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 Sammanfattning  
 
Bakgrund  
Sedan fritidshemmet integrerades med skolan har fritidspedagogerna haft svårt att behålla sin 
yrkesidentitet (Ursberg, 1996). Deras roll i skolan är i många fall otydlig och diffus för såväl 
dem själva som för utomstående betraktare (Hansen, 1999). Vi vill med denna studie 
synliggöra fritidspedagogens funktion då vi tror att det kan styrka fritidspedagogens 
yrkesidentitet. 
 
Syfte  
Studiens syfte är att synliggöra fritidspedagogers funktion i skolan. Vilka arbetsuppgifter får 
de? Hur de upplever att deras kompetens tas till vara? Påverkar deras utbildning vilka 
arbetsuppgifter de får?  
 
Metod  
Studien har genomförts med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi har insamlat våra 
data genom enkäter med fyra öppna frågor. Enkäterna har analyserats med 
meningskategoriserings- och ad hoc metoden. Därefter har vi bearbetat våra resultat i SPSS 
14.0. I de fall då vi har fått intressanta kvantitativa resultat som kan peka på vad 
fritidspedagoger har för funktion har vi återgått till enkäterna för en djupare och mer 
kvalitativ analys.  
 
Resultat  
Vår studie visar att fritidspedagogers vanligaste arbetsuppgifter inom skolan är praktiskt- 
estetiska ämnen samt att fungera som en vikarie/hjälpresurs. Resultaten tyder på att det är 
minst vanligt att fritidspedagogers arbetsuppgifter i skolan inriktar sig mot stödjande av 
enskilda elever eller social utveckling på gruppnivå. Studien visar att ca 80% av 
fritidspedagogerna i vår studie anser sig ha kompetens för samtliga av sina arbetsuppgifter. En 
stor del (45%) av fritidspedagogerna anser sig ha kompetens inom ett eller flera områden som 
de inte kan nyttja under skoltid. Fritidspedagogers funktion och arbetsuppgifter i skolan 
påverkas av vilken inriktning deras högskoleutbildning har. Fritidspedagoger med 
fritidspedagogsinriktad högskoleutbildning nyttjas i hög grad som buffert i verksamheten. De 
har även monopol på arbetsuppgifter som riktar sig mot elevers sociala utveckling i grupp. 
Fritidspedagoger med förskole- och lärarinriktad utbildning har flest arbetsuppgifter inom 
praktiskt- estetiska ämnen. Fritidspedagoger med lärarinriktad utbildning har monopol på 
arbetsuppgifter som syftar till att stödja enskilda elevers kunskapsutveckling och nyttjas minst 
som buffert i skolans verksamhet. 
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Inledning 
 
Sedan fritidshemmet integrerades fysiskt i skolan under slutet av 80-talet och framåt har 
fritidspedagogens yrkesroll blivit allt mer luddig och svårdefinierad. Detta upplevs såväl av 
fritidspedagogerna själva som av de pedagoger som de samarbetar med i skolans verksamhet 
(Calander, 1999; Hansen, 1999).  
 
Vår studies syfte är att synliggöra fritidspedagogens funktion i skolan. Ur ett 
samhällekonomiskt perspektiv kan denna studie vara intressant då den kan synliggöra hur 
fritidspedagogen som tillgång tas tillvara i skolverksamheten. Nyttjas fritidspedagogers 
kompetens på bästa sätt sett ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv? 
 
Som blivande fritidspedagoger bygger vårt personliga intresse för att göra denna studie på att 
vi frågar oss vad som förväntas av oss som fritidspedagoger i skolans verksamhet. Vi frågar 
oss om fritidspedagoger bidrar till den pedagogiska verksamheten i skolan eller om de bara 
används som ”springpojkar”? Tar skolan vara på de kompetenser som fritidspedagogerna har 
från sin utbildning?  
 
Mycket forskning har gjorts om fritidspedagoger, fritidshem och fritidshemmets samverkan 
med skolan genom åren. Forskningen har bland annat inriktat sig mot hur fritidspedagoger, 
lärare och förskollärare uppfattar varandras kompetens och funktion i skolan samt hur 
samarbetet dem emellan har utvecklats. Dock har ingen studie, som vi har kunnat finna, gjorts 
om vilka arbetsuppgifter en fritidspedagog faktiskt har i skolverksamheten och hur de 
uppfattar sin kompetens i förhållande till sina arbetsuppgifter. Vi har inte heller funnit någon 
forskning som undersökt om fritidspedagoger får olika sorters arbetsuppgifter beroende på 
vilken utbildning de har.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ta reda på vad fritidspedagoger har för funktion i grundskolans 
verksamhet. 
 

• Vilka är fritidspedagogernas arbetsuppgifter i skolans verksamhet? 
• Anser fritidspedagogerna att deras arbetsuppgifter motsvarar deras kompetens? 
• Påverkar fritidspedagogernas utbildning vilka arbetsuppgifter de får? 
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Historia 

Fritidspedagogers historia 
Under olika perioder av fritidshemmets existens har personer från olika yrkeskategorier och 
utbildningsbakgrunder arbetat där. De allra första fritidspedagogerna var volontärarbetande 
kvinnor från överklassen samt olika hantverkare. Deras arbetsuppgifter var att lära barnen vett 
och etikett, samt ett hantverksyrke som de sedan kunde tjäna sitt uppehälle på (Johansson, 
1992).  
 
När den allra första samverkan mellan fritidshemmet och skolan uppkom i början på 1900-
talet började även folkskollärare, slöjd- och hushållslärare och småskollärare att gå in i 
fritidshemsverksamheten för att dryga ut sina magra löner. Nu arbetade löntagare med 
frivilligarbetare och pedagogiskt utbildade och outbildade sida vid sida (Hansen, 1999).  
 
När fritidshemmet och skolan skiljdes under 1940-talet försvann en mycket stor del av 
skolans personal från fritidshemmet. Denna lucka fylldes av förskollärare. Redan då var det 
många av förskollärarna som önskade få fördjupad utbildning i hur man arbetar med de äldre 
barnen på fritidshemmet. På 50-talet varierades skoldagens längd, vilket ökade samhällets 
behov av barntillsyn. Först på 60-talet, då kvinnor på allvar efterfrågades på arbetsmarknaden 
tog den kommunala utbyggnaden av barnomsorgen ordentlig fart och ett krav på utbildad 
personal på eftermiddagshemmet uppstod (Kyle, 1990).  
 
Den första utbildningen för dem som arbetade på fritidshemmet inrättades 1964 och begreppet 
fritidspedagog uppstod. Redan när utbildningen skapades var fritidspedagogutbildningens 
status oklar (Johansson J-E, 1986). Det första året genomfördes utbildningen ihop med 
förskollärarutbildningen, men från andra året flyttades den samman med vårdutbildning i 
yrkesskolan, trots att Sveriges fritidspedagogers förening som bildades vid den tiden hävdade 
att fritidspedagogutbildningen var en lärarutbildning. Anledningen till att fritidspedagog-
utbildningen såg ut som den gjorde berodde dels på att det var billigare att hålla den på 
yrkesskolor, dels att högskolan inte hade plats och dels att man inte ville att den skulle 
konkurrera med ungdomsledarutbildningen. Trots att fritidspedagogerna arbetade med samma 
barn som lärarna, var samarbete inte en självklarhet. Många fritidspedagoger genomförde 
därför sin praktik på förskolan.  
 
Fritidspedagogutbildningen blev 1977 en högskoleutbildning. Den utformades då med 
förskollärarutbildningen som förebild (Johansson J-E, 1986). Utbildningen bestod av barn- 
och ungdomspsykologi, metodik och pedagogik (Ursberg, 1996). 
 
År 2001 gjordes fritidspedagogers, lärares och förskollärares utbildning om. Idag kallas 
fritidspedagogutbildningen för ”Lärarutbildning med inriktning mot fritidshem”. Syftet med 
dessa nya utbildningar är att fritidspedagoger, lärare och förskollärare ska ha ett gemensamt 
utbildningsområde som ger dem samma kompetens och diskurs. Tanken med den nya 
utbildningen är att pedagoger från olika yrkeskategorier skall kunna samarbeta på lika villkor 
och därmed underlätta samverkan mellan de olika verksamheterna och därigenom barns 
livslånga lärande (Prop. 1999/2000. 135).  
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Fritidspedagogers samverkan med skolverksamheten 
Sedan det första fritidshemmet öppnades har det funnits olika perioder då fritidshemmet har 
samarbetat med och kompletterat skolan och andra då de har varit två helt skilda 
verksamheter.  
 
Det första fritidshemmet, som då kallades arbetsstuga öppnade 1887. Det drevs av en 
filantropisk tanke att hjälpa fattiga barn att hjälpa sig själva ut fattigdomen genom att lära dem 
hederligt folkvett och kunskaper i ett hantverksyrke.  
 
I början på 1900-talet började folkskollärarna få allt mer kritik för det ökande antalet 
”vanartade” barn som urholkade deras yrkeskårs auktoritet. De fick dem att öppna ögonen för 
den positiva förändring som skedde med de barn som gick på arbetsstugan. Därför stödde de 
verksamheten och ville ta del i bestämmandet av vilka barn som skulle få komma till 
arbetsstugan. Arbetsstugorna ansågs kunna rusta barnen för mötet med skolan och göra dem 
mer mottagliga för skolundervisning. Samarbete med arbetsstugan kunde därmed hjälpa 
folkskolan att återta auktoriteten som den förlorat. Av denna anledning fick arbetsstugan sin 
första form av pedagogisk bekräftelse från skolans värld (Rohlin, 1996). Genom samarbete 
mellan skolan och fritidshemmet skapades konceptet helhetsperspektiv eller heldagsomsorg 
anseende fostran och lärande. Folkskolan anammade efter hand leken som ett instrument för 
moralisk fostran och i arbetarhemmet blev böcker mer flitigt använda. Men samarbetet och 
det pedagogiska utbytet mellan skola och arbetsstuga vilade på intet vis på jämställda villkor. 
När skolan ansåg att det fanns en konkurrens mellan slöjden inom skolan och inom 
arbetsstugan tydliggjorde arbetsstugan att man inte på något sätt hade för avsikt att konkurrera 
med skolan. Man menade att arbetsstugans slöjd var av annan sort än den som undervisades 
på skoltid, samt att man ville fortsätta folkskolans forstringsarbete och därför skulle betraktas 
som folkskolans trogna medhjälpare (Ursberg, 1996). 
 
År 1944 separerade skolan och arbetsstugan sina verksamheter. En orsak som anses ligga 
bakom detta är att folkskolan själva infört bespisning, lek, gymnastik och slöjd, vilket 
konkurrerade ut arbetsstugan. Samhällsförändringar under denna tidsperiod bidrog till att 
fritidshemmet mer orienterade sig mot barnens fria tid (Olsson, 1999). Separationen berodde 
på att helhetssynen på lärande och social och moralisk utveckling försvann från skolan. 
Istället knöts fritidshemmet närmare förskolan under denna tid då många av förskolans 
pedagoger gick in i fritidshemmets verksamhet (Rohlin, 1996).  
 
När fritidspedagogutbildningen skapades 1964 blev fritidshemmets syfte att stödja hemmet, 
men återigen även skolan, nu genom att grundlägga och utveckla barnens positiva inställning 
till skolan. Omsorgen innebar nu exempelvis att hjälpa barnen att passa tider, göra läxor med 
mera.  
 
På 1970-talet kom flera stora statliga utredningar av skolan och barnomsorgen. 
Barnstugeutredningen, SOU 1972:26, 1972:27, 1974:42 och 1975:67, som pågick under fler 
år var en av dem.  Den del av utredningen som handlade om barns fritid, SOU 1974:42, 
behandlade även skolans och fritidshemmets samverkan (Allmänna råd, 1999:2). Denna 
utredning kan man säga ligger som grund för ett första trevande närmandet mellan skola och 
fritidshemmet då den för ett kort tag skapade en ny form av fritidshemsverksamhet som 
innebar att fritidshemmet fick lov att nyttja låg- och mellanstadieskolans lokaler efter skoltid. 
Modellen slog dock aldrig igenom men man kan säga att detta utgjorde första kontakten 
mellan skola och fritidshem (Hansen 1999). SIA-utredningen är ändå den utredning som har 
haft störst påverkan på skolan och fritidshemmets närmande, då den bland annat ledde till 
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decentraliseringen, vilket innebar att man omfördelade makten och ansvaret för skolornas 
arbetssätt från staten till skolorna. SIA-utredningen ledde till en tätare kontakt mellan skola 
och fritidshemmet då fritidshemmet föreslogs som en önskvärd samarbetspartner till skolan. 
Motiven till dessa utredningar var såväl ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska. Man 
kan se en förskjutning av motivet för samverkan mellan skolan och barnomsorgen från en 
ideologisk version av ”det goda samhället” under den tid då Sveriges ekonomi var god, till en 
praktisk och ekonomisk version då ekonomin försämrades under 80- och 90-talet. Man kan 
säga att den egentliga samverkan mellan fritidshemmet och skolan började i slutet på 80-talet 
(Hansen). 
 
Fritidshemmet definierades 1995 som en del av skolbarnomsorgen. Ansvaret för 
fritidshemmet flyttades till Utbildningsdepartementet 1996. 1998 fick skolan en ny läroplan 
(Lpo, 94) som innefattar både förskoleklass, fritidshem och skola. Samtidigt fick 
fritidshemmet Allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet (Allmänna råd, 1999:2).  
 
Som fritidspedagog kan man idag ha arbetsuppgifter inom både fritidshemmets och skolans 
verksamhet. Fritidshemmets integrering i skolan har gjort att fritidspedagogers kompetens har 
blivit mer undervisningsinriktad och setts som en länk mellan skolundervisningens teoretiska 
och praktiska användning (Calander, 1999). 

Hur ser det ut för fritidspedagogerna idag?  
Idag kan man fortfarande se att fritidshemmet innehåller personal från många olika 
yrkeskategorier och med olika utbildningsformer. Fritidspedagoger, lärare med inriktning mot 
fritidshem, lärare, förskollärare, barnskötare och fritidsledare kan alla bli anställda på en 
fritidspedagogstjänst och ha arbetsuppgifter både på fritidshemmet och i skolans verksamhet. 
Enligt Skolverkets statistik 2006/2007 finns det i Sverige 2202 pedagoger med 
högskoleutbildning som tjänstgör som fritidspedagoger i skolverksamheten (Skolverket, 
2007a).  
 
Det finns en klar mottsättning mellan de pedagogiska och ekonomiska mål som ligger bakom 
fritidshemmets integrering i skolan och att fritidspedagogerna och fritidshemmet har tjänat 
minst på integreringen (Rohlin, 1996). En av de negativa konsekvenserna som 
fritidspedagogerna fick vid integreringen var de dubbla, eller schizoida arbetsroller som både 
lärare och fritidspedagog, där man under skoltid skall avgränsa och kontrollera barns frihet i 
styrda aktiviteter och sedan stimulera barns egna aktiviteter på fritidstid (Calander, 1999). 
Många fritidspedagoger upplever att skolan tar så mycket tid och kraft att man inte orkar med 
fritidsverksamheten med följd att den verksamheten utarmas (Flising, 1995). Eftersom 
fritidshemmets verksamhet är som mest känslig för samhällsförändringar och inte är 
obligatorisk och därmed inte har stöd av en läroplan, kursplaner och uppnåendemål, har den 
lägre status och kan riskera att fungera som en ekonomisk buffert, som personal- och 
resursutnyttjande under skoltid (Rohlin, 1996). 
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Forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Definitioner 
Vi har i vår studie använt oss av begrepp som vi vill förtydliga, genom att innebörden och 
användandet av dessa förklaras. 
 
I de fall då vi vill särskilja fritidspedagogerna på grund av de olika högskoleutbildningar de 
har förtydligar vi det genom att förklara om det gäller förskollärarinriktad utbildning, 
lärarinriktad utbildning eller fritidspedagogsinriktad utbildning. 
 
Med begreppet skolverksamhet eller skolan menas den obligatoriska verksamheten i 
grundskolan samt förskoleklassen.  
 
Ordet kompetens definieras som kunskap vilket har förvärvats genom erfarenhet, utbildning 
och förmåga att genomföra arbetsuppgiften (Malmström, Györki & Sjögren, 2002). Vi har 
valt att även inkludera begreppet vilja i definitionen av kompetens. Maltén (2003) menar att 
pedagogernas motivation är en viktig del i deras utförande av sina arbetsuppgifter. Han anser 
att om man inte har viljan till att utföra en uppgift så kommer man inte utvecklas i sitt arbete. 
Att utveckla sitt arbete är detsamma som att behålla, utveckla och hålla sin kompetens vid liv.  
 
När vi använder oss av begreppet överskottskompetens menar vi att fritidspedagogen 
antingen:  
a) Förfogar över mer kompetens inom ett område än vad den av ekonomiska, tidsmässiga eller 
andra yttre ramar kan ge uttryck för i den pedagogiska verksamheten under skoltid.  
b) Har kompetens inom något område som hon eller han inte har någon arbetsuppgift inom. 
 
Med begreppet yrkesfunktion menar vi vad fritidspedagogernas arbetsuppgifter har för syfte i 
skolan. 
 
Begreppet buffert innebär att fritidspedagogen har som syfte att stödja läraren genom att anta 
en underställd roll som ”hjälpreda”.   

Fritidspedagogkompetens  
Fritidspedagoger uttrycker att deras kompetens finns inom det pedagogiska/psykologiska 
kunskapsområdet där social fostran, att lära gruppen och individen att ta hänsyn och att skapa 
ett bra klimat i gruppen är centrala begrepp (Ursberg, 1996). Fritidspedagogerna anser sig 
vara mer inriktade på att stödja barnens utvecklande av eget ansvar och självständighet än 
lärarna, de menar också att de på ett annat sätt än lärarna använder sig själva som förebild 
(Hansen, 1999).  Fritidspedagogerna själva nämner ingenting om kompetenser inom specifika 
ämnesområden utan ser sig som stöd för barns generella lärande, främst inom det sociala 
området. De ser inte heller omvårdnad som huvudsidan av sin kompetens, utan mer som en 
nödvändig baskunskap för sitt yrkesutövande som man utvecklar en kompetens runt. 
Flexibilitet, lyhördhet, förmåga att tolka och förstå barnen, stötta dem i sin utveckling, såväl 
enskilt som i grupp, och att lösa konflikter anser fritidspedagogerna är deras främsta 
kompetenser (Ursberg, 1996; Hansen, 1999). Förmågan att kunna anpassa sitt handlande efter 
barnens situation är något som även betonas av Johansson, I (1986).  
 
Fritidspedagogskompetens uppfattas på olika sätt beroende på vem som ser på den. Lärare ser 
omvårdnad, men framför allt fördjupad ämneskunskap och ämnesdidaktisk kunskap inom 
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exempelvis praktisk- estetiska ämnen som fritidspedagogens största kompetens (Hansen, 
1999; Calander, 1999). Hansen nämner även natur som ett ämne som lärarna anser att 
fritidspedagoger har kompetens i. 
 
Synen på fritidspedagogerna som pedagoger med kompetens inom det sociala området har 
förändrats till att de ses mer som undervisare, vilket har ställt dem inför ett dilemma. Deras 
yrkesidentitet framstår som väldigt kluven, i kläm mellan fritidshemmet och skolan. Detta gör 
att definitionen av fritidspedagogens kompetens blir luddig och svårbegriplig (Hansen, 1999; 
Calander, 1999). 

Professionella revir 
Yrkesgrupperna fritidspedagoger och grundskollärare kommer från två skilda världar i sin syn 
på pedagogisk verksamhet. Skolan av tradition har genomsyrats av krav och disciplin medan 
kraven inte funnits på fritidshemmet, utan man har strävat efter gemenskap och att frambringa 
en varm miljö (Ursberg, 1996). De olika synsätten skapar ett behov hos både lärare och 
fritidspedagoger att hålla kvar ”sitt” synsätt, där den egna kompetensen tas tillvara i de 
arbetsuppgifter som den enskilda pedagogen gör för att kunna känna tillfredsställelse med sitt 
arbete (Persson, 1998).  
 
Efter att samverkan infördes mellan de två yrkesgrupperna har fritidspedagogerna haft svårt 
att behålla sitt ”professionella revir”. Yrkesfunktionen ur deras perspektiv som varit värdefull 
utifrån deras kompetens har försvagats och har på så sätt fått en inriktning mot en 
hjälplärarfunktion (Calander, 1999). Fritidspedagogen har gått från sitt ”revir” in på lärarens, 
där läraren har ansvaret över verksamheten. Att fritidspedagogen kommer in på lärarnas 
”revir” uppmärksammar läraren genom att ”hälsa” fritidspedagogen välkommen till sitt 
klassrum. Dessutom har läraren den starkare rollen mellan yrkesgrupperna vilket innebär att 
lärarens åsikter om hur man bör organisera verksamheten blir mer regel än undantag, med 
motivationen att ”skolan är viktig”. Detta leder till att fritidspedagogerna i många fall godtar 
”lärarmodellen”, vilket också innebär att många fritidspedagoger låter bli att göra sig hörda 
utan ger lärarna tolkningsföreträde i verksamheten (Hansen, 1999).  
 
Lärare och fritidspedagoger har olika syn på samma situation, vilket inverkar på deras 
uppfattning av fenomenet samt val av arbets- och undervisningsmetoder. Av tradition har 
lärarna varit vana att arbeta ensamma och har planerat verksamheten därefter. För 
fritidspedagoger har samarbete och diskussion varit metoden för att hitta lösningar och 
tillvägagångssätt för sin verksamhet (Hansen, 1999). Diskursens betydelse blir tydlig i och 
med att lärare och fritidspedagoger inte använder samma ord för samma sak. Därmed 
påverkas förmågan att samverka mellan de två yrkesgrupperna när en gemensam 
begreppsuppfattning inte finns (Munkhammar, 2001). Bristen på kunskap om varandras sätt 
att uttrycka sig bidrar till en ökad klyfta mellan yrkesgrupperna. Missförstånd blir därmed 
vanliga då fritidspedagoger och lärare tar för givet och inte reflekterar över sin egen tolkning 
av situationen, samt att de inte funderar över sitt eller den andres tillvägagångssätt. 
Missförstånden skulle kunna avvärjas genom en levande diskussion mellan fritidpedagoger 
och lärare där de försöker hitta gemensamma tolkningar av begreppen (Hansen, 1999). 
 
Något måste göras för att höja fritidspedagogens status i skolan. En sådan förändring är 
möjlig genom att fritidspedagogernas kompetens blir tydligare och mer framträdande i deras 
yrkesroll (Calander, 1999; Hansen, 1999). Calander framhåller att skolan och fritidshemmet 
bör gå från ”sambo” till ”särbo” för såväl barnens som pedagogernas bästa, medan Hansen 
anser att fritidspedagogen borde få en roll som lärare i social kompetens.  
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Fritidspedagogernas funktion i skolans verksamhet 
Forskare har olika uppfattningar om vad fritidspedagogen har för funktion i skolan och 
förhållningssätt till arbetet i skolan. Man kan se tre olika huvuddrag av funktioner; 
elevstödjande funktion, hjälplärarfunktion och en funktion som är individuellt anpassad 
utifrån varje enskild fritidspedagogs intresse och kompetens. Dessa kategorier täcker i stora 
drag de uppfattningar som lyfts fram av forskare. 

Elevstödjande funktion 
Fritidspedagoger som har en elevstödjande funktion får arbetsuppgifter vars syfte är att öka 
variationen av didaktiska undervisningsmetoder. Det sker exempelvis genom att barnen får 
extra stöd, och genom att fritidspedagogen ansvarar i undervisningen för den sociala 
utvecklingen hos barnen. De får under skoltid ta hand om de barn som inte klarar av att vara 
med i verksamheten under en kortare eller längre tid. Anledningen till att fritidspedagogen får 
denna funktion är att fritidspedagogerna anser att lärarna har monopol på ”inlärningsbiten” 
(Munkhammar, 2001). 

Utfyllnad/hjälplärarfunktion 
Fritidspedagogernas syn på lärarens ensamrätt till undervisning medför att läraren inte 
behöver ändra sitt sätt att undervisa och fritidspedagogen blir mer av en ”hjälpgumma” till 
läraren (Munkhammar, 2001). Denna åsikt har även Calander (1999). Hans studie visar att 
fritidspedagogen, oavsett hur den agerade i arbetslaget, fick arbetsuppgifter som var 
underställda lärarens arbetsuppgifter och vars syfte var att stödja läraren. Calander hävdar att 
fritidspedagoger som har en sådan funktion ingår i ett hjälpläraravtal. Ett hjälpläraravtal är en 
strategi som fritidspedagoger väljer för att få pedagogisk bekräftelse. Det går ut på att 
fritidspedagogen iklär sig rollen som lärarens ”hjälpreda” eller ”hjälplärare”. Fritidspedagoger 
som ingår ett hjälpläraravtal upplever att de får högre status genom ett högre pedagogiskt 
värde. Det finns en risk för att fritidspedagogen blir en buffert i skolan, istället för en 
pedagogisk tillgång, vilket enligt honom inte innebär med automatik att det blir negativt eller 
positivt ur barnens perspektiv. Fritidspedagogerna har gått från att vara fritidens pedagog, 
med sina arbetsuppgifter och kompetens till att bli hjälplärare i skolan (Calander, 1999). 
Många fritidspedagoger upplever att de får arbetsuppgifter som lärarna prioriterar bort på 
grund av tidsbrist, och att deras funktion består av att fylla ut de organisatoriska tomrum som 
kan uppstå, på bekostnad av att deras verkliga kompetens inte tas tillvara. Detta bidrar till att 
deras dag blir splittrad, vilket leder till att kontakterna med barnen och arbetsuppgifterna blir 
mer ytliga (Hansen 1999).  
 
Det finns tre olika sorters förhållningssätt som fritidspedagoger har till arbetet i skolan 
(Längsjö, 2007). Det första förhållningssättet är att fritidspedagoger tvingas prioritera bort sitt 
engagemang i skolan på grund av hög arbetsbelastning. Det andra och vanligaste 
förhållningssättet är fritidspedagoger som i samverkan med lärare arbetar självständigt i 
halvklasser och oftast ansvarar för den praktisk - estetiska delen medan läraren ansvarar för 
det teoretiska. Det tredje förhållningssättet, som Längsjö liksom Hansen (1999) förespråkar, 
och menar blir allt vanligare, är de fall där fritidspedagogerna gör utvecklingen av social 
kompetens till sitt eget ämne i skolan.   

Individanpassad funktion 
Vilka arbetsuppgifter fritidspedagogen får styrs inte av att de är fritidspedagoger, utan av vem 
de är som person och deras personliga kompetens. Det beror på det inte finns någon 
specialiserad kompetens som bara fritidspedagogen får eller kan göra i sin yrkesroll 
(Johansson I, 1986). 
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 Metod  

Instrument 
Enkät kommer från Franskans enquête, vilket betyder rundfrågning och används främst i 
kvantitativa studier (Trost, 2001). Trost redogör för två olika sorters enkäter, post- och 
gruppenkäter. Skillnaden mellan post- och gruppenkäter är att i en gruppenkät medverkar 
oftast den som sköter enkäten och kan svara på frågor som kommer upp bland deltagarna, 
medan i postenkäter skickar man ut den till deltagarna och dessa returnerar tillbaka enkäten 
inom en utsatt tid. 
 
Vi har valt att använda oss av en postenkät med öppna frågor för insamling av data till vår 
studie. Enkäten skickades per e-brev till rektorer på hälften av alla skolor i samtliga 
kommuner i Västra Götalands Län. Rektorerna ombads att vidarebefordra enkäten till en 
fritidspedagog på skolan. I e-brevet som vi skickade till rektorerna (bilaga 1) förklarade vi i 
korta ordalag vad studien gick ut på och bad dem om hjälp att vidarebefordra vårt e-brev med 
enkäten (bilaga 2), till en högskoleutbildad fritidspedagog på hans eller hennes skola/skolor. 
Fritidspedagogerna svarade på enkäten i det e-brevet de fått och returnerade det till vår e-
postadress. Anledningen till att vi har valt att använda oss av postenkät är för att vi vill få en 
så bred bild som möjligt av fritidspedagogens funktion i skolans verksamhet. Enkät är ett 
snabbt sätt att nå ut till en större mängd människor till skillnad mot intervju. Att skicka 
enkäten via e-post har en vinst både tidsmässigt och ekonomiskt jämfört med att skicka den 
via post (Trost, 2001).  
 
Enkäten bestod av fyra öppna frågor där vi frågade pedagogerna vad de har för 
arbetsuppgifter under skoltid, om de ansåg att de hade kompetens för samtliga av sina 
arbetsuppgifter, om de ansåg att de hade kompetens som de inte kunde nyttja under skoltid, 
samt vilken utbildning de har. Valet att låta frågorna vara öppna beror på att vi inte på förhand 
kunde förutspå alla arbetsuppgifter som en fritidspedagog kan tänkas ha under en normal 
vecka. Trost varnar dock för att använda öppna frågor då de kan kännas svårbesvarade av 
informanterna, det vill säga de som deltar i studien. Han varnar också för att det kan bli 
nyanserade svar som kan vara svåra att tolka. Vi bedömde att risken med fasta svarsalternativ 
övervägde risken med öppna frågor, eftersom fritidspedagogerna då skulle begränsas till att 
bara svara på dessa, utan att ge ytterligare information. Det skulle kunna resultera i att svaren 
bara speglar en begränsad del av verkligheten. Då enkäter enligt Trost i många delar liknar de 
personliga intervjuerna, förutom att informanten skriver ner sina svar själv, anser vi att denna 
metod att samla in data ger oss största möjligheten att belysa vårt syfte att ta reda på vad 
fritidspedagogen har för funktion i grundskolans verksamhet.  

Urval 
Vi har valt att endast låta högskoleutbildade pedagoger som är anställda på en 
fritidspedagogstjänst och som har arbetsuppgifter inom skolans verksamhet utgöra 
informanter i vår studie. Detta val grundar sig på att dessa pedagoger får fler och andra 
arbetsuppgifter i skolverksamheten än vad icke högskoleutbildade pedagoger får. Förutom 
fritidspedagoger finns det även förskollärare och lärare som är anställda på 
fritidspedagogtjänster.  
 
I vårt urval har vi styrt fördelningen så att vi har kontaktat rektorer på skolor både från 
friskolor och kommunala skolor från alla kommuner i Västra Götalands län.  
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Att vi har riktat oss till rektorer på 422 skolor i vår studie beror på att det utgör hälften av alla 
grundskolor i Västra Götalands län (Skolverket, 2007b). Men som vi har skrivit i 
missivbrevet; att vi önskar svar från en högskoleutbildad fritidspedagog per skola, kan 
innebära att fler än de 422 skolor som vi har valt ut har haft möjlighet att delta, då en rektor 
kan ansvara över flera skolor.  
 
Det ursprungliga syftet med vårt urval var att vi skulle få tillräckligt med data så att vårt 
resultat skulle kunna bli generaliserbart. Vi tänkte att en fritidspedagog per skola skulle kunna 
representera samtliga fritidspedagoger på sin skola. Detta skulle innebära att om alla hade 
svarat så skulle vårt urval representera minst 50 % av alla fritidspedagoger i Västra Götalands 
Län. Men under processens gång insåg vi att detta inte var rimligt, eftersom vi av egna 
erfarenheter har upplevt att fritidspedagoger kan ha olika sorters arbetsuppgifter trots att de 
arbetar på samma skola.  
 
Fritidspedagogerna i Västra Götalands Läns kommuner som deltagit i denna undersökning har 
valts ut genom ett kvoturval, vilket innebär att man styr sitt urval till den av befolkningen man 
är intresserad av att undersöka. Men rektorerna på skolorna kan ha använt ett 
bekvämlighetsurval vilket innebär att de har valt ut de högskoleutbildade fritidspedagoger 
som enklast har funnits till hands och som har varit villiga att svara (Trost, 2001). 

Databehandling 
Vi fick in 94 ifyllda enkäter. Tre av enkäterna var av tekniska skäl oläsliga och räknas därmed 
som bortfall och användes inte i studien. De övriga enkäterna kodade vi med nummer från 1 
till 91 för att vi lättare skulle kunna identifiera dem under vår bearbetning av datan. 
 
Först analyserade vi svaren på enkätfråga ett; ”Beskriv så noggrant du kan dina 
arbetsuppgifter under skoltid under en normal arbetsvecka”. Sammanlagt uppgav 
fritidspedagogerna 493 arbetsuppgifter, vilka vi klassificerade som 90 olika typer.  
 
Därefter använde vi oss av metoden meningskategorisering, vilket Kvale (1997) menar 
innebär att man delar upp svaren eller arbetsuppgifterna, i vårt fall i olika kategorier. Vi har 
delat in kategorierna utifrån att arbetsuppgiften redan har en vedertagen samhörighet, 
exempelvis matematik som är ett teoretiskt ämne. Övriga kategorier har formats utifrån vad 
informanten uppger att arbetsuppgiften har för huvudsyfte. Exempelvis om en informant 
uppger sig vara resurs under en matematiklektion, så har vi tolkat att arbetsuppgiften hör 
hemma i kategorin vikarie/hjälpresurs. 
 
 Det blev sju kategorier med sju till fjorton olika typer av arbetsuppgifter i varje kategori 
(bilaga 3).  
  
Dessa är de sju kategorierna:  
 

1. Elevstödjande funktion  
Exempel: elevassistent, specialundervisning för enskild elev. 

 
2. Social utveckling på gruppnivå  

Exempel: ringsamtal, gruppstärkande lekar. 
 

3. Administrativa arbetsuppgifter  
Exempel: personalansvarig, personalmöte, inköpsansvarig. 
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4. Vikarie/hjälpresurs  

Exempel: vikarie för lärare, hjälpresurs i grupp, rastvakt. 
 

5. Praktiskt- estetiska ämnen  
Exempel: slöjd, musik, idrott, drama. 

 
6. Teoretiska ämnen  

Exempel: Engelska, svenska, matematik, samhälls- och naturkunskap. 
 
7. Övriga uppgifter inom pedagogisk verksamhet  

Exempel: Individuell utvecklingsplan, pedagogisk måltid. 
 
Kategorierna i sig ger en strukturerad och hanterbar överblick på svaren i frågan om vilka 
arbetsuppgifter en fritidspedagog har under skoltid. 
 
Vi har använt oss av kategorierna som mall och verktyg när vi kodade enkäterna för att kunna 
uppfylla vårt syfte att kunna göra beräkningar och se likheter, skillnader och mönster. Detta 
sätt att analysera data är ett av flera tillvägagångssätt enligt ad hoc metoden (Kvale, 1997).  
 
För att analysera och koda svaren på fråga fyra, där vi frågade vilken utbildning 
fritidspedagogerna har, använde vi oss inte av kategorierna. Pedagoger från 
yrkeskategorierna: grundskollärare, förskollärare, fritidspedagog, lärare med inriktning mot 
fritidshem samt ämneslärare svarade på enkäten. Då det var alldeles för få deltagare inom 
vissa av dessa yrkeskategorier för att kunna göra statistiskt säkerställda uträkningar, valde vi 
att dela in fritidspedagogerna i kategorierna fritidshems-, förskole- och skolinriktad 
utbildning. I den fritidshemsinriktade kategorin finns fritidspedagoger samt lärare med 
inriktning mot fritidshem och i den skolinriktade kategorin finns grundskollärare och 
ämneslärare.  
 
I de fall som vi har fått för vår studies syfte intressanta kvantitativa resultat har vi gått tillbaka 
till enkäterna och studerat det som intresserar oss med en kvalitativ analys då detta ger en 
djupare förståelse för de kvantitativa resultaten. Vi har då frågat oss; hur tänker 
fritidspedagogerna om detta? Vad utgör skillnaderna och likheterna?  

Bearbetning av data i SPSS. 14.0  
Vi har följt reglerna utifrån samhällsvetenskapliga studier för vad som får räknas som 
signifikans. Signifikansnivå innebär den grad av sannolikhet att ett resultat uppkommit av 
slump. Den betecknas med bokstaven p, vilket propability. I vår studie har signifikansnivån 
fått vara högst 5 %. Resultat som har haft högre procents signifikansnivå än 5% har vi räknat 
som icke signifikant (Wahlgren, 2005). 
 
För att uppnå vårt syfte och finna svar på våra frågeställningar har vi valt att sammanställa 
fritidspedagogernas arbetsuppgifter i sju kategorier.  Vi har även sammanställt det totala 
antalet arbetsuppgifter inom varje kategori som fritidspedagogerna har. Vi gjorde även en 
sammanställning över om fritidspedagogerna uppgav att de har någon arbetsuppgift inom 
respektive kategori eller inte. Kategorierna i sig ger svar på frågan; Vilka arbetsuppgifter har 
fritidspedagoger i skolans verksamhet? 
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Vi har jämfört det totala antalet arbetsuppgifter som fritidspedagogerna har tillsammans inom 
respektive kategori mot hur många fritidspedagoger som uppger sig ha arbetsuppgifter inom 
respektive kategori. Testerna är genomförda med Pearson Chi-square. 
 
Utifrån våra data kunde vi göra en korrelationsberäkning. Beräkningen möjliggjorde för oss 
att se vilka kombinationer av arbetsuppgiftskategorier som var vanligast och vilka samband 
som fanns mellan dessa. Exempelvis; om fritidspedagogen har elevstödjande funktion, så har 
hon/han också teoretiska ämnen. Testerna är utförda med Pearsons bivariate 2-tailed 
corelation test. 
 
Vi har jämfört antalet fritidspedagoger som uppger sig ha arbetsuppgifter inom respektive 
kategori, med antalet fritidspedagoger som anser sig ha kompetens för sina arbetsuppgifter 
inom respektive kategori. Testerna är genomförda med Pearson Chi-square. 
 
Då fritidspedagogerna kan ha överskottskompetens både inom kategorier som de har 
arbetsuppgifter inom, samt kategorier som de inte har arbetsuppgifter inom, så har vi valt att 
endast sammanställa hur många fritidspedagoger inom varje respektive kategori som uppger 
sig ha någon form av överskottskompetens. Testerna är genomförda med Pearson Chi-square. 
 
Fritidspedagogernas olika utbildningsinriktningar delade vi in i tre grupper; fritidspedagog-, 
förskolelärar- och lärarutbildning. Vi har jämfört arbetsuppgifterna som fritidspedagogerna 
får inom respektive utbildningskategori, samt hur de uppfattar sin kompetens och 
överskottskompetens. Testerna är genomförda med Pearson Chi-square. 
 
Eftersom det fanns ett för magert underlag av lärarutbildade och förskollärarutbildade 
fritidspedagoger för att vi kunde få godkända test i våra beräkningar slog vi ihop dem till en 
grupp. Detta gjorde även att vi kunde särskilja fritidspedagogutbildade fritidspedagoger som 
en speciell grupp, gentemot lärar- och förskollärarutbildade fritidspedagoger. Med dessa två 
grupper jämförde vi deras uppfattning om kompetens och överskottskompetens. 

Bortfallsanalys 
Svarsfördelningen har utfallit så att en fritidspedagog på 11 % av alla skolor i Västra 
Götalands Län har deltagit i studien.  
 
Tabell 1. Svarsfördelning och bortfall. 
 

Kommun 
 
 

Antal skolor 
vi strävat 

att nå ut till 

Antal 
svarande

 

ingen anställd 
med våra 
kriterier 

Felaktig e-
postadress 

 

Vill ej 
medverka 

 

Rektor ej 
kontaktbar

 
Ale 9 2 0 0 0 0
Alingsås 12 3 0 3 0 0
Bengtsfors 3 1 0 0 0 0
Bollebygd 2 0 0 2 0 0
Borås 24 1 2 10 0 0
Dals-Ed 2 0 1 0 0 0
Essunga 3 0 0 2 0 0
Falköping 9 2 0 0 0 0
Färgelanda 5 0 1 0 0 0
Grästorp  3 1 0 0 0 0
Gullspång 3 1 0 0 0 0
Göteborg 75 3 1 7 2 2
Götene 5 1 0 0 0 0
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Herrljunga 6 4 0 1 0 0
Hjo 5 1 0 0 0 0
Härryda 9 0 0 0 0 0
Karlsborg  4 0 0 0 0 0
Kungälv 12 0 1 4 0 1
Lerum 11 1 1 0 0 0
Lidköping 10 4 0 0 0 0
Lilla Edet 5 1 0 1 0 0
Lysekil 5 3 0 0 0 2
Mariestad 7 1 0 2 0 0
Mark 13 2 0 0 0 0
Mellerud 4 1 0 0 0 0
Munkedal  4 1 0 0 0 0
Mölndal 13 8 0 2 0 0
Orust 7 0 2 0 0 0
Partille  8 3 0 1 0 0
Skara 6 1 0 0 0 0
Skövde 13 4 0 0 0 0
Svenljung 6 0 1 0 0 0
Strömstad 6 2 0 0 0 1
Sotenäs 5 0 0 0 0 0
Stenungsund 6 3 0 0 1 1
Tanum 6 1 1 0 0 0
Tibro 3 0 0 0 0 0
Tidaholm 3 0 0 0 0 0
Tjörn 5 1 0 0 0 0
Tranemo 6 1 0 0 0 0
Trollhättan 14 4 0 0 2 0
Töreboda 5 1 0 1 0 0
Uddevalla 15 3 1 0 0 1
Ulricehamn 10 0 0 1 0 0
Vänersborg 10 2 2 2 0 0
Vårgårda 4 4 0 0 0 0
Vara 6 1 0 0 0 0
Åmål 8 1 0 0 0 0
Öckerö 7 0 0 1 0 0
       
Svar från 
okänd skola  20     
Sum 422 94 14 40 5 8

 
Tabell 1 visar hur många skolor vi har strävat efter att nå ut till och hur många skolor i varje 
kommun som har, respektive inte har svarat på vår. Tabell 1 visar även hur många skolor i 
varje kommun som inte har någon högskoleutbildad pedagog på fritidspedagogstjänst, hur 
många skolor inom varje kommun som vi inte kunde nå ut till på grund av felaktiga e-
postadresser, hur många skolor i varje kommun som tackade nej till att delta i studien samt det 
antal rektorer som inte var anträffbara på grund av att de hade semester eller var sjukskrivna. 
 
En tänkbar orsak till att svarsfrekvensen ser ut som den gör, kan bero på att det är ett lägre 
tryck från lärarstudenter som samlar in sitt material i mindre kommuner än i stora kommuner 
som har högskolor eller universitet med lärarutbildning. De skolor som tackade nej till att 
delta i undersökningen sa att de hade tidsbrist eller redan hade stora påtryckningar från andra 
lärarstudenter som samlade material till sina c-uppsatser eller att de inte hade tid eftersom de 
hade mycket att göra inför sommarlovet.  
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Vi har ett bortfall på 261 skolor som inte svarat på vår enkät. En tänkbar orsak till bortfallet 
kan vara att rektorn inte har haft tid att skicka ut enkäterna, eller att fritidspedagogerna inte 
har haft tid eller lust att fylla i dem. Det kan även var så att fler skolor än de som har svarat 
saknar anställda med de kriterier som vi har uppgett. Ytterligare en faktor som kan ha orsakat 
bortfallet är bristande kunskap om datoranvändning hos pedagogerna. 

Etiska ställningstaganden 
Vi har följt forskningsrådets etiska förhållningsregler när vi har handskats med det 
producerade materialet och processen i vår studie (Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2002). De forskningsetiska principerna ger en 
forskare riktlinjer för hur man skall gå till väga under en forskningsprocess för att skydda de 
som deltar i undersökningen från att utsättas för kränkning, förödmjukelse eller fysisk eller 
psykisk skada. Det finns fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna och dessa är: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att man måste underrätta deltagarna om undersökningens syfte, 
hur undersökningen går till, vad informanternas syfte i studien är, att det är frivilligt att delta i 
undersökningen och att man kan avbryta sitt deltagande när man vill samt att informationen 
som insamlas endast kommer att användas till forskning. Allt detta måste underrättas muntligt 
eller skriftligt till informanterna. 
 
Vi har i enkäten upplyst fritidspedagogerna om att det är frivillig att delta i studien och att de 
kan avbryta sitt deltagande när de vill samt att deras svar kommer att vara anonyma. 
Upplysningen om anonymitet visade sig vara felaktig, eftersom vi i efterhand fick reda på 
fritidspedagogernas mailadresser och namn när de återsände sina svar på enkätfrågorna. Trost 
(2001) menar att det är ett vanligt fel, då begreppen anonymitet och konfidentialitet oftast 
blandas ihop och felaktigt får samma innebörd. Vi har däremot behandlat och arkiverat våra 
data så att den är konfidentiell, det vill säga att man inte kan identifiera de som deltar och vem 
som skrivit vad. Vi har även upplyst fritidspedagogerna om undersökningens syfte och att 
enkäterna kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dem. Vi har 
även uppgett en mailadress där de kan kontakta oss om de vill ställa frågor samt att de kan 
uppge sin mailadress om de vill ta del av det färdiga resultatet.  
 
Samtyckeskravet innebär att de deltagande i studien själva har rätt att bestämma om de vill 
vara med i studien eller inte. Om någon deltagande vill avsluta sitt deltagande i studien skall 
det inte får några negativa konsekvenser för honom eller henne.  Deltagarna måste vara över 
15 år eller ha målsmans godkännande för att vara med i en undersökning.  
 
Samtliga fritidspedagoger i vår studie har varit över 18 år då det inte är möjligt att ha en 
högskoleutbildning och vara under 18 år.   
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla som handskas med informationen i en studie har 
tystnadsplikt och måste förvara materialet på ett sådant vis att inga obehöriga kan komma åt 
det. Enskilda personer skall inte kunna identifieras i den färdiga rapporten. Om det ändå finns 
information som gör att en enskild person kan identifieras skall forskaren undvika att återge 
den sortens information. 
 
I den mån vi använder oss av citat i studien har den enskilda personen som vi citerat möjlighet 
att identifiera sitt eget svar, men för övriga deltagare i undersökningen skall personen inte 
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vara identifierbar. Vi har även valt att rätta stavfel och förtydliga vad den enskilde 
fritidspedagogen menar genom att inom parentes skriva vad personen syftar på i de fall då de i 
en mening syftar tillbaka till något som den tidigare har skrivit i enkäten. Vi har inte rättat 
språket på så vis att vi har skrivit om ordföljden. I vissa fall har vi markerat att vi hoppat över 
att återge ett stycke ut fritidspedagogens skriftliga svar på enkäten som inte är relevant genom 
att sätta ut tre punkter på rad. Vi har undvikt att återge information om pedagoger, rektorer 
och skolor som skulle kunna röja deras identitet.  
 
Nyttjandekravet innebär att de data som insamlats inte får nyttjas till annat än forskning och 
användas av forskare som följer de etiska forskningsprinciperna.  
 
Om någon i framtiden är intresserad av att använda den data vi har samlat in till denna studie 
så finns den lagrad på ett säkert ställe där ingen obehörig kan komma åt det. Vi kommer att se 
till att nyttjandekravet efterlevs om någon önskar tillgång till datan som vi byggt vår studie 
på. 
 
Då vi inte har genomfört intervjuer eller pratat med fritidspedagogerna personligen har vi fått 
bygga vår förståelse om hur fritidspedagoger upplever att deras kompetens nyttjas på deras 
enkätsvar. Vi är medvetna om att det finns en risk för att våra tolkningar av deras svar på 
enkäten inte stämmer överens med de deltagandes egna förställningar. Då det vore oetiskt att 
publicera en studie som inte är sann, har vi i största möjliga mån försökt att uppväga detta 
genom att hålla studien fri från bias, det vill säga egna åsikter (Kvale, 1997). Då vi är två 
personer som genomfört denna studie har vi gemensamt strävat efter att kontrollera och 
påminna varandra om att försöka hålla våra åsikter och fördomar utanför studien för att de 
inte skall påverka resultaten.  

Validitet och reliabilitet 
Att en studie har hög validitet innebär att man har använt sig av rätt metod för att mäta det 
man har för avsikt att mäta. Att en studie har hög reliabilitet innebär att man har ett 
tillförlitligt och noggrant mätinstrument (Kvale, 1997).  
 
För att stärka validiteten i vår studie gjorde vi först en testenkät som vi lät en utomstående 
fritidspedagog fylla i och intervjuade sedan henne för att säkerställa att hon uppfattade 
frågorna på samma sätt vi hade för avsikt att de skulle göra.  
 
Vi har analyserat våra enkätsvar med meningskategori- och ad hoc metoden vilket är logiskt 
utifrån vårt syfte att göra kategorier och sedan räkna, se mönster, jämföra och konstatera 
relationer mellan variabler (Kvale, 1997). 
 
Genom våra kategoriseringar har vi strukturerat upp svaren från de öppna frågorna för att 
underlätta tolkningen av datan. Ur validitets synvinkel är vi medvetna om att vi naturligtvis 
skulle kunna få mer utvecklade och djupgående svar, samt att risken för feltolkning av 
informanternas svar skulle minimeras, med intervjuer som metod. Men då skulle vi inte hinna 
samla tillräckligt med material för att kunna få en bred bild av fritidspedagogers funktion i 
skolans verksamhet. Vi anser att vårt val av verktyg för dataproduktion till denna studie är det 
bästa under de tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar som vi hade. Det kan finnas en 
risk att vår studie sviktar i validiteten i den aspekten att vi inte har kontrollerat våra tolkningar 
av enkäterna är korrekta med fritidspedagogerna. För att säkra validiteten har vi försökt att 
uppväga detta genom att tolka och koda enkäterna utifrån dess helhet. Kategorierna skapades 
utifrån fritidspedagogernas svar och på ett så logiskt sätt som möjligt. Denna 
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meningsskapande metod menar Kvale (1997) är en vedertagen metod för tolkning och 
kodning av enkäter eller intervjuer. Ytterligare en sak vi har gjort för att styrka validiteten är 
att gå tillbaka till enkäterna och göra en närmare kvalitativ granskning när vi fått fram 
signifikanta och intressanta resultat i de kvantitativa beräkningarna.  
 
Dock har vår studie inte hög reliabilitet på grund av de öppna frågorna. Vår enkät skulle 
troligtvis inte ge samma resultat vid upprepade mätningar. 
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Resultat och Analys 

Arbetsuppgifter  

Diagram 1
Det totala antalet uppgivna arbetsuppgifter fördelat i respektive kategori

Elevstödjande funktion

Social utveckling på gruppnivå

Administrativa arbetsuppgifter

Vikarie/hjälpresurs

Praktisk- estetiska ämnen

Teoretiska ämnen

Övriga arbetsuppgifter inom
pedagogisk verksamhet

 
 
Diagram 1 visar det totala antal arbetsuppgifter som informanterna har uppgivit sig ha, 
fördelade i respektive kategorier. 
 
I genomsnitt har en fritidspedagog arbetsuppgifter ur 4 olika kategorier under en vecka. Totalt 
har de 91 fritidspedagogerna 493 arbetsuppgifter tillsammans under en vecka. Det blir ett 
genomsnitt på 5 olika sorters arbetsuppgifter i veckan per person.  
 

Diagram 2.
Antalet fritidspedagoger som har arbetsuppgifter inom respektive kategori.
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Diagram 2 visar antalet fritidspedagoger som har arbetsuppgifter inom varje kategori under en 
vecka. Observera att varje fritidspedagog kan ha flera arbetsuppgifter inom varje kategori och 
arbetsuppgifter inom mer än en kategori. 
 
De två största kategorierna som fritidspedagogerna uppger sig ha arbetsuppgifter inom är 
”Vikarie/hjälpresurs” och ”Praktisk- estetiska ämnen”. Ungefär 73 % av alla fritidspedagoger 
i studien anger sig ha arbetsuppgifter inom dessa två kategorier, medan de minsta 
kategorierna är ”Elevstödjande funktion” och ”Social utveckling på gruppnivå” där ungefär 
33 % av fritidspedagogerna uppger sig ha arbetsuppgifter.  
 
Granskar man kategorin ”Praktisk- estetiska ämnen” närmare ser man en tendens att när 
fritidspedagogerna kommer in på lärarnas ”revir” så får de arbetsuppgifter inom en kategori 
som av tradition är starkt förknippad med fritidspedagogers arbete i skolan. Det beror 
troligtvis på att inom denna kategori finns arbetsuppgifter såsom exempelvis bild och drama 
vilka av tradition är vanliga inslag inom fritidshemsverksamheten. 
 
Att kategorin ”Vikarie/hjälpresurs” är en av de största kategorierna visar en tendens att 
fritidspedagoger används som en buffert för att öka personaltätheten (resurser, rastvakter, med 
mera) och tillfällig personalbrist (vikarie, med mera). När man granskar enkäterna närmare 
visar det sig att fritidspedagoger i denna kategori antingen har schemalagda arbetsuppgifter 
eller tilldelas sådana utöver de redan befintliga arbetsuppgifterna, exempelvis om en lärare 
blir sjuk och en vikarie behövs i verksamheten.  
 
De fritidspedagoger som har schemalagda arbetsuppgifter inom kategorin har ofta självmant 
valt det för att orka med fritidshemsaktiviteterna på eftermiddagen.  
 

Av erfarenheter vet jag att om man är för involverad i skolan orkar man inte med eftermiddagens 
aktiviteter. Det är ju på fritids jag är utbildad till att jobba på (E67). 

 
I de fall som arbetsuppgifterna inom denna kategori läggs på de redan befintliga 
arbetsuppgifterna upplever fritidspedagogerna att deras arbetsdag blir splittrad och mer 
krävande.  
 

Problemet är att det i praktiken ofta blir mycket ändringar, man får rycka in och ta barngrupper 
och då försvinner ofta den egna planeringstiden. … Det handlar väl mer om att ditt schema hela 
tiden fylls på med så många olika områden under skoltid så energin hinner ta slut inför 
eftermiddagen. Mycket ensamarbete, kollegan hinner inte planera heller. Splittrat, kompetens 
innebär ju att vara noga med sin planeringstid också (E35). 

 
Av fritidspedagogerna i studien uppger 33 % sig ha arbetsuppgifter inom kategorin 
”Elevstödjande funktion”. Men endast en tiondel av fritidspedagogernas sammanlagda 
arbetsuppgifter under en vecka inriktar sig mot denna kategori, vars arbetsuppgifter inriktar 
sig mot den enskilda individen. Att kategorin ”Elevstödjande funktion” är en av de kategorier 
som minst antal fritidspedagoger har arbetsuppgifter inom visar på en tendens till att 
fritidspedagogerna har släppt inriktningen mot att arbeta med enskilda barn och/eller i små 
barngrupper för att istället arbeta med arbetsuppgifter i större barngrupper. 
 
Anmärkningsvärt är att kategorin ”social utveckling på gruppnivå” är en av de minsta. 
Arbetsuppgifter inom kategorin är av en sådan karaktär som är vanlig inom 
fritidshemsverksamheten. Det låga antalet fritidspedagoger som har dessa arbetsuppgifter kan 
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visa på en tendens att arbetsuppgifterna inom denna kategori inte är av sådant slag som anses 
viktiga inom skolverksamheten.  
 
Det finns ett samband mellan kategorierna ”Övriga arbetsuppgifter inom pedagogisk 
verksamhet” och ”Social utveckling på gruppnivå” (R=0.277, N= 91, P= 0.008). Av de 32 
fritidspedagoger som uppger att de har arbetsuppgifter inom kategorin ”Social utveckling på 
individnivå” så har 21 av dem även arbetsuppgifter inom kategorin ”Övriga arbetsuppgifter 
inom pedagogisk verksamhet”. Vid en närmare granskning av fritidspedagogernas svar ser 
man att 2 av 21 fritidspedagoger kombinerar arbetsuppgifterna inom de båda kategorier, där 
fritidshemsverksamheten som knyter samman de två kategorierna. 
 

Jag arbetar 4 dagar/vecka i halvklass 9.45 – 12.00 i år 1. Detta är deras fritidstid och dom fortsätter 
sedan i halvklass med lektion från 12.30 – 13.40. Innehållet har varit skogen, massage, 
fritidshemsverksamhet såsom bild, pyssel, lego, leka, högläsning av kapitelbok (E91). 

 
19 av 21 fritidspedagoger anger sig ha arbetsuppgifter inom de två kategorierna uppger ingen 
koppling mellan arbetsuppgifterna de utför. De ser snarare arbetsuppgifterna inom kategorin 
”Social utveckling på gruppnivå” som ett separat ämne. Vilket kan visa på en tendens att 
fritidspedagoger håller på att vinna mark inne på lärarnas revir då de skapar sig en tydligare 
yrkesroll med ett eget ämne som grund i den. 

 
Jag arbetar i 4 klasser under skoltid med ett ämne som vi på vår skola har valt att kalla 
Livskunskap. Det är ett EQ-ämne, där vi arbetar praktiskt i större och mindre grupper. Ämnet kan 
t.ex. innehålla drama, samarbetsövningar och diskussioner kring frågor som t.ex. etik och moral. 
… Dessa lektioner planerar och ansvarar jag själv för (E55). 

Kompetensuppfattning 

Kompetens  
Av de 91 fritidspedagoger som deltagit i vår studie uppger 17 att de saknar kompetens för en 
eller fler arbetsuppgifter inom en eller flera kategorier.  

Diagram 3.
Antal fritidsdpedagoger som har arbetsuppgifter i respektive kategori samt antalet fritidspedagoger 
som anser sig har kompetens för samtliga arbetsuppgifter inom respektive kategori.
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Diagram 3 visar pedagogernas uppfattning om sin kompetens och hur den fördelar sig mellan 
kategorierna, vilket visar hur fritidspedagogerna ser på sin kompetens.  
 
Studien visar att de är 81% av fritidspedagogerna anser att de har kompetens för samtliga av 
sina arbetsuppgifter. Kategorierna där flest fritidspedagoger uppger sig sakna kompetens är 
”Vikarie/hjälpresurs”, ”Praktisk- estetiska ämnen” och ”Teoretiska ämnen”. I de kategorierna 
finns 74 % av de fritidspedagoger som uppger sig sakna kompetens för någon av sina 
arbetsuppgifter.  Intressant är att fritidspedagogerna som uppger sig ha kompetens för 
arbetsuppgifter inom kategorin ”Praktisk- estiska ämnen” oftast har idrott, bild och musik som 
ämne, samtidigt som samma ämnen är dominerande bland fritidspedagoger som uppger sig 
sakna kompetens inom denna kategori. 
 
Våra resultat visar på en tendens till att majoriteten av fritidspedagogerna är positivt inställda 
till de arbetsuppgifter de inte har kompetens för. De upplever att dessa arbetsuppgifter är så 
roliga och intressanta att de vill ha dem trots att de saknar fullständig kompetens för dem. 
Detta kan tolkas som att så länge fritidspedagogerna har intresse för sina arbetsuppgifter, så 
upplever de inte arbetsuppgifterna som negativa och betungade, utan är villiga att genomföra 
dessa trots att de saknar kompetens för dem. 
 

Min huvuduppgift under skoltid är ju idrottslektioner och för det ska man ju helst ha en utbildning 
som jag inte har. Jag tycker att det är jätteroligt att ha gympa i skolan. Jag har lärt mig det mesta 
själv genom bl.a. att söka mycket på Internet och naturligtvis lär man sig genom erfarenhet och 
från sin egen tid i skolan. Men för att svara på frågan: Kunskap NEJ, vilja och förmåga JA (E4). 

 
De som saknar kompetens och har en negativ inställning till arbetsuppgifterna betonar att de 
inte är lärare, samt att de saknar vilja och/eller utbildning.  
 

Känner att jag ej har kompetens att undervisa, vid vissa tillfällen som t.ex. matematik i 
mellanstadiet och tillika engelska, jag är som sagt ingen ämneslärare (E89). 
 
Förutom en viss del i engelskan (år 5) där jag känner att jag är osäker på att jag ger dem ”allt” de 
ska ha. Jag har heller ingen vilja egentligen att ha dem i engelska (E13). 

 
Fritidspedagogerna uppger också att de ofta används för tillfälliga personallösningar i 
verksamheten. De får agera buffert i verksamheten. 
 

Jag är ju ingen lärare och gillar egentligen inte att ha lektioner i skolan, däremot har jag ju lång 
erfarenhet av arbete med barn på fritids och i skolan (PA) (arbetat som fritidspedagog sedan 1987). 
Det är ju bättre för skoleleverna att jag kommer som vikarie än en okänd outbildad från ”gatan” 
(E81). 

Överskottskompetens  
De 45 % av fritidspedagogerna som deltagit i vår studie uppger att de har överskott inom en 
eller flera arbetsuppgiftskategorier.  
 

Tabell 2. Antal Fritidspedagoger som anser sig har överskottskompetens inom 
respektive kategorier. 
 

 
Kategori 

 
Antal 

 
Elevstödjande funktion 

 
4 
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Social utveckling på gruppnivå 7 
 
Administrativa arbetsuppgifter 

 
2 

 
Vikarie/hjälpresurs 

 
5 

 
Praktisk- estetiska ämnen 

 
21 

 
Teoretiska ämnen 

 
12 

 
Övriga arbetsuppgifter inom pedagogisk verksamhet 

 
11 

 
Tabell 2 visar hur många fritidspedagoger som uppger sig ha överskottskompetens inom 
respektive arbetsuppgiftskategori. Observera att en fritidspedagog kan anse sig ha 
överskottskompetens inom flera kategorier. 
 
Det finns en klar tendens (χ²=3.820, df=1, p=0.051) till att fritidspedagoger upplever sig ha 
överskottskompetens inom kategorin ”Praktisk- estetiska ämnen”. Ungefär 30 % av alla 
fritidspedagoger i studien har överskottskompetens inom kategorin. Av de 21 fritidspedagoger 
som anser sig ha överskottskompetens inom kategorin har 12 arbetsuppgifter inom kategorin 
medan 9 inte har det.  
 
Vid en närmare granskning av enkäterna kan man se en tendens till att den största 
överskottskompetensen hos de fritidspedagoger som inte har några arbetsuppgifter inom 
kategorin ”Praktisk- estetiska ämne” finns inom ämnena idrott och bild. Bild förkommer inom 
alla kombinationer av fritidspedagogernas kompetensuppfattning. Detta kan visa på en 
tendens att skolorna är dåliga på att ta tillvara på just denna kompetens, eller att de pedagoger 
som är utbildade har hamnat inom kommuner där det redan finns många med kompetens inom 
ämnet. Det kan även tyda på att dessa arbetsuppgifter får man inte bara eftersom man har 
kompetens inom området, utan även utifrån sin yrkesroll som fritidspedagog. 

 
Eftersom jag har extra 5p-kurser i till exempel matte, läsinlärning skulle det kunna användas mer, 
även skapande (bild) m.m. … Kommer det inte till användning utanför fritidshemmet (E94). 

 
De fritidspedagoger som har arbetsuppgifter inom kategorin men anser att de har 
överskottskompetens är det främst inom bild och drama. 
 

Jag har en bred kompetens som går att använda i väldigt många olika situationer. Andra läsår har 
vi arbetat annorlunda och jag har undervisat i Bild, Elevens val, Idrott samt ibland även en del 
traditionella klassrumslektioner (E59). 

 
Fritidspedagogerna i studien anger fyra olika orsaker till att de anser sig ha 
överskottskompetens för arbetsuppgifter inom någon av de sju arbetsuppgiftskategorierna. De 
fyra olika orsakerna till överskottskompetens är; 
 
1. Fritidspedagogerna har brist på planeringstid. 
 

Jag skulle kunna göra så mycket mer om jag haft planeringstid till det … (jag) tycker att jag gör så 
mycket jag orkar både på skoltid och fritidstid (E90). 

 
2. Fritidspedagogerna sparar energi till fritidshemsverksamheten genom att inte utnyttja sin 
fulla kompetens. 

 

 21



 

Jag är fullt medveten om att min kompetens som utbildad fritidspedagog ej utnyttjas till fullt ut 
under skoltid, men vet att om jag hade ansvar för ”egna pass” eller fullt ut delat ansvar med 
klassläraren, så skulle inte min ork räcka till att planera och genomföra en bra 
eftermiddagsverksamhet. Jag har sett många fritidspedagoger ”ätas upp” av skolan, till följden att 
fritids utarmas till en förvaringsplats för barnen … dock tror jag att jag med min utbildning, till 
skillnad från en outbildad, har ett pedagogiskt förhållningssätt som bidrar till att verksamheten 
även under skoltid (E11). 

 
3. Fritidspedagogerna får av organisatoriska skäl inte använda sin kompetens till fullo. 
 

Jag har kompetensen men det finns ingen tjänst för det just nu (E15). 
 
4. Fritidspedagogerna begränsas av ekonomiska skäl.  
 

Skulle snarare vilja påstå att det är ett hån mot min kompetens att den inte tas tillvara på ett vettigt 
sätt. Som vanligt är det pengar, eller snarare bristen på pengar, som gör att vi inte kan arbeta som 
många av oss skulle vilja (E19). 

Utbildning 

Arbetsuppgifter i förhållande till utbildning  
Av de 91 fritidspedagogerna som svarat på enkäten är 62 utbildade till fritidspedagoger, 16 
utbildade till förskollärare och 13 utbildade till lärare.  
 

Diagram 4.
Det procentuella antalet fritidspedagog, förskollärar- och lärarutbildade fritidspedagoger som har 
arbetsuppgifter inom respektive kategori.
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Diagram 4 visar fördelningen i procent mellan fritidspedagogutbildade, förskollärarutbildade 
och lärarutbildade fritidspedagogers arbetsuppgifter inom de olika kategorierna. 
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Diagram 5.
Det procentuella antalet fritidspedagogsutbildade fritidspedagoger och förskollärar- och 
lärarutbildade fritidspedagoger som har arbetuppgifter inom respektive kategori.              
                 = signifikans
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Diagram 5 visar fördelningen i procent mellan fritidspedagogutbildade fritidspedagogers och 
det samanslagna antal förskollärar- och lärarutbildade fritidspedagogers arbetsuppgifter inom 
de olika kategorierna. 
 
Resultaten visar att det är signifikant fler fritidspedagoger med fritidspedagogsinriktad 
utbildning än det samanslagna antalet fritidspedagoger med förskole- och lärarinriktad 
utbildning som har arbetsuppgifter inom kategorin ”Vikarie/hjälpresurs” (χ²= 4.131, df= 1, 
P=0.042). Vid en närmare granskning av detta i enkäterna ser vi att det finns en tendens till 
skillnad i vilken sorts arbetsuppgifter lärarutbildade, förskollärarutbildade och 
fritidspedagogutbildade fritidspedagoger får inom kategorin. Fritidspedagogutbildade 
fritidspedagoger har över lag fler arbetsuppgifter som rastvakt och resurs i klass än vad lärar- 
och förskollärare får.  
 

Är inne i klass som resurs. Hjälper där till med läsning, matte och vad som behövs (E60). 
 
Lärar- och förskollärarutbildade fritidspedagogers arbetsuppgifter består i högre grad av att ta 
över klasslärarens arbetsuppgifter eller så får de en speciallärarroll. 
 

Med klass 1. Har religion eller skapande bild med barnen i små grupper själv i grupprum. (Klassen 
har 25 elever delade på tre grupper.) Medan läraren har ordinarie undervisning i klassrummet 
bredvid (E8). 

 
Även inom kategorin ”Social utveckling på gruppnivå” har fler fritidspedagogsutbildade 
fritidspedagoger arbetsuppgifter än det sammanslagna antalet fritidspedagoger som har lärar- 
eller förskollärare utbildning (χ²= 8.527, df=1, P= 0.003).  
 
Förutom skillnader med signifikans visar diagram 5 även en tendens till att förskollärar- och 
lärarutbildade fritidspedagoger i högre grad än fritidspedagogutbildade fritidspedagoger får 
arbetsuppgifter inom kategorin ”Praktisk- estetiska ämnen”. Man kan även se en tendens till 
att en större andel av dem som har arbetsuppgifter inom kategorin ”elevstödjande funktion” är 
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lärarutbildade fritidspedagoger. Deras arbetsuppgifter inom denna kategori består oftast av att 
stödja en elev under ett eller flera tillfällen under veckan. Resultaten kan visa på en tendens 
att lärar- och förskollärarutbildade fritidspedagoger har lättare att komma in på lärarnas 
”revir” och få fasta uppgifter än fritidspedagogutbildade fritidspedagoger. Att lärarutbildade 
fritidspedagoger oftare har en roll som speciallärare stärks av att fritidspedagoger med 
fritidspedagogutbildning i lägre grad än övriga de övriga utbildningsinriktningar får 
arbetsuppgifter inom kategori ”Elevstödjande funktion”. 
 
 
Kompetensuppfattning i förhållande till utbildning  
Vi kan inte se några tendenser till att utbildningsbakgrunden påverkar fritidspedagogernas 
uppfattning om sin kompetens i förhållande till de arbetsuppgifter de får. Inom kategorin 
”Teoretiska ämnen” finns det en signifikant skillnad mellan yrkesgruppernas uppfattning om 
sin överskottskompetens (χ²=7.709, df=1, P= 0.005). Endast 6 % av de 
fritidspedagogsutbildade fritidspedagogerna anser sig ha överskottskompetens medan det är 
28 % av fritidspedagoger i den sammanslagna kategorin lärar- och förskollärarutbildade som 
uppger sig ha överskottskompetens inom kategorin. 

Diskussion 

Sammanfattning av resultat  
Vårt syfte med denna studie var att undersöka vilken funktion fritidspedagogen har i skolan. 
Fritidspedagogernas arbetsuppgifter i skolverksamheten ligger inom ett brett spektra där 
huvuddelen av deras arbetsuppgifter inriktas mot ”Praktisk- estetiska” ämnen och som 
”Vikarie/hjälpresurs”. De minst vanliga arbetsuppgifterna fritidspedagogerna i vår studie har, 
ligger inom kategorierna ”elevstödjande funktion” och ”social utveckling på gruppnivå”.  
 
Fyra femtedelar av fritidspedagogerna som deltagit i vår studie anser att de har kompetens för 
samtliga av sina arbetsuppgifter.  Hälften av de deltagande fritidspedagogerna anser att de har 
någon form av överskottskompetens. 
 
Studien visar att fritidspedagogers arbetsuppgifter i skolan varierar kraftigt beroende på 
utbildningsinriktning.  
 
Fritidspedagogutbildade fritidspedagogers funktion i skolan är huvudsakligen att vara en 
”Vikarie/hjälpresurs”. De har även monopol på arbetsuppgifter som inriktar sig mot ”social 
utveckling på gruppnivå”. De minst vanliga arbetsuppgifterna för fritidspedagogutbildade 
fritidspedagoger ligger inom kategorin ”Elevstödjande funktion”. 
 
Förskollärarutbildade fritidspedagoger har flest arbetsuppgifter inom kategorin ”Praktisk- 
estetiska ämnen”. Denna kategori av fritidspedagoger arbetar minst med ”Social utveckling på 
gruppnivå”.  
 
Lärarutbildade fritidspedagoger har fler arbetsuppgifter inom ”Praktisk- estetiska ämnen” än 
någon av de andra fritidspedagogskategorierna. De har även monopol på arbetsuppgifterna 
inom kategorin ”Elevstödjande funktion” och nyttjas minst som ”vikarie/hjälpresurs”.  

Fritidspedagogers funktioner 
Vi har dock inte med denna studie kunnat ge svar på frågan vad fritidspedagogen har för 
funktion i skolan, eftersom våra resultat talar både för och emot flera olika funktioner. Vi kan 
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se att våra resultat pekar på fyra olika funktioner; elevstödjande funktion, utfyllnadsfunktion, 
individuellt anpassad funktion och en praktisk - estetisk funktion. 
 
Elevstödjande funktion 
Det som talar för att fritidspedagogerna har en elevstödjande funktion är att 
fritidspedagogutbildade fritidspedagoger har monopol på arbetsuppgifterna inom kategorin 
”social utveckling på gruppnivå”. Lärarutbildade fritidspedagoger har monopol på 
arbetsuppgifterna inom ”elevstödjande funktion”. Men det som talar emot att denna funktion 
skulle vara rådande är att kategorierna ”elevstödjande funktion” och ”social utveckling på 
gruppnivå” är de kategorier som minst antal fritidspedagoger har arbetsuppgifter inom. 
 
Vi kan se att fritidspedagoger i mycket låg grad uppger sig ha arbetsuppgifter inom att 
utveckla barns generella lärande och sociala kompetens på individ- och gruppnivå, vilket är 
områden yrkesgruppen anser sig ha kompetens inom (Ursberg, 1996; Hansen, 1999). När de 
har dessa arbetsuppgifter får de rollen som speciallärare. ”Elevstödjande funktion” och 
”Social utveckling på gruppnivå” är de två kategorier som minst antal fritidspedagoger uppger 
sig ha arbetsuppgifter inom. Anledningarna till resultatet kan vara flera. Det kan bero på att 
fritidspedagoger har svårt att uttrycka vad de kan på ett sådant sätt att lärare och rektor förstår 
vad de menar. Man kan också tolka resultatet som att arbetsuppgifterna inom dessa kategorier 
inte anses viktiga inom skolverksamheten. Det kan även vara så att fritidspedagogerna inte får 
ta med sig sin kompetens inom det sociala området in i skolan, utan de ses mer som 
undervisare. Detta gör att fritidspedagogers yrkesidentitet hamnar i kläm mellan 
fritidshemmet och skolan (Calander, 1999; Hansen, 1999). Man kan också tolka resultatet ur 
synvinkeln att kompetenser inom dessa områden ger diffusa arbetsuppgifter som är svåra att 
identifiera, mäta och utvärdera och därmed se som konkreta arbetsuppgifter.  
 
Med tanke på vad fritidspedagogerna uppfattar som sin centrala kompetens kan man 
ifrågasätta varför det är så få fritidspedagoger som uppger att de anser sig ha 
överskottskompetens inom ”Elevstödjande funktion” och ”Social utveckling på gruppnivå”. 
En möjlig orsak till dessa resultat kan vara att fritidspedagoger har antagit en ”lärarmodell” 
eller att det har skett ett paradigmskifte i hur de uppfattar sin kompetens. En annan orsak kan 
vara att fritidspedagoger inte ser elevstödjande funktion och utveckling av barns sociala 
utveckling på gruppnivå som arbetsuppgifter utan som ett arbetssätt som vävs in i allt arbete i 
skolan (Hansen, 1999; Ursberg, 1996).  
 
Majoriteten av fritidspedagogerna i studien anser att arbetsuppgifterna inom kategorin ”Social 
utveckling på gruppnivå” är ett ämne i skolan. Detta kan man se som en naturlig utveckling, 
då skolan av tradition har genomsyrats av krav och disciplin, medan fritidshemmet har strävat 
efter gemenskap och att barnen skall fungera i grupp (Ursberg, 1996). Att göra ”social 
utvecklig på gruppnivå” till ett slags ämne kan vara ett sätt för skolan att internalisera 
fritidspedagogernas kompetens i skolan. Studiens resultat kan vara en bekräftelse på att 
fritidspedagoger börjar få en roll som lärare i social kompetens, som Hansen (1999) föreslog 
som åtgärd för att stärka fritidspedagogens yrkesroll. Detta styrks ytterligare av att 
fritidspedagogutbildade fritidspedagoger i stort sett har monopol på arbetsuppgifterna inom 
”social utveckling på gruppnivå”. Resultatet kan tolkas som att fritidspedagogerna bara 
uppfattar en arbetsuppgift som legitim och värd att uppmärksammas om den betraktas som ett 
ämne.  
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Utfyllnadsfunktion 
”Vikarie/hjälpresurs” är den kategori som flest fritidspedagogutbildade fritidspedagoger 
uppger sig ha arbetsuppgifter inom. När lärar- och förskollärarutbildade fritidspedagoger får 
arbetsuppgifter inom denna kategori får de eget ansvar till skillnad från 
fritidspedagogutbildade fritidspedagoger som får en understödjande roll till läraren. Det som 
talar emot att fritidspedagoger enbart har denna funktion är att de även har andra 
arbetsuppgifter inom andra kategorier. 
 
Att koppla våra resultat till att fritidspedagoger har en utfyllnadsfunktion stämmer väl överens 
med Längsjös (2007), Hansens (1999) och Calanders (1999) forskning. Många 
fritidspedagoger i vår studie har själva valt att ha arbetsuppgifter inom denna kategori för att 
spara energi till fritidshemmets aktiviteter. Vilket stödjer Flisings (1995) redogörelse för att 
skolan tar mycket energi från fritidspedagogerna och deras arbete på fritidshemmet, men 
motsäger Calanders (1999) teori om att fritidspedagoger ingår ett läraravtal för att få 
pedagogisk bekräftelse. Vi ser många möjliga tolkningar av detta resultat. Denna strategi kan 
vara ett sätt för fritidspedagoger att reglera sin arbetsbörda så att den inte blir för 
ansträngande. Det skulle möjligtvis kunna vara ett bekvämt sätt för fritidspedagoger som 
egentligen inte är intresserade av att ha arbetsuppgifter i skolan att få upp sin tjänst till heltid. 
Strategin kan också vara ett sätt för fritidspedagogerna att rädda fritidshemmets verksamhet 
från utarmning. Detta sker då på bekostnad av deras pedagogiska bekräftelse som ”lärare” i 
skolan, vilket i sin tur skulle kunna visa på att de antingen värderar fritidshemmet mer än 
skolan eller att de upplever att fritidshemmets verksamhet inte värderas särskilt högt av 
rektorerna och att de därför själva måste värna om sin verksamhet. Fritidshemmet har av 
tradition lägre status än skolan och fritidspedagogerna riskerar bli en buffert under skoltid 
(Rohlin, 1996). 
 
Fritidspedagogernas strategi att arbeta som vikarie/hjälpresurs orsakar även att de inte kan 
nyttja sin kompetens fullt ut. Våra tolkningar av detta resultat är många. Det kan möjligtvis 
vara så att rektorer faktiskt inte vet om att de går miste om kompetenser, eller vilka 
kompetenser de går miste om när de väljer att låta fritidspedagoger arbeta som 
vikarie/hjälpresurs. Däremot tror de kanske att de sparar pengar genom att nyttja personal som 
redan finns på plats och som känner barnen. Kanske det är rektorernas sätt att se på hur god 
samverkan mellan lärare och fritidspedagoger går till. De kanske tänker att det är en större 
pedagogisk vinst att sätta in en högskoleutbildad fritidspedagog som extra resurs i klassen 
istället för en mindre utbildad person. En tredje möjlighet är att rektorer inte värderar 
fritidspedagogers kompetens lika högt som lärarens. Frågan är då, om det nu skulle vara 
såhär, hur rektorerna kan acceptera detta slöseri med fritidspedagogernas kompetens? 
 
Att fritidspedagogutbildade fritidspedagoger är den kategori som i högsta grad har 
arbetsuppgifter inom kategorin ”Vikarie/hjälpresurs” kan bero på att de har svårast att komma 
in i skolans kultur. Denna slutsats drar vi då vi kan se att lärarutbildade fritidspedagoger, som 
borde ha lättast att komma in i skolans kultur, nyttjas minst som vikarie/hjälpresurs.  
 
Man bör notera att inte alla fritidspedagoger som har arbetsuppgifter inom kategorin 
”Vikarie/hjälpresurs” är nöjda med att välja det för att orka och hinna med allt under 
skoldagen. En del upplever att de har fått arbetsuppgifter i denna kategori tilldelade sig mer 
eller mindre mot sin vilja. Detta styrker att det är vanligt att fritidspedagoger upplever att de 
får arbetsuppgifter som lärarna prioriterar bort på grund av tidsbrist, att deras kompetens inte 
tas tillvara och de får en funktion som består i att fylla ut tomrum som uppstår i skolan 
(Hansen, 1999). Att funktionen ser ut som den gör kan bero på att fritidspedagogerna har gått 
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från sitt ”revir” till lärarnas och i många fall godtar ”lärarmodellen” på grund av att skolan är 
viktig (Hansen). Lärarna får därför tolkningsföreträde i verksamheten och fritidspedagogerna 
väljer att ta en passiv roll och inte göra sig hörda. En annan orsak att till att fritidspedagogerna 
tar en passiv roll är att de anser att lärarna har ensamrätt till undervisningen och därmed tar de 
en roll som ”hjälpgumma” till läraren (Munkhammar, 2001). 
 
Denna funktion kan påverka fritidspedagogers yrkesroll negativt då det finns en risk att 
fritidspedagogers status sänks då de får de arbetsuppgifter som har låg status och/eller är svåra 
att definiera. Positiva effekter denna funktion kan ha för fritidspedagoger är att de få 
arbetsuppgifter under skoltid som inte är så energikrävande, vilket gör att de både har energi 
kvar till fritidshemmets aktiviteter, samt att de får timmar nog för en heltidstjänst. 
 
Individuellt anpassad funktion 
De resultat som pekar på att fritidspedagoger har en individuellt anpassad funktion är att det 
är så stor skillnad på vilka arbetsuppgifter de får beroende på vilken utbildning de har och att 
de ibland kan välja sina arbetsuppgifter. Detta har vi sett både inom kategorin ”praktisk - 
estetiska ämnen” och inom kategorin ”vikarie/hjälpresurs”. Men det som talar emot denna 
funktion är den stora mängden överskottskompetens och att inte samtliga fritidspedagoger 
anser sig ha kompetens för samtliga av sina arbetsuppgifter. 
 
Det breda spektrat av arbetsuppgifter kan tyda på att fritidspedagoger har en stor flexibilitet i 
sitt sätt att arbeta. Detta stärks av Johansson (1986), Ursberg (1996) och Hansen (1999) som 
påpekar att fritidspedagoger anser att flexibilitet är en av deras främsta kompetenser. Men det 
kan också visa på att fritidspedagoger har svårt att komma in på lärarnas revir. 
Fritidspedagoger och lärare kommer från två olika världar i sin syn på pedagogisk verksamhet 
vilket inverkar på deras sätt att arbeta. Lärare är av tradition vana att arbeta ensamma, medan 
fritidspedagoger har större erfarenhet av samarbete (Hansen, 1999). Det kan vara en 
bidragande orsak till att fritidspedagogernas funktion är svårdefinierad. 
 
Funktion som lärare i praktisk- estetiska ämnen 
Det resultat som talar för att fritidspedagoger har en funktion som lärare i praktisk- estetiska 
ämnen är att flest fritidspedagoger har arbetsuppgifter inom denna kategori. Detta styrks även 
av att så många har arbetsuppgifter inom denna kategori vare sig de har kompetens inom det 
eller inte, och att de som inte har kompetens för arbetsuppgifterna inom denna kategori vill ha 
dessa arbetsuppgifter. Överskottskompetensen som fritidspedagogerna uppger sig ha inom 
praktisk - estetiska ämnen, visar på att fritidspedagoger inte har en funktion som lärare inom 
dessa ämnen, eftersom de då borde få nyttja sin kompetens fullt ut. 
 
Att majoriteten av fritidspedagogernas arbetsuppgifter ligger inom ”Praktisk - estetiska 
ämnen”, är i och för sig inte är så anmärkningsvärt, då det är vanligt att fritidspedagoger 
förknippas med ämneskunskap inom arbetsuppgifter som finns i kategorin (Hansen 1999; 
Calander, 1999; Längsjö, 2007). Denna kategori är också den som innehåller flest 
fritidspedagoger som uppger sig sakna kompetens respektive har överskottskompetens för 
arbetsuppgifterna. Dock har majoriteten av de fritidspedagoger som uppger sig sakna 
kompetens för sina arbetsuppgifter inom denna kategori en positiv inställning till sina 
arbetsuppgifter. De har oftast själva valt dessa arbetsuppgifter eftersom de har ett personligt 
intresse för området. Resultaten kan bero på många olika orsaker. Detta kan visa på att 
rektorer har en stereotyp bild av fritidspedagoger som experter på detta område och tar för 
givet att de har kompetens inom detta område. En annan möjlighet är att praktisk - estetiska 
ämnen inte anses tillräckligt viktiga för att man ska behöva en särskild kompetens för dessa 
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arbetsuppgiften.  Det kan också vara en ojämn fördelning av pedagoger med kompetens inom 
denna kategori i Västra Götalands Län. Kan det vara så att fritidspedagogerna anser att de får 
en slags pedagogisk bekräftelse när de tilldelas egna ämnen, och att de får en slags positiv 
förstärkning av sin yrkesidentitet som gör att deras roll i skolan förtydligas?  Slutsatsen vi drar 
av resultaten är att inom kategorin ”praktisk - estetiska ämnen” spelar utbildningen en mindre 
roll än det personliga intresset för ämnena som finns inom kategorin. Konsekvensen blir att 
statusen på ämnena inom kategorin sänks, då intresse, inte kompetens, är det som avgör om 
man får arbetsuppgifter inom det. Detta sänker även fritidspedagogernas status, då deras 
kompetens inte är avgörande för vilka arbetsuppgifter de tilldelas.  
 
Förskollärar- och lärarutbildade fritidspedagoger har ett signifikant överskott av kompetens 
inom teoretiska ämnen. Resultaten kan visa på att förskollärarutbildade och lärarutbildade 
fritidspedagoger har mer utbildning inom teoretiska ämnen än fritidspedagogutbildade 
fritidspedagoger. Överskottet av kompetens kan även hägna samman med att skolorna är 
dåliga på att ta tillvara på den kompetens som fritidspedagogerna besitter, då ämnena inom 
denna kategori anses tillhöra skolans revir som lärarna inte vill släppa ifrån sig (Calander, 
1999; Hansen, 1999; Persson, 1998). Detta resultat kan också visa på att förskollärar- och 
lärarutbildade fritidspedagoger får arbetsuppgifter inom praktisk - estetiska ämnen istället för 
teoretiska ämnen. 

Metodvalskritik  
Då vi beslöt vilken målgrupp vi skulle bygga vår studie på ansåg vi inte att informanternas 
ålder spelade någon viktig roll i sammanhanget. I efterhand inser vi att det kan ha stor 
påverkan på resultatet. Åldern hos informanterna påverkar exempel deras synsätt på skolan 
och dess verksamhet.  
 
Vi ville inte göra en enkät som begränsade fritidspedagogerna i sina svar. En enkät med 
öppna frågor blev därför den ”gyllene medelvägen”. Vi valde att ha enbart öppna frågor, trots 
att Trost (2001) anser att detta kan ställa till problem vid bearbetningen av svaren. Dessa 
problem upplevde vi förvisso i ytterst få fall när vi tolkade fritidspedagogernas svar som så 
kortfattade att de var svåra att tolka. Vår uppfattning är dock att fördelarna med öppna frågor 
övervägde nackdelarna för vår studies syfte. 
 
Då vi inte visste vilka fritidspedagoger som hade arbetsuppgifter i skolan och vi inte hade 
tillgång till deras e-postadresser, var det naturligt att skicka enkäten via rektorerna på de olika 
skolorna. Vi vet inte om det var rektorn eller fritidspedagogerna själva som bestämde vem 
som skulle svara på enkäten. Resultaten kan ha påverkats om rektorn har valt ut en 
fritidspedagog som de ansåg skulle ge den ”bästa” bilden av just deras skola. 
 
Man kan även ifrågasätta kategoriplaceringen av vissa av arbetsuppgifter som exempelvis: 
trafikansvarig, som ligger under kategorin ”Administrativa arbetsuppgifter” eller rastvakt som 
ligger under kategorin ”vikarie/hjälpresurs”. Dessa arbetsuppgifter skulle även kunna passa in 
under kategorin ”övriga uppgifter inom pedagogisk verksamhet”. Vi har utgått från våra 
tolkningar av vad som är arbetsuppgiftens huvudsyfte när vi har bearbetat enkäterna. Vi vet 
inte om vår tolkning överensstämmer med informanternas uppfattning om dito. 
 
Det bör tas i beaktning att denna studie har ett stort bortfall. Om vi hade fått svar på samtliga 
utskick så skulle vi kanske ha fått andra resultat. 
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Framtida forskning 
Vårt förslag till framtida forskning är att göra studier om fritidspedagogens funktion ur 
lärarperspektiv och rektorsperspektiv. Frågeställningar som kan vara aktuella för dessa studier 
skulle kunna vara; Vad har fritidspedagoger för arbetsuppgifter i skolan? Vilken kompetens 
tillför fritidspedagoger skolans verksamhet? Vad behöver fritidspedagogerna för slags 
kompetens för sin yrkesroll i skolan? 
 
Dessa forskningsfrågor skulle kunna vara aktuella då de kan ge en bild över 
fritidspedagogernas funktion i skolans verksamhet från lärares och rektorers perspektiv.  
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Bilaga 1 
 

Arbetsuppgifter i skolan för en pedagog som är anställd på 
fritidspedagogstjänst. 

 
Hej. 
Vi är två studenter från Högskolan Väst som samlar in material till vår C-uppsats. Studien 
handlar om på vilket sätt kompetensen hos pedagoger med fritidspedagogstjänst nyttjas under 
skoltid. I dagsläget finns det inte så mycket forskning om detta och det är orsaken till att vi 
gör denna studie. Vi har därför gjort en enkät som riktar sig mot högskoleutbildade pedagoger 
med fritidspedagogstjänst som har arbetsuppgifter i den obligatoriska skolverksamheten. 
Enkäten innehåller 4 frågor som tar ca 10 minuter att besvara. Denna enkät kommer att 
skickas ut till skolor i hela Västra Götalands län och er medverkan är därför av stor vikt.  
 
Vi ber därför om din hjälp med att nå ut med vår enkät! Vi ber dig att skicka enkäten som 
finns bifogat i detta mail till en högskoleutbildad pedagog som är anställd på en 
fritidspedagogstjänst med arbetsuppgifter i den obligatoriska skolverksamheten på din skola. 
Är du rektor på mer än en skola önskar vi svar från en person per skola. 
 
När enkäten är ifylld återsänder pedagogen den till oss via mail till 
Karin.vellander@student.hv.se.  Svaren önskas senast 25 maj. 
 
Medverkan i undersökningen är helt frivillig och de deltagande kan avbryta sin delaktighet i 
undersökningen när de vill.  Enkäten är utformad så att de deltagande är anonyma och 
materialet i vår studie kommer att förvaras så att inga obehöriga kan komma åt det.  
 
Vill du ta del av det färdiga resultatet eller har du några frågor så kan du kontakta   
XXXX@student.hv.se. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar: 
Karin Vellander och Andreas Jakobsson 
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Bilaga 2 
 

Arbetsuppgifter i skolan för en pedagog som är anställd på 
fritidspedagogstjänst. 

 
Hej. 
 
Vi är två studenter från Högskolan Väst som samlar in material till vår C-uppsats. Studien 
handlar om på vilket sätt kompetensen hos pedagoger med fritidspedagogstjänst nyttjas under 
skoltid. I dagsläget finns det inte så mycket forskning om detta och det är orsaken till att vi 
gör denna studie. Vi har därför gjort en enkät som riktar sig till högskoleutbildade pedagoger 
som är anställda på en fritidspedagogstjänst. Enkäten innehåller 4 frågor som tar ca 10 
minuter att besvara. Denna enkät kommer att skickas ut till skolor i hela Västra Götalands län 
och din medverkan är därför av stor vikt. Därför ber vi dig som är högskoleutbildad, anställd 
på en fritidspedagogstjänst och som har arbetsuppgifter i den obligatoriska skolverksamheten 
att fylla i vår enkät. 
 
Så här går det till. Skriv i dina svar i enkäten som finns längst ner på sidan och återsänd den 
till oss via mail till Karin.vellander@student.hv.se.  
 
Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan avbryta din delaktighet i 
undersökningen när du vill.  Enkäten är utformad så att du som deltagare är anonym och 
materialet i vår studie kommer att förvaras så att inga obehöriga kan komma åt det.  
 
Svaren önskas senast 5 Juni. 
 
Vill du ta del av det färdiga resultatet eller har du några frågor så kan du kontakta  
Karin.vellander@student.hv.se
 

 
******************************************************** 

Enkäten 
 
 

1. Beskriv så noggrant du kan dina arbetsuppgifter under skoltid under en normal 
arbetsvecka. 

 
 
 
 

 
2. Anser du att du har kompetens för samtliga av dina arbetsuppgifter under 

skoltid? Förklara ditt svar. Med kompetens menar vi att du har kunskap (som du har 
förvärvat genom erfarenhet eller utbildning), vilja och förmåga att genomföra arbetsuppgiften. 
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3. Finns det någonting som du har kompetens för men som du inte kan ta till vara 

på i dina arbetsuppgifter under skoltid? Förklara ditt svar. Med kompetens menar 
vi att du har kunskap (som du har förvärvat genom erfarenhet eller utbildning), vilja och 
förmåga att genomföra arbetsuppgiften 

 
 
 
 

4. Vad är du utbildad till? Fritidspedagog, förskollärare, lärare eller lärare med 
inriktning mot fritids? 

 
 
 
 

 
Tusen tack för din medverkan! Skicka nu den ifyllda enkäten till:   

XXXX@student.hv.se
 
 

Med vänliga hälsningar: 
 

Karin Vellander och Andreas Jakobsson. 
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Bilaga 3 

 
Kategorisering 

 
1 Elevstödjande funktion:

1. Gå ut med barn som behöver extra rast 
2. Social träning med enskilt barn 
3. Samtal med elev vid behov 
4. Arbeta flexibelt utifrån enskild individs behov 
5. Specialundervisning för enskild elev 
6. Stödja ”svag” elev 
7. Specialläraruppgifter  
8. Separat undervisning 
9. Assisten för barn i behov 
10. Elevassistent 
11. Personlig assistent 
12. Hjälp vid läxläsning 

 
2 Social utveckling gruppnivå:

1. Ringsamtal 
2. Samarbetsövningar 
3. Kompissamtal 
4. Genusarbete 
5. Värdegrundsarbete 
6. Killsnack 
7. Samtalsgrupper 
8. Livskunskap 
9. Massage 
10. EQ 
11. Gruppstärkande lekar 
12. Kamratstödjarteam  
13. Elevråd 

 
3 Administrativa arbetsuppgifter 

1. Ansvarig för skolans datorer 
2. Personalgruppsansvarig 
3. Fack- och skyddsombud 
4. Utvecklingsledare 
5. Arbeta med lärarstudenter 
6. Mentorstid 
7. Planering 
8. Möte & APT 
9. Portfolioansvarig 
10. Inköpsansvarig för frukt mm 
11. Ansvara för skolans hemsida 
12. Trafikansvarig 
13. Administrativa arbetsuppgifter 
14. Skriva veckobrev 
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4 Vikarie/hjälpresurs: 

1. Helklassundervisning för att läraren skall kunna hjälpa enskilda elever 
2. Ta halvklass så att läraren kan ha ordinarie undervisning 
3. Vikariera för lärare 
4. Avlösning för klasslärare p.g.a planeringstid 
5. Utföra aktiviteter som är planerade av klassläraren 
6. Resurs i klassen 
7. Medverka vid skolresor 
8. Bussvakt 
9. Alltiallo 
10. Rastvakt 
11. Duka 
 

5 Praktiskt- estetiska ämnen: 
1. Undervisa i hemkunskap 
2. Undervisa i slöjd 
3. Undervisa i musik  

i. Sångsamling 
ii. Rytmik 

4. Undervisa i idrott 
i. Friskvård 

ii. Motorik  
5. Undervisning i IKT/Data 
6. Undervisa i bild 
7. Undervisa i drama 
8. Skaparverkstad/praktiskt  

 
6 Teoretiska ämnen: 

1. Undervisa i engelska 
2. Undervisa i teknik 
3. Undervisa i SO  
4. Undervisa i NO 

i. Naturkunskap 
ii. Friluftsliv 

iii. Miljö och hållbar utveckling 
5. Undervisa i svenska  

i. Lek och ramsor 
ii. Undervisa i läs, bokstav och skrivinlärning 

iii. Högläsning för eleverna 
iv. Sagostund 

6. Undervisa i matematik  
i. Utematte 

7. Undervisa i religion 
 
7 Övriga uppgifter inom pedagogisk verksamhet: 

1. Utvecklingssamtal 
2. Inskolning 
3. Upprätta IUP 
4. Upprätta åtgärdsprogram 
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5. Pedagogisk måltid 
6. Spela spel 
7. Fri lek/aktiviteter 
8. Gå till biblioteket 
9. samling/fruktstund/andakt 
10. tema 
11. Fritidshemsaktiviteter 
12. utomhuspedagogik/utedagar/uteaktiviteter 
13. gå ut i skogen 
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