen har gått från att fritidspedagogen enbart arbetade på fritidshemmet till att 

numera vara delaktig under hela dagen i klassrummet. Tillsammans med läraren har 

fritidspedagogen det gemensamma ansvaret att utbilda och fostra eleverna till socialt 

fungerande människor. Trots det gemensamma ansvaret verkar det, enligt Hansen (1999), 

vara en spridd uppfattning att fritidspedagogen inte har lika hög status som övriga pedagoger. 

Dessutom har fritidspedagogens roll utvecklats de senaste åren, men fortfarande saknas en 

gemensam uppfattning om vad rollen innebär i det praktiska arbetet i skolan (Hansen, 1999). 

På grund av de otydliga målen menar Calander (1999) att det är svårt för fritidspedagogerna 

att utveckla en klar yrkesidentitet.  

 

Söderlund (1995) har i sin studie undersökt skillnaderna mellan skola och fritidshem. Han 

beskriver skolan som obligatorisk med en lärare som bestämmer och med elever som har 

tydliga krav på sig när det gäller vilka kunskaper och färdigheter de ska ha med sig när de 

lämnar skolan. Eleverna arbetar den största tiden i helklass. På fritidshemmet har barnen, 

enligt Söderlund, istället möjlighet att själva välja sysselsättning, de har inte samma krav som 

i skolan och det finns inga direkta måsten. Det handlar mer om det sociala samspelet.  

 

1.1 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare säger sig uppfatta fritidspedagogens 

yrkesroll i skolan. 

Preciserade frågeställningar i undersökningen är: 

• Kompletterar, enligt lärarna, lärares och fritidspedagogers olika yrkeskompetens 

varandra? Om så är fallet på vilket sätt? 
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• Vilka arbetsuppgifter ansvarar fritidspedagogen för och varför just dessa? 

• Anser lärarna att samarbetet med fritidspedagogen har förändrats, och isåfall på vilket 

 sätt? 

 

1.2 Uppläggning av arbetet 

I detta kapitel har en bakgrund till studien getts. Även syftet och de preciserade 

frågeställningarna är placerade här. I nästa kapitel görs en litteraturgenomgång med fokus på 

forskning om fritidspedagogens roll och identitet. Kapitlet avslutas med de teoretiska 

utgångspunkter jag valt för att analysera mina resultat. Därefter kommer ett metodavsnitt där 

jag beskriver min metod att samla in data samt hur det insamlade materialet analyserades. I 

kapitel fyra redogör jag för resultaten med utgångspunkt från de teman jag fann under 

bearbetningen av materialet. I slutet av kapitel fyra analyserar jag resultaten utifrån de 

teoretiska utgångspunkter som beskrevs i kapitel tre. Slutligen, i kapitel fem, diskuteras 

resultaten med ledning av befintlig forskning och resultaten av kapitel fyra, men också med 

fokus på framtiden med tanke på den nya föreslagna lärarutbildningen. 
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2 Litteraturgenomgång 

Detta kapitel inleds med en historisk bakgrund för att därefter fokusera på fritidspedagogens 

roll och identitet, arbete i arbetslag och slutligen en beskrivning av mina teoretiska 

utgångspunkter för analysen. Jag är medveten om att den forskning jag refererar till inte är 

helt ny men jag har inte funnit annan litteratur.  

 

2.1 Historisk bakgrund 

I slutet av 1880-talet öppnades den första arbetsstugan och syftet var att barnen till de 

föräldrar som arbetade skulle ha någonstans att ta vägen under dagen. På 1940-talet blev 

arbetsstugorna istället eftermiddagshem (Johansson,1986). I mitten av 1960-talet ökade 

behovet av barnomsorg och fritidshemsplatser och därför skapades en ny form av fritidshem, 

som innebar att verksamheten skulle vara organiserad med både fasta och fria aktiviteter. 

Under 1970-talet ökade behovet ännu mer då allt fler kvinnor sökte sig ut på 

arbetsmarknaden. Behovet av barnomsorg ökade därmed. Barnstugeutredningen föreslog då 

en utbyggnad av fritidshemmen som sattes i verket direkt (Calander, 1999). Det var alltså i 

första hand arbetsmarknadens och de vuxnas behov som styrde utbyggnaden. Även 

skolverksamheten utökades och här hade SIA utredningen (Skolans Inre Arbete) stor 

betydelse. Utredningen lade bland annat fram ett förslag om att skolan skulle ha ett mer 

allsidigt innehåll och att man skulle ha en helhetssyn på arbetet i skolan. Tanken var även att 

skola och fritidshem skulle få igång ett samarbete (Skolverket,1999a). SIA-utredningens 

(Skolans Inre Arbete) huvudbetänkande, Skolans arbetsmiljö (SOU 1974:53) analyserade de 

problem som den svenska skolan stod inför och drog slutsatsen att skolans personal skulle 

organiseras i arbetslag. Enligt utredningen fanns det många fördelar med att arbeta i arbetslag. 

Läraren skulle t ex inte behöva möta problem ensam, arbetslaget skulle fylla en funktion av 

fortbildning och olika yrkesgrupper skulle komplettera varandra genom olika kunskaper och 

fallenhet. Enligt Johansson (1984) var tanken med ett närmare samarbete mellan skola och 

fritidshem att skolans verksamhet skulle kompletteras på fritidshemmet. Enligt SIA 

utredningen skulle eleverna få en samlad skoldag som involverade skolaktiviteter och fria 

aktiviteter vilka skulle utformas tillsammans med bl.a. fritidshemmets personal. Ambitionen 

med ökad integration mellan skola och fritidshem väckte frågeställningar om vilka 

fritidshemmets egentliga uppgifter var. Skulle det enbart fungera som en avkopplande 

verksamhet eller var fritidshemmets uppgift att komplettera skolan och på olika sätt främja 
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skolans arbete genom t.ex. läxläsning eller olika typer av teman (Johansson, 1984). 1989 

tillsatte regeringen en kommitté för att utreda hur skola och fritidshem skulle kunna 

integreras. 1991 föreslog kommittén att skola och fritidshem skulle styras av gemensamma 

mål (SOU 1991:54). 

 

Ett ytterligare förtydligande gällande integrationen mellan skola och fritidshem kom via 

regeringens proposition (1997/1998:94). Där formulerades uppdraget för de som arbetade 

med fritidspedagogik enligt följande: 

Det är fritidspedagogernas och övrig fritidshemspersonals ansvar,  
att med stöd av läroplanen och de allmänna råden, utforma en  
lämplig helhet för fritidshemmets uppdrag i samverkan med  
förskolan och skolan. 

                          (Regeringens proposition 1997/1998:94) 
 
1998 tog utbildningsdepartementet över ansvaret för fritidshemmen. Idag är fritidshemmen 

ofta integrerade och fungerar som en del av grundskolan. Många gånger ligger fritidshemmen 

i samma lokaler som skolan. 1998 började läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshem, även gälla fritidshemmen (Torstensson, Ed & Johansson, 

2000). 

 

Fritidshemmens ekonomiska förutsättningar har förändrats under kort tid. Enligt Skolverkets 

rapport nr 186 (1999) ökade antalet inskrivna barn på fritidshemmen under 1990-talet. Räknat 

per årsarbetare innebar det en ökning av antalet barn från 8,3 barn per årsarbetare 1990 till 

15,5 barn per årsarbetare 1998. Enligt Torstensson Ed & Johansson har kostnaderna per barn 

minskat mest i fritidshemmen. Samtidigt konstaterar Torstensson Ed & Johansson (2000) att 

det saknas kunskap om hur ekonomin påverkat den pedagogiska verksamheten på 

fritidshemmen. I Skolverkets rapport nr 186 (1999) refereras till en enkätundersökning bland 

73 olika fritidshem där 54% av den tillfrågade fritidshemspersonalen ansåg att kvalitén i 

verksamheten hade försämrats medan enbart 10% menade att den hade förbättrats.  

 

2.2 Fritidshemmets uppgift enligt lag och vägledning 

 
Fritidshemmets uppgift preciseras i skollagen 

 Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet  
 komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och  
 stöd i utvecklingen. Dessutom ska fritidshemmet ge barn den  
 omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena 
 föräldraskap med förvärvsarbete. Detta ingår inte i skolans uppdrag 
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 (Skolverket, 1999a)   
   

I Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 1999a) utvecklas närmare vilka konkreta uppgifter 

fritidshemmet har. Det poängteras att fritidshem och skola tillsammans ska bidra till barnens 

lärande och utveckling. Detta görs t ex genom att pedagogerna utmanar barnen att fördjupa 

sina kunskaper, uppmuntra till samspel som utvecklar social kompetens, främja barnens 

självständighetssträvan och uppmuntra utvecklandet av fritidsintressen. (Skolverket: 

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, 1999a)   

    

2.3 Fritidspedagogens roll 

 
Syftet med fritidspedagogens arbete är, enligt Lärarförbundet (2006), att bidra till den sociala 

utvecklingen hos eleverna och skapa lärandemiljöer där de utvecklar kunskap om hur man 

lever i samhället och hur de får en meningsfull fritid. Den fritidspedagogiska verksamheten 

hjälper eleverna att knyta samman sina upplevelser utanför skolan med det de lär sig igenom 

skolundervisningen. Genom detta får eleverna olika redskap för att hantera sina liv och sina 

relationer till andra människor. Fokus ligger på hur man fungerar som en god medmänniska 

och hur man ska bete sig i samhället och mot andra. Fritidspedagogen utgår, enligt 

Lärarförbundet (2006) , från elevernas intresse men har även som uppgift att väcka elevernas 

nyfikenhet och lust att lära samt att öppna dörrar för nya intressen. Fritidspedagogen ska 

fungera både som ett stöd och som en utmanare för eleven (Lärarförbundet, 2006). Williams 

m.fl. (2000) menar att en viktig del i fritidspedagogiken är att eleverna får stöd i arbetet att 

utveckla sin identitet, då barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra.  

Samarbete och social interaktion är en förutsättning för lärande.  
Samarbete mellan barn kan ge ett forum för lärande i form  
av upptäckande och det kan uppmuntra till kreativt tänkande. 

                                      (Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2000,s. 34) 
 

Tillsammans i kamratgruppen lär barn sig att hantera och lösa konflikter. I dessa situationer är 

det fritidspedagogens uppgift att vägleda barnen i konfliktlösningen. Fritidspedagogen 

fungerar som en vägledare och ett stöd på elevernas väg mot vuxenlivet (Williams, Sheridan 

& Pramling-Samuelsson, 2000) . 

 

Hansen (1999) menar att sedan fritidshemmen integrerats med skolan har det uppstått en 

farhåga hos många fritidspedagoger att deras yrkesroll kommer att försvinna. Man är rädd för 

att fritidspedagogen blir en hjälplärare till den ”riktiga läraren” i klassen. Det har visat sig att 
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många fritidspedagoger liksom förskollärare upplever att lärarrollen har högre status än deras 

egen yrkesroll. Hansen påpekar att fritidspedagogrollen är luddig och otydlig. Hansen (1999) 

menar att en anledning till att läraren ses som den dominanta kan bero på samhällets syn på 

skola och fritidshem. Skolan är obligatorisk till skillnad från fritidshemmet och det är en 

självklarhet att barnen ska gå i skolan. Dock är det inte lika självklart att barnen ska ha 

fritidshemsplats.  I och med att skolan har en högre status i jämförelse med fritidshemmet kan 

detta även avspegla sig i de olika yrkesrollerna. Hansen menar att det kan vara så att 

läraryrket är ett välkänt yrke där både syfte och mål är tydligt. Fritidspedagogyrket är till 

skillnad från läraryrket ett ganska okänt yrke med otydliga mål och en osäkerhet om yrkets 

egentliga syfte finns. Detta leder till att samhället, lärarna men även fritidspedagogerna själva 

anser sig ha lägre status (Hansen 1999). 

 

Enligt Söderlund (1993) menar fritidspedagogerna att relationen till och förhållningssättet mot 

barnen är det primära. Det handlar om att vara flexibel, lyhörd och ha förmåga att förstå barn 

och samtidigt stödja dem i utvecklingen av deras lärande. Enligt Söderlund (1993) har lärarna 

till viss del anammat fritidspedagogens sätt att arbeta då det visar sig att skolan har blivit mer 

barncentrerad och att barnen får vara med och välja själva.  

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen 
och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin  
förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.  
(Lpo94,s,11) 
 

Hansen (1999) betonar att synen på lärande skiljer sig mellan de olika pedagogerna där 

lärarna främst betonar vikten av barnens intresse och motivation. Fritidspedagogen menar 

istället att det är viktigare att skapa en relation till barnen och att fungera som en förebild. 

”Barn gör inte som du säger, barn gör som du gör” (Hansen, 1999, s,340) . 

 

2.3.1 Fritidspedagogen som hjälplärare 

 
Flising (1995) hävdar att fritidspedagogen i skolan får anpassa sig efter lärarens planering 

vilket bidrar till att fritidspedagogen ses som en kompanjonlärare eller en hjälplärare. Enligt 

Söderlund (1993) brukar fritidspedagogen i skolan ansvara för det praktiska arbetet i olika 

ämnen som skapande, olika upplevelser, etiska samtal, kamratsamtal, konfliktlösning, 

utevistelse, bad, gymnastik och andra fysiska aktiviteter. I skolans läroplan (Lpo94) framhålls 

att inslag av drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i text och bild ska finnas med på 

schemat i skolundervisningen för att barnen ska få uppleva olika uttryck för kunskap. Enligt 
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Torstensson-Ed & Johansson (2000) prioriterar lärare som regel inte de skapande och 

praktiska aktiviteterna, vilka istället överförs på fritidspedagogen som då kan känna sig 

underordnad läraren.  

 

I Hansens (1999) studie analyseras lärares och fritidspedagogers syn på fritidspedagogyrket. 

Lärarna utgår ofta från fritidspedagogutbildningens innehåll vid diskussion om yrkesroller. 

Betoningen i fritidspedagogrollen ligger enligt lärarna på de praktiska inslagen samt omsorg. 

Fritidspedagogerna i studien menar dock att de har fått för lite av praktiska inslag i 

utbildningen. Istället lyfter de fram pedagogik, psykologi, kunskaper om barn och barns 

utveckling som de centrala inslagen i utbildningen. Enligt flera lärare i studien har 

fritidspedagogen en större förmåga än andra pedagoger att kunna organisera och genomföra 

praktiska aktiviteter. Vidare visar studien att en del av fritidspedagogens kompetens anses 

vara att komplettera hemmen. Även konfliktlösning ses som en viktig kompetens. I en studie 

av Johansson (1984, 1986) finns resultat som visar att fritidspedagoger menar att de under sin 

utbildning fått såväl praktiska kunskaper, samarbetsträning som ökad förståelse för barns 

behov.  

 

Enligt Hansen (1999) anses lärarens uppgift vara av mer intellektuell karaktär. Flising (1995) 

menar att fritidspedagogen får en dubbel yrkesroll då de fungerar som både lärare och 

fritidspedagog. De skulle istället kunna ägna sig åt att arbeta med barnens sociala 

lärandeprocess på ett praktiskt och kreativt sätt, då det är de centrala delarna i 

fritidspedagogens kompetens. Det bästa för barnen vore, enligt Flising (1995), om allas olika 

kompetenser utnyttjades på ett bra och lärorikt sätt i skolan. Enligt Calander (1999) har 

lärarna makten i klassrummet och fritidspedagogen får ta ett steg tillbaka. Vidare beskriver 

Calander hur synen på fritidspedagogens roll har förändrats. År 1980 samordnade och 

genomförde fritidspedagogen fritidsaktiviteter inom och utanför den samlade skoldagen. 

Dessutom tillförde de socialpedagogisk kompetens till skolan genom skapande verksamhet, 

vardagssysslor, läxhjälp och högläsning samt elevvårdsfrågor. Tio år senare var 

fritidspedagogens uppgift istället att komplettera skolundervisningens teori med praktiska 

inslag genom att arbeta med de praktisk-estetiska ämnena.  
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2.4  Arbetslaget- ett hot mot fritidspedagogens yrkesidentitet 

Hansen (1999) pekar på att arbete i arbetslag numera är ett viktigt inslag i fritidspedagogens 

utbildning. Det var enligt Hansen först under 1970-talet som arbetslagstankar introducerades 

för personalen inom barnomsorgen genom Barnstugeutredningen (1968). Enligt Hansen är det 

inte enbart positivt att arbeta i arbetslag. Hon refererar till forskning som visar att arbete i 

arbetslag kan förhindra en professionell utveckling av yrkena, eftersom man anpassar sig efter 

en minsta gemensamma nämnare. Även Calander (1999) menar att istället för att samarbetet 

skapar förnyelse kan det bidra till att bromsa utvecklingen. Ursberg (1996) menar att 

fritidspedagogen känner sig hotad i sin yrkesroll och Calander (1999) skriver vidare att det är 

dags att skilja på de två yrkesgrupperna för att man annars inte tar tillvara fritidspedagogens 

kompetens. Enligt Calander är skälet att lärarna inte anser sig behöva ändra något i sin 

yrkesroll. Istället är det fritidspedagogen som får anpassa sig efter lärarna. Dock menar 

Hansen (1999) att hon i sin studie sett andra anledningar till problematiken med ett närmre 

samarbete mellan fritidspedagog och lärare. Problemet kan vara att lärarna känner sig 

observerade av fritidspedagogen. En anledning till detta var att flera av lärarna i studien hade 

jobbat många år i skolan och var vana vid att vara ensamma i klassrummet. Lärarna 

förklarade vidare att det handlade om att man var rädd för att göra ”fel” eller göra bort sig. 

Ohlsson (1996) menar däremot att arbetslaget kan vara en grund för gemensam utveckling 

och lärande. Genom att föra diskussioner om aktiviteter och det vardagliga arbetet skapar man 

en gemensam reflektion som möjliggör att man lär av varandra. Att få fram det egna 

perspektivet på saker eller att inte alltid vara överens är viktiga komponenter för det 

gemensamma lärandet. Att bolla idéer och tankar med varandra skapar nya infallsvinklar och 

idéer. Det pedagogerna främst efterlyser, menar Andersson m.fl. (1997), är en gemensam 

kunskapssyn att utgå från.  

 

Munkhammar (2001) har i sin doktorsavhandling studerat hur förskollärare, fritidspedagoger 

och lärare formar och utvecklar samverkan. Pedagogerna med olika yrkestillhörighet har i 

grunden olika tradition och förhållningssätt, eller som Munkhammar uttrycker det, olika 

diskurser. Skillnaderna mellan de olika diskurserna uttrycks i termer av att barn är skapare 

alternativt återskapare. En av Munkhammars slutsatser är att eftersom de olika diskurserna, 

genom sin styrka, styr möjligheterna till samverkan måste de synliggöras för att de i 

samverkan i arbetslag ska bidra till förändring och utveckling av synen på barn, lärande och 
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kunskap. Detta kräver stöd i form av vägledning och handledning, men oftast tillhandahålls 

inget sådant stöd. 

 

Nilsson (2005) menar att för att få till ett fungerande samarbete behövs bl.a. gemensamma 

mål, tillit, lojalitet, konsekvent ledarskap, öppen kommunikation, fungerande arbetsfördelning 

och hjälp till att hantera problem som uppstår. Man ska se varandra som en tillgång för det 

kommande arbetet i framtiden. Definitionen på ett bra fungerande arbetslag är ett arbetslag 

med bra samarbetsklimat, där det är lätt att föra konstruktiva diskussioner och där personalen 

utvecklas och trivs.   

 

Johansson (1999) visar att fritidspedagoger som regel inte deltar i någon form av planering. 

Detta innebär att de hamnar utanför lärargemenskapen Även på en av de skolor Calander 

(1999) undersökt framkom det att gemensam planering saknades helt.  I Johanssons (1999) 

studie hävdar en del av fritidspedagogerna att skolsituationen inte tillåter någon utveckling av 

samarbetet mellan de olika yrkesrollerna. Samtidigt har Johansson sett tydliga tecken på att en 

ny samarbetskultur faktiskt håller på att utvecklas. Fritidspedagogerna i studien menar att 

arbetet har blivit roligare samtidigt som det kräver mer av dem. Hansen (1999) menar att 

eftersom lärarna är vana vid att planera själva och ser den pedagogiska verksamheten som 

planerad och strukturerad kan det uppstå problem då fritidspedagogen går in med 

inställningen att vara lyhörd för barnens intressen och även låta dem delta i planeringen. 

Enligt Ursberg (1996) kan detta uppfattas som aningen ostrukturerat för läraren. En annan 

anledning till problematiken gällande samarbetet kan vara att fritidspedagogerna är mer 

relationsinriktade medan läraren har en mer uppgiftsinriktad inställning till samarbetet. 

Hansen (1999) visar i sin studie att lärare och fritidspedagog har olika förväntningar och 

uppfattning gällande samarbetet. Fritidspedagogen ser arbetet som ett gemensamt arbete där 

man har någon att bolla tankar och idéer med. Lärarens syn är att det fungerar som ”en-i-

taget” där det är läraren som leder den aktuella situationen och fritidspedagogen assisterar för 

att i en annan situation eventuellt byta roller.  

 

Enligt Calander (1999) var en tanke med integreringen av skola och fritidshem att man skulle 

utnyttja de olika pedagogiska yrkeskulturerna och få ut de bästa från alla. Men vid 

integreringen hamnade fritidshemmen lite i skymundan vilket resulterade i att 

fritidshemspersonalen istället blev en form av hjälplärare till lärarna. Vidare skriver Hansen 

(1999) att såväl tidiglärare som fritidspedagoger tycker att deras yrkesroll inte alltid 
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uppskattas utan de anses av andra att de har ett ”enkelt” jobb. Somliga lärare förstår inte 

varför det krävs en utbildning i att bara ”passa barn”. Hansen anser att fritidspedagogerna till 

skillnad från lärarna inte har hittat sin rätta roll i den nya skolan även om deras kompetens 

borde ses som ett viktigt komplement till den övriga verksamheten.  

 

2.5 Teoretiska utgångspunkter  

Enligt Nilsson (2005) kännetecknas en grupp av ett socialt system som finns i ett specifikt 

fysiskt och socialt sammanhang, samt att gruppmedlemmarna samspelar med varandra. 

 

Nilsson (2005) menar att begreppet grupp ibland används synonymt med begreppet team. I 

arbetslivet likställs som regel team med lag, d v s arbetslag, vilka kännetecknas av en bestämd 

arbets- och kompetensfördelning. Enligt Hayes (1997) har teamet tydliga mål, 

handlingsutrymme och gemensamt ansvar för att man i teamet uppnår uppställda mål genom 

att samarbeta. Lewy (2001) menar att övergång till teamorganisation i arbetslivet ökar kvalitet 

och effektivitet samt trivseln hos team-medlemmarna.  

 

Nilsson (2005) lyfter fram ett antal gruppsykologiska begrepp som är relevanta för att förstå 

samspelet i en grupp, bl a normer, roller, samt status, makt och inflytande. Om normer säger 

Nilsson att dessa är oskrivna och mer eller mindre omedvetna regler för t ex hur man ska 

arbeta och fatta beslut. Enligt Nilsson (2005) definierar rollbegreppet olika funktioner. Han 

nämner bl a att det skapas struktur och arbetsfördelning i gruppen och att det bidrar till den 

gruppidentitet som en viss medlem får. Boddy (2002) myntade begreppet uppgiftsroll, vilket 

handlar om gruppens uppgift eller mål och det som ska åstadkommas i gruppen. Enligt 

Nilsson (2005) bestäms rollfördelningen i gruppen, d v s vem som tar på sig t ex fördelning av 

arbetsuppgifter, problemlösning och samordning av gruppens arbete, såväl av det formella 

systemet som gruppen är en del av, som av olika individers förutsättningar att samarbeta. 

Nilsson (2005) kopplar samman begreppen status och makt i en grupp. Status är nära knutet 

till sociala jämförelser, medan makt och inflytande utövas inom ramen för en ömsesidig 

relation, eller som Nilsson (2005) uttrycker det, ”ett samarbetsprojekt”, där alla parter 

uppfattar och accepterar att någon av parterna styr över andra grupper.  

 

Samspelet inom den specifika grupp inom arbetslivet som kan kallas arbetslag styrs även av 

kulturella faktorer. Hansen (1999) lyfter fram socialiseringsbegreppet som avgörande för hur 

individer tillägnar sig olika yrkeskulturer, vilka i sin tur ger individen en bild av såväl 



   
 

  15 

förmåga och identitet som position i en grupp. Enligt Hansen är utbildningsprocessen mycket 

viktig för överföring av yrkeskulturers sätt att handla och tänka, bl a genom mötet med redan 

verksamma yrkesarbetare i samband med de praktiska inslagen i utbildningen. 

 

Enligt dessa teoretiska utgångspunkter skulle alltså såväl gruppsykologiska faktorer som 

socialiseringsmönstret av yrkeskulturer vara av betydelse för att förstå samspelet mellan lärare 

och fritidspedagog i ett arbetslag. 
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3 Metod 
Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskaperna om lärares syn på fritidspedagogens 

yrkesroll. För att fördjupa kunskaperna inom ett område används företrädesvis en kvalitativ 

undersökningsmetod vilket, enligt Patel och Davidsson (1991), gör det lättare att skaffa 

djupare kunskaper inom det området man har valt att undersöka. Genom att använda sig av en 

kvalitativ metod kan man analysera helheten bättre än om man hade använt sig av en 

kvantitativ metod. Detta ger förutsättningar för djupare kunskap än vad som kan bli resultatet 

av undersökningar med kvantitativ metod (Patel & Davidsson, 1991).  

 

3.1 Val av metod 

 
I föreliggande undersökning valdes att använda ett skriftligt frågeformulär som skickades ut 

via e-post till fem olika pedagoger i skolår 1-3. Formuläret bestod av öppna frågor vilket, 

enligt Denscombe (2000), bidrar till att respondenten själv kan formulera och bestämma 

längden på svaret. Denscombe (2000) menar också att respondenten har möjlighet att uttrycka 

sig med sina egna ord, vilket anses vara en fördel. Detta begränsade emellertid antalet 

respondenter då omfattningen på varje svar var svår att förutse. Svaren bearbetades kvalitativt 

och bearbetningstiden var en avgörande faktor för val av antalet respondenter. Frågeformulär 

är enkla att administrera då det räcker med telefonkontakt för att sedan skicka ut formuläret 

till respondenten. Det kan emellertid finnas vissa nackdelar med frågeformulär via mail. 

Respondenterna kan t ex inte be om ett förtydligande om de inte förstår innebörden i någon av 

frågorna (Denscombe, 2000).  Jag valde skriftliga frågeformulär dels för att det är lättare att få 

en översikt över resultatet, dels för att det är resurseffektivt. Personliga intervjuer skulle vara 

mer tidskrävande och också kräva mycket planering. Jag menar att jag med frågeformulär via 

e-post underlättade för alla inblandade parter, och enligt Trost (2001) stärks reliabiliteten då 

alla respondenter har samma förutsättningar vid besvarandet av frågeformuläretDock krävdes 

mer av frågeformulärets utformning när det gäller frågornas utformning. Stor kraft lades på en 

formulering som säkrade validiteten genom att de mätte det som avsågs med undersökningen 

(Trost, 2001). För att reliabiliteten ska bli högre bör man enligt Trost (2001) använda sig av 

enkla ord och fraser för att det ska vara så enkelt som möjligt för respondenterna att förstå och 

besvara frågorna. Eftersom värdeladdade ord lätt kan påverka respondenternas svar i 

undersökningen menar Trost (2001) att man bör undvika sådana ord i frågeformuläret. 
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Respondenterna gavs möjlighet att svara på frågorna när de hade tid. Dessutom kunde de i 

efterhand göra tillägg om de kom på något mer. Detta skulle kunna ge utförligare och mer 

eftertänksamma svar än en personlig intervju..   

 

3.2 Urval och datainsamling 

 
Urval av respondenter till studien gjordes från fem olika skolor i samma stad. Skälet till detta 

var att jag, bl.a. via min VFU (Verksamhetsförlagda undervisning), hade kontakt med möjliga 

respondenter på skolorna på denna ort. Jag valde personer som hade olika lång 

arbetserfarenhet. Anledningen till detta var att personer med olika lång arbetserfarenhet kan 

ha olika syn på fritidspedagogens roll och att detta skulle kunna bidra till mer varierande svar 

där olika aspekter av frågeställningen belystes. Jag har gjort ett subjektivt urval av 

respondenter eftersom jag handplockat dem efter den kännedom och kunskap jag hade om 

dem. Anledningen till detta var att jag antog att de besatt den kunskap jag ansåg var relevant 

för min studie och att de på så sätt kunde ge mig det data jag behövde (Denscombe, 2000).  

 

De lärare som avsågs ingå i studien kontaktades via telefon. Jag informerade om att jag 

studerade vid Högskolan Kristianstad och att jag gick sista terminen på min lärarutbildning 

där en uppgift är att skriva en C-uppsats. Frågeformuläret skickades till fem olika kvinnliga 

pedagoger. Då frågeformuläret sändes ut via e-post begränsades mitt urval till personer som 

var vana att använda e-post. Samtliga respondenter besvarade frågeformuläret (se bilaga 1). 

Nedan följer en kort presentation av de pedagoger som deltagit i studien. Personerna kommer 

i resultatdelen att benämnas som respondent A, B, C, D och E. 
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Tabell 1. Uppgifter om respektive respondent som ingår i studien  

Respondent  Ålder & antal år i 

yrket 

Lärare i skolår  Yrkesroller som 

ingår i 

arbetslaget 

Respondent A 

 

26 år, 2 års erfarenhet 3-5 2 grundskollärare 

1 fritidspedagog 

Respondent B 

 

31 år, 4 års erfarenhet F-3 1 tidiglärare, 1 

fritidspedagog 

och 1 

förskollärare 

Respondent C 

 

32 år, 8 års erfarenhet 1 1 tidiglärare, 1 

fritidspedagog 

och 1 

förskollärare 

Respondent D 

 

42 år, 12 års 

erfarenhet 

2-5 1 lärare i Sv/So, 2 

Ma/No och 1 

fritidspedagog 

Respondent E 

 

52 år, 25 års 

erfarenhet 

 4 1 grundskollärare 

och 1 

fritidspedagog 

 

 

3.3 Etiska överväganden 

 
När det gäller de etiska principerna finns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till. Skolor och 

respondenterna har inte nämnts vid namn för att de inte ska kunna identifieras. Jag 

informerade samtliga respondenter om att informationen skulle hanteras på ett sådant sätt att 

det inte gick att identifiera vem som ingått i undersökningen. Respondenterna informerades 

även om att det var frivilligt att svara på frågeformuläret och att de själv kunde välja om de 

ville avstå från att svara på någon fråga (Vetenskapsrådets etikkommitté 2007) . 

 



   
 

  19 

3.4 Databearbetning/analys av materialet 

 
Samtliga respondenter valde att skicka sina svar genom via mail. För att få en lättare översikt 

klistrade jag in svaren jag fått från alla personer under respektive fråga och skrev sedan ut 

materialet. Detta underlättade då det var dags att analysera resultaten. 

 

Analysen har gjorts genom läsning av svaren ett flertal gånger, vilket enligt Patel och 

Davidsson (1991) rekommenderas, för att man ska få ut så mycket som möjligt av texten. 

Under genomläsningen markerade jag de utsagor som knyter an till studiens syfte och 

frågeställningar. Likartade utsagor sammanfördes till gemensamma kategorier/teman. 

Sammanslagning av likartade kategorier utmynnade i att fyra huvudkategorier/teman 

utkristalliserades: samarbete, fritidspedagogens roll/arbetsuppgifter/ansvar i skolan, 

kompetens, attityd/inställning.    
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4 Resultat 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare säger sig uppfatta fritidspedagogens 

yrkesroll i skolan. I detta avsnitt redovisas resultatet av enkäten i form av en sammanställning 

av resultaten med utgångspunkt från fyra teman som utkristalliserades under analysarbetet: 

samarbete, fritidspedagogens roll, ansvar och arbetsuppgifter, kompetens samt attityder. 

Slutligen görs en analys med utgångspunkt från ett gruppsykologiskt perspektiv där jag 

refererar till Nilsson (2005). 

 

Generellt är respondenterna relativt samstämmiga i sina utsagor men i den mån det finns 

variation framgår det av sammanställningen. Den variation som förekommer tycks vara 

oberoende av såväl ålder som erfarenhet uttryckt i antal år i arbetet. 

 

4.1 Samarbete  

 

Samarbete mellan lärare och fritidspedagog kan manifesteras såväl vid planering, 

genomförande som utvärdering av lektioner. B, C, D och E anger att de varje vecka har 

gemensam planering medan A inte haft någon planering alls tillsammans med 

fritidspedagogen. Innehållet i planeringen styrs av den tillgängliga tiden, en timme, och därför 

är det främst grovplanering som görs gemensamt dvs. riktlinjer för veckan dras upp.  

 

Fritidspedagogen planerar en gång i veckan tillsammans med oss lärare.  
Vid planeringen drar vi upp riktlinjer för veckan och planerar temaarbete.  
(Respondent E)  
 

Respondent A, B, C och D anger också att de under planeringen diskuterar de elever som är i 

behov av särskilt stöd.   

 

Vid planeringarna samtalar vi även kring de elever som är i behov av  
särskilt stöd både vad gäller kunskap och det sociala. 
 (Respondent C) 

 

Samtliga respondenter menar att det är läraren som har det yttersta ansvaret för planeringen. 

Respondent A uttryckte sig på följande sätt: 
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..jag går mer in på djupet i  vad som ska göras. (Respondent A) 
 

 

Skillnaden mellan lärare och fritidspedagogers ansvar belyses även av respondent B.  

 

 Jag är ledig en dag i veckan och då tar fritidspedagogen klassen.  
 Planeringen av dramalektionen ansvarar hon för men övriga lektioner planeras 
  i samråd med mig. (Respondent B) 
 

Det konkreta samarbetet under lektionstid mellan lärare och fritidspedagog manifesteras bl.a. i 

att fritidspedagogen fungerar som en resurs till läraren genom att hon stödjer de elever som 

har särskilda behov. Gemensamt för alla respondenterna är att det förekommer att man delar 

in klassen i två mindre grupper och tar då varsin grupp. Eftersom respondent B är ledig en dag 

i veckan ansvarar fritidspedagogen fullt ut för lektionsarbetet. Andra exempel på hur 

fritidspedagogen rycker in som stöd till läraren är som respondent C uttryckte sig  

 

Ibland behöver jag ta ut något eller några barn för tex. genomgång 
i matte eller svenska, då tar fritidspedagogen resten av gruppen 
under tiden. (Respondent C) 

 

Samtliga respondenter anger att en gemensam utvärdering är viktig. Respondent B preciserar 

ett skäl för gemensam utvärdering: 

 

  Båda har ansvar för klassen.  (Respondent B) 
 

Dock tycks inte planeringstiden räcka till. Därför görs utvärderingen oftast i anslutning till en 

lektion alternativt över lunchen eller under någon rast. Det förekommer även att barnen 

involveras i utvärderingen och enligt respondent C har man då ett gemensamt ansvar för 

denna utvärdering. Samtliga respondenter upplever samarbetet med fritidspedagogen som 

enbart positivt.  

 

Jag upplever samarbetet i grunden som något positivt.  
(Respondent E) 
  

 

Alla respondenterna menar att det är bra att vara en extra vuxen i klassrummet för att kunna 

stötta upp där det behövs. Respondent C var till en början inte alls positiv till samarbetet men 

har ändrat uppfattning nu när hon upptäckt fördelarna med att vara två i klassrummet.  
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Det är alltid bra att ha en person i klassen som ser saker med andra ögon.  
 (Respondent C) 
 

Alla respondenter menar att fritidspedagogen tillför mycket positivt till skolverksamheten. 

Två av respondenterna anser att det är bra att ha en annan vuxen att bolla idéer med. 

Fritidspedagogen får en helhetssyn på barnen ur ett socialt perspektiv eftersom de arbetar med 

barnen även under fritidsverksamheten. Tre av respondenterna poängterar särskilt att 

föräldrakontakten är viktig. 

 

 Har det hänt något hemma får fritidspedagogen ofta veta detta när  
föräldrarna lämnar på morgonen. (Respondent E) 

 

Att ha ett öppet klimat och att våga säga vad man tycker är viktigt för ett välfungerande 

samarbete anser samtliga respondenter. Respondent C och D poängterar vikten av att 

respektera varandras olika kompetens. Gemensam planering är även något som understryks av 

flera respondenter som en viktig del för att samarbetet ska kunna fungera. Att samarbetet 

hänger nära samman med roll och ansvar påpekas av respondent C.  

 

 Fritidspedagogen är i två verksamheter...det gör att ansvarsfördelningen 
 ibland känns otydlig….(Respondent C) 
 
 
Sammanfattning 

Resultatet visar att flertalet respondenter i undersökningen deltog i någon form av planering 

tillsammans med fritidspedagogen samt att gemensam utvärdering upplevs som viktig av 

lärarna och att man faktiskt avsätter viss tid för detta även om den kan upplevas otillräcklig. I 

studien framhålls samarbetet som något i grunden positivt.  
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4.2 Fritidspedagogens roll/arbetsuppgifter/ansvar i skolan 

 

Respondent A och E uttrycker tydligt att fritidspedagogen är ett stöd för läraren.  

 

Fritidspedagogen ska finnas som en resurs för mig.…även kunna  
ta lektioner om jag är borta. (Respondent E) 

 

 Respondent B ger uttryck för att fritidspedagogens och lärarens roll är mer jämställd. 

 

Förutom fritidsverksamheten har lärare och fritidspedagog en likvärdig 
uppgift i skolan.(Respondent B)   

 

Den gemensamma uppgiften är enligt henne att få barnen att nå de uppsatta målen samt att 

arbeta med det sociala samspelet. Även respondent C betonar hur viktig fritidspedagogens roll 

är i ett socialt helhetsperspektiv.  

 

 Fritidspedagogen lär känna barnet på ett annat sätt än vad jag som lärare gör.  
(Respondent C) 

 

 

Fyra av respondenterna (A, B, C, E) säger att fritidspedagogen ansvarar för de 

praktisk/estetiska ämnena såsom bild, idrott, musik och drama. Detta innefattar både 

planeringen och genomförandet av lektionen. Respondent D uppger att deras fritidspedagog 

inte ansvarar för något ämne. Skälet till detta är att fritidspedagogens arbetstid till största 

delen är förlagd på fritidshemmet. 

 

  Hon genomför lektioner, rättar och håller i en del utvecklingssamtal. 
 (Respondent D)  
 

Denna respondent ger också uttryck för att fritidspedagogen står för mer ”traditionella” 

arbetsuppgifter:  

 

 Hon bidrar med härliga kreativa idéer till våra temaarbeten samt  
 till våra bilduppgifter och pyssel.  (Respondent D). 
 

Alla respondenterna betonar att det är en skillnad mellan lärares och fritidspedagogens roll i 

skolverksamheten. Läraren har det yttersta ansvaret för planering och undervisning och det är 

deras ansvar att se till att eleverna når upp till de uppsatta målen.  
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 Läraren har det yttersta ansvaret för planering och genomförande av  
elevernas skolarbete samt att se till at barnen når sina mål. (Respondent C) 

 

 Fritidspedagogen tar ett större ansvar för det sociala samspelet och tar ofta hand om 

konfliktlösning eftersom de i regel har bättre kunskap inom detta.  

 

En av respondenterna (E) framhöll att hon och fritidpedagogen kunde ha lite olika roller men 

att det var oklart om det berodde på skillnader i utbildning eller i erfarenhet. 

 

Sammanfattning 

Flera respondenter (B, C, E) framhåller det positiva med att fritidspedagogen är en resurs och 

ett stöd för läraren och även kan ersätta läraren när denna av olika skäl är borta. Det 

förekommer lärare som ser fritidspedagogens och lärarens uppgift i skolan som likvärdig. 

Fritidpedagogerna ansvarar för både planering och genomförande av de praktisk/estetiska 

ämnena såsom bild, idrott, musik och drama.  

4.3 Kompetens  

 

Samtliga respondenter var överens om att fritidspedagogen har bättre kompetens inom de 

praktisk/estetiska ämnen men även konflikthantering.  

 

 Jag har lärt mig mycket om konflikthantering tack vare vår fritidspedagog.  
Dessutom är hon väldigt duktig på att få gruppen att fungera socialt. 

  (Respondent C) 
 

Respondent D svarar i överensstämmelse med respondent C och ger uttryck för att  

 

 …detta är något jag  tycker att jag som lärare att jag har fått för lite  
av i min utbildning. (Respondent D) 

 

Respondent D menar att fritidspedagog och lärare kompletterar varandra på ett bra sätt genom 

att de bidrar med olika kompetens. Ett annat sätt att komplettera varandra är att 

fritidspedagogen ansvarar för det praktiska arbetet medan läraren ansvarar för det teoretiska.  

 

Om jag har genomgång framme vid tavlan och någon/några  
elever inte förstår så kan fritidspedagogen ta ut eleven/eleverna för 
individuell genomgång (Respondent A) 
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Idrott, drama och bild var andra ämnen som nämndes som specifika ämnen där 

fritidspedagogen anses ha bättre kompetens än lärarna själva. Alla var överens om att man kan 

komplettera varandra på ett bra sätt genom ett bra samarbete och gemensam planering. 

Fritidspedagogen har ofta en djupare kunskap inom de praktiska ämnena och kan då ta ett 

större ansvar för dessa.  

 

Fritidspedagogen tror jag har lite mer yrkeskompetens när det gäller de  
praktiska ämnena. De kan även mer om konflikthantering och att arbeta  
med det sociala klimatet i barngruppen. 
(Respondent B) 

 

Respondent D framhöll att de personliga egenskaperna är avgörande för samarbetet mellan 

lärare och fritidspedagog:  

 

 Naturligtvis beror det på individerna om man kompletterar varandra eller inte 
 (Respondent D) 
 

Respondent B nämnde även att deras fritidspedagog under sin utbildning gått en särskild 

mobbning och konflikthanteringskurs vilket bidrog till stora fördelar för deras arbetslag. 

 

Sammanfattning 

Resultaten visar att samtliga lärare menar att fritidspedagogens kompetens ligger i skapande 

ämnen och konfliktlösning. 

4.4 Attityd/inställning 

 

Respondent C, D och E var av uppfattningen att fritidspedagogerna själva anser sig ha lägre 

status än lärarna. Respondent D uttryckte sig på följande sätt:  

 

 Jag tror att fritidspedagoger i allmänhet värderar sin yrkesroll lägre än  
vad lärarna gör. Däremot tror jag inte att lärare värderar fritidspedagogen  
som mindre kompetent. Det hoppas jag åtminstone inte. Vi är duktiga på  
olika saker och det bör man ta tillvara.  
(Respondent D) 
 

 

Respondent A och B ansåg däremot att statusen uppfattas som jämlik med lärarens. Samtliga 

respondenter uttrycker att lärare och fritidspedagoger har likvärdig status. 
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Sammanfattning 

Lärarna värderade inte fritidspedagogens status lägre än lärarens. Däremot trodde flera av 

respondenterna att fritidspedagogerna själva såg sin status som lägre än lärares. 

 

4.5 Analys 

Arbetslag i arbetslivet kan, enligt Nilsson (2005), definieras som en grupp. Därmed blir det 

möjligt att analysera de arbetslag som respondenterna verkar i, bl a tillsammans med 

fritidspedagoger, utifrån ett gruppsykologiskt perspektiv. Det som bl a kännetecknar en grupp 

i arbetslivet är, enligt Nilsson, att det finns en bestämd ansvars- och kompetensfördelning i 

gruppen.  

 
De väsentligaste resultaten av intervjuerna skulle kunna sammanfattas kort i ett enda stycke: 

Läraren ansvarar för den teoretiska undervisningen och planeringen. Fritidspedagogen arbetar 

med de praktiska och kreativa ämnena. Samtidigt fungerar fritidspedagogen som en resurs för 

läraren.  

 

Den företeelse som Nilsson (2005) benämner det formella systemet ger arbetslaget i 

arbetslivet dess ramar. En del av det formella systemet i skolan utgörs av de olika formella 

utbildningarna som lärare respektive fritidspedagog har. Ett sådant formellt system kan enligt 

Nilsson styra rollfördelningen i gruppen, t ex fördelningen av arbetsuppgifter. Ytterligare 

faktorer som kan styra fördelningen av arbetsuppgifter i ett arbetslag kan utgöras av den status 

som olika individer åtnjuter. Enligt Nilsson utövas status och makt i en grupp inom ramen för 

en ömsesidig relation eller ett samarbetsprojekt där alla parter uppfattar och accepterar att 

någon av parterna styr över andra individer. I min studie har jag funnit att fritidspedagogen i 

de flesta arbetslag fungerar som resurs, eller hjälplärare. För detta har läraren inget stöd i det 

formella systemet. Vad är då skälet till att lärarna kan se fritidspedagogen som en resurs att 

täcka upp bl a egen frånvaro? En möjlig tolkning kan vara skillnader i status och makt mellan 

lärare och fritidspedagog. Det krävs då att alla parter i gruppen accepterar denna skeva 

fördelning av status och makt. I min studie fann jag att tre av respondenterna menade att 

fritidspedagogerna själva anser sig ha lägre status än lärarna. Trots att respondenterna i 

studien tydligt framhåller att lärares och fritidspedagogers status är likvärdig så drar jag ändå 

slutsatsen att det finns statusskillnader mellan lärare och fritidspedagoger. Dessa 

statusskillnader kan uppfattas som omedvetna normer (Nilsson 2005) och kan förklara att 

lärarna kan göra anspråk på fritidspedagogen som en extra resurs eller hjälplärare. 
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5 Diskussion 

Studien syftar till att undersöka hur lärare ser på fritidspedagogens yrkesroll i skolan. Studien 

genomfördes genom att frågeformulär skickades till ett antal olika lärare. Resultaten har 

sammanförts under fyra olika teman: samarbete, fritidspedagogens roll/ansvar/arbetsuppgifter, 

kompetens och attityd/inställning. I detta avsnitt diskuteras resultatet med utgångspunkt från 

den befintliga forskningen på området.  

 

5.1 Samarbete 

 
Resultatet visar att flertalet respondenter i undersökningen deltog i någon form av planering 

tillsammans med fritidspedagogen. Det framgår också att fritidspedagogen har fått en viktig 

roll i arbetslaget även om det är tydligt att det är läraren som har det yttersta ansvaret i 

planeringen, möjligen med undantag för de praktisk/estetiska ämnena.  

 

En studie av Johansson (1999) visar att gemensam planering är ovanlig. Även Calander 

(1999) menar att det helt saknas gemensam planering mellan fritidspedagoger och lärare på de 

skolor han undersökt. Johansson (1999) skriver vidare att om fritidspedagogen inte deltar i 

någon planering är det lätt att de hamnar utanför lärargemenskapen. De refererade studierna 

genomfördes i slutet på 1990-talet. Nu, nästan 10 år senare tyder mina resultat på att det har 

skett en utveckling på så sätt att samarbetet har utvecklats och att fritidspedagogen har fått en 

viktigare roll i arbetslaget. Fortfarande är det dock tydligt att det är läraren som har det 

yttersta ansvaret i planeringen, möjligen med undantag för de praktisk/estetiska ämnena. 

Enligt Torstensson –Ed & Johansson (2000) anses dessa ämnen i regel inte lika viktiga av 

lärarna.  

 

Resultaten visar att gemensam utvärdering upplevs som viktig av lärarna och att man faktiskt 

avsätter viss tid för detta även om den kan upplevas otillräcklig. Enligt Ohlsson (1996) kan 

arbetslaget vara en grund för gemensam utveckling och lärande. Genom att föra diskussioner 

om aktiviteter och det vardagliga arbetet skapar man en gemensam reflektion som möjliggör 

att man lär av varandra. Studiens resultat tyder alltså på att det finns en utvecklingspotential 
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beträffande fritidspedagogens yrkesroll genom arbetet med gemensam utvärdering och 

reflektion. 

 

Studien visar att samarbetet mellan lärare och fritidspedagoger uppfattas som något i grunden 

positivt. Alla menade att det är bra att vara en extra vuxen i klassrummet för att kunna stötta 

upp där det behövs, och att det är positivt att ha någon i klassen som kan se skeenden med 

andra ögon. Hansen (1999) menar att problematiken med ett närmre samarbete mellan 

fritidspedagog och lärare är att läraren kan känna sig observerad av fritidspedagogen, och vara 

rädd för att göra ”fel” eller göra bort sig. Inget i studiens resultat bekräftar denna tes.  

 

5.2 Roll ansvar uppgift 

 
Flera respondenter i studien framhåller det positiva med att fritidspedagogen är en resurs och 

ett stöd för läraren. Fritidspedagogen kan också ersätta läraren när denna av olika skäl är 

borta. Detta tyder på att fritidspedagogen betraktas som hjälplärare vilket resulterar i att 

fritidspedagogen får en dubbel yrkesroll eftersom hon då fungerar både som fritidspedagog 

och lärare. Studien visar dock att det förekommer lärare som ser fritidspedagogens och 

lärarens uppgift i skolan som likvärdig. 

 

Hansen (1999) påpekar att fritidspedagogrollen är luddig och otydlig. Fritidspedagogyrket är 

till skillnad från läraryrket ett ganska okänt yrke med otydliga mål och man är inte säker på 

yrkets egentliga syfte. Hansen pekar också på risken att fritidspedagogen blir en hjälplärare 

till den riktiga läraren i klassen. Resultatet av studien bekräftar risken att fritidspedagogen 

betraktas som hjälplärare. Flising (1995) påpekar att fritidspedagogen istället skulle kunna 

ägna sig åt att arbeta med barnens sociala lärandeprocess på ett praktiskt och kreativt sätt, 

vilka är de centrala delarna i fritidspedagogens kompetens.    

 

Respondenterna i studien har uppgivit att deras fritidpedagoger ansvarar för både planering 

och genomförande av de praktisk/estetiska ämnena såsom bild, idrott, musik och drama. På så 

sätt profilerar fritidspedagogen sin yrkeskompetens. Genom att fritidspedagogen fokuserar på 

de praktisk/estetiska ämnena kan de sägas komplettera lärarnas mer teoretiska 

utgångspunkter. Hansen (1999) bekräftar detta synsätt. Enligt honom betonar lärarna de 

praktiska inslagen samt omsorg som de väsentliga inslagen i fritidspedagogrollen. Även 
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Calander (1999) framhåller att fritidspedagogen kompletterar skolundervisningens teori med 

praktiskt estetiska ämnen. 

 

Frågan är då om arbetslagsmodellen innebär ett hot mot vidareutvecklingen av 

fritidspedagogens yrkesroll. Som tidigare framhållits finns det i min studie tecken på att lärare 

ser fritidspedagogen som en hjälplärare, en extra resurs i klassen. Denna resurs är mycket 

uppskattad vilket naturligtvis leder till en risk för konservering av yrkesrollen.  

 

Flera forskare menar att arbetslagsmodellen inte enbart är positiv för fritidspedagogernas 

yrkesroll. T ex säger Ursberg (1996) att arbetslaget kan utgöra ett hot mot utvecklingen av 

fritidspedagogens yrkesroll. Calander (1999) menar att samarbetet kan bromsa utvecklingen 

av yrkesrollen.  Det finns dock inga kommentarer från respondenterna i min studie som tyder 

på någon medvetenhet om denna risk.  

 

Mina resultat visar att det saknas såväl vägledning som handledning. Stöd från ledningen är 

heller inget som förekommer. Munkhammar (2001) framhåller styrkan i de olika diskurserna 

som döljer sig bakom lärar- respektive fritidspedagogrollen och att det krävs vägledning och 

handledning för att samverkan i arbetslag ska bidra till förändring och utveckling. Det finns 

inget i min studie som tyder på någon medvetenhet om dessa förutsättningar.  

 

5.3 Kompetens 

 
Denna studie visar entydigt att lärare är överens om att fritidspedagogens kompetens ligger i 

skapande ämnen och konfliktlösning. Hansen (1999) får samma resultat i sin studie som visar 

att lärare anser att fritidspedagogen har en större förmåga än andra pedagoger att organisera 

och genomföra praktiska aktiviteter.  I samma studie framhåller dock fritidspedagogerna att 

de fått för lite av praktiska inslag i utbildningen och betonar istället att deras huvudkompetens 

ligger inom pedagogik och barns sociala utveckling. Okunskapen om fritidspedagogens 

faktiska kompetens enligt såväl min som andra studier kan naturligtvis ytterligare bidra till att 

fritidspedagogens yrkesroll blir otydlig. 
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5.4 Attityd 

Respondenterna i studien värderade inte fritidspedagogens status lägre än lärarens. Däremot 

trodde flera av respondenterna att fritidspedagogerna själva såg sin status som lägre än 

lärares.  

 

Enligt Hansen (1999) anser såväl fritidspedagoger som lärare att fritidspedagoger har lägre 

status. Studien bekräftar inte denna tes vad avser lärares syn på fritidspedagogens status. En 

möjlig slutsats av detta kan vara att fritidspedagogens, i egna ögon, låga status kanske mer 

beror på egen nedvärdering snarare än på övriga pedagogers syn på rollen. 

 

5.5 Framtida utveckling av yrkesrollen som fritidspedagog 

Utredningen om en ny lärarutbildning (SOU 2008:109) har funnit att yrkesrollen som 

fritidspedagog är otydlig och nämner bl.a. att fritidspedagogerna kommit att verka som 

hjälplärare. Enligt utredningens förslag kommer såväl lärare som fritidspedagoger att få en 

gemensam grundutbildning som grundlärare. Det kommer att finnas fyra olika inriktningar för 

grundlärare varav en har inriktning mot fritidshemmen. Genom att utredningen nu föreslår en 

reformering av lärarutbildningen blir det intressant att de närmsta åren följa utvecklingen och 

se om otydligheten i rollen som fritidspedagog kommer att försvinna. Frågan är också om 

rollen blir mer jämställd med lärarens. Resultatet av den nya utbildningen blir ett praktisk test 

på styrkan av den faktor som Hansen (1999) lyfter fram, socialiseringen in i en yrkeskultur. 

Kommer lärare och redan yrkesverksamma som möter studenten under studietiden att 

förmedla sådana signaler att en ny jämlik yrkesidentitet skapas för fritidspedagogerna eller 

kommer den gamla positioneringen leva kvar? 

5.6 Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka lärarnas syn på fritidspedagogens yrkesroll i skolan. Min 

studie tyder på att samarbetet mellan lärare och fritidspedagog har utvecklats under det 

senaste decenniet och att fritidspedagogen har fått en viktigare roll i arbetslaget. Samarbetet 

framhålls av lärare som något i grunden positivt. Fortfarande är det dock tydligt att det är 

läraren som har det yttersta ansvaret i planeringen, möjligen med undantag för de 

praktisk/estetiska ämnena.  

 



   
 

  31 

Studien visar också att lärarna anser att fritidspedagogen kompletterar skolundervisningens 

teori med arbete inom praktiskt estetiska ämnen. Fritidspedagogen betraktas också som är en 

resurs och ett stöd för läraren och kan även ersätta läraren när denna av olika skäl är borta. 

Risken med detta är dels att fritidspedagogen betraktas som hjälplärare, dels att yrkesrollen 

blir otydlig. Okunskapen om fritidspedagogens faktiska kompetens enligt såväl min som 

andra studier kan ytterligare bidra till att fritidspedagogens yrkesroll blir otydlig. 

 

Eftersom den extra resurs som fritidspedagogen utgör är mycket uppskattad finns risken för 

konservering av yrkesrollen. Dock indikerar studien att det finns en utvecklingspotential 

beträffande fritidspedagogens yrkesroll genom arbetet med gemensam utvärdering och 

reflektion. 

 

Svaret på frågan som jag ställde redan i rubriken till denna rapport blir att fritidspedagogen 

visserligen betraktas som kollega med sin specifika kompetens men att han/hon också, av 

respondenterna i min studie, betraktas som en hjälplärare. Jag har analyserat resultaten ur ett 

gruppsykologiskt perspektiv och funnit en möjlig förklaring till detta, nämligen skillnader i 

status och makt mellan lärare och fritidspedagog, skillnader som accepteras av båda parter. 

Dessa statusskillnader kan uppfattas som omedvetna normer (Nilsson 2005) och kan förklara 

att lärarna kan göra anspråk på fritidspedagogen som en extra resurs eller hjälplärare. En 

intressant fråga för framtiden är om den nya lärarutbildningen, med omfattande gemensamma 

inslag, kommer att förändra denna statusskillnad så att fritidspedagogen kommer att betraktas 

som fullvärdig kollega till läraren. 
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 Bilaga 1  
 
Frågeformulär 
 
Ålder……… 
 
Antal år i läraryrket........ 
 
Antal elever på skolan……… 
 
Lärare i åk………….. 
 
Vilka yrkesroller ingår i ditt arbetslag?............ 
 
 
Samarbete 
 

• På vilket sätt samarbetar du med fritidspedagogen vid planering av lektioner? 
 
• På vilket sätt samarbetar du med fritidspedagogen vid genomförandet av lektioner? 

 
• På vilket sätt samarbetar du med fritidspedagogen vid utvärdering av lektioner? 
 
• Upplever du samarbetet med fritidspedagogen som positivt? På vilket sätt anser du att 

det är positivt? Om inte ge exempel på varför? 
 

• Uppfattar du att samarbetet med fritidspedagogen i ditt arbetslag tillför  fördelar för 
skolverksamheten? Om du svarar ja - på vilket sätt? Om inte – varför? 

 
• På vilket sätt tillför samarbetet med fritidspedagogen i ditt arbetslag fördelar för 

skolverksamheten jämfört med en verksamhet utan fritidspedagog? 
 

• Vad tycker du är viktigt för att samarbetet ska fungera mellan lärare och 
fritidspedagog?  

 
 
Rollen/arbetsuppgifter/ansvar 
 

• Vad anser du att fritidspedagogen har för uppgift i skolverksamheten? 
 

• Vilka arbetsuppgifter har fritidspedagogen i ert arbetslag? 
 
• Ansvarar fritidspedagogen i ert arbetslag för något/några ämnen? I så fall vilket/vilka? 

 
• Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan lärares och fritidspedagogers roll i 

skolverksamheten enligt din uppfattning?  
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Kompetens 
 
• Anser du att de fritidspedagoger du samarbetar med har en specifik yrkeskompetens? I 

så fall vilken? 
 
• Anser du att de fritidspedagoger du samarbetar med har specifik yrkeskompetens du 

som lärare saknar? I så fall vilken? 
 

• Ge exempel på situation/situationer där fritidspedagogen har tillfört specifik kunskap 
 
• Anser du att lärare och fritidspedagoger i allmänhet kompletterar varandra genom att 

de har olika yrkeskompetens? Motivera/utveckla gärna svaret 
 

•  
Attityd/inställning 
 

• Hur tror du fritidspedagoger i allmänhet värderar sin status i förhållande till 
läraryrket? 

 
 


