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Abstrakt		
Teachers in leisure-time centre – can I only be titled teachers when I teach school subjects? 

– A study on the everyday reality of teachers with qualifications in the subject. 

 

Summary 

The historical background and previous research on my subject refers to a certain uncertainty 

in a professional teacher's professional identity that still remains. The difficulty is excreted in 

ignorance in leading fields and uninteresting colleagues in between. My aim of the study is to 

gain an insight into the activities at the leisure home and how teachers view their professional 

role as well as how they take on the dual assignments that the identification in the school 

subject entails. I have chosen a qualitative method for my interviews and my selection was six 

teachers in leisure-time centres working in schools around Stockholm. I have used Roger 

Saljö's interpretation of socio-cultural theory, whose basic idea is that learning takes place in 

interaction between a group of people and an individual. My research shows that there are 

external factors that govern and influence the leisure teacher's choices and conditions and that 

the traditional school is prioritized. Despite the teachers' uncertainty about what their 

professional identity should be called in the leisure home, the image education has 

nevertheless strengthened their self-confidence and how they today teach the students. 

 

 

Keywords: leisure-time teacher, leisure-time centres, art teacher, professional role, 

professional identity 
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Sammanfattning	
 

Den historiska bakgrunden och tidigare forskningen kring mitt ämne hänvisar till en viss 

osäkerhet i en fritidslärarens yrkesidentitet som ännu kvarstår. Svårigheten utsöndras i 

okunskap i ledande fält samt ointresse kollegor emellan. Mitt syfte med studien är att få en 

inblick i verksamheten på fritidshemmen och hur lärare ser på sin yrkesroll samt hur de tar sig 

an de dubbla uppdragen som legitimationen i skolämnet bild medför. Jag har valt en kvalitativ 

metod för mina intervjuer och mitt urval var sex lärare i fritidshem som arbetar på skolor runt 

Stockholm. Jag har använt mig av Roger Säljös tolkning av den sociokulturella teorin, vars 

grundtanke är att lärande sker i samspel mellan en grupp människor och individ. Min 

underökning visar att det är yttre faktorer som styr och påverkar fritidslärarens val och 

förutsättningar samt att den traditionella skolan prioriteras. Trots lärarnas osäkerhet på vad 

deras yrkesidentitet ska kallas på fritidshemmet, har ändå bildutbildningen stärkt deras 

självförtroende och hur de idag undervisar eleverna.  

 

 

Nyckelord: fritidslärare, fritidshem, bildlärare, yrkesroll, yrkesidentitet 
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1.	Inledning	
Idag är fritidslärarens roll väldigt differentierad beroende på vilken skola fritidsläraren är 

anställd och av den orsaken vill jag studera fritidslärarens uppdrag/roll på fritidshemmet samt 

hur läraren förhåller sig till den behörighet hen får genom sin legitimation i ett praktiskt 

alternativt estetiskt ämne som exempelvis musik, bild, hemkunskap eller idrott och hälsa. För 

att tillgodose sig lärarlegitimationen räcker det inte med att utbilda sig till lärare i fritidshem, 

man måste dessutom inkludera det estetiska eller det praktiska ämnet. Hur ser lärarna på sin 

yrkesidentitet och vilken verksamhet väger tyngst, skolan med sin målstyrda undervisning 

eller fritidshemmets undervisning som har fått nya och tydligare uppdrag? Jag har fokuserat 

på lärare med legitimation i ämnet bild och vill undersöka hur lärarna i fritidshem arbetar och 

använder sig av sin kompetens; som lärare i fritidshemmet, som lärare i ämnet bild eller som 

lärare i båda verksamheterna.  

 

Den 15 oktober 2019 släppte Skolverket en promemoria för läsåret 2018/19 som beskriver 

elever och personalstatistik i fritidshemmen. Statistiken samlas in varje år, men nytt för i år 

var att skolverket även redovisade uppgifter om antal och andel lärare i fritidshem som har en 

lärarlegitimation med behörighet för fritidshem. Den 1 juli 2019 blev det krav på behörighet 

och lärarlegitimation för att bedriva och ansvara för undervisningen på fritidshemmen. 

Antalet anställda i fritidshemmen fortsätter att öka, men andelen personal med pedagogisk 

högskoleexamen har minskat och endast 37 procent har pedagogisk högskoleexamen. Det är 

den lägsta uppmätta andelen sedan mätningarna startade 1995 (Skolverket 2019, s. 2). Hur ser 

det ut i fritidshemmets verksamhet i verkligheten, kommer lärarnas kompetens tillgodo i 

fritidshemmet eller väljer läraren att arbeta som bildlärare i skolan, och får läraren själv välja? 

Lärarens behörighet innefattar att läraren kan arbeta i fritidshemmet och samverkar i den 

traditionella skolan med de elever som efter skoldagen är placerad på lärarens fritidshem. Ett 

annat alternativ är att arbeta som lärare i skolämnet bild under den traditionella skoltiden och 

inte vara aktiv i fritidshemmets verksamhet, eller att arbeta både som lärare i fritidshemmets 

verksamhet och som bildlärare i skolan. I min studie visar det sig att det sista alternativet är 

det som är svårast att uppfylla för läraren.  

2.	Historisk	bakgrund	
För att förstå problemställningen i min studie vill jag ge en bakgrundshistoria om 

fritidshemmets utveckling. Idag är fritidshemmet en del av skolverksamheten vilket innebär 

att verksamheten är målstyrd genom läroplanen och skollagen. Det har inte alltid varit så, i 
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slutet av 1960-talet och framåt tillhörde fritidshemmet den sociala sektorn och ansågs vara ett 

komplement till hemmet. Skolan har haft målstyrning sedan 1990-talet och dessförinnan var 

skolan regelstyrd med regleringar i skollagen som mer handlade om exempelvis 

klassrumsstorlek, bestämd lärartäthet och delningstal för klasser exempelvis om en 

lågstadieklass blev större än 25 elever måste den delas upp i två klasser. I nuvarande läroplan, 

Lgr 11, styrs skolverksamheten genom de mål eleverna ska uppnå och som föreskrivs i 

läroplanen. Vilket innebär att det ges mer utrymme till de professionella att själva bestämma 

hur undervisningen ska bedrivas och avgöra vilket arbetssätt som är lämpligast för att 

eleverna ska nå målen, men det innebär också ett krav på att verksamheten följs upp och 

kontinuerligt förbättrar sina resultat och metoder (Pihlgren 2017, s.12).  

 

Det är osäkert när målstyrningen började gälla för fritidshemmen, men troligtvis var det vid 

årsskiftet 1997/98 då fritidsverksamheten formellt överfördes från den sociala sektorn till 

skolväsendet. I slutet av 90-talet genomgick fritidshemmen flera förändringar, verksamheten 

bytte huvudman, genomgick sammanslagningar in i skolans lokaler och Sverige hamnade i en 

ekonomisk kris som också drabbade fritidshemmen med ekonomiska besparingar. Hur de 

båda verksamheterna skulle dela på lokaler och personal skedde utan någon implementering 

och fritidshemspersonalen och lärarna fick själva försöka hitta formerna för sitt arbete. Under 

denna tid var det ett stort antal utbildade fritidspedagoger och barnskötare som lämnade sina 

arbeten i fritidshemmet för andra yrken och förutsättningarna blev sämre för att driva en 

målstyrd verksamhet på fritidshemmen (Pihlgren 2017, s.13).  

 

Många av de rektorer som skulle ansvara för verksamheten och förväntades sätta utvecklande 

mål för fritidshemmens utmaningar, saknade kompetens om fritidshemmens verksamhet och 

pedagogik. Arbetet underlättades inte av att det saknades flera egna mål för fritidshemmet. 

Fritidshemspersonalen hade väldigt lite att förhålla sig till från statlig nivå och allmänna råd 

samt de statliga pedagogiska program som skulle leda fritidshemsverksamheten var bara 

rådgivande men inte beordrande, vilket innebar att det inte blev någon påföljd om man ”körde 

sitt eget race” och inte följde det som verksamheten verkligen stod för. Under 2000-talet 

visade skolverket och skolinspektionens rapporter på en verksamhet där många arbetade och 

inte ens kände till vad som stod i de allmänna råden till fritidshemmet. Under dessa år 

saknades fortbildningar med inriktning på fritidshemmets verksamhet (Pihlgren 2017, s. 13-

14). 

Efter 2010 har det skett en rad förbättringar: 
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• 2010, Kapitel 14 infördes i skollagen (SFS 2010:800) som reglerar fritidshemmets 

uppdrag. 

• 2011, ny läroplanen (Lgr 11) gäller också fritidshemmen. 

• 2013, reviderades Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Fritidshem 

(skolverket 2014a). 

• 2016 kom en ny del i läroplanen Lgr 11 (del 4. Fritidshemmet).  

                                                                              (Pihlgren 2017, s. 14). 

3.	Begreppsförklaring	
Fritidshem- är en beteckning för en verksamhet som bedrivs före och efter den obligatoriska  

skoldagen. 

Grundlärare med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem- är den nya 

högskoleutbildningen för lärare i fritidshem. 

Fritidspedagog, fritidslärare och lärare i/ mot fritidshem- betecknar den yrkeskategori som 

har en högskoleutbildning med inriktning på fritidshem 

Jag använder begreppet fritidslärare och lärare för samma identitet då skolans lärare inte är 

representerade i min studie (Pihlgren 2017, s.15). 

4.	Syfte	och	Frågeställningar	
Syftet med min studie är att synliggöra de eventuella svårigheter och utmaningar som finns i 

att arbeta som lärare i fritidshem. Hur förhåller sig lärarna till de olika uppdragen som det 

innebär för lärare med legitimation i bildämnet? Begreppet undervisning på fritidshemmet ska 

ses i ett vidare perspektiv och helheten ska omfatta utveckling, omsorg och lärande. I 

kursplanen för bildämnet finns tydliga kunskapskrav och som behörig lärare ska du förhålla 

dig till bedömningar och betygsättning. Hur balanserar lärarna med den nya utbildningen 

mellan de olika traditionerna som följer i skolan och på fritidshemmet (Skolverket 2018, s. 

22, 26-28).  

 

- På vilket sätt anser lärarna att de använder sin kompetens i skolans och i 

fritidshemmets verksamhet? 

- Hur resonerar lärarna kring eventuella skillnader däremellan?  

- Vad påverkar fritidslärarens arbetsuppgifter inom fritidshemmets verksamhet, (med 

inriktning på bild?) 
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5.	Tidigare	forskning	
Utbildningen som ger fritidsläraren en kompetens att ansvara för fritidshemmets verksamhet 

samt behörighet att undervisa ett estetiskt eller praktiskt ämne är relativt ny och det finns inte 

någon direkt forskning på ämnet. Jag har sökt på forskning som relaterar till min studie.  

 

5.1	Att	jag	kallar	mig	själv	för	lärare	i	fritidshem	uppfattar	jag	skapar	en	viss	

provokation  

Helena Ackesjö, Ulla Karin Nordänger och Per Lindqvist har genomfört en studie som vänder 

sig mot studenter med grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem. Det är en 

enkätstudie av longitudinell karaktär som påbörjas när studenternas går sista terminen av 

utbildningen och forskningen pågår under fem år. I första studien undersöks studenternas 

förväntningar och förståelse av sitt kommande yrke. Ett halvår efter elevernas examen 

genomförs ytterligare en studie då de före detta studenterna uppmanas att beskriva sina 

faktiska arbetsförhållanden.  

 

Yrkesgruppen, grundlärare mot fritidshem kommer att ha en ny behörighet och formellt 

tillträde till undervisningsområde som övriga kollegor i fritidshemmet inte har och dessutom 

kunna röra sig i ett spänningsfält som spänner mellan traditioner och styrningens nya 

intentioner. I detta fält ska lärarna inte bara balansera de två uppdragen, undervisande lärare i 

ett praktiskt eller estetiskt ämne och ansvara för undervisningen i den fritidspedagogiska 

verksamheten, utan lärarna förväntas skapa dessa nya läraridentiteter i de båda 

verksamheterna på egen hand. Lärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass till årskurs 

sex tillhandahåller inte längre obligatorisk undervisning i de praktiskt estetiska ämnena och 

det ger inte behörighet för lärarna att undervisa så i förlängningen kan det bli brist på 

undervisande lärare inom detta område om inte de nya grundlärarna tar sig an detta uppdrag 

(Ackesjö, Nordänger & Lindqvist 2016, 86-109). Undersökningen visar inte hur 

undervisningen i de estetiska ämnena tar sig ut på fritidshemmen, men den visar hur lärare 

resonerar i de olika praktiskt estetiska ämnena innan examen och hur det faktiskt blev efter 

examen.  

 

5.2	Nya	fritidspedagoger-	i	spänningsfältet	mellan	tradition	och	nya	styrformer		
Birgit Andersson är en annan forskare som också har studerat fritidspedagogernas roller i 

skolans och fritidshemmets traditioner. Hon belyser hur yrkesidentiteten för 
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fritidspedagogerna påverkas av en skolverksamhet som präglas av prestationer, mål, 

bedömningar och kvalitetsredovisning (Andersson 2013, s.1). Det är de senaste decenniers 

utveckling av ökade krav på bland annat uppföljningar, dokumentation av verksamhet och 

barns lärande och utveckling som Andersons studie fokuseras på.  

 

Studien visar att fritidspedagogerna har svårt att känna sig bekväma och självständiga i sin 

yrkesidentitet och hur det påverkar det vardagliga yrkesutövandet. Integreringen försvårar 

fritidspedagogernas roll, som tidigare varit självständiga men som nu placeras i en 

assistentposition till en annan yrkesgrupp. Fritidspedagogernas handlingsutrymme blev också 

mindre än lärarnas, likaså blev arbetsuppgifterna otydliga i det nya arbetslaget för 

fritidspedagogerna. Eleverna blev vinnarna i denna sammanslagning då vuxennärvaron ökade 

under skoldagen samt under rasterna. Det innebar även att man kunde undervisa i mindre 

grupper (Andersson 2013, s. 17-18).  

 

5.3	Tradition	i	möte	-	en	kvalitativ	studie	av	fritidspedagogers	arbete	med	samlingar	
i	skolan	
Björn Haglund har gjort flera forskningar på fritidshemmets pedagogers komplexa yrkesroller 

och i Tradition i möte - en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i 

skolan, beskriver han bland annat frustrationen för fritidspedagogerna och den oförståelsen 

som allmänheten visade för den yrkeskategorin. Begreppen fritidspedagog och fritidshem var 

relativt okända begrepp för allmänheten på 80-talet och gav upphov till en frustration hos 

fritidspedagogerna som ofta fick förklara vad yrket innebar, men med förklaringen att 

fritidspedagogerna har ungefär samma utbildning som förskollärarna, men med inriktning på 

skolbarn, kom man ett steg närmare allmänhetens förståelse. Det fanns också tillfällen då 

fritidspedagogens deltagande i skolans arbete blev ifrågasatt, då man ansåg att skolans arbete 

och barns arbete hade högre status än ett barnens fritid. De som ifrågasatte 

fritidspedagogernas medverkan i skolans verksamhet, gjorde inget för att underlätta 

integreringen mellan de olika verksamheterna. (Haglund 2004, s. 13-14). 

5.	4	Miljö	som	didaktiskt	verktyg	
Anneli Hippanen Ahlgren, beskriver i Ann S Pihlgrens bok, Fritidshemmets didaktik, om hur 

miljön används som didaktiskt verktyg i lärandet på fritidshemmet. Vidare berättar författaren 

hur barnen kan förändras i olika miljöer och framstå som initiativrika, kompetenta och med 

positiva identiteter samt i andra miljöer framtås som okoncentrerade, passiva och med 



 9 

negativa identiteter. Hon menar också att det är en del av fritidslärarens icke uttalade 

profession att kunna skapa pedagogiska miljöer som främjar barns lärande. Fritidsläraren har 

stora möjligheter påverka och att skapa den sociala miljön som kan vara ett verktyg i arbetet 

med barns lärande och meningsfylld fritid men för att göra det krävs den fritidspedagogiska 

kompetensen. Hippanen Ahlgren berättar att det är relativt nytt att beskriva fritidslärarens 

yrkesroll utifrån ett didaktiskt perspektiv och begreppet didaktik som används i skolans 

kontext börjar komma in i fritidslärarens verksamhet. Men den bör ses som en egen form av 

didaktik som uppstår i interaktion med fritidslärare och barn (Hippanen Ahlgren 2013, s.99-

116) 

5.5	Fritidshemmets	vardagspraktik	i	ett	nytt	diskursivt	landskap	
Björn Haglunds forskning om Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap, 

verkade intressant utifrån mitt problem hur eller om bildundervisning behövs på 

fritidshemmen och om fritidslärare ser bildämnet som ett verktyg för att utveckla elevers 

lärande. Haglund beskriver fritidshemmets resa från en verksamhet som byggde på och utgick 

ifrån förskolan och dess anknytning till Fröbel. Forskningen riktar sig till fritidshemmets 

vardagsliv där pedagogerna använder aktiviteter som verktyg och att tillföra meningsfulla 

aktiviteter som dessutom gör elevernas fritid mer innehållsrik. Förutom fri lek och 

strukturerade aktiviteter som bland annat pyssel, rörelseaktiviteter, brädspel och samlingar 

finns även aktiviteter som läsa, måla och att sy på fritidshemmen. Dessa aktiviteter berikar ett 

barns meningsfulla fritid, men till skillnad från skolan är de frivilliga. I resultatet presenterar 

författaren att personalen ansåg att lärandet var viktigt och att man ansåg fritidshemmet också 

som ett kompletterande lärande till det som sker i klassrummet, exempelvis kan elevernas 

självkänsla tränas genom teater och medföra att de muntliga presentationerna i klassrummen 

blir lättare att genomföra för eleven. Vidare berättar författaren att verksamhet och 

personalens förhållningssätt samt de normer som de utgår ifrån i sitt arbete är 

sammanlänkande. Författaren betonar skolinspektionens undersökning 2010 som ska ligga till 

grund för fritidshemmets förbättringar. (Haglund 2016. s.64-85). 

5.6	Att	vara	lärare	i	fritidshem	
Monica Hansen Orwehags studie handlar om lärare i fritidshem och hur det skiljer sig åt från 

skolans lärarroll. Hansen delger grunden för fritidslärarens arbetssätt på fem punkter, lärande i 

kontext, synen på innehåll och mål, det situationsstyrda ledarskapet, arbetet med långsiktiga 

mål och att lära och undervisa ur ett barnperspektiv. Författaren anser att dessa fem punkter är 

karaktäristika för den fritidspedagogiska undervisningen. Lärande i kontext beskriver 
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författaren som ett lärande i naturliga sammanhang och tillämpas av tidigare kunskaper och 

behöver inte vara planerade av en lärare. Lärare i fritidshem ska utgå från eleverna intresse 

och initiativ vilken ger en undervisning ur ett barnperspektiv och mål och innehåll behöver 

inte vara angivna i förväg utan kan utvecklas genom processen. Hansen menar att det nya som 

sker i lärarrollen är att läraren har en medveten position och som utvecklar skapande och 

utmanande miljöer, och lärarens tydliga stöd i samtalsprocesser som ger ett lärande för 

eleverna (Hansen Orwehag M 2013, s. 39-40). 

6.	Lärare	i	fritidshemmets	uppdrag	

Fritidshemmets	specifika	målområden	
Enligt skollagen(SFS 2010:800, 14 kap.2§) är fritidshemmets uppdrag att komplettera 

elevernas utbildning i både förskoleklass och skola samt stimulera elevernas utveckling och 

lärande. Fritidshemmets ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt utgå 

från en helhetssyn på eleven och dess behov. Undervisningen i fritidshemmet ska också 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Pihlgren 2017, s. 47). 

 

Läroplanens Centrala innehåll: 

o Språk och kommunikation 

o Skapande och estetiska uttrycksformer 

o Natur och samhälle 

o Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelser 

(Skolverket 2018, s. 24) 

 

Läroplanen anger att undervisningen ska vara situationsstyrd, grupporienterad och 

upplevelsebaserad som utgår från varje elevs behov, intresse och initiativ (Skolverket 2018, s. 

22). 

7.	Sociokulturellt	perspektiv		
 

I denna del av min studie kommer jag att redovisa för min teoretiska utgångspunkt och 

använda det sociokulturella perspektivet för att analysera mitt empiriska material som jag har 

samlat in till min kvalitativa forskning. Jag har valt att använda mig av Roger Säljös bok 

Lärande i praktiken: ett socialkulturellt perspektiv (2002), för att belysa en del av 
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fritidslärarens mänskliga lärande som förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt 

perspektiv. Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är att lärande sker i samspelet mellan 

en grupp människor och individen. De sociokulturella resurserna skapas genom 

kommunikation och det är genom kommunikation som resurserna förs vidare i generationer.   

(Säljö, s.22). Roger Säljö är professor och verkar vid Göteborgs universitet.  

 

Det socialkulturella perspektivet har sina rötter i den ryske filosofen Lev Vygotskys (1896-

1934) teorier kring lärande. Vygotsky var pedagog och psykolog som såg lärandet som en 

process där sociala interaktionen agerade som ett viktigt verktyg och där utvecklingen 

bestämdes av olika biologiska förhållanden som äger rum inom ramen för socialkulturella 

förhållanden (Säljö 2014, s. 35-36). Piaget (1896-1980) är en annan forskare som föddes 

samma år som Vygotsky som också påverkade utvecklingen av det sociokulturella 

perspektivet. Han såg sig själv som en kunskapsteoretiker hellre än psykolog eller pedagog. 

För Piaget var intellekt hos människan i fokus, och han menar att människan bildar kunskap i 

samspel med sin omgivning. Den syn vi har i dag på undervisning och barns utveckling kan 

upplevas som självklara men har sina rötter i Piagets formuleringar eller av andra som 

inspirerats av hans vetenskapliga forskningar (Säljö 2014, s. 49). 

 

Säljö beskriver vår förmåga att lära och ta till oss kunskap inte bara utvecklas i de miljöer 

som skolan erbjuder. Många av våra grundläggande färdigheter utvecklas i integration med 

andra människor exempelvis i samtal, att umgås med kamrater och på våra arbetsplatsers. 

Dessa platser har inte för avsikt och syfte att förmedla kunskap (Säljö 2014, s. 12). Författaren 

skriver vidare att vi inte kan värja oss från att lära, att inte förstå eller att ofta misslyckas är 

erfarenheter som formar människor, en elev som misslyckas lär sig mycket om hur världen 

fungerar och framförallt hur elevens egen förmåga är (Säljö 2014, s.12.) Handling är en 

målinriktad aktivitet som påverkas av kontexten och människan använder olika redskap och 

verktyg till att integrera i en aktivitet. Varje samhälle har ett behov av att föra vidare 

kunskaper i generationer. Säljö menar att detta är en av de spännande poängen i ett 

sociokulturellt perspektiv, hur man ser på problem och lösningar genom mänskliga praktiker 

(Säljö 2014, s. 38, 126). Jag tycker att fritidshemmets lärmiljöer kan användas till en 

varierande undervisningsmiljö samt erbjuda möjligheter att låta processen i lärandet ta sitt 

uttryck. 
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Samhället innehåller svårigheter i den vardagliga verksamhet som också förutsätter 

lärprocesser hos individer och i grupper på många olika plan. Till skillnad från andra arter blir 

människan kompetent genom sina erfarenheter och handlanden som är sociokulturella. Hur vi 

beter oss, tänker, kommunicerar med omvärlden kan inte förklaras med hänvisningar till 

genetiskt eller statiska reflexer utan det är formade av våra kulturella och sociala erfarenheter 

(Säljö 2014, s.35.)  

 

Kommunikation är ett begrepp i lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. De språkliga uttryck 

såväl som i skrift och tal är de mest betydelsefulla redskapen mellan människor i samhället ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Tänkandet kan ses som ett inre samtal med sig själv men det 

kan inte jämställas med en språklig kommunikation och de är inte identiska. Det som någon 

tänker kan inte följas av någon annan vilket betyder att det vi säger inte alltid är det vi tänker 

(Säljö 2014, s.115). 

 

För att studera det som kallas för lärande i ett sociokulturellt perspektiv måste man 

uppmärksamma tre olika företeelser som samverkar med varandra, 

o intellektuella redskap, som handlar om utveckling av psykologiska och språkliga 

förmågor hos människor och det anses vara det mest meningsbärande av människans 

redskap. 

o fysiska redskap, som innehar olika slags verktyg inom lärandet och utvecklingen 

o Kommunikation, Innebär samarbete mellan människor i olika kollektiva verksamheter 

(Säljö s. 22-23). 

8.	Metod	

8.1	intervju	
En intressant frågeställning skulle kunna vara hur lärare i fritidshem arbetar på fritidshemmen 

i dag. Arbetar de som lärare i fritidshem med sitt fokus på fritidshemmets verksamhet och 

utveckling, eller arbetar lärarna som lärare i bildämnet i skolans regi? Den tredje intressanta 

frågeställningen är om lärarna kombinerar sina olika behörigheter i sitt arbete som lärare i 

fritidshem och lärare i skolämnet bild. Jag vill intervjua de som arbetar i verksamheten och 

därmed få en inblick i hur det fungerar på deras arbetsplatser. Det finns en risk att man gör ett 

misstag och riskerar att bli för strategisk i sitt urval. Alvehus belyser ett exempel som är ett 

vanligt misstag när man exempelvis studerar ledarskap; man intervjuar chefer men glömmer 
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att det kanske är de som arbetar under cheferna som kan berätta hur cheferna fungerar i sitt 

ledarskap. För att gå ytterligare ett steg kan man ta kontakt med de som utser sig själva till 

ledare och betraktar sig själva som det. Dessa svar kan eventuellt ge en bra bild av 

verklighetens ledarskap (Alvehus 2019, s. 71). Jag hade först en tanke att intervjua ledare 

över skolan som rektorer och verksamhetschefer men ändrade mig och valde ett annat urval 

som jag presenterar längre ner i texten. 

 

Anledningen till att jag vill använda mig av intervjuer är att jag tycker det är en bra metod att 

få reda på hur människor tänker och upplever en eller flera situationer. Att intervjua är ett sätt 

att komma nära en människas känslor, erfarenheter och tankar, ett bra sätt att närma sig en 

persons subjektiva åsikter och upplevelser. Intervjuer hjälper forskaren att förstå hur olika 

grupper och individer bygger upp och håller ihop sin sociala värld (Alvehus, s. 85).  

 

Jag har valt kvalitativ forskningsmetod då metoden intresserar sig för samband mellan olika 

fenomen till skillnad för den kvantitativa metoden som betonar om fenomenet är vanligt eller 

inte, det vill säga metoder beskriver en statistik av en empiri.  

 

Det finns olika sätt att ställa frågor i en intervju och intervjun kan vara strukturerad, 

semistrukturerad eller helt ostrukturerad. Den strukturerade formen påminner om en enkät, då 

frågorna är förutbestämda och ibland kan svarsalternativen vara bestämda på förhand. 

Fördelen med en strukturerad intervjuform är att man kan genomföra samma intervju med 

många olika alternativ av respondenter. Nackdelen kan däremot vara, att är den för 

strukturerad kan det ta bort en del av samspelet mellan respondenten och intervjuaren.  

 

Den vanligaste formen är den semistrukturerade intervjun och det är den intervjuformen jag 

ska använda mig av. I den formen har respondenten större utrymme och möjlighet att påverka 

intervjuns innehåll. Intervjuaren följer ett fåtal öppna frågor och måste vara aktiv i sitt 

lyssnande och arbeta med följdfrågor. Det är en balans för intervjuaren att inte hamna i något 

som kan liknas vid ett förhör eller att respondenten upplever det som någon form av test, det 

gäller att få till ett produktivt och givande samtal (Alvehus 2019, s. 87).  

 

Jag utförde mina intervjuer en i taget och på olika platser, tre intervjuer utförde jag på café 

och övriga tre gjorde jag på respektive skola. Jag använde mig av inspelningsutrustning då jag 

tyckte att det gav mig större möjlighet att få med hela samtalet och för på så sätt även notera 
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och känna av respondentens kroppsspråk. I mina intervjuer gavs det möjlighet att ställa 

följdfrågor och det underlättade att ha datainsamlingen inspelad.  

8.2	Urval	
Mitt urval består av lärare i fritidshem. Alla är utbildade i den nya utbildningen, grundlärare 

med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, samtliga har också en extra profession 

i ämnet bild. Jag intervjuade sex personer utspridda på Stockholms skolor, en i innerstaden, 

en i söderförort, en i norrort och tre arbetade i en förort väster om city. Tre av de intervjuade 

hade mer erfarenhet, det vill säga att de utbildade sig på den erfarenhetsbaserade utbildningen 

och de tre övriga utbildade sig efter gymnasieskolan och utan någon direkt erfarenhet. 

Skolorna ligger i olika socioekonomiska områden vilket speglar en större del av samhället.  

Mina informanter var positivt inställda till att medverka i min studie, främst då på grund av att 

frågorna var riktade till deras utbildning och till deras egna erfarenheter på arbetsplatserna.   

	8.3	Presentation	av	intervjupersoner	
I denna del av studien ska jag presentera mina informanter och synliggöra för läsaren hur de 

intervjuade lärarnas anonymitet hänger samman med vetenskapsrådets etiska krav i min 

studie. Jag presenterar kraven längre fram i texten. Fem av lärarna har anställning på 

grundskolor som har elever från förskoleklass till årskurs sex och den sjätte läraren arbetar på 

en skola som även har upp till årskurs nio (högstadiet). Jag har valt att inte namnge mina 

informanter med deras riktiga namn, utan istället valt namn som kan namnges på både män 

och kvinnor. Jag anser att de traditionella könsbegreppen inte tillför något i min studie.  

 

8.3.1	Robyn (33 år) arbetar på en skola som bildlärare i årskurserna fyra och fem. Hen blev 

headhuntad under sin sista termin på utbildningen. Robyn gick den erfarenhetsbaserade 

utbildningen till lärare i fritidshem, och hade bildämnet som sin inriktning. Tidigare arbetade 

Robyn med de äldre barnen från årskurs fyra till sex på fritidshemmet och var inte särskilt 

intresserad av skapande innan hen utbildade sig. Men genom de nya kunskaperna har 

självförtroendet och tryggheten ökat och bidragit till att hen kan arbeta som bildlärare. Robyn 

har skapat sig förutsättningar och lägger nu sin tid i första hand på bildundervisningen i 

skolan. På eftermiddagarna arbetar Robyn i årskurs två och ser inga större problem med att 

kombinera de bägge uppdragen utan snarare tycker att arbetat är mer givande. Robyn har även 

stor nytta av sina nya erfarenheter i fritidsverksamheten och utan att det är uttalat, har hen 

ansvaret för den skapande delen på fritidshemmet. Robyn har arbetat i tio år inom skola och 

fritidsverksamhet. 
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8.3.2	Alex (29 år) arbetade några år på fritidshemmet innan hen utbildade sig på den 

erfarenhetsbaserade lärarutbildningen med inriktning på bild. Alex favoritämnen i skolan var 

bild och musik. Efter utbildningen började Alex arbeta som bildlärare med ansvaret för 

bildundervisningen och som fritidsutvecklare på en montessoriskola i Stockholms city. Hen 

skulle dessutom starta upp en förskoleklass, men då förutsättningarna inte fanns och det 

endast satsades på skolverksamheten blev hen inte långvarig. Det gick inte att kombinera 

dessa uppdrag ansåg Alex. Idag ansvarar och undervisar hen i bildämnet, men endast i årskurs 

två på den fritidshemsavdelning hen även arbetar i. Alex har arbetat i åtta år. 

 

8.3.3	Charlie (42 år) arbetar på samma skola som hen gjorde innan hen utbildade sig och 

utbildningen var erfarenhetsbaserad med inriktning på bild på samma sätt som både Alex och 

Robyn utbildning var. Dock har Charlies uppdrag förändrats under tiden och hen fick börja 

som bildansvarig med undervisning i årskurs fyra till sex, hen arbetade även varje 

eftermiddag på fritidshemmet. Det togs för givet att Charlie skulle arbeta både i skolan och 

ansvara för fritidshemmet. Efter en månad utökades hens ansvar med ytterligare tre uppdrag 

dels som verksamhetsledare men även som arbetslagsledare och utvecklingspedagog. Charlie 

insåg efter en termin att situationen var ohållbar, det var omöjligt att kombinera uppdragen 

som bildansvarig med de andra tre uppdragen. Charlie fick gehör från rektorn och idag arbetar 

hen som bildlärare i endast årskurs fyra och även som verksamhetsledare, arbetslagsledare, 

utvecklingspedagog och handledare. Bildundervisningen i årskurs fem och sex undervisas av 

en obehörig lärare, men under Charlies handledning. Charlie är den enda som är utbildad på 

fritidshemmet och har behörighet att göra bedömningar och betygsättning i bildämnet.  

Charlie har ansvaret för den pedagogiska undervisningen på fritidshemmet och hen har 

utvecklat verksamheten med bland annat utomhusundervisning och digitala verktyg. Charlie 

har arbetat i nio år och tycker nu att det fungerar bra att kombinera uppdragen. 

 

8.3.4	Kim (24 år) utbildade sig direkt efter gymnasiet och har sin egen skolgång att referera 

till. Kim arbetar på samma skola som hen praktiserade på under utbildningen. Kim har arbetat 

i 2.5 år som lärare i fritidshem. Kim var tydlig med att hen inte ville arbeta som bildlärare 

utan ville fokusera på fritidshemmets verksamhet och samverkan i klass.  
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8.3.5	Sam (26 år) gick ut 2015 och har arbetat på samma skola i fem år, men med olika 

uppdrag. 

Första året fokuserade hen på fritidsverksamheten, men året efter valde hen själv att arbeta 

både som bildlärare i årskurs två samt arbeta på fritidshemmet. Det gick inte bra att 

kombinera de båda uppdragen, därför avsa sig hen bildansvaret kommande läsår. Men nu har 

hen fått mer erfarenhet och vill eventuellt prova på ett arbete som bildlärare igen.  

 

8.3.6	Lo (25 år) har arbetat i tre år på samma skola, men med olika arbetsuppdrag. Efter 

examen arbetade hen i en förskoleklass som fritidslärare. Idag arbetar hen som ansvarig för 

fritidshemmets pedagogiska verksamhet i årskurs två och tre samt undervisar i bild för årskurs 

två. Dessutom arbetar hen med vikarieanskaffning, schemaläggning och personalansvar. Det 

går bra att kombinera de bägge uppdragen, men Lo är intresserad av att enbart arbeta som 

bildlärare i framtiden.  

8.7	Etiskt	ställningstagande	
Genomförandet av en forskningsstudie kräver hänsyn till några etiska aspekter som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Jag utgick från vetenskapsrådet som är den svenska myndigheten som har det övergripande 

ansvaret för frågor om etiska krav på forskning. Jag skickade ett informationsbrev med mina 

frågor till de berörda lärarna inför intervjun och vid mötet gav jag en muntlig information om 

hur jag skulle redovisa och hantera informationen jag får tillgång till. Målet med 

forskningsarbetet är att få fram kunskap som är så trovärdig som möjligt, men som även är 

viktig för individen och för samhällets utveckling. Jag behövde medgivande av de personer 

jag intervjuade och det var viktigt att jag följde dessa krav.  

 

• Informationskravet är ett av de fyra krav som innebär att jag ska informera berörda 

parter om syftet med min forskning.  

 

• Samtyckeskravet är ytterligare ett utav kraven som ger de som ska delta i mina 

intervjuer rätt att själva bestämma över deras medverkan.  

 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla medverkande i undersökningen förblir 

anonyma och att personuppgifter ska förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem.  
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• Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som jag samlar in från de enskilda 

personerna endast får användas till mitt forskningsändamål (Patel & Davidson, 2019. 

s. 83-84). 

8.8	Genomförande	
Det var inte helt okomplicerat att etablera kontakt med lärare som har den utbildning som 

krävdes för mina intervjuer och idag saknas utbildad personal överlag på fritidshemmen, 

mycket beroende på att utbildningen är relativt ny. Dessutom ville jag komma i kontakt med 

lärare som hade inriktning på bild för att det skulle passa min empiri bäst. En kurskamrat 

hjälpte mig med två kontakter och jag skickade även en förfrågan till två skolor och fick napp. 

Jag fick även hjälp av min verksamhetschef som vidarebefordrade en kontakt till mig som 

hade rätt utbildning och arbetade på en skola i närheten av min arbetsplats.  

 

Jag träffade tre av mina informanter på café efter arbetstid, då de själva fick bestämma tid och 

plats och resterande tre valde att träffa mig på arbetstid och då besökte jag deras skola (Ahrne 

& Svensson 2015, s.42-43). Mina intervjuer tog mellan 30-40 minuter att genomföra och jag 

spelade in dem på min Ipad. Inspelning innebar en klar fördel med tanke på att jag var ensam 

om att göra intervjuerna och det var även en trygghet vid transkriberingen. Jag var noga med 

att fråga om lov till att spela in samtalet och jag informerade om att de fick avbryta intervjun 

så fort de ville avbryta eller ta en paus. Vidare informerade jag samtliga att alla namn kommer 

vara fiktiva och att allt material kommer att behandlas med anonymitet. Efter genomförda 

intervjuer är första steget att transkribera materialet och det gjorde jag redan samma kväll för 

att intrycket ska vara så färskt som möjligt. Jag valde även att skriva ner allt, ord för ord, trots 

att det var väldigt tidskrävande.  

8.9	Sortering	
I denna del av studien sammanfattas informanternas svar med utgångspunkt från 

intervjufrågorna som har sorteras under fyra rubriker,  

• Yrkesidentitet – dess utryck och innehåll-  

Fråga 1, Arbetar du på samma arbetsplats som innan du gick utbildningen?  

Fråga 2, Har du andra arbetsuppgifter än tidigare?  

Fråga 11, Vad kallar du dig själv, lärare eller något annat?  

• Hur tar läraren i fritidshem tillvara på sin yrkeskompetens  
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Fråga 7, Innebär ditt arbete idag att du får användning av din utbildning som bildlärare 

på fritidshemmet?  

Fråga 9, Känner du att du har nytta av din profession i din undervisning på skolan och 

i fritidshemmet? 

•  Lärarens egna upplevelser av sin yrkesroll- 

Fråga 3, Hur kombinerar du ditt arbete med bildundervisning och fritidshem 

Fråga 4, hur fungerar det tycker du? 

Fråga 5, Har din syn på bildämnet förändrats efter din utbildning?  

Fråga 6, I så fall hur?   

• Vad påverkar lärarens val av roll och arbetsuppgifter-  

Fråga 8, upplever du någon skillnad på din undervisning, före och efter din 

utbildning? Fråga 10, Har du själv några funderingar kring undervisning i bildämnet i 

skolan och på fritidshemmet? 

9.	Resultat,	analys	och	diskussion		
I detta avsnitt vill jag påminna om mina forskningsfrågor:  

o Hur förhåller sig lärarna till sin behörighet i skolämnet bild? 

o Vad påverkar lärarna i sitt val av yrkesroll? 

o Hur balanserar lärarna med den nya utbildningen mellan de olika traditionerna som 

följer i skola och på fritidshem? 

Det är viktigt att komma ihåg att det är lärarnas förhållande till sin kompetens med inriktning 

på bildämnet och vad som påverkar deras val av yrkesroll samt lärarnas balansering mellan 

skolan och fritidshemmets traditioner som står i fokus av min analys. 

9.1	Yrkesidentitet	–	dess	uttryck	och	innehåll	
Jag frågade de jag intervjuat om de arbetade kvar på samma arbetsplats som innan de gick 

utbildning samt om deras arbetsuppgifter skiljde sig åt innan och efter utbildning. En annan 

fråga som besvarades var vad de själva kallade sig i sin yrkesroll. Jag har valt att belysa 

svaren till lärarnas yrkesidentitet då jag anser att de andra frågornas svar kommer fram i 

lärarnas presentation. 
 

Robyn: - Jag vet inte riktigt vad jag kallar mig, om någon frågar säger jag att jag är bildlärare 

i årskurs fyra och fem och så arbetar jag på fritids i årskurs två. Jag är prestigelös och vet inte 

hur jag ska förhålla mig men förstår att det har med lönen att göra. …  Jag är anställd som 

lärare i fritidshem. 
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Alex: - I en presentation säger jag fritidshemslärare, men jag säger bildlärare när jag 

undervisar i bilden.   

 

Charlie: - Jag är verksamhetsledare, arbetslagsledare och utvecklingspedagog. Jag kallar mig 

för lärare i fritidshem. 

 

Kim: - Jag kallar mig för lärare mot fritidshem, men det är inte många som vet vad det är. Är 

du klasslärare? Nej jag arbetar som lärare i fritidshemmet och så berättar jag om den nya 

utbildningen. Jaha du arbetar på fritids, ja det gör jag men jag är lärare i fritidshemmet, vi har 

ett eget kapitel i läroplanen och utbildningen är på tre år och det som en klasslärare gör på 

skoldagen ska vi göra på fritidshemmet fast vi är med hela dagen liksom. Ibland orkar jag inte 

förklara, då säger jag att jag är fritidspedagog de flesta känner igen det.  

 

Sam: - Jag använder mig sällan av någon titel utan jag säger att jag är fritidspersonal. 

 

Lo: - Jag kallar mig för fritidslärare. 

 

Dilemma i yrkesidentitet 

Det finns en otydlighet i yrkesidentiteten och lärarna har flera namn på sig själva när de 

arbetar i fritidshemmets verksamhet som fritidspedagog, lärare och fritidspersonal. I 

undervisning i den traditionella skolformen var det ingen som tvekade att kalla sig för 

bildlärare. Birgit Andersson försöker förtydliga de nya fritidspedagogernas yrkesidentitet i sin 

studie, Nya fritidspedagoger- i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer, genom att 

dela in lärare i fyra kategorier, backupläraren, lärare i social kompetens, den 

skolkompletterande fritidspedagogen och den traditionella fritidspedagogen. Jag delar in mina 

respondenter i två kategorier, läraren som kompletterar skolan i exempelvis bild, de har en 

säker och tydlig identitet som bildlärare och lärare i social kompetens som däremot inte ser 

sin lärarroll i fritidshemmet lika tydligt. Dock har flera av lärarna andra uppdrag som bygger 

på ledarskap och utveckling i fritidshemmets verksamheter. (Andersson 2013, s. 167-168).  
 

Det smyger in en form av osäkerhet, det känns ibland som om att det inte riktigt räcker med att 

vara lärare och undervisa i fritidshem, för att få kalla sig lärare (Alex). 

 

Björn Haglund beskriver i sin studie Traditioner i mötet - en kvalitativ studie om 

fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan, problemen med den allmänna uppfattningen 

vad en fritidspedagog är. Allmänheten kände inte till yrket eller vad det innebar att arbeta som 

en fritidspedagog. Författaren fortsätter i sin beskrivning att i liknelse med en förskollärare 
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blev förståelsen större, ” Fritidspedagoger har ungefär samma utbildning som en 

förskollärare, men arbetar med skolbarn när de inte är i skolan”. Kim beskriver hur hen har 

svårt att göra sig förstådd i sina arbetsuppgifter med att enbart relatera till lärare i fritidshem. 

Än i dag lider fritidsläraren av en otydlig yrkesprofil. Haglund berättar att han utbildade sig 

till fritidspedagog under 1980-talet, så ska det ta lika lång tid för lärare i fritidshem att hitta en 

identitet i verksamheten? Författaren lyfter att begreppen fritidshem och fritidspedagog blir 

mer inkännande då andelen barn ökar som berörs av verksamheterna. på 2000-talet 

påverkades utvecklingen både av arbetet med samverkan i skolan men även i utbildningarna 

då de skulle integreras med varandra och man läste olika kurser tillsammans.   

Utbildningarna som riktades till fritidspedagoger, förskollärare och lärare fick ett mer 

gemensamt innehåll (Haglund 2004, s.13-14). 

9.2	Hur	tar	läraren	i	fritidshem	tillvara	på	sin	yrkeskompetens	
Frågorna under denna rubrik var om de har användning av sin utbildning som bildlärare i 

fritidsverksamheten samt om de upplever sig ha någon nytta av sin profession i 

undervisningen i skolan och på fritidshemmet. Jag fokuserar på svaren angående lärarnas 

kompetens i verksamheten.  

 
Robyn: -Det är huvudsyftet att det inte ska bli något som ska bedömas utan eleverna upplevelse 

som står i fokus så ja, jag har nytta av min utbildning. Jag tänkte inte så innan jag utbildade 

mig. Då var bild mer att rita och måla, typ föreställande och målinriktat.  

 

Alex: -En elev i skolbänken är inte alltid samma elev i fritidsverksamheten. Vissa elever blir 

hämmade i skolbänken och får prestationsångest men på fritidshemmet kan de arbeta med 

samma sak som på bildlektionen och visar sig ha befäst kunskapskravet.  

 

Jag har också nytta av min fritidsutbildning när jag undervisar i bildämnet. Det avspeglar hur 

jag tänker och planerar min undervisning och att jag använder mig av fritidstiden till att göra 

klart i lugn och ro. Det är bra att kunna se eleverna i båda verksamheten och jag kan återkoppla 

det jag gör i bilden med fritids och vise varse. Det är ju tudelat, jag vill ju både bedriva 

fritidsverksamhet samt undervisa i mitt ämne. Men jag tycker att det är löjligt att bara föra att få 

kalla dig fritidslärare måste du vara behörig i ett praktiskt estetiskt ämne också, varför kan det 

inte räcka att vara lärare i fritidshem och undervisa i fritidshemmet?  

 

Charlie: -Jag arbetar med de äldre barnen idag och har så liten tid på fritidshemmet ca 40 min, 

det blir inte att man startar upp någon skapande verksamhet då. Det behövs längre tid. 

När jag arbetade med yngre åldrar undervisade jag i bild på fritidshemmet och hade även 

utomhuspedagogik i form av en naturruta som vi återkom till och studerade förändringar. 
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Det är svårare för mina kollegor som inte har liknande kunskaper att undervisa så.  

 

 Kim: -Eleverna söker bekräftelse hela tiden på det de gör, om det är fint eller inte. I 

utbildningen lärde jag mig att det är processen som är viktigast och att man inte kan ge enkla 

svar i bild, man äger sin egen bild. Jag har själv en rädsla att rita, det blir inte fint nog och 

dessa fördomar motverkades i utbildningen. Jag frågar alltid eleverna hur de tänker och menar, 

de får berätta och bestämma själva om de är nöjda med sitt resultat och när de känner sig klara.  

 

Sam: -Jag tänker inte att jag undervisar på fritidshemmet utan det är mer under skoltiden, då 

ska det vara på ett annat sett men på fritids är det mer friare. Jag arbetar i årskurs två så jag 

sätter inga omdömen eller betyg men vi gör pedagogiska planeringar och har alltid 

styrdokumenten i bakgrunden. Jag gillar att vara på fritids och att det inte är så fyrkantigt, så i 

skapandet vet jag vad bild innebär och så. Vi arbetar med digitala verktyg och olika appar. Jag 

tycker däremot att utbildningen var för teoretisk, man pratar väl inte om konstnärer och så på 

fritids? 

 

Lo: -Jag tycker det är jätteviktigt att känna till konstnärer och vad de har för budskap, det är 

allmänbildning. Det är lika viktigt som att känna till Gustav Vasa. När jag undervisar på 

fritidshemmet är det i friare form men på mina bildlektioner är det mer styrt. Jag kopplar alltid 

min undervisning till styrdokumenten även på fritids, förmågor och centralt innehåll. Jag tycker 

att jag undervisar i fritidsverksamheten men eleverna brukar inte känna av det för de har 

skolans traditionella undervisning att jämföra med.  

 

Dilemma i lärarnas yrkeskompetens samt hur lärarna prioriterar sina roller. 

När respondenterna talar om tidsbristen för de olika uppdragen, finns det ändå något outtalat 

som gör att lärarna prioriterar skolans verksamhet.  
 

Om jag inte hinner planera färdigt på utsatt planeringstid tar jag av fritidshemmets planering 

för att färdigställa bildplaneringen, då blir det att jag prioriterar bild framför 

fritidsverksamhetens planering, vet att jag inte borde och jag vet inte riktigt varför jag hamnar 

där! (Alex) 

 

Mellan svaren kan jag läsa av en likhet med studien som Ackesjö m fl belyser i den förväntan 

och den hierarkiska ordning som fritidshem och skola har. Skolan går alltid först även om 

lärarna egentligen inte tycker det (Ackesjö 2016, s.100). Andra likheter med Ackesjö m fl 

studien är att förväntan och verkligheten inte går ihop. Det var tydligt att flera rektorer hade 

höga förväntningar på att de nyutexaminerade studenterna skulle axla de dubbla uppdragen. 

Samtliga berörda lärarna gjorde dessutom tappra försök att uppfylla förväntningarna, men fick 
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till slut se sig besegrade av bland annat tidspressen, för en lärare gick det så långt att hon 

valde att byta skola.  

 

Att identifiera sig med en yrkesgruppgrupp innebär också att man skiljer sig från andra 

grupper vilket kan skapa oreda i arbetslaget på fritidshemmet (Ackesjö mfl 2016, s. 91). 

Skolan har sin givna plats att komma först, och att det kan påverka lärarnas andra uppdrag, 

som ansvariga för att säkerställa fritidshemmets verksamhet, men det framställs inte som 

något särskilt stort problem. På fritidshemmen finns det också personal med olika 

utbildningsnivåer, högskoleutbildad personal och personal med utan pedagogisk utbildning, 

och den sistnämnda gruppen ökar kraftigt. I studien framgår att det försvårar 

utvecklingsarbetet för fritidshemmets utveckling då medarbetare saknar kunskap och intresse 

för att exempelvis uppdatera sig vad styrdokumenten innehåller för krav. Det är knapp 26 % 

av de som arbetar i fritidshemmet som har behörighet att bedriva och ansvara för 

fritidshemmets verksamhet. Läsåret 2018/19 arbetar lärare i fritidshem i genomsnitt 60 % i 

fritidsverksamheten, övrig tid är personalen i annan verksamhet (Skolverket 2018/2019, s. 11, 

13-14). 

9.3	Lärarens	egna	upplevelser	av	sin	yrkesroll	
Jag frågar hur de kombinerar sina olika uppdrag och hur de uppleva att det fungerar. Jag var 

också nyfiken på hur utbildningen i bildämnet har förändrat lärarnas syn och förhållningssätt 

till bildämnet.  
Robyn: Jag är på fritids när jag inte undervisar i bildämnet och det går bra att kombinera tycker 

jag. Min planeringstid räcker bra till bildplanering och när jag är färdig i skolan går jag till 

fritidshemmet. Min syn på bildämnet har verkligen förändrats efter min utbildning. Min VFU-

handledare som jag hade under bildutbildningen blev verkligen en bra förebild för mig och hon 

ändrade min syn på bildämnet. Hennes syn på bild var på en annan nivå än den jag hade kommit 

i kontakt med tidigare. Hon undervisade i bildämnet på ett sätt som gav eleverna bättre 

självförtroende samt bättre självbild. Det finns inget rätt eller fel utan våga prova är det 

viktigaste. Det var så fint tyckte jag och jag vill också använda bildundervisningen till att stärka 

elevernas identitet. Bild är ett ämne som elever kan tycka att de är dåliga i eller att det är tråkigt 

och kan man då förändra en elevs bild av sig själv så ändras det ganska mycket inom en själv 

också. Idag bedömer jag aldrig en elevs skapande i fint eller fult utan jag hör mig för vad eleven 

själv tycker, jag lägger inga värderingar i deras arbete utan vill uppmuntra dem till att själva 

utmana sig.  

 
Alex: Jag har alltid tyckt att bilden som ämne aldrig får så mycket legitimitet, man tycker att det 

är väl bara att göra något på bildlektionerna. Men i min förra skola fick ämnet god 
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uppmärksamhet och det var jättebra, skolan prioriterade verkligen bilden. Men jag skulle 

ansvara och utveckla fritidshemmet och det fick jag ingen planeringstid för, därför sa jag upp 

mig. Jag undervisar i bildämnet i årskurs två, och i de skapande verksamheterna på 

fritidshemmet. Det går bra tycker jag. Men jag kommer på att jag själv även fast jag borde veta 

bättre att jag prioriterar bildplaneringen framför fritidsplaneringen. Jag borde inte göra det men 

det kan ha att göra med att jag vet att jag sak sätta bedömningar och betyg. Jag har inte ansvar 

för fritidshemmets uppdrag det har vi en förstelärare som är. Jag saknar att vara delaktig i det 

utvecklingsarbetet men hon vill göra på sitt egna sätt. Man ruttnar ju lite om man inte får 

använda sina kunskaper och diskutera. Jag arbetar med outbildad personal som saknar intresse 

och man diskuterar inte på samma sätt. Men jag har ansvaret att vi kvalitetssäkrar verksamheten 

och utvärderar samt förhåller oss till fritidshemmets styrdokument. Innan utbildning tänkte jag 

att en bilduppgift är en uppgift som ska bli klar på ett lektionstillfälle men så ser jag inte på 

ämnet idag. Jag upplever en stor frihet i att undervisa i bildämnet och låta eleverna grotta ner sig 

i skapandet. Jobba med detaljer och låta det ta sin tid i börjad var mina lektioner mer 

resultatinriktade men nu är det fokus på elevernas process. Jag älskar att se när polletten ramlar 

ner, när det tänds en låga hur man arbetar med exempelvis perspektiv, eller förstår färgläran det 

är sånt jag värderar efter min utbildning.  

 
Charlie: Både ja och nej, jag har inte så genomtänkt undervisning på fritidshemmet då tiden för 

eleverna är begränsad till ca 40 minuter. Efter min examen skulle jag undervisa i bildämnet för 

årskurserna fyra, fem och sex samt ansvara för fritidshemmets verksamhet. Det var ingen som 

frågade utan jag skulle arbeta som bildlärare eftersom jag var behörig nu. Jag är den ända läraren 

med utbildning på min arbetsplats. Det tillkom andra nya arbetsuppdrag, som också tog tid att 

fullfölja. Jag pratade med min rektor och förklarade mina svårigheter med att kombinera dessa 

uppdrag med varandra och efter en termin slutade jag som bildlärare. Förutom mina uppdrag 

som verksamhetsledare, arbetslagsledare och utvecklingspedagog är jag handledare åt en 

personal som undervisar i årskurs sex eftersom jag ska sätta betygen i den klassen. Jag är för 

närvarande ensam om att ha utbildning på min arbetsplats och jag lägger den största delen av 

min tid på fritidshemmet. Jag har inte tid att vara bildlärare. Min syn på bildämnet ändrades 

under min utbildning. jag har alltid varit intresserad av skapa och måla men genom utbildningen 

fick man inblick i att se perspektiv, olika nyanser, hur man lär ut, det har hjälpt mig i mitt egna 

sett att lära ut som lärare. Utbildningen har gett mig ett större perspektiv på vad bild är. 

 
Kim: Jag har själv valt att inte arbeta som bildlärare, det var jag tydlig med när jag sökte arbetet, 

men i samverkan med skolan under den obligatoriska skoltiden är jag delaktig i verksamheten. 

Vi arbetar i halvklasser då fritidspersonalen undervisar praktiskt med eleverna och det kan 

innehålla bild men också rörelse och samarbetsövningar. Vi planerar tillsammans hela 

fritidshemmet och ansvarar för innehållet i undervisningen. Jag tycker det går jättebra. Min syn 

har verkligen förändrats, jag fick lära mig mycket om material, olika tekniker, digitala verktyg, 
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jag fick en större syn på vad bild är. Jag fick en fördjupad syn på bildämnet genom min 

utbildning och det har jag användning för i all min undervisning. 

 
Sam: Jag tyckte det var svårt när jag började på skolan att hinna med båda verksamheterna, det 

var för mycket och jag saknade erfarenhet men det var ingen som tvingade mig att undervisa i 

bildämnet utan jag ville det själv. Det var liksom lite tufft, det krävdes planering dels för 

lektionerna på förmiddagarna och så hade jag andra planeringar för fritidshemmet och det var 

liksom svårt att få bägge verksamheterna att fungera. Efter ett läsår avsa jag mig det uppdraget. 

Nu när jag har mer erfarenhet känner jag att det skulle vara roligt att försöka undervisa igen, jag 

saknar det. Jag trodde aldrig att bildämnet var så avancerat som utbildningen var. Vi läste liksom 

historia och allt det där, inget som jag egentligen använder i vardagen liksom. Jag tycker det var 

mycket teoretiskt och det har jag ingen nytta med tycke jag. 

 

Lo: Jag valde själv att undervisa i bildämnet, jag har ju ändå utbildat mig och vill inte tappa bort 

kunskapen. Det går bra att kombinera med mina andra uppdrag. Jag är glad att jag fick 

bildutbildningen, jag visste inte att jag skulle välja när jag började studera. Det har underlättat 

och jag blev bra på något extra, jag vet inte men jag fick bättre självförtroende av att ha den 

utbildningen också. Bild blir som en trygghet och är även så på fritidshemmet. Jag är inte själv 

jätteduktig på att rita men så länge jag behärskar material och vet hur man bygger upp en bild 

kan jag läsa mig till mer kunskap. På mina bildlektioner pratar vi inte om vad som är fint eller 

fult, utan mer om form, färg, nyanser mer om färglära. Jag har lagt fokus på processen, det finns 

inga rätt eller fel utan man måste våga prova. Vi kollar på abstrakta konstverk, allt behöver inte 

vara perfekt eller föreställande. Jag arbetar också med bildanalys, begrepp som eleverna bör 

känna till samt konsthistoria, ja bild är så mycket mer än att rita har jag lärt mig.  

 

 

Lärarens egna dilemman av sin yrkesroll 

Robyn har inga dilemman med sina olika yrkesroller, lärare i fritidshem och bildlärare, då hen 

har en tydlig arbetsfördelning som innebär att när Robyn är klar med sin bildundervisning 

samt planering i ämnet, ansluter hen till arbetslaget på fritidsavdelningen. Ska det vara 

skapande i fritidsverksamheten vet Robyn att det är hen som har ansvaret, då övrig personal 

inte är utbildade eller har något av intresse den just den verksamheten.  

-De gör andra saker med eleverna! (Robyn) 

Andra lärare i studien tycker att tidsbristen är det svåraste och då i samband med att undervisa 

i bildämnet och på fritidshemmet.  
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Säljö beskriver en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där det 

människliga handlandet och tänkandet är det man intresserar sig av och hur samspelet mellan 

gruppen och individen får fäste (Säljö 2014, s.18).  

-Jag älskar att se när polletten ramlar ner, när det tänds en låga hur man arbetar med 

exempelvis perspektiv, eller förstår färgläran det är sånt jag värderar efter min utbildning 

(Alex).  

 

Alex har i sina svar betonat hur hen använder sig av sin pedagogik både i skolan och på 

fritidshemmet. Säljö beskriver Piaget syn och hans ständiga betoning på att undervisning är 

när barnet är aktivt, fysiskt och intellektuellt engagerad och utvecklar sina kunskaper genom 

processen. Kommunikationen gör att eleverna blir delaktiga i sitt lärande och blir medvetna 

om sina färdigheter. Kunskap för Piaget är inte något som barnet kan lagra inom sig som en 

kopia av världen utan barnets kunskap skapas i samband med hur barnet manipulerar 

relationerna mellan sig och omgivningen (Säljö 2014, s. 61, 37, 65). 

 

9.4	Vad	påverkar	lärarens	val	av	roll	och	arbetsuppgifter	
Under den sista rubriken i min sorteringsmall har jag använt svaren till mina frågor om de 

upplever någon skillnad i sin undervisning, före och efter utbildning samt om de har några 

egna funderingar kring bildundervisningen i skolan och på fritidshemmet.  

 
Robyn: Jag hade varit annorlunda utan min utbildning och inte gått utanför min komfortzon. Jag 

hade inte haft den kunskapen om vad man kunde göra på bilden och inte heller vetat vad jag ska 

söka kunskap. Jag är också mer drivande i fritidshemmets verksamhet och ska vi ha skapande på 

fritidshemmet då tar jag ansvaret. Det hade jag inte gjort utan mina nya kunskaper om 

bildämnet. Jag skulle önska att eleverna fick mer tid till bildundervisning. Jag har ändå tur som 

undervisar i halvklass, ha en bildsal att undervisa så mina förutsättningar är bra för mina elever. 

Jag valde bild som inriktning i min utbildning för att de andra alternativen var uteslutande. 

 

Alex: Jag arbetar med outbildad personal och de samverkar med mig men har inget intresse av 

att titta i läroplanen. Jag måste vara lite mer styrande för att vi ska kvalitetssäkra verksamheten 

på fritidshemmet. Jag har erfarenhet av att det sticker i ögonen om det kommer en ung person 

som säger att det är detta som gäller, de andra har inget intresse av att lära sig vad som gäller i 

läroplanen de vill inte ändra det arbete som de har gjort i alla år, det sticker i ögonen och kan 

skapa jättekonflikter. På min arbetsplats har jag stöd av min ledning men man kan ju inte gå till 

den hela tiden så det gäller att svälja lite ibland också. Jag har alltid älskat bild och jag fick även 

musikutbildning när jag gick min utbildning.  
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Charlie: jag undervisade i bildämnet när jag var outbildad så jag märker skillnad på min 

undervisning på förr och nu. Förr sa jag exempelvis, rita ett självporträtt, inget om hur man ska 

göra, vart sitter ögonen, näsan och munnen, vilka proportioner ett ansikte har. Jag viste inte hur 

man utbildar elever i att förstå hur och varför man målare eller gör som man gör. Jag vill ha mer 

tid till undervisning, vet inte om det är läroplanen som bestämmer hur mycket undervisningstid 

eleverna ska h i de olika årskurserna. En annan sak är att bildundervisningen blir lätt 

bortprioriterad, det gäller alla estetiska ämnena, om man måste vara någon annanstans, det 

förekommer ofta att man måste rycka ut och då blir det bildlektionen som blir lidande. Jag 

upplever att eleverna blir jätteledsna och att de vill ha sina bildlektioner. Vi har ganska många 

NPF- barn (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som har svårigheter med matte och 

svenska och de blir lugna av att arbeta med händerna, skapande och bir då sedda på ett annat 

sett. När jag gick utbildningen fick vi både musik och bild legitimation, men jag fördrar att 

undervisa i bildämnet då musik är mycket svårare för mig.   

 

 

 

Kim: Jag är professionell och seriös på ett sett jag inte skulle varit utan min utbildning. Jag 

samarbetar med andra pedagoger, planerar rastverksamheten och andra projekt på skolan. Jag 

har bra stöd från min rektor som är noga med att vi som arbetar hela dagarna ska ha ställtid för 

att kunna röra oss i de olika verksamheterna. Jag har inte så mycket funderingar kring 

undervisning i bildämnet utan har mer tankar om undervisning generellt på fritidshem och i 

skolan. Det finns en mening med varför vi gör som vi gör, vi vill ju fostra eleverna till goda 

medborgare, lära dem empati, samarbeta ja det ena leder till det andra liksom. Det handlar om 

ledarskap, jättebra med erfarenhet och så men en utbildning hjälper till att förstå kopplingar och 

varför vi gör just så. Det man gör har en mening. Jag ville helst ha idrott och hälsa som min 

inriktning men den fanns inte som alternativ det året jag skulle välja så det fick bli bild trots att 

jag egentligen inte är intresserad. Men jag tycker att utbildningen har varit bra ändå. 

 

Sam: Jag hade inte arbetar innan som outbildad så jag vet inget annat. Det går inte att läsa sig 

till erfarenhet men nu när jag har arbetet några år till är jag sugen på att försöka undervisa i 

bildämnet igen. Det funderar jag på nu alltså. Jag ville söka till idrott och hälsa men det 

alternativet fanns inte på utbildningen när jag valde ,så det fick bli bild. 

 

Lo: Jag har ingen erfarenhet av att undervisa innan min utbildning men som jag har sagt tidigare 

så har jag fått ett bättre självförtroende genom min utbildning i bildämnet och det gör mig 

säkrare i min undervisning förstås. Jag tycker att utbildningen som vi får inte räcker egentligen 

om man tittar på de kunskapsmål som eleverna har i årskurs fyra till sex. Jag vet inte om jag 

skulle våga undervisa i årskurs sex idag. Men å andra sidan är jag sugen på att bara arbeta som 

bildlärare i framtiden. När jag började min utbildning visste jag inte att jag skulle få välja 
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inriktning på ett estetiskt eller praktiskt ämne, det blev en överraskning. Musik verkade fullt 

omöjligt att lära sig på en termin då jag inte spelar något instrument så det fick bli bild. 

 

 

Dilemma i val av yrkesroll 

Ett dilemma på fritidshemmen är att många som arbetar där saknar utbildning och intresset för 

att säkerställa undervisningen skiljer sig åt bland kollegerna. Säljö nämner att utvecklandet av 

kunskaper är ett demokratiskt problem, då det kan skapas grupper av både utanför- och 

innanförskap, exempelvis hur ett yrkesspråk som inte förstås av alla inblandade kan skapa 

problem. Författaren förklarar att yrkesgrupper med egna språk som exempelvis det som 

läkare och sjömän har, kan skapa egna språkvärldar och de som förstår och kan förklara sig 

hamnar innanför men de som inte har tillgång till begreppsapparaten ställs utanför. (Säljö 

2014, s- 103). Samtliga av lärarna har i sitt ansvar på fritidshemmen att säkerställa 

verksamheten och se till att fritidshemmet uppfyller läroplanens syfte och centrala innehåll. 
 

- Jag har erfarenhet av att det sticker i ögonen om det kommer en ung person som säger att det 

är detta som gäller, de andra har inget intresse av att lära sig vad som gäller i läroplanen de 

vill inte ändra det arbete som de har gjort i alla år, det sticker i ögonen och kan skapa 

jättekonflikter( Alex) 

9.5	Resultat	
 
I min undersökning har jag kommit fram till att förutsättningarna måste vara de rätta för att 

lärarna ska lyckas med att kombinera uppdragen i de båda verksamheterna. Bristen på 

planeringstid och hur man ska/kan prioritera de olika arbetsuppgifterna försvårar också för 

lärarna att fullfölja alla sina uppdrag. Gemensamt för lärarna är att de ansvarar för 

fritidshemmets verksamhet och uppdrag, men flera av lärarna som jag intervjuade har också 

andra uppdrag, exempelvis som verksamhetsledare, arbetslagsledare, vikarieanskaffare, 

schemaläggare och utvecklingspedagog. Lärarna upplever att de innehar en extra kunskap och 

trygghet i sin bildutbildning och det gör att undervisningen blir bättre för eleverna. 

Utbildningen har också positiv inverkan i båda verksamheterna och det visar sig bland annat i 

lärarnas förhållningssätt mot eleverna. En annan gemensam faktor är bristen på 

undervisningstiden, dels i den obligatoriska skolan men också att elevernas tid på 

fritidshemmet är begränsad i de högre åldrarna. Lärarna ser en klar fördel med att kombinera 

verksamheterna som möjliggör att de kan följa eleverna i båda verksamheterna. Ett dilemma 

på fritidshemmen är svårigheten i att vara ensam med sin utbildning då man inte har ett 
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gemensamt språk kollegor emellan och att förändringsarbetet försvåras av okunskap och att 

det finns många som har arbetat på ett visst sätt länge och vill så fortsätta sitt sätt att arbeta.   

 
”Det finns en mening med varför vi gör som vi gör, vi vill ju fostra eleverna till goda 

medborgare, lära dem empati, samarbeta ja det ena leder till det andra liksom. Det handlar om 

ledarskap, jättebra med erfarenhet och så men en utbildning hjälper till att förstå kopplingar 

och varför vi gör just så. Det man gör har en mening”(Kim) 

9.6	Vidare	forskning	

Jag har fokuserat på att belysa lärare i fritidshem utifrån lärares utbildning med behörighet i 

ämnet bild. Ett forskningsområde skulle kunna vara att forska utifrån ett barns perspektiv på 

fritidshemmet, hur personalens utbildning påverkar elevernas undervisning i den vardagliga 

verksamheten på fritidshemmet. 

 

10.	Sammanfattning		
 
Hur förhåller sig lärarna till sin behörighet (yrkesidentitet) i skolämnet bild? 

Vad är det som påverkar lärarna i sitt val av yrkesroll samt hur balanserar lärarna med den 

nya utbildningen mellan olika traditionerna som följer i skola och på fritidshem är mina 

forskningsfrågor. Min uppfattning är att lärarna har en klar identitet när de undervisar inom 

skolans ramar. Däremot skiftar självförtroendet beträffande lärarens yrkesroll i fritidshemmet. 

Samtliga lärare med utbildning vet vad som förväntas av dem men upplever en svårighet i 

fritidshemmets utveckling. Kapitel fyra i läroplanen beskriver fritidshemmets syfte och 

centrala innehåll, men implementeringen går för långsamt, delvis på grund av ointresse hos 

den berörda personalen samt bristen på utbildad personal. En annan faktor som påverkar 

lärarens val är stödet från ledningen. Finns det stöd kan läraren klara dubbla roller men i brist 

på stöd det kan det sluta med att läraren slutar. 
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Bilaga	A	
 

Jag heter Eva Lindfors och går sista terminen på Södertörns högskola på Grundlärare mot 

fritidshem, erfarenhet. 

 

Jag skriver c-uppsats där jag försöker ta reda på vad den nya utbildningen avspeglar sig i 

fritidshemmets verksamhet. Upplever lärarna i fritidshem att de undervisar i ämnet bild på 

fritidshemmet och på vilket sätt anser bildlärarna att de använder sin kompetens i skolan/ 

fridshemmet? Hur resonerar de kring eventuella skillnader däremellan? Jag skulle gärna vilja 

göra en intervju med dig samt spela in samtalet. jag uppskattar att intervjun tar ca 30-45 

minuter.  

 

Mina frågor 

1. Arbetar du på samma arbetsplats som innan du gick din utbildning? 

2. Har du andra arbetsuppgifter än tidigare? 

3. Hur kombinerar du ditt arbete med bildundervisning och fritidshemmet? 

4. Hur fungerar det tycker du? 

5. Har din syn på bildämnet förändrats efter din utbildning? 

6. I så fall hur? 

7. Innebär ditt arbete i dag att du får användning av din utbildning som bildlärare på 

fritidshemmet?  

8. Upplever du någon skillnad på din undervisning, före och efter din utbildning? 

9. Känner du att du har nytta av din profession i din undervisning?  

10. Har du själv några funderingar kring undervisningen i bildämnet, skola/ fritidshem? 

11. Vad kallar du dig själv, lärare eller något annat? 

 

Med vänlig hälsning 

Eva Lindfors 

Evaxxxxxxx@xxxx.se 

070xxxxxxxx 

 

 

 


