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 Abstract 

The versatile assignment – Leisure-time educators aimed at both school and leisure-time 

 

 

The historical background and previous studies on our subject point to a recurrent problem in 

the leisure education sector. The problem consists of an ambiguous view of how the leisure-

time educators should interpret or perceive their assignment. The purpose of the study is 

therefor to investigate the goal-oriented actions performed by leisure-time educators, in 

different contexts. Thus we develop our own definition of the assignment through these goal-

oriented actions. We have chosen to carry out a field work of ethnographic character based on 

observations that have taken place in a school. This method is linked to our theory, Roger 

Säljö's interpretation of socio-cultural theory, which is based on the practical that´s emerging 

through communicative and physical actions. Furthermore we have completed informal 

conversations when we have wished to clarify the leisure-time educator’s actions. Our study 

shows that the leisure-time educators execute a versatile assignment which, depending on the 

situation, uses four different ways of working. These approaches vary in terms of both school 

and leisure-time. We do not perceive the task of the leisure-time educators as ambiguous as 

previous studies have shown. Our results, on the other hand, show that leisure-time educators 

perform a clear assignment that is both goal-oriented and versatile. 

 

 

Keywords: Leisure-time, leisure-time centre, ethnography, goal-oriented actions, leisure-time 

educators, assignment, education. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sammanfattning 

 

 
Den historiska bakgrunden och tidigare forskningen kring vårt ämne pekar på en återkommande 

problematik inom fritidshemmet och fritidspedagogsyrket. Problematiken utgörs av en tvetydig 

syn på hur man ska tolka eller uppfatta det fritidspedagogiska uppdraget. Studiens syfte är 

därför att undersöka de målorienterade handlingar som utövas av fritidspedagoger i olika 

kontexter. Därmed utformar vi vår egna definition av uppdraget genom dessa målorienterade 

handlingar. Vi har valt att genomföra ett fältarbete av etnografisk karaktär som bygger på 

observationer som har ägt rum på en skola. Den här metoden anknyts till vår teori, Roger Säljös 

tolkning av den sociokulturella teorin, som utgår ifrån det praktiska som framträder genom 

kommunikativa och fysiska handlingar. Dessutom har vi genomfört informella samtal när vi 

har velat förtydliga fritidspedagogernas handlingar. Vår undersökning visar att 

fritidspedagogerna utövar ett mångsidigt uppdrag som beroende på situationen använder sig av 

fyra olika arbetssätt och därmed omväxlande riktar sig mot såväl skola som fritidshem. Vi 

uppfattar inte fritidspedagogernas uppdrag som tvetydigt, vilket den tidigare forskning vi tagit 

del av uppmärksammar, utan vårt resultat visar att fritidspedagogerna utövar ett tydligt uppdrag 

som både är målorienterat och mångsidigt. 

 

 

Nyckelord: Fritidshem, fritidsverksamhet, etnografi, målorienterade handlingar, 

fritidspedagoger, fritidslärare, flexibla undervisningsgrupper, uppdrag, lärande.  
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DEL 1: INLEDNING, TEORI OCH SYFTE 

  

Inledning 

Vårt ämnesval behandlar det fritidspedagogiska uppdraget. När vi började läsa om uppdraget 

stötte vi på artiklar, avhandlingar och c-uppsatser som, ur olika infallsvinklar, menade på att 

yrkesutövarna inom fritidshem utmanas i hur de ska tolka och utöva uppdraget. Vissa källor 

betonar att staten ständigt ger nya riktlinjer och har ändrat på fritidspedagogsutbildningen i sin 

form och sitt innehåll. Andra pekar på att fritidshemmet skolifieras, det vill säga att 

fritidsverksamheten anpassas till skolans ändamål och kultur. Dessutom kom vi i kontakt med 

en mångfald av åsikter på sociala medier där det förekom hetsiga diskussioner om till exempel 

den rätta inriktningen som fritidsverksamheten ska inta i förhållande till skolan. Vidare har vi 

upplevt att uppdraget tolkats olika av fritidspedagoger som har arbetat på våra praktikplatser.  

 

Den historiska bakgrunden och tidigare forskningen kring vårt ämne pekar på en återkommande 

problematik inom fritidshemmet och fritidspedagogsyrket. Problematiken utgörs av en tvetydig 

syn på hur man ska tolka eller uppfatta det fritidspedagogiska uppdraget. Därför intresserar vi 

oss för vilket uppdrag som utövas av fritidspedagoger i olika kontexter. Vår nyfikenhet grundar 

sig i det praktiska som framträder genom kommunikativa och fysiska handlingar. 

 

Teori 

Säljö är seniorprofessor inom psykologisk pedagogik och lärande vid Göteborgs universitet. 

Enligt Säljös tolkning av den sociokulturella teorin har teorin sitt fokus i lärandet som 

framträder i interaktionen mellan människan och människans omvärld eller kontext. Han menar 

att kommunikationen är ett avgörande redskap som möjliggör interaktionen. I samspel med 

omvärlden lånar och utbyter individerna kunskap med varandra och skapar därmed mening. 

 

Säljös tolkning av den sociokulturella teorin utgår ifrån idéer och begrepp från Vygotskij. Ett 

tydligt exempel på Vygotskijs idéer är att utvecklingens natur, under ett barns uppväxt, 

förändras från biologisk till sociohistorisk (Vygotskij 1986, s. 94: se Säljö 2014, s. 36). Säljö 

tolkar exempelvis den här idén och bygger vidare på att kommunikation och tänkande är 

sammanbundna med den utveckling som sker inom ramen för sociokulturella betingelser. 

Vidare menar han att kommunikativa processer är centrala i ett sociokulturellt perspektiv på 

mänskligt lärande och mänsklig utveckling (Säljö 2014, s. 37). 
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Vi vill därmed betona att hela vår teori bygger på Säljös tolkning av Vygotskij och den 

sociokulturella teorin. Ett väsentligt exempel på ett begrepp som Säljö tolkar från Vygotskij är 

utvecklingszonen. Vygotskij menar att alla människor ständigt befinner sig i en utvecklingszon 

där de har möjligheter att ta till sig kunskaper från sin omgivning genom interaktioner. 

Vygotskij definierar utvecklingszonen som avståndet mellan en individs möjlighet till 

presterande och individens respektive möjligheter i mötet med omvärlden (Säljö 2014, s. 119 - 

120). Vi vill således vara tydliga med att Säljö tolkar olika idéer och begrepp från Vygotskij 

men i fortsättningen kommer vi att enbart lägga fokus på Säljös tolkningar av den 

sociokulturella teorin och låta Vygotskij vara i bakgrunden. 

 

Den sociokulturella teorin använder sig av begreppen redskap och mediering. Säljö 

uppmärksammar att människan lär i sociala praktiker och utvecklar verksamheter genom 

erfarenheter. Människans erfarenheter skapas med hjälp av medierande redskap eller artefakter. 

Han definierar begreppet mediering som sammanlänken mellan människor och en viss aktivitet. 

Redskapen representerar människans sociokulturella resurser som medierar mellan tänkandet 

och lärandet. Han påpekar dessutom att mediering innebär att vårt tänkande är framvuxet ur vår 

kultur och dess fysiska och intellektuella/kommunikativa redskap. Han menar att det mänskliga 

tänkandet är inbyggt i redskapen, exempelvis en miniräknare som innehåller olika procedurer 

som ursprungligen kommer från människans tänkande (2014, s. 80 - 82). 

 

Det viktigaste redskapet som Säljö lyfter fram är språket. Att ord och språkliga utsagor tillåter 

människan att skapa sociala praktiker vilket ger människan mening. Han menar därmed att 

språket blir länken mellan kommunikationen och tänkandet. Han betonar, ur ett sociokulturellt 

perspektiv, att tänkandet inte enbart försiggår i huvudet på människor utan att det utspelar sig 

både mellan människor och deras inre. Han hävdar att det är mer rimligt att se tänkandet som 

en form av kommunikativt arbete och som aktiva handlingar från individers och kollektivs sida 

(Säljö 2014, s. 82 - 114). 

 

Säljö tolkar utvecklingszonen som den zon där potentiella kunskaper kan utvecklas hos 

individer. Individen använder sina tidigare kunskaper för att utveckla nya kunskaper. Därmed 

utvecklas de nya kunskaper som en följd av interaktioner i sociala praktiker. Han menar att 

individerna ständigt befinner sig i olika utvecklingszoner i det komplexa samhället och lär sig 

inom ramen för dessa sociala praktiker. Han påpekar att utvecklingen av kunskap beror på den 

miljö där individen utvecklas och även på de upplevelser och aktiviteter som omgivningen 



 

3 

förser individen. De olika upplevelser och aktiviteter som individen bemöter driver 

utvecklingen i vissa riktningar. Han betonar att skolans kommunikativa praktiker spelar en 

avgörande roll som arena för kognitiv och social utveckling. Utveckling är sociokulturellt 

producerad istället för att enbart komma inifrån individen, därmed betonas att individen är med 

och skapar sin egen utveckling utifrån de möjligheterna som erbjuds av interaktionen med andra 

individer. Dessa interaktioner skapas under en vuxens ledning eller i samarbete med andra 

kamrater. Han menar således att lärande och utveckling av kunskap är situerad i sociala 

kontexter (Säljö 2014, s. 104 - 127). 

 

Säljö uppmärksammar dessutom att lärandet i utvecklingszonen sker genom att den som är mer 

kompetent ger stöd och förklaringar till den som är mindre kompetent. Han lyfter fram 

institutionaliseringen av skolan som förenklat kan förstås som den samhälleliga regleringen av 

skolan. Han menar att institutionaliseringen av lärandet i skolan skapar speciella 

kommunikativa mönster och roller bland elever och lärare. Institutionaliseringen påverkar hur 

och vad som lärs eller kommuniceras. Lärandet är därmed det överordnade motivet för en 

samhällelig verksamhet. Den institutionaliserade skolan sätter gränser på hur man ska tala och 

lära. Läraren kan exempelvis reglera talutrymmet i klassrummet (Ibid., s. 43 - 46). Säljö 

uppmärksammar följaktligen att den kunnige individen som behärskar användningen av 

intellektuella och fysiska redskap kan guida den som har mindre kunskap. Läraren blir under 

dessa förhållanden den kunnige individen som stödjer eleven. Säljö påpekar att stödet utifrån 

inte enbart behöver komma från en annan person utan även kan förekomma genom skriftliga 

instruktioner eller användning av lämpliga intellektuella och fysiska redskap (Ibid., s. 119 - 

125). 

 

Den sociokulturella teorin använder sig av begreppen handlingar och kontext. Säljö menar att 

handlingar och sociala praktiker är bundna till varandra. Våra mänskliga handlingar är situerade 

i sociala praktiker utifrån omgivningens krav och förväntningar. Individen gör omedvetna eller 

medvetna handlingar utifrån sina erfarenheter och kunskaper och är därmed bunden till den 

sociala praktiken. Säljö menar att individen är en flexibel varelse som tolkar och anpassar sitt 

agerande utifrån en social situation. Kunskapen skapas av individerna med hjälp av redskap 

och handlingar och varierar mellan olika sociala praktiker. Individen anpassar sitt språk utifrån 

den sociala situationen. Den retoriska betydelsen av det som individen säger kan variera 

beroende på vilken situation det sägs i (Säljö 2014, s. 128 - 131). 
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Individen använder sina tidigare kunskaper, erfarenheter och sin anpassningsbara förmåga för 

att tolka en situations unika handlingsutrymme och rutiner. De mänskliga handlingarna är 

därmed bundna till det som Säljö kallar för kontext (Ibid., s. 130 - 135). 

 

Säljö urskiljer på fyra olika kontexter 

• Fysisk kontext: Den miljö där en handling utförs. 

• Kommunikativ kontext: Språket som utvecklas och befästs i varje social praktik. 

• Kognitiv kontext: Säljö menar att våra tankar och idéer har ett socialt ursprung. 

Individerna är därmed intimt bundna med omgivningen, dess historia och 

föreställningsvärld och dess sociala praktiker. 

• Historisk kontext: Kommunikativa traditioner och olika mönstren som befästs (Ibid., s. 

135 - 137). 

 

Säljö använder sig i den sociokulturella teorin av verksamhetsteorin som förenklat är en 

teoriram för att systematisera de mänskliga handlingarna i sociala praktiker. De mänskliga 

handlingarna skapas och återskapas av individerna. Handlingarna äger rum och är delar i olika 

verksamhetssystem som beskrivs som historiskt utvecklade aktiviteter som framställer tjänster 

för att ge människan erfarenheter och kunskaper. Verksamhetssystem har egna traditioner och 

kunskaper som återskapas med hjälp av individuella handlingar för varje verksamhet. Skolan 

är ett exempel på ett verksamhetssystem som skapats av människor och innehåller en lång 

tradition av kommunikativa och fysiska handlingar. Handlingarna är målorienterade och bidrar 

till att återskapa verksamheter (Ibid., s. 135 - 141). 

 

De målorienterade handlingarna som blivit automatiserade kallas för operationer. De är 

handlingar som individen utför rutinmässigt och utan att ägna dem någon större 

uppmärksamhet, exempelvis när bussföraren kör sin buss (Ibid., s. 137 - 139). 

 

Avgränsningar av teorin 

Beträffande de olika definitionerna av begreppet kontext avgränsar vi vår studie till den 

kommunikativa och fysiska kontexten. Den historiska kontexten definierades som de 

kommunikativa traditionerna och olika mönster som befästs vilket inte är möjligt att komma åt 

genom vår tidsram. Vi preciserar vårt arbete genom frågeställningar som lägger större vikt på 

de handlingar som äger rum vid kommunikativa och fysiska kontexter. 



 

5 

Den kognitiva eller mentala kontexten definierades som inbäddad i den kommunikativa och 

fysiska kontexten. Vi anser att den här kontexten inte är tillämpbar för vår studie eftersom vi 

vill komma åt de målorienterade handlingarna och därmed anser vi att den kommunikativa och 

fysiska kontexten är lämpligare att observera. 

 

Ett annat teoriområde som avgränsas är verksamhetsteori och operationer. Begreppet 

operationer definierades som de målorienterade handlingar som blivit automatiserade och vi 

anser därmed att dessa inte är lämpliga för vår undersökning. I likhet med den historiska 

kontexten är de olika operationerna inte möjliga att komma åt på grund av vår tidsram. De olika 

operationerna inom vårt problemområde, i form av återkommande rutiner, kräver ett längre 

tidsperspektiv. 

 

Syfte 

Vi vill undersöka de målorienterade handlingar som fritidspedagoger utövar i olika kontexter. 

 

Frågeställningar 

·       Vilket uppdrag skapas av fritidspedagoger genom målorienterade handlingar? 

·       Hur utformas uppdraget i samspel med kontexten? 

 

 

DEL 2: HISTORISK BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

Historisk bakgrund 

Här vill vi lyfta fram en bild av vårt problemområde, nämligen det tvetydiga uppdraget. Den 

historiska bakgrunden innehåller en sammanfattning av de ständiga förändringar och reformer 

som fritidshemmet och fritidspedagogsyrket har genomgått under de senaste 20–30 åren. 

I mitten av 1980-talet påbörjades integreringen mellan skolan och fritidshemmet där 

fritidsverksamheten flyttade in i skollokalerna. Den här integreringen visade sig på de flesta 

skolor och fritidshem i början av 2000-talet (Hippinen 2002, s. 4). Ackesjö med flera 

uppmärksammar att fritidshemmet och fritidspedagogsyrket har ställts inför omfattande 

reformer och förändringar under 1990-talet. De påpekar att yrkesutövningen och professionen 

framförallt har påverkats av 1990-talets integrering av fritidshem och skola och menar därmed 
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att integreringen begränsade fritidspedagogernas handlingsutrymme (Ackesjö m.fl. 2016, s. 

89).   

Fritidspedagogutbildningen har ständigt förändrats sedan 1970-talet. Hippinen 

uppmärksammar att i samband med högskolereformen år 1975–1977 utvecklades 

fritidspedagogutbildningen till högskoleutbildning och har därefter förlängts med åren (2002, 

s. 5). År 2001 inrättades en lärarexamen för alla lärarkategorier som också omfattade 

fritidspedagoger och fritidspedagogutbildningen vilket ledde till att utbildningen förlängdes till 

tre och ett halvt år (Andersson 2013, s. 16). 

Vi vill även uppmärksamma att Skolinspektionen och Skolverket har ställt nya krav på 

fritidshemmet i frågan om dokumentation av kvalitetsarbete och stimulering av barns lärande. 

Under senare delen av 1990-talet fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utvärdera 

kvaliteten i fritidshemmen. Utvärderingen ledde till allvarlig kritik (Andersson 2013, s. 19). 

Haglund uppmärksammar att undersökningen från Skolinspektionen, som publicerades år 

2010, påpekade att fritidsverksamhetens struktur borde införa ett tydligare arbete som riktar sig 

mot barns lärande och inte enbart omfatta fri lek (Haglund 2016, s. 66). Andersson påpekar att 

de olika kraven på kvalitetsarbete inom fritidshemmet bland annat kan innebära att 

fritidspedagoger bedömer barns utveckling och lärande. Hon menar därmed att det är en 

komplex fråga att tolka hur kvalitet ska bedömas (Andersson 2013, s. 19 - 22). 

Haglund menar att de statliga intentionerna strävar efter att fritidsverksamheten omvandlas mer 

mot skolans kultur och språkbruk. Termer som lärande och måluppfyllelse har blivit 

förekommande även om fritidsverksamheten har vilat i en tradition med termer som lek och 

skapande verksamhet (Haglund 2016, s. 66). 

Den historiska bakgrunden tyder på en problematik som har vuxit fram ur de olika reformerna 

och kritik från både Skolverket och Skolinspektionen. Problematiken utgörs av en tvetydig syn 

på hur man ska tolka eller uppfatta det fritidspedagogiska uppdraget. 

 

 



 

7 

Tidigare forskning 

 

Finn Calander - 

Från fritidens pedagog till hjälplärare 

Finn Calanders studie visar att fritidspedagogerna ofta hamnar i eller intar en roll som 

hjälplärare i integrerade arbetslag med klasslärarna. Calander beskriver att fritidspedagogyrket 

sedan 90-talet har fått bemöta stora förändringar (Calander 1999, s. 26 - 28). Exempelvis 

uppmärksammar Calander att omstruktureringen av skolan ledde till att skolan och 

fritidshemmet delar lokaler. Därmed samarbetar klasslärarna och fritidspedagogerna i arbetslag 

och ansvarar gemensamt för undervisning och omsorg (Ibid., s. 29 - 44). Den här studien 

analyserar det kommunikativa samspelet mellan klasslärarna och fritidspedagogerna vid 

planeringsdiskussioner på arbetslagsmöten. Dessutom genomförs observationer i de olika skol-

lokalerna för att få en förståelse av kontexten utanför planeringssammanhanget (Ibid., s. 90 - 

97). 

 

Studien uppmärksammar att handlingarna i samspelet vid arbetslagsmöten utgör två olika 

pedagogiska poler. Å ena sidan finns det en pol som har sitt fokus främst i kognitiva kunskaper 

och färdigheter, som riktar sig mot skolundervisning och skolverksamheten, vilket Calander 

nämner som en skolpedagogisk pol. Å andra sidan finns det en pol som har sitt fokus främst i 

social fostran och barnens inflytande i utformning av fritidsverksamheten, som riktar sig mot 

fritidshemmet, vilket Calander nämner som en fritidshemspedagogisk pol (Calander 1999, s. 

189). 

 

Studiens resultat visar att fritidspedagogerna hamnar i en roll som lärarassistent i samarbetet 

med klasslärarna. Calander menar att fritidspedagogerna underordnar sig en dominerande 

skolkultur. Fritidspedagogerna får ta del av handlingsmönster som har mer fokus i 

skolundervisningen och skolverksamheten än själva fritidshemmet och har därmed begränsade 

möjligheter att undvika hamna i en roll inom den skolpedagogiska polen (Calander 1999, s. 189 

- 199).  

 

Calander använder begreppet yrkesfunktion som förenklat betyder de olika handlingar som 

bestäms av samspelet mellan aktörerna (Ibid., s. 43). Yrkesfunktionen som uppstår blir 

meningsfull om fritidspedagogerna agerar som hjälplärare och därmed inte tillåts agera mot en 



 

8 

fritidspedagogisk pol. Därför skapar klasslärarna och fritidspedagogerna hjälplärarfunktionen 

tillsammans. Calander påpekar att hans forskning även visar en annan möjlig väg som är att 

fritidspedagogerna övertar ett skolpedagogiskt perspektiv på sin yrkesfunktion (Ibid., s. 200 - 

201). Calander nämner även en tredje möjlig väg, som han lyfter fram i slutdiskussionen, som 

är att fritidspedagoger slutar arbeta i skolan och enbart ägnar sig åt fritidsverksamheten vilket 

skulle syfta till barnens bästa på grund av det ofta icke fungerande samarbetet med klasslärarna. 

Calander menar att på det sättet skulle fritidspedagoger dra mer nytta av sin specifika 

yrkeskompetens (Ibid., s. 207 - 208). 

 

Birgit Andersson - 

Nya fritidspedagoger, i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer 

Huvudsyftet med Anderssons studie är att belysa och ge kunskap om hur fritidspedagogers 

yrkesidentiteter kan förstås i relation till förändrade riktlinjer och arbetsuppgifter. Andersson 

definierar yrkesidentiteter förenklat som individens personliga grupptillhörighet och 

uppmärksammar att begreppet ligger nära termer som yrkesroll, yrkesfunktion och 

professionell identitet (Andersson 2013, s. 4 - 9). Studien genomfördes genom intervjuer, 

deltagande observationer, dokumentanalyser samt en kvantitativ enkätundersökning (Ibid., s. 

53 - 64). 

 

Studien belyser delvis att fritidspedagogernas yrkesidentiteter påverkas när fritidspedagoger 

arbetar under skoltiden. Skolan är obligatorisk och innehåller styrda moment till skillnad från 

arbetet på fritidshemmet som är frivilligt och handlar om barnets fritid. Studien visar delvis att 

det blir svårt för fritidspedagogerna att leva upp till sina ambitioner av att upprätthålla ett 

relationsinriktat arbetssätt gentemot eleverna och samtidigt balansera arbetet mellan skolan och 

fritidshemmet. Andersson uppmärksammar att fritidspedagogers arbetsuppgifter är mångsidiga 

och menar att mångsidigheten är en effekt av integreringen mellan fritidshemmet och skolan 

som påbörjades på 90-talet på grund av förändrade riktlinjer (Andersson 2013, s. 81 - 97). 

 

Vidare uppmärksammar Andersson i slutdiskussionen att Calander (1999, s. 202) förutspådde 

att fritidspedagogernas arbete var på väg att utvecklas i riktning mot en skolpedagogisk pol. 

Den här polen kan förenklat förstås som att fritidspedagogerna alltmer skulle anpassas till 

skolans mål. Andersson menar emellertid att hennes resultat pekar på att fritidspedagogers 
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yrkesidentiteter inte enbart utvecklas i riktning mot en skolpedagogisk pol utan även mot en 

fritidspedagogisk pol (Andersson 2013, s. 166 - 169). 

 

I relation till nya styrformer och traditioner menar Andersson att fritidspedagogernas 

yrkesidentitet tolkas på olika sätt. Andersson kartlägger därmed fyra olika yrkesidentiteter som 

framträder utifrån hennes studies resultat (Andersson 2013, s. 166 - 169). De två första 

yrkesidentiteterna, backuplärare och lärare i social kompetens, är mer skolinriktade. De här två 

yrkesidentiteterna förklarar fritidspedagogens utveckling mot en skolpedagogisk pol. De två 

andra, skolkompletterande fritidspedagoger och traditionella fritidspedagoger, är mer 

fritidsheminriktade.  De här två yrkesidentiteterna förklarar fritidspedagogens utveckling mot 

en fritidspedagogisk pol. 

 

A) Backuplärare: Den här yrkesidentiteten kännetecknas av att skolämnen står i fokus genom 

eget undervisningsmoment i skolämnen, som till exempel idrott, natur och teknik. Det finns de 

som även arbetar med skolämnen på andra sätt med skolämnesinnehåll under skoldagen vilket 

sker i ett samarbete styrt av klassläraren. 

 

B) Lärare i social kompetens: Dessa fritidspedagoger har större handlingsutrymme under den 

obligatoriska skoldagen, eftersom deras insatser och kunskaper blir uppenbara, men i 

fritidshemmet framträder dessa kunskaper som osynliga. Dock samarbetar fritidspedagogerna 

utifrån klasslärarnas behov av att exempelvis kunna undervisa i mindre grupper.   

 

C) Skolkompletterande fritidspedagoger: De kännetecknas av att erbjuda trygghet och omsorg, 

vilket utgör en förutsättning för lärande. Deras funktion riktar sig mot att förstärka och 

komplettera skolämneskunskaper på olika sätt i fritidshemmet till exempel genom läxhjälp. 

 

D) Den traditionella fritidspedagogen: Denna yrkesidentitet karakteriseras av den traditionella 

fritidspedagogiken. En helhetssyn på barns behov och lärande är central. Värdegrundsrelaterade 

mål och innehåll betonas där arbetet till stor del utgår ifrån barnens behov. 

 

Andersson uppmärksammar att gränserna mellan de olika yrkesidentiteterna inte är fasta och 

hon påpekar att de varierar i samband med olika faktorer som till exempel skolan i fråga (2013, 

s. 168). 
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Björn Haglund - 

Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap 

Haglunds forskning undersöker innehållet som fritidspedagogerna betonar i deras 

vardagspraktik och även de positioner som de intar i sin interaktion med eleverna. Han 

genomför observationer av fyra fritidspedagoger under eftermiddagsverksamheten och 

undersöker även vissa frågor genom informella samtal. Hans studie visar två huvudresultat 

(Haglund 2016, s. 65 - 82).  

 

Det ena resultatet är att personalen intar en perifer subjektsposition där barnens lek betonas. 

Fritidspersonalen i hans studie beskriver att det finns ett lärande i barnens fria lek och ser sig 

själva som ett stöd. Haglund menar att personalen observerar det som sker på distans och är 

medveten om någon elev behöver stöd eller gör något som inte är tillåtet. Han uppmärksammar 

att personalen stödjer, genom observerande, det lärande som kan skapas ur interaktionen mellan 

eleverna eller mellan eleverna och den omgivande miljön. Han jämför dessutom 

fritidspersonalens handlande med de styrningsstrategierna från förskolan där personalen 

övervakar det som sker på distans som en strategi för att styra verksamheten (Haglund 2016, s. 

74 - 77). 

 

Det andra resultatet är att personalen intar en mer central subjektsposition där barnens trygghet 

och välmående betonas. Haglund menar att fritidspersonalen, genom samtal med eleverna och 

en betydligt mer central position, kan komma nära enskilda eller ett fåtal barn och förstå hur de 

mår och kan på så sätt stödja dem.  Han påpekar dessutom att samtalen inte behöver beröra 

innehållet i en aktivitet utan kan handla om barnens välmående och hur de kan stödjas (Ibid., s. 

77 - 80).  

 

Haglund lyfter fram i slutdiskussionen av undersökningen att fritidsverksamheten kommer att 

utmanas framöver i att få behålla sin särart och yrkeskultur. Han menar att verksamhetens 

innehåll anpassas i riktning mot en utbildningspedagogisk praktik. Personalens emfas av att 

leken kan betraktas som lärande kan skådas som ett resultat av att fritidshemmet omfattas av en 

utbildningspedagogisk tanke. Han påpekar även att personalens förhållningssätt, när de intar en 

perifer position där barnens fria lek betonas, kan skådas som att det grundas i ett 

socialpedagogiskt sammanhang (Ibid., s. 80 - 82). 
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Ackesjö, Nordänger och Lindqvist -  

Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem 

Helena Ackesjö med flera har i deras forskning undersökt hur fritidslärarna placerar sig i det 

Birgit Andersson (2013) kallar för spänningsfältet mellan traditioner och styrningens nya 

intentioner (Ackesjö m. fl. 2016, s. 103). De genomför en enkätstudie av longitudinell karaktär, 

där de först vänder sig mot studenter av grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem 

före deras examen och undersöker deras förväntningar och förståelser av sitt kommande yrke. 

Sedan genomför de en annan enkätstudie av samma grupp ett halvår efter elevernas examen där 

de uppmanas att beskriva sina arbetsförhållanden. 

 

Den första undersökningen visar hur studenterna vill arbeta i det kommande yrket. Den största 

delen av studenterna vill arbeta med en traditionell tjänst som riktar sig mot arbete i 

fritidshemmet. En annan stor del av dem vill arbeta som både lärare i sitt ämne och som lärare 

i fritidshemmet. Den tredje och minsta gruppen studenter vill endast arbeta som lärare i sitt 

ämne. Den första studien visar även att en grupp studenter vill arbeta som lärare mot fritidshem 

och som lärare i sitt skolämne, eller som länk mellan fritidshem och skola. Den här gruppen 

bildar en orientering mot en dubbel roll där de har ansvar för två verksamheter, skola och 

fritidshem (Ackesjö m. fl. 2016, s. 94 - 97). 

 

Den andra studien visar att många studenter har fått anställning men upplever att de får 

motstånd både från lärare och traditionella fritidspedagoger med äldre utbildning när de nämner 

sin titel grundlärare med inriktning mot fritidshem. De nyexaminerade fritidshemslärarna 

menar att de inte är pedagoger utan att de är lärare. I diskussionen pekar Ackesjö med flera på 

att de nyexaminerade grundlärarna med inriktning mot fritidshem rör sig i det de kallar för det 

professionella landskapet. De nyexaminerade ansvarar för två arenor där de balanserar sina 

kunskaper som de har fått från utbildningen, deras nya yrkesidentitet, mot den gamla 

traditionella yrkesidentiteten (Ackesjö m. fl. 2016, s. 98 - 101). 

 

Den kategori studenter som både vill arbeta som lärare i sitt ämne och som lärare i 

fritidshemmet hamnar i en balansakt. De vill dels komplettera skolan med deras praktiska 

kompetens genom informellt lärande och samtidigt vara lärare i deras ämne och dessutom 

arbeta på fritidshemmet. De påpekar även att det finns indikationer på en ny hybrid 
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professionell identitet som växer fram eftersom att man skiljer sig ifrån en traditionell lärare 

och en traditionell fritidspedagog (Ibid., s. 101 - 103). 

 

 

DEL 3: METODOLOGI OCH CENTRALA BEGREPP 
 

Metodologi 

För att besvara våra frågeställningar som riktar sig mot att undersöka de målorienterade 

handlingar som fritidspedagoger utövar i olika kontexter behövde vi en metod som kunde 

anknytas till vår teori. Som tidigare nämnts menar Säljö att individen är en flexibel varelse som 

tolkar och anpassar sitt agerande utifrån kontexten. Kunskapen skapas i kontexten med hjälp 

av redskap och handlingar. I förhållande till vår teori har vi valt att genomföra ett fältarbete av 

etnografisk karaktär som bygger på observationer. Den här metoden menar Patel och Davidson 

är tillämpbar för att samla information som berör fysiska och verbala yttranden (2011, s. 91). 

Därmed uppfattar vi den här metoden som användbar för att undersöka de målorienterade 

handlingar som fritidspedagogerna utövar i olika kontexter. När vi har upplevt att en 

målorienterad handling har varit otydlig har vi använt oss av informella samtal för att förtydliga 

målet med handlingen. 

 

Ett betydande antagande i vår uppsats är att vi utgår ifrån att fritidspedagogerna genomför 

handlingar som är målorienterade och medvetna i kontexten. Dessa målorienterade handlingar 

syftar till att låna och utbyta kunskap i samspel med andra i kontexten. Fritidspedagogen är 

enligt vår teori den kunnige individen som utför medvetna målorienterade handlingar. Därmed 

ifrågasätter vi inte fritidspedagogernas kunnande. 

 

Insamlingen av data genomfördes under observationerna där vi förde datainsamlingen med 

hjälp av anteckningsblock och pennor. Vi observerade fritidspersonalen vid fyra olika 

kontexter, dessa var lektionsmoment, fri lek, samling och planeringsmöte. Dessa aktiviteter 

kunde äga rum vid olika tillfällen på både för- och eftermiddagen.  

 

När vi genomförde en ny observation utgick vi ifrån en tidsram som delades upp i tre delar där 

vi beskrev det observerade genom anteckningar. Den första delen av observationen var fem 

minuter där vi enbart satte fritidspedagogernas handlingar i fokus. Därefter observerade vi 
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kontexten under cirka tio minuter och avslutningsvis observerade vi fritidspedagogernas 

målorienterade handlingar igen i fem minuter. När det gäller de kommunikativa och fysiska 

redskapen har vi valt att se dem som implicita i de olika kontexterna och handlingarna. Därmed 

beskriver vi inte dessa redskap i observationerna men vi vill påpeka att de finns och ständigt 

används av fritidspedagogerna. Vårt fokus läggs istället på att beskriva de målorienterade 

handlingarna i relation till kontexten. Under observationerna satt vi bredvid varandra och 

antecknade samma händelser. Vi placerade oss utanför aktiviteten för att inte påverka den då 

syftet var att fånga aktörerna i vardagliga sammanhang. Vi var därför noga med att introducera 

oss själva innan observationerna satte igång för att aktörerna skulle känna sig bekväma med vår 

närvaro.   

 

Ahrne och Svensson menar att det empiriska materialet är det material som är redo att 

analyseras (2015, s. 23). När vi sammanställde det empiriska materialet började vi processen 

med att läsa och diskutera varandras insamlade anteckningar och jämförde dem för att 

komplettera varandras intryck. Därefter skrev vi ett gemensamt dokument av det empiriska 

material som var redo att analyseras. 

 

Arbetsfördelningen i den här undersökning har genomförts gemensamt. Vi har, som tidigare 

nämnts, genomfört observationer och sammanställt våra anteckningar tillsammans. För övrigt 

har vi genomfört alla moment tillsammans.  

 

Centrala begrepp 

Våra centrala begrepp är handlingar, kontext, redskap och uppdrag. De anses vara lämpliga för 

vår studie och definieras utifrån vår teori. Den sociokulturella teorin enligt Säljös tolkning 

påpekar att begreppen kontext, handlingar och redskap är helt beroende av varandra och 

sammanlänkade. Vi har även definierat begreppet uppdrag för att besvara våra frågeställningar. 

 

Handling 

De mänskliga handlingarna är de målorienterade aktiviteter som är beroende av kontexten. 

Kommunikativa och fysiska verktyg används genom handlingar för att interagera i en kontext 

eller aktivitet. Fritidspedagogerna är kompetenta aktörer som genomför medvetna och 

målorienterade handlingar i kontexten. Enligt vår tolkning av den sociokulturella teorin och 
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verksamhetsteorin utgår vi ifrån att de målorienterade handlingarna genomförs av experter, 

därmed ifrågasätter vi inte deras kunnande. 

 

Kontext 

Kontexten kan förenklat definieras som sammanhanget där handlingarna äger rum. Kontexten 

skapas och återskapas av de olika sociokulturella resurser eller redskap som individer använder 

genom handlingar när de interagerar. Människors handlingar är beroende, eller inbäddade i, 

både kommunikativa och fysiska kontexter. 

 

Vår studie avgränsas till att uppmärksamma den fysiska och kommunikativa kontexten. 

• Fysisk kontext: Den fysiska miljö där en handling utförs. 

• Kommunikativ kontext: Språket som utvecklas och befästs i varje social praktik. 

Därmed används det här språket genom kommunikativa handlingar i en gemenskap eller 

interaktion. 

 

Redskap 

De kommunikativa eller fysiska redskapen används för att samspela med omgivningen. Det 

viktigaste redskapet i den sociokulturella teorin är språket. Som tidigare nämnts har vi valt att 

beskriva redskapen som implicita i de olika kontexterna och handlingarna. Därmed lägger vi 

inte fokus på att beskriva dessa redskap i vår analysmetod.   

 

Uppdrag 

Den centrala forskningsfrågan i den här studien är att undersöka det uppdraget som skapas av 

fritidspedagoger i kontexten. Uppdraget definieras som de målorienterade handlingar som 

utövas av fritidspedagogerna, genom fysiska och språkliga redskap, för att interagera i en 

kontext eller aktivitet. 

 

Urval 

Våra observationer genomfördes på en skola i Stockholm under sex dagar. Skolan kommer här 

att kallas för Blomängsskolan och är en väletablerad skola som har funnits länge. Vi utformade 

två brev, ett till biträdande rektor och ett till berörd personal för att informera om våra 

fältstudier. Skolan var välkomnande och tillmötesgående och tillät oss att utföra de 

observationer och informella samtal som var nödvändiga. På Blomängsskolan använder de 
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skollokalerna för både skolundervisning och genomförande av fritidsaktiviteter. Personalen 

berättade att de kombinerar skolundervisning och fritidsaktiviteter under dagen där exempelvis 

fritidsaktiviteter äger rum både under för- och eftermiddagen. 

 

Blomängsskolan använder sig av en struktur som de kallar för flexibla undervisningsgrupper, 

vilket fördjupas i analys och resultatdelen under rubriken planering av gruppkonstellationer. 

Personalen förklarade att den här organisationsformen innebär att eleverna hamnar i olika 

gruppkonstellationer vid olika aktiviteter. Ett arbetslag, som ansvarar för olika 

gruppkonstellationer av elever, består av två klasslärare, två fritidspedagoger och två 

förskollärare. Vi följde två stycken fritidspedagoger från två arbetslag och en fritidssamordnare. 

Pedagogerna som vi observerade kallas för Adam, David och Pär som är samordnare för 

fritidshemsverksamheten. Alla namn till såväl fritidspedagoger som lärare och elever är 

fingerade. Ibland nämner vi även klasslärarna Anna och Sara samt förskolläraren Maria 

eftersom de samspelar med våra observerade aktörer men i våra observationer har vårt fokus 

legat på att observera fritidspedagogerna.  

 

Vi vill uppmärksamma att vi har valt att kalla all fritidspersonal för fritidspedagoger. Andersson 

uppmärksammar att det finns olika yrkesbeteckningar för fritidspersonalen, som till exempel 

grundlärare mot fritidshem, lärare i fritidshem och fritidspedagoger (2013, s. 5). Vi utgår ifrån 

ett urval med individer som har olika utbildningsbakgrunder och vi skiljer inte på olika 

yrkesbeteckningar.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Patel och Davidson redogör för de fyra etikregler som formulerats av vetenskapsrådet. De fyra 

reglerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Inför besöket på Blomängsskolan informerade vi alla de involverade om de fyra etikreglerna 

(Patel och Davidson 2011, s. 62 - 64). 

 

Informationskravet beskrivs som skyldigheten att informera de berörda av forskningen om 

forskningsuppgiftens syfte och vad deras medverkan kommer att innebära. Samtyckeskravet 

står för frivilligheten i medverkan. Konfidentialitetskravet värnar om en bra förvaring av 

personuppgifterna. Forskaren ska ge den största möjliga konfidentialitet och obehöriga ska inte 
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kunna ta del av uppgifterna. Nyttjandekravet påpekar att uppgifterna om de enskilda personerna 

endast får användas för forskningsändamål (Patel och Davidson 2011, s. 62 - 64). 

 

I slutet av uppsatsen bifogar vi två bilagor, ett informationsbrev till skolpersonalen och ett 

informationsbrev till ledningen, som de fick innan observationerna ägde rum. Brevet till 

skolpersonalen förklarar de fyra etikreglerna och vi berättar tydligt för dem om hur vi tar hänsyn 

till reglerna. 

 

 

DEL 4: ANALYS, RESULTAT OCH FORSKNINGSDISKUSSION 
 

Analysmetod 

Här presenterar vi det arbetssätt som vi använde oss av för att analysera det insamlade 

materialet. Vår analysmetod startade med en sortering av materialet där fältanteckningarna från 

vår utvalda skola lästes igenom upprepade gånger. När vi läste materialet, som var utformat 

utifrån vår teori och våra begrepp, framstod det tydligt att vi kunde kategorisera olika 

målorienterade handlingar. Detta utförde vi systematiskt genom att numrera de handlingar som 

hade ett liknande mål med en gemensam siffra. Efter att ha gått igenom hela materialet kunde 

vi se 22 stycken kategoriseringar av målorienterade handlingar. Varje kategori innehöll en 

mängd handlingar som kunde variera från fyra till tolv. Rennstam och Wästerfors menar att 

sortering handlar om att se mönster och kategorisera sitt material. Därmed påpekar dem att 

forskaren förknippar det empiriska materialet intimt till den teori och begrepp som studien utgår 

ifrån (se Ahrne och Svensson 2015, s. 220 - 231). 

 

Ett annat begrepp som är relevant för vår analysmetod är reducering. Rennstam och Wästerfors 

menar att det inte är möjligt att använda allt material och reducering hjälper till med detta. 

Forskaren plockar exempel som anses vara representativa för att undvika att visa en 

missvisande bild av materialet (se Ahrne och Svensson 2015, s. 220 - 231). I frågan om 

reducering har vi noggrant valt handlingar som visade sig vara återkommande och 

representativa för den observerade skolan. När vi sedan kategoriserade olika grupper av 

handlingar har vi valt bort de kategorier som inte var representativa för materialet. 
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Under sorteringen och reduceringen av materialet samlade vi ihop olika grupper av 

målorienterade handlingar och skapade kategorier utifrån dessa grupperingar. Det bildades 22 

olika kategorier där var och en fick en beskrivning av handlingarnas gemensamma mål. Vi 

upplevde i vissa fall att empirin från observationerna var otillräcklig för att stödja beskrivningen 

av de målorienterade handlingarna vilket ledde till att vi hämtade information från materialet 

som kom ifrån de informella samtalen. Vid närmare fördjupning och analysering av de 22 

kategoriseringarna valde vi bort fem av dessa. Deras mål hörde antingen ihop med andra 

kategoriseringar eller innehöll för få handlingar. Följaktningen återstod det 17 kategorier av 

målorienterade handlingar.   

 

Vidare genomförde vi en kartläggning av de 17 kategorierna. Det framträdde grupperingar med 

liknande mål vilket bildade fyra olika områden. Dessa fyra områden blev grunden för vårt 

resultat, nämligen att uppdraget utformas av fyra olika arbetssätt. 

 

Analys och resultat 

Vårt resultat visar ett uppdrag som utformas av fyra olika arbetssätt. Varje arbetssätt har ett 

liknande mål som riktar sig mot kunskapsutveckling. Vi ser att dessa fyra arbetssätt riktar sig 

mot såväl skola som fritidshem. Skolans ändamål visar sig genom de målorienterade handlingar 

som handlar om att utveckla elevernas kognitiva förmåga och färdigheter som har att göra med 

skolundervisning. Fritidshemmets ändamål visar sig genom de målorienterade handlingar som 

riktar sig mot att utveckla elevernas förmåga att interagera i ett socialt sammanhang. 

 

De fyra arbetssätten 

Studiens syfte är att undersöka de målorienterade handlingar som utövas av fritidspedagoger i 

kontexten. Vi definierade uppdraget som de målorienterade handlingar, som genom fysiska och 

språkliga redskap, används för att interagera i kontexten. Resultatet besvarar våra två 

frågeställningar: Vilket uppdrag skapas av fritidspedagoger genom målorienterade handlingar? 

Och hur utformas uppdraget i samspel med kontexten? Vi ser att fritidspedagogernas uppdrag 

utformas och visar sig genom fyra omfattande arbetssätt: Planering av gruppkonstellationer, 

arbetsro, stöttning och samspel med omgivningen. Vidare redogör vi dessa fyra arbetssätt. 
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Planering av gruppkonstellationer 

Det här arbetssättet är kopplat till de återkommande målorienterade handlingar som 

fritidspedagoger utför för att skapa struktur och ordning i elevernas vardag genom planeringen 

av gruppkonstellationer. Syftet är att skapa förutsättningar för elevernas kunskaps- och sociala 

utveckling. Dessa målorienterade handlingar kom till uttryck i den kontext som vi kallar för 

planeringsmöte. 

 

I det följande exemplet observerar vi en kontext där sju kollegor har planeringsmöte i 

personalrummet. Pär som är fritidssamordnare står längst fram i rummet framför whiteboard-

tavlan och håller i en penna. Resterande personal sitter runt ett bord. Alla sitter med var sin 

penna, papper och kalender. Gruppen planerar kring en aktivitet och hur eleverna ska delas in 

i olika gruppkonstellationer. Vi uppmärksammar här David, som är fritidspedagog, som 

reagerar på förslaget om att byta elevernas nuvarande gruppkonstellationer.   

 

David säger: ”Förändringar i grupper och aktiviteter kräver både tid och kraft. Av både oss 

personal och barnen. Nu har vi ändrat många saker här.” Gruppen nickar instämmande och 

samordnaren Pär säger: ”Jag håller med, men förändringen behöver inte ske direkt på 

måndag, utan under veckans gång.” 

 

Handlingar som syftar till att utforma elevkonstellationer i olika kontexter är förekommande på 

Blomängsskolan. På planeringsmötet diskuterar personalen kring elevkonstellationer och även 

vilka grupper personalen ska leda. Det verkar finnas ett syfte att värna om elevernas utveckling 

genom struktur och planering. Under ett informellt samtal med samordnaren Pär beskriver han 

hur personalen strävar efter att genomföra målorienterade handlingar som skapar goda 

förutsättningar för elevernas kunskaps- och sociala utveckling. 

 

Pär: Vi har fokus på olika gruppkonstellationer i förebyggande syfte för relationer. Under 

fri lek vill man se att olika elever kan leka med andra elever i samband med aktiviteter som 

de gemensamt gillar. Det här är möjligt tack vare att eleverna inte har blivit begränsade att 

enbart samspela med en enda grupp. 

                                                                       (Informellt samtal med Pär, mars 2017) 
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Ett annat exempel på en målorienterad handling, som visar sig i det här arbetssättet, ser vi i 

interaktionen mellan fritidspedagogen Adam och klassläraren Anna i personalrummet. Den här 

situationen äger också rum i den kontext som vi valde att kalla för planeringsmöte. Situationen 

efterliknar den förra där personalen sitter runt ett bord med var sin penna, papper och kalender. 

Det finns sex personer i rummet och här observerar vi klassläraren Anna som önskar att en elev, 

som vi här kallar för Markus, ska byta grupp. Hon har svårigheter med eleven i fråga och tänker 

att det vore bra att förflytta eleven till en annan elevkonstellation som leds av en annan personal 

från arbetslaget. Adam instämmer och menar att det kan ge eleven bättre förutsättningar.   

 

Anna säger: ”Jag tänker att jag kan flytta Markus”, hon fortsätter: ”Det kan vara bra att 

någon annan tar ansvar för honom.” Adam säger: ”Jag håller med. Markus och den andra 

personalen kanske har en bättre dynamik ihop.” 

 

Adam verkar vara medveten om att elever kan få andra förutsättningar genom ett gruppbyte. 

Under alla våra observationer uppmärksammar vi att det är återkommande att 

fritidspedagogerna och övrig personal arbetar med olika gruppkonstellationer av elever. 

Personalen kallar detta för flexibla undervisningsgrupper som syftar till att skapa goda 

förutsättningar för elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Fritidspedagogen David 

beskriver hur den här organiseringsformen hjälper elever att samspela utifrån olika roller och 

därmed bryta sociala mönster. 

 

David: Vi använder oss av flexibla undervisningsgrupper. Vi har olika 

gruppkonstellationer för att bryta negativa mönster till exempel elevernas förväntningar på 

varandra. I olika grupper hamnar man i grupperingar där man tar olika mycket plats 

beroende på gruppen. Det är heller inte utmanande att vara i samma grupper hela tiden. I 

nya grupper kan man lära sig av varandra. 

(Informellt samtal med David, mars 2017) 

 

Målorienterade handlingar kopplade till planering av elevgrupper är återkommande på 

planeringsmötena. Vi ser även att liknande målorienterade handlingar förekommer i andra 

kontexter men vi väljer att lyfta fram de som utspelar sig under planeringsmöten eftersom de 

är tydligt sammankopplade till elevernas utveckling. David uppmärksammar i ett av mötena att 

byten av elevgrupper kan vara omvälvande för eleverna men bekräftar sedan i det informella 

samtalet att det är viktigt för att eleverna ska utvecklas socialt. De ständigt skiftande 
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gruppkonstellationerna utmanar dem att utvecklas med hjälp av andra gruppmedlemmar. I det 

förstnämnda exemplet menar klassläraren Anna att det är bra att flytta en elev, som hon har 

svårigheter med, till en annan grupp. Vi vill därmed uppmärksamma Adams handling som 

bekräftar att planering av gruppkonstellationer möjliggör elevernas utveckling. Adam menar 

att eleven kan ha en bättre dynamik med en annan lärare vilket kan bidra till en lärande miljö 

som i sin tur skapar bättre förutsättningar för eleven. 

 

Arbetsro 

Arbetssättet arbetsro är kopplad till de återkommande målorienterade handlingar som 

fritidspedagogerna utövar för att värna om en lugn miljö. Syftet är att skapa förutsättningar för 

elevernas kunskaps- och sociala utveckling.  Dessa målorienterade handlingar kommer till 

uttryck i kontexter som vi kallar för fri lek, samling och lektion. 

 

I exemplet nedan är fritidspedagogen David ensam i ett klassrum tillsammans med en grupp på 

cirka tolv stycken elever. De befinner sig i den kontext som vi kallar för fri lek. I rummet har 

David tidigare byggt två kojor med hjälp av två bord, stolar samt filtar som hänger över som 

ett skynke. Eleverna är utspridda och leker på olika platser i rummet. Några leker i kojorna och 

några rör sig runt i klassrummet. Ljudnivån är relativt hög men David verkar tycka att det är en 

acceptabel ljudnivå. Han sitter placerad bredvid oss vid ett bord och småpratar. Några elever 

som står utanför kojan börjar plötsligt skrika vilket leder till att David ställer sig upp och 

tillrättavisar dem. 

 

David säger med en hög röst: ”Nej!” Han närmar sig eleverna och säger sedan: ”Vad ska 

vi tänka på när vi är så här många i rummet?” En elev svarar: ”Att vi inte ska skrika så 

mycket.” 

 

David markerar att ljudnivån är hög genom att protestera mot den tillfälligt höga ljudnivån. 

Handlingen förstärks genom att han dessutom ställer sig upp och går mot eleverna som väsnas. 

Som tidigare nämnts verkar David tolerera att ljudnivån emellanåt stiger och han ger eleverna 

utrymme för att få leka och samspela fritt under aktiviteten. I ett senare skede samlar David 

eleverna för en avslutande samling. Han sitter på en pall som står på en stor röd matta som 

täcker en stor del av golvet. Eleverna sitter också på mattan framför David och blickar upp mot 

honom. 
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David tittar på eleverna och säger: ”Hör ni. Visst var det lite högljutt idag?” Eleverna 

nickar instämmande och ser bekymrade ut. David tillägger ”Men visst hade vi väl roligt?!” 

och ser upprymd ut. Majoriteten av eleverna svarar: ”Jaaaa!” Stämningen känns lättsam 

och en elev ropar plötsligt: ”Det har varit jätteroligt!” 

 

En annan återkommande handling som fritidspedagogerna använder sig av för att signalera att 

ljudet är för högt var när personalen klappade och eleverna svarade till klappningen genom att 

härma den. I den följande kontexten, som vi kallar för lektion, sitter eleverna utspridda vid var 

sitt bord och arbetar i grupp. Adam, som är fritidspedagog och som samarbetar med klassläraren 

Anna, använder sig av den ovannämnda klappningen som en målorienterad handling.   

 

Adam klappar med händerna men ljudnivån går inte ner. Adam klappar återigen med 

händerna och Anna förstärker handlingen genom att säga: ”Nu klappar vi igen.” Eleverna 

svarar och ljudnivån går ner. 

 

Ett ytterligare exempel på fysiska signaler som förekom med syfte till att skapa en lugn miljö 

är när personalen lyfter ett finger för att markera att ljudnivån stiger för mycket. David ger en 

förklaring till detta i ett informellt samtal. Han bekräftar att det är en målorienterad handling 

som syftar till att skapa en lugn miljö för eleverna. 

 

David: Vi lyfter upp fingret som ett alternativ till klappning som kan vara ett störande 

moment när det låter. Fingret i luften ger mer lugn i gruppen. Man lyfter fingret för att 

sedan invänta att alla eleverna ska göra det själva och sen vara tysta i fem minuter. 

(Informellt samtal med David, mars 2017) 

 

Vi ser att många av de målorienterade handlingar som syftar till att skapa förutsättningar för 

elevers kunskaps- och sociala utveckling är kopplade till att skapa arbetsro i sammanhanget. I 

det sistnämnda exemplet uppfattar vi det som att fritidspedagogerna använder kroppen som ett 

fysiskt redskap för att skapa arbetsro. I det informella samtalet bekräftar David en målorienterad 

handling där fritidspedagogerna lyfter upp ett finger som syftar till att skapa en lugnare 

arbetsmiljö. Vi uppfattar det som att det är en målorienterad handling som bidrar till elevers 

kunskaps- och sociala utveckling. Vi kan även se att fritidspedagogerna stödjer andra aktörer 

genom att använda den här målorienterade handlingen. Klassläraren Anna och fritidspedagogen 
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Adam stödjer varandra för att skapa arbetsro i lektionssammanhanget. De använder sig av både 

en fysisk och kommunikativ målorienterad handling vilket sedan får eleverna att tystas ner. 

 

Stöttning   

Det här arbetssättet är kopplat till de återkommande målorienterade handlingar som 

fritidspedagogerna utför genom att stötta eleverna i olika kontexter. Syftet är att skapa 

förutsättningar för elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Dessa målorienterade 

handlingar kommer till uttryck i de kontexter som vi kallar för fri lek, samling och lektion. 

 

Under en förmiddag observerar vi övergången från en samling till en lektion i matematik. 

Fritidspedagogen David, klassläraren Sara och tolv stycken elever befinner sig i den kontext 

som vi kallar för samling och lektion. Eleverna sitter på en stor matta i en ring och David, som 

sitter på en stol, är också med i ringen och interagerar med eleverna. Sara som nyss har deltagit 

i samlingen står nu upp och förbereder material inför lektionen. I den här observationen vill vi 

uppmärksamma Davids kroppsspråk. 

 

Plötsligt säger en av eleverna rakt ut: ”Varför står det där på tavlan?” Eleven pekar på 

whiteboard-tavlan som visar ett tal. David säger: ”Det är något som inte stämmer med det 

talet”, David och elevernas diskuterar tillsammans hur man kan lösa det. David 

demonstrerar en problemlösning med sina händer: ”Om ni tänker att mina händer är en 

gunga då ska det väga lika mycket på båda sidorna.” Han pendlar upp och ner med sina 

händer medan eleverna tittar på honom. 

 

I det här exemplet ser vi hur David använder sitt kroppsspråk, som ett kommunikativt redskap, 

för att stötta elevernas lärande. Davids agerande bekräftas genom ett informellt samtal. Han 

beskriver att kroppsspråket bidrar till att öka tydligheten i kommunikationen vilket enligt vår 

tolkning bidrar till ändamålet av att skapa förutsättningar för elevernas lärande. 

 

David: Jag använder mig mycket av kroppen. Jag tror det är ett resultat av att jag har arbetat 

mycket med yngre elever och måste vara extra tydlig i mitt arbete. En annan aspekt är att 

inte prata för mycket, eller fråga sig om det man säger är nödvändigt i den situationen. 

(Informellt samtal med David, mars 2017) 
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Vid en annan kontext ser vi att fritidspedagogen Adam genomför flera målorienterade 

handlingar som också strävar efter att stötta eleverna i sitt lärande. Vi observerar en lektion där 

Adam och förskolläraren Maria ger eleverna instruktioner om att använda sina egna gosedjur 

samt ger dem papper och pennor för att rita av gosedjuren. 

 

Adam förflyttar sig till närmaste barngruppen, som sitter vid ett bord. Han pekar på en av 

elevernas teckning och säger: ”Det ser fint ut men här måste du färglägga.” Adam tar sedan 

två färgpennor, han ritar lite, pekar på pappret och säger: “Ser du här?” Adam förflyttar 

sig till ett annat bord går och ställer sig bredvid en grupp elever för vidare stöttning. Han 

säger: “Så här kan du ställa gosedjuret när du ska rita av det.” 

 

I det här exemplet ser vi att Adam stöttar elevernas kunskapsutveckling genom att ge olika 

förslag på hur de kan fullfölja uppgiften. Under en annan observation ser vi en till handling 

inom arbetssättet stöttning. Fritidspedagogen David genomför en målorienterad handling som 

syftar till att stödja den sociala utvecklingen hos eleverna när han ställer frågor och utmanar 

eleverna. Handlingen äger rum under en samling efter att eleverna har haft fri lek i ett klassrum. 

 

Eleverna sitter fortfarande kvar på mattan och David på en pall. En elev berättar att sin pappa 

är bra på att dansa. David frågar eleven: ”Vilka moves kan din pappa? Skulle du vilja visa 

några?” Eleven säger att han bara vet att hens pappa dansar och inte kan pappans danssteg. 

David tillägger: ”Han kanske kan disco moves?” Medan han visar rörelser och har ett leende 

på läpparna. Eleven ställer sig upp mitt på mattan och säger: ”Så här kan det kanske se ut.” 

Eleven börjar dansa mitt på mattan. 

 

När vi ser att eleven svarar på Davids frågor och uttrycker sig framför gruppen uppfattar vi det 

som att David ger eleverna utrymme för att utvecklas socialt. Ett ytterligare exempel som riktar 

sig mot elevernas sociala utveckling ser vi i den kontext som vi kallar för fri lek. Den 

målorienterade handlingen i det här exemplet skiljer sig från de förra i att den syftar till en elevs 

välmående. David tröstar en ledsen elev och samtalar med en annan som är inblandad i 

situationen. 

 

Eleverna i den bortre kojan leker genom att inta olika roller med hjälp av sina kostymer. 

David som står vid eleverna tittar plötsligt bort mot den andra kojan och säger sedan: ”Oj, 

det ser ut som att Jessika är ledsen.” Han börjar därefter gå mot en elev som står utanför 
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kojan och gråter. ”Vad har hänt här?” Frågar han med en mjuk röst, hukar sig och sätter 

sig bredvid eleven. Han lyfter upp eleven på sitt knä och ger hen en kram. Medan han 

smeker elevens rygg så tittar han på en annan elev som står i närheten och frågar: ”Kan du 

visa vad ni gjorde?” Vi ser att eleven berättar något för David. Strax efter verkar eleven, 

som var ledsen, må bra.  

 

Kontexten fri lek visar olika målorienterade handlingar där fritidspedagogerna stöttar eleverna 

och värnar om deras välmående. Vi uppfattar det som att fritidspedagogerna bidrar till elevernas 

sociala utveckling. Under arbetssättet planering av gruppkonstellationer uppmärksammar vi ett 

informellt samtal med fritidspedagogen Pär där han bekräftar att fritidspersonalen värnar för 

barnens sociala utveckling i den kontexten som vi kallar för den fria leken.    

 

Pär: Under fri lek vill man se att olika elever kan leka med olika elever i samband med 

aktiviteter som man gemensamt gillar. Det sistnämnda är möjligt tack vare att eleverna inte 

har blivit begränsade att enbart samspela med en enda grupp. 

 (Informellt samtal med Pär, mars 2017) 

 

Vår empiri visar flera liknande handlingar där fritidspedagogerna verkar försöka stötta eleverna 

i olika kontexter. Detta visar sig bland annat genom att pedagogerna ställer frågor till eleverna 

framför en grupp och därmed ger dem utrymme att uttrycka sig eller svara på frågor. Som 

tidigare nämnts så uppmärksammar vi i det här arbetssättet de återkommande handlingar som 

visar sig genom stöttning av eleverna som syftar till deras kunskaps- och sociala utveckling. I 

det första exemplet ser vi David som stöttar en elev vilket han sedan bekräftar genom ett 

informellt samtal. Sedan ger vi ytterligare ett exempel som syftar till lärande när Adam stöttar 

eleverna i deras arbete. Slutligen uppmärksammar vi David när han uppmanar en elev att 

uttrycka sig framför en grupp och sedan när han tröstar en elev.  

 

Samspel med omgivningen 

Det här arbetssättet är kopplat till de återkommande målorienterade handlingar som 

fritidspedagogerna utför genom att samspela med andra kollegor och elever. Syftet är att skapa 

förutsättningar för elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Dessa målorienterade 

handlingar kommer till uttryck i kontexterna som vi kallar för fri lek, planeringsmöte, samling 

och lektion. 
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I den följande observationen ser vi fritidspedagogen David samspela med klassläraren Sara 

under en lektion i matematik. Sara står framför whiteboard-tavlan och har skrivit upp en 

ekvation som eleverna i ett senare skede ska lösa. Eleverna sitter placerade i grupper vid var 

sitt bord. På varje bord står det en burk med blyertspennor och en låda som innehåller 

färgpennor. David står mot en vägg vid den bortre delen av rummet och stöttar Sara och en 

elev. 

 

Sara tar fram en linjal och markerar ett streck framför siffran. Hon ropar sedan upp en elev 

som får ställa sig vid tavlan och räkna på skalan som Sara precis har ritat upp. Eleven vet 

inte hur hen ska lösa problemet. Under tiden står David vid den bortre delen av rummet i 

relation till Sara. David ställer sig plötsligt upp, tittar mot tavlan, pekar på ekvationen och 

säger: ”Man kan räkna på tavlan, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Pappan är sju år äldre!” 

 

David och Sara berättar sedan för oss i ett informellt samtal om hur personalen på skolan 

samspelar med varandra och hur det på så sätt gynnar eleverna i deras arbete. Sara tillägger 

även att i hennes och Davids samarbete ser hon båda som lärare. Vi uppfattar det de säger som 

att de båda kan ta lika mycket plats under en aktivitet. 

David: När en kollega pratar med hela gruppen så kan den andra fokusera på en elev i taget 

och rollerna kan också skifta under tiden. Det kan ske genom att jag kollar på gruppen eller 

hur jag placerar mig i rummet.  

 

Sara: Vi har faktiskt inte de traditionella rollerna i klassrummet. David är lika mycket 

lärare som mig. 

(Informellt samtal med David och Sara, mars 2017) 

 

Utifrån våra observationer och Davids berättelse om placering i rummet uppfattar vi det som 

att positionering är en form av samspel där en pedagog medvetet placerar sig i relation till andra 

individerna i rummet under en aktivitet. Den här målorienterade handlingen visar sig ibland 

genom att en pedagog ställer sig i en mer central position i rummet, ibland i en positionering 

vid sidan av rummet eller i närheten av en grupp elever. En annan förekommande målorienterad 

handling i arbetssättet samspel, som vi har observerat och som David har bekräftat, är när 

fritidspedagogerna överblickar en grupp. Vi uppfattar det som att en positionering i rummet 
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och att överblicka en grupp är två återkommande målorienterade handlingar, som visar sig i 

samspelet mellan pedagoger, och som syftar till att skapa goda förutsättningar för lärande. Ett 

ytterligare exempel som visar liknande handlingar är när fritidspedagogen Adam samspelar 

med klassläraren Anna under en lektion där eleverna använder sig av egna brädspel som de har 

tagit med sig hemifrån.  

 

Anna står och pratar medan Adam står och överblickar gruppen. Anna säger: ”Ni ska få gå 

ut.” Adam tillägger: “Ni kan lämna spelen på bordet.” Ett barn förflyttar sig plötsligt mot 

dörren och Anna säger med en höjd röst: ”Nej Wille. Du får inte gå ut.” Adam tillägger: 

”Ingen ska ut, spelen ska vara kvar på bordet och ingen ska ha med sig dem i händerna.” 

Anna säger: ”Nu ska ni ut och äta er frukt.” Adam har sitt fokus på Anna och hon säger: 

”Varsågoda att gå ut.” Under hela händelseförloppet är Anna den som intar en central 

position i rummet. Medan Adam anpassar sig efter Anna och barnens behov står han mer 

vid sidan av rummet och Anna står i en central position. 

 

I exemplet ovan ser vi att Adam överblickar gruppen från en sida av rummet medan Anna talar 

med eleverna utifrån en mer central position. Vi uppfattar att Adam är uppmärksam och beredd 

att agera i den här situationen. Den här handlingen kunde även visa sig i motsatta roller vid 

andra tillfällen. 

 

Ett annat exempel som visar målorienterade handlingar inom positionering och överblick är 

under samma observation, där klassläraren Anna och fritidspedagogen Adam samspelar. Vi 

uppmärksammar hur fritidspedagogen Adam först är i en positionering vid sida och överblickar 

gruppen medan klassläraren Anna intar en central position. Och därmed lägger vi märke till att 

Adam börjar förflytta sig från bord till bord medan Anna sitter ner vid ett bord med en grupp 

elever. I den kommande beskrivningen numrerar vi borden i rummet från ett till fyra för att 

tydliggöra att Adam besöker olika bord. Runt omkring borden sitter flera elever. 

 

Adam står lutad mot väggen mellan bord ett och två och överblickar klassrummet. Anna 

står längst fram framför whiteboard-tavlan i klassrummet på den stora röda matta som 

täcker en del av golvet och pratar med hela klassen om den kommande aktiviteten. Anna 

klappar för att fånga elevernas uppmärksamhet och Adam svarar tillsammans med 

eleverna med samma typ av klappningar. Anna säger: ”Var så goda.” 

 



 

27 

Adam går fram till bord nummer fyra där fyra elever sitter, pratar med varandra och leker 

med sina brädspel. Adam närmar sig sakta aktiviteten och både lyssnar och tittar 

uppmärksamt. Adam säger: ”Vet ni ett bra sätt att rösta?” Barnen svarar: “Vi vet.” Adam 

går sedan till bord numer tre och ställer samma fråga. Han stannar några sekunder och 

samtalar med barnen. Adam lämnar bord nummer tre och hoppar över bord nummer två 

där Anna befinner sig. Han går istället till bord nummer ett där han stannar till och ställer 

sig framåtlutad över bordet och observerar den pågående aktiviteten.  

 

I arbetssättet samspel med omgivningen ser vi olika exempel som tyder på att 

fritidspedagogerna genomför olika målorienterade handlingar genom samspel med andra 

pedagoger. Dessa målorienterade handlingar och det informella samtalet med David ger oss 

uppfattningen att fritidspedagogerna samspelar med andra kollegor för att stödja eleverna och 

därmed skapa goda förutsättningar för lärande. Vidare uppfattar vi det som att 

fritidspedagogerna använder sina kroppar som ett fysiskt redskap för att positionera sig i 

rummet och därmed bidrar till samspelet med andra kollegor. Vi vill även uppmärksamma att 

fritidspedagogerna ibland överblickar hela gruppen eller fokuserar på en mindre grupp 

beroende på vad en annan kollega gör. 

 

Resultat – Det mångsidiga uppdraget 

Som tidigare nämnts har vår utgångspunkt grundat sig i en nyfikenhet att undersöka varför den 

tidigare forskning vi har tagit del av visar att fritidspedagogernas uppdrag är tvetydigt. Vi 

definierade uppdraget som de målorienterade handlingar som utövas av fritidspedagogerna i 

kontexten och därmed undersökte vi dessa målorienterade handlingar. Resultatet visar att 

fritidspedagogerna utövar ett mångsidigt uppdrag som utformas av fyra olika arbetssätt 

nämligen planering av gruppkonstellationer, arbetsro, stöttning och samspel med omgivningen. 

De fyra olika arbetssätten skapades genom målorienterade handlingar i de observerade 

kontexterna. Alla dessa arbetssätt riktar sig mot att stödja elevernas kunskaps- och sociala 

utveckling och därmed utgör dessa ett tydligt uppdrag som både är målorienterad och 

mångsidigt.  

 

Vi vill även påpeka att det här mångsidiga uppdraget utgår ifrån en begränsad verklighet, som 

är Blomängsskolan, där vi dessutom har avgränsat oss utifrån våra teoretiska begrepp och 

frågeställningar.  Vi har sammantingsvis upptäckt att fritidspedagogerna utövar ett mångsidigt 



 

28 

uppdrag där de beroende på situationen använder sig av de fyra arbetssätten och därmed 

omväxlande riktar sig mot såväl skola som fritidshem. 

 

Forskningsdiskussion 

- Det tvetydiga uppdraget och det mångsidiga uppdraget 

Den här studien inleds med en beskrivning av det tvetydiga uppdraget. Därefter presenterar vi 

tidigare forskning kring det tvetydiga uppdraget och sedan beskriver vi våra egna analyser och 

resultat. Vidare vill vi jämföra vårt resultat om det mångsidiga uppdraget med den tidigare 

forskning som vi tagit del av. 

 

Utifrån såväl den sociokulturella teorin som vårt syfte och frågeställningar ser vi att uppdraget, 

som utformas på Blomängsskolan, talar för ett resultat som skiljer sig från den tidigare 

forskningen som vi tagit del av trots att det finns likheter i vissa aspekter. Vårt resultat är att 

fritidspedagogerna utövar ett mångsidigt uppdrag där de beroende på situationen använder sig 

av de fyra arbetssätten och därmed omväxlande riktar sig mot såväl skola som fritidshem.   

 

Calander (1999, s. 202) menade att fritidspedagogernas uppdrag skulle utvecklas mot en 

skolpedagogisk inriktning och bort från den fritidspedagogiska. Däremot drog Andersson 

slutsatsen om att fritidspedagogernas uppdrag även skulle utvecklas mot en fritidspedagogisk 

inriktning och inte enbart mot en skolpedagogisk. Vi uppfattar Anderssons resultat som att fyra 

olika sätt att utöva uppdraget betonas, som hon kallar för fyra yrkesidentiteter, där två har en 

skolpedagogisk inriktning och två en fritidspedagogisk. Olika individer placerar sig eller lutar 

sig mest åt någon av dessa fyra yrkesidentiteter i Anderssons studie (2013, s. 166 - 169).  

  

I vår studie ser vi likt Andersson att uppdraget riktar sig mot såväl skola som fritidshem genom 

olika sätt att tillämpa uppdraget. Men vi ser inte att fritidspedagogerna lutar sig mest åt en 

särskild inriktning eller arbetssätt, vilket skulle motsvara Anderssons resultat. Vårt resultat 

visar istället att fritidspedagogerna på Blomängsskolan utövar ett mångsidigt uppdrag där de 

beroende på situationen använder sig av de fyra arbetssätten och därmed omväxlande riktar sig 

mot såväl skola som fritidshem. 

Haglunds studie visar delvis att fritidspedagogerna som han undersöker beskriver den fria leken 

som att den innehåller många lärandemöjligheter. Han drar därmed slutsatsen om att 

fritidshemmets innehåll anpassas i riktning mot skolans ändamål och kultur. Han kallar denna 
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anpassning för skolifiering av fritidsverksamheten (Haglund 2016, s. 80 - 82). Vårt resultat 

visar delvis en liknande slutsats nämligen att lärandet kan ske i den kontext som både vi och 

Haglund kallar för fri lek. Vi menar därmed, likt Haglund, att vi ser att lärande både utövas och 

betonas av fritidspedagogerna i vår studie men vi ser däremot inte att vår observerade 

fritidsverksamhet anpassas till skolan. Vår slutsats är nämligen att den skolifiering av 

fritidsverksamheten, som Haglund uppmärksammar, är etablerad i vår observerade skola som 

en gällande verklighet. Våra observerade fritidspedagoger utövar ett mångsidigt uppdrag som 

innehåller både skolans och fritidshemmets ändamål. 

 

Vi finner det svårt att dra någon tydlig slutsats av att jämföra vårt resultat med det resultat som 

Ackesjö, Nordänger och Lindqvist får. Vår studie skiljer sig i många aspekter ifrån deras. De 

utgår ifrån enkäter, fokuserar på individens egna uppfattningar, undersöker individernas 

identiteter i samband med professionen och de utgår även ifrån ett urval av nyutbildade 

grundlärare mot fritidshem (Ackesjö m.fl. 2016). Vi utgår däremot ifrån observationer, 

fokuserar på individernas handlingar, undersöker deras uppdrag utifrån dessa handlingar och 

utgår ifrån ett urval med individer som har olika utbildningsbakgrunder. 

 

Ackesjö med flera beskriver i en av deras slutsatser att en ny hybrid, professionell identitet 

växer fram. De menar att de nyexaminerade fritidslärarna ansvarar på två arenor som både 

pedagog i fritidshem och som lärare i skolan (2016, s. 105). Vi uppmärksammar den här 

slutsatsen eftersom vi, kan likt Ackesjö m. fl., kan se att fritidspedagogerna på Blomängsskolan 

utövar ett uppdrag som berör innehållet från både skola och fritidshem. Därutöver kan vi inte 

dra någon mer omfattande slutsats eftersom vi, som tidigare nämnt, på ett betydande sätt skiljer 

oss ifrån Ackesjö m. fl. i våra metoder och frågeställningar.  

 

Sammanfattningsvis uppfattar vi inte uppdraget som tvetydigt vilket den tidigare forskning vi 

tagit del av uppmärksammar. Vårt resultat visar, som tidigare nämnts, att fritidspedagogerna på 

Blomängsskolan utövar ett tydligt och mångsidigt uppdrag där de beroende på situationen 

använder sig av de fyra arbetssätten och därmed omväxlande riktar sig mot såväl skola som 

fritidshem. 
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DEL 5: SLUTDISKUSSION, VIDARE FORSKNING, 

REFERENSER OCH BILAGOR 
 

Slutdiskussion och vidare forskning 

I vår inledning lyfter vi fram orsaken till varför vi väljer att undersöka det tvetydiga uppdraget. 

Som tidigare nämnts är vi nyfikna på att undersöka varför artiklar, avhandlingar och c-uppsatser 

menar på att yrkesutövare inom fritidshemmen tolkar och utövar uppdraget olika. I vårt resultat 

framkommer att uppdraget på Blomängsskolan inte är av det tvetydiga slaget. Vi kan se fyra 

omfattade arbetssätt som innehåller en stor mängd återkommande handlingar som vi tolkar som 

målorienterade. En intressant slutsats vi drar är att fritidspedagogernas handlingar i olika 

kontexter på Blomängsskolan under för- och eftermiddagen pekar både mot en skolpedagogisk 

och en fritidspedagogisk inriktning. Uppdraget är mångsidigt med varierande arbetsuppgifter 

och tydligt, eftersom deras handlingar har en distinkt målorientering. Därmed blir vår slutsats 

att fritidspedagogerna på Blomängsskolan skapar ett uppdrag som skiljer sig ifrån den tidigare 

forskning vi tagit del av. 

 

Vi upplever att vårt val av metod har varit en betydelsefull och central del för resultatet och för 

arbetet kring uppsatsen som helhet. Att undersöka uppdraget genom observationer skiljer sig 

ifrån andra uppsatser vi har läst kring samma ämne. Många av dem använder sig av intervjuer 

för att ta reda på hur fritidspedagogerna tolkar sitt uppdrag. Genom att avgränsa 

undersökningen till att endast observera fritidspedagogernas målorienterade handlingar ger det 

oss en inblick i hur fritidspedagogers arbete kan se ut praktiskt genom handlingar, vilket leder 

till ett tydligt resultat. 

 

Det har varit givande för oss att observera en verksamhet som arbetar med flexibla 

undervisningsgrupper då det ger oss insikt i ett annat sätt att arbeta som skiljer sig från den 

traditionella uppdelningen av fritidshem och skola. Vårt resultat om att fritidspepedagogerna 

utövar ett mångsidigt uppdrag, som innehåller både skolans och fritidshemmets ändamål, kan 

tolkas som att den är sammanlänkad eller beroende av ett arbetssätt som innefattar flexibla 

undervisningsgrupper. Vi tror att flexibla undervisningsgrupper kan leda till att andra 

verksamheter utövar ett mångsidigt uppdrag.  

 

Vår uppsats närmar sig två områden som vi finner intressanta och relevanta till vidare forskning. 

Det ena området är att göra en omfattande kvantitativ studie kring flexibla 
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undervisningsgrupper på skolor som liknar Blomängsskolan i arbetssättet för att se om 

resultatet blir liknande vårt. Det andra området är att undersöka fritidspedagogernas uppdrag 

genom vår metodologi, där forskaren kan fokusera på att observera de målorienterade 

handlingarna, på skolor som arbetar på ett traditionellt sätt där skola och fritidshem hålls 

separat. 

 

Vi anser att samverkan mellan lärare och fritidspedagoger stärks genom att arbeta med flexibla 

undervisningsgrupper. De utnyttjar flera parter för att nå ut till elevernas förmågor vilket gynnar 

elevernas utveckling.  
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Bilagor  

 

Informationsbrev till fritidspersonalen 
 

 

Hej fritidspersonalen på XXXXXXXXX!  

 

Vi är två studenter som går sista terminen på fritidslärarutbildningen på Södertörns Högskola. 

Vi har precis påbörjat vårt examensarbete. Vår uppsats grundas i en nyfikenhet kring hur det 

fritidspedagogiska uppdraget tolkas i praktiken och vi är intresserade av att observera hur ert 

arbete varierar i olika kontexter och sammanhang.  

 

Vårt fokus ligger på fritidsverksamheten/fritidspersonalen och inte på eleverna men vi vill 

understryka att observationerna är anonyma och endast nyttjas åt vårt analysmaterial. 

Vi syftar till att vara så ”osynliga” som möjligt för att inte störa i era vardagliga rutiner. Vi vill 

även förtydliga att deltagandet är helt frivilligt och att ni när som helst kan avbryta er 

medverkan. Vi bifogar ett extra dokument med sekretessinformation. 

 

Vi planerar att genomföra studien 3–4 dagar under veckorna 10 och 11. 

Har ni några frågor går det utmärkt att kontakta oss! 

 

 

 

Veronica Truedsson    Enzo Molina 

XXXXXX@student.sh.se    XXXXXX@student.sh.se 

07XXXXXXXX   07XXXXXXX 
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Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

 

Informationskravet: Ovan har vi beskrivit syftet att använda oss av observationer som metod. 

Ytterligare vill vi informera om att det är frivilligt att delta och om så önskas kan du som 

deltagare avbryta din medverkan när som helst under studiens gång.  

 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet: Om personuppgifter samlas så ges största möjliga konfidentialitet och 

de förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet kommer endast att nyttjas till vår studie och efter 

att vårt examensarbete har examinerats och blivit godkänt, kommer materialet att förstöras.  

 

 

 

Tack på förhand för din medverkan!  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

Informationsbrev till rektorn 
 

 

Hejsan!  

Vi är två studenter från grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på Södertörn 

Högskola. Vi går sista terminen och genomför vårt examensarbete. Den handlar om hur 

fritidspersonalens uppdrag tolkas i praktiken.  

 

Vi kontaktar dig för att meddela att vi kommer att genomföra en studie med fritidspersonalen 

på er verksamhet. Vi har varit i kontakt med arbetsledaren på ert fritidshem och frågat om det 

går bra att genomföra observationer efter sportlovet. Fokus ligger på att studera 

fritidspersonalens arbete i olika kontexter, därmed är inte eleverna inblandade i 

observationerna.  

 

Vi förhåller oss till de fyra huvudkraven inom ramen för forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet. Därför kommer vi att skicka ut informationsbrev Vi  

och relevant sekretessinformation till berörd personal.  

 

Vi ser gärna att du kontaktar oss vid eventuella frågor: 

xxxxxxxx@student.sh.se 

xxxxxxxx@student.sh.se 

 

Med vänlig hälsning,  

Veronica Truedsson och Enzo Molina 

 

 

 

 

 


