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 Title:Dual professionals roles- be loyal or speak up 

Author: Amal Elamrani 

 Mentor: Katji Lindberg 

Abstract:  

 

This is a creditor essay written on a self-perceived situation where an error could culminate to 

be the beginning of a larger discussion that will seek to clarify with different perspectives. 

Leisure activities often gets affected when teachers' planning fails to substitute for teaching 

subject teachers in case of absence . I will highlight my situation or issue by examining how 

the study and research on leisure time home lessons and collaboration between schools and 

recreation centers , as well as how it looked a few years ago and how it looks in now in this 

current situation. 

In conclusion, I get an image of how I have grown in my role through the years and how I 

worked to interact and bring out my identity,  both before the training and up until now. 
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I bring up how loyalty can be misinterpreted, and the lack of clarity in  school can be 

misunderstood and how that works where to be seen on . 

I also bring up various policy documents that the school as a whole is controlled by but still 

be somewhat distorted at school because it is so broad and not easy to apply in unforeseen 

situations that may arise. 

Keywords: Collaboration, complement, identity, loyalty, ambiguity 

 Titel: Dubbla yrkesroller-varalojal eller ifrågasätta 

 Författare: Amal Elamrani 

 Handledare: Katji Lindberg 

Sammanfattning: 

 

Det här är en essä skriven om en situation där ett fel kunnat mynna ut till att bli början på en 

större diskussion som kommer försöka klargöras med olika perspektiv. 

 Ofta blir fritidsverksamheten drabbad då pedagogernas planering uteblir för att kunna 

vikariera för undervisande ämneslärare vid frånvaro. Jag kommer belysa mitt dilemma genom 

att jag undersöker hur studier och forskning tar upp fritidshemmets verksamhet och 

samverkan mellan skola och fritidshem. 

Sammanfattningsvis får jag även fram en bild av hur jag själv vuxit i min roll genom åren som 

gått och hur jag arbetat med att samverka och framhäva min identitet både innan utbildningen 

och fram tills nu. Jag tar upp hur lojalitet kan misstolkas och hur otydlighet i verksamheten 

kan missförstås och hur vi som jobbar där ses på. Jag tar även upp olika styrdokument som 

skolan i sin helhet styrs av men blir ändå något snedvriden i skolan eftersom den är så bred 

och inte lätt att tillämpa i oförutsedda situationer som kan uppstå.  

Nyckelord: Samverkan, komplement, identitet, lojalitet, otydlighet 
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Min berättelse  

 

Jag går in i arbetsrummet som vanligt denna måndag för att påbörja veckans arbete och möts 

av kolleger vars ansikten och miner inte alls verkar glada. Som vanligt ler jag brett och hälsar 

på alla som jag alltid gör. Det är rörigt i rummet med högar av kopieringsobjekt som någon 

råkat skriva ut i flera lager. Min kollega som har sin plats framför sneglar lite på mig under 

sina glasögon. Det verkar som om hen vill framföra något men säger det inte i första taget. 

Sen berättar hen att det är tre personal som är borta idag och det innebär att vi måste hjälpas 

åt. Hen förklarar att hen inte kan ta något, i och med att planeringen för lektionen blir drabbad 

och kan då inte ha en bra undervisning i sitt ämne. Med tanke på att utvecklingssamtalen snart 

ska vara måste hen ta till vara all tid som hen har till sin planering. Det här är förklaringen 

hon ursäktar sig med för att inte hjälpa till. 

Jag nickar instämmande, men menar inte att jag håller med egentligen. 

 Det glädjer mig att hen säger att vi ska hjälpas åt. Men indirekt har hen redan svarat sig själv 

och lagt över ansvaret i det här fallet på mig. Jag funderar under några sekunder men tänker 

att någon dag måste vara den första att säga ifrån på. 

Jag svarar till slut med att jag själv har planering och att någon annan får hoppa in och 

vikariera. 

Hen med andra tittar på varandra undrande och i den sekunden kommer arbetslagsledaren 

tillbaka efter att ha pratat med en annan fritidspedagog. Hen räcker fram en bunt med papper 

till mig, som är prov för klassen jag ska vikariera i. 

- Varsågod! Du kan börja med klassen som har provet eftersom den lektionen börjar nu. 

- Vad blir av planering inför eftermiddagen? Får jag fram. 

- Ni får ta ut barnen på eftermiddagen och det får gå helt enkelt säger hen och försvinner 

snabbt igen. 

Klassen jag jobbar i har haft matematik närmare bestämt multiplikationstabellen. Jag skulle 

idag planera hur vi ska bygga upp olika tabeller med pinnar för att lättare kunna få in 

multiplikationstabellen för en del elever som haft det svårt med tabellerna i boken. Jag ser de 
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andras miner som säger att de fick rätt, jag blir ledsen för elevernas skull. Min tanke är att 

avsluta saker som vi gjort i klassen genom att visa konkret ute i naturen. 

När frånvaron är hög bland personal får jag och andra som inte egentligen är ansvariga för 

undervisningen vikariera. Vi hoppar in som vikarier medan vår egen planering inte blir av och 

då blir inte heller aktiviteterna av. Det blir mer som en barnpassning på eftermiddagen med 

väntan på att förälder ska hämta sitt barn. Indragningarna gäller i första hand 

fritidspedagogernas planering eftersom den sorts av undervisning som vi bedriver inte har ett 

lika stort värde känns det som. Trots att det är ett gemensamt ansvar som förespråkas på våra 

gemensamma möten. 

Jag får en lektion på mellanstadiet och den klassen ska då ha prov. Det innebär att istället för 

att jag ska planera för fritidsverksamheten på eftermiddagen får jag i uppgift att vara 

klasslärare. Aktiviteterna på fritids kommer än en gång i skymundan. Ibland tänker jag att det 

kan vara stimulerande att få andra uppgifter för att utmanas, men inte på bekostnad av något 

annat. I ena stunden tycker jag att det ska bli spännande att få ansvara för undervisningen men 

i andra stunden får jag dåligt samvete för min roll sen på eftermiddagen. Jag tänker att nu ska 

jag se hela barnet men med andra glasögon för att få det att gå. Det blir som en tröst att tänka i 

de banerna. 

Över mig sköljer kalla kårar längs ryggen och mitt breda leende blir smalare. Jag försöker 

trots allt se glad ut och svarar med att vi självklart ska hjälpas åt. När alla lektioner är utdelade 

på fritidspersonal ser alla glada och nöjda ut och går iväg till sitt. Kvar står jag och ska se nöjd 

och professionell ut mitt i morgonruschen. 

Nu ska jag ha den första lektionen som i sig blir en utmaning då eleverna är förberedda för ett 

prov som måste genomföras just den här måndagen av alla måndagar, tänker jag. 

Jag öppnar dörren åt eleverna som nästan trampar på mig och vill in i klassen. Jag märker 

genast att de börjar byta platser och en kille längst bak skriker att klassen får sitta som de vill 

för deras fröken. Fortfarande har jag inte hunnit hälsa eller presentera mig eller dagens lektion 

eller hur den ska gå till. Visserligen känner eleverna mig lite grann då de sett mig på 

skolgården med min ordinarie grupp och då jag varit rastvakt. Jag harklar mig för att få tyst på 

klassen, som börjar bli allt för högljudda och pratandes om att de säkert ska slippa provet då 

deras lärare är sjuk. Jag står där framme vid tavlan, som det står dagens datum på. Det är lite 

kalt i det här klassrummet tycker jag och tittar på ena väggen som har skyltar med 
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ordningsregler, olika skriv och räkneregler. På en annan sida finns en stor almanacka och 

några collage med olika text på. Det här är något som jag funderat på efteråt och i klassen där 

jag jobbar har jag medvetet satt upp teckningar med olika motiv och färger. Det känns mer 

inbjudande när man kommer in där men här kändes det inte så välkomnande att stå och det 

kändes nästan som om jag skulle predika och inte vikariera på en lektion. 

Jag hälsade god morgon bestämt utan att le och berättar att jag vill ha ordet och berättar om 

provet som ska göras. Jag berättar att de har den här lektionen på sig att slutföra sitt prov på. 

Jag är bestämd från början och tänker att de nog tar mig mer på allvar om jag går in med ett 

"stone face". Inga leenden eller ursäkter med andra ord. 

En flicka med flätor räcker upp handen ordentligt genom att sträcka på handen allt hon kan i 

luften. Hon vill ha ordet innan de ska påbörja skrivandet. 

 - Varsågod, vad har du på hjärtat? Så att vi kan börja efter det säger jag med skarp röst!! 

- Jag vill dela ut provet säger hon med en pipig röst samtidigt som hon grimaserar till flickan 

framför sig, därav bestämmer jag att hon inte ska få dela det eftersom respekten förväntas 

vara ömsesidig. Hon blir tyst och accepterar att jag avfärdat frågan. 

 Jag delar ut pennor och sudd när en kille i den mittersta raden säger att han tänker behålla 

pennan för att han minsann varken fått penna eller sudd av sin ordinarie lärare. Planeringen 

som jag får av arbetslagsledaren får jag strax innan jag ska sätta igång och den är inte alls så 

tydlig som den borde vara. Situationen blir obekväm och jag tror någonstans att de avspeglar 

sig självt att jag inte är förberedd. 

 Jag himlar med ögonen och suckar och blir liksom stående en stund med ett surr av 

funderingar som flyger runt i huvudet på mig. Jag hör mig själv önska lycka till med provet 

och sätter mig längst fram där jag har bäst överblick på samtliga. 

Då och då hör jag viskningar och en del harklingar. En pojke pustar och en annan tittar ut 

genom fönstret där han sitter mot skolgården. Jag blir nyfiken på barnens skrik som hörs 

därifrån och tittar också ut. 

Jag avbryts av killen som nyss tittade ut med att han slår med pennan på bordet. Han ber om 

hjälp och jag går tysta steg fram till honom och undrar hur det går. Det visar sig att han har 

svårt att förstå innebörden av ett begrepp i en fråga. Jag ger honom en ordlista med 

synonymer som han ska slå upp ordet i. 
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Tiden närmar sig sitt slut och de flesta har hunnit bli färdiga där de sitter och väntar på att få 

gå. Jag plockade in proven vartefter någon blivit färdig. Till slut ringer det ut och alla proven 

är äntligen insamlade. En grupp flickor samlas i ett hörn i klassen och en av dem frågar mig: 

- Har du utbildning?  

Jag hinner inte svara eller reflektera på frågan och hon fortsätter: 

- Kan du undervisa ? Varför får vi ingen riktig vikarie som kan? 

Hon har redan bestämt sig för att jag inte kan. Utan att svara ber jag att samtliga ska gå ut så 

att jag kan låsa klassrummet. 

Jag tar med mig proven som jag samlat i en ordentlig hög och ger de till vår specialpedagog. 

Arbetslagsledaren hade bett mig lämna över det till henne när de var klara. 

I korridoren möts jag av spring och en del andra fritidspedagoger som försöker tränga sig 

fram före eleverna ut till skolgården. 

Jag gick med frågorna, flickan i klassen ställt till mig, längs korridorerna fram till 

personalrummet där jag lämnat skor och jacka på morgonen. Det känns som om jag befinner 

mig i en enorm oändlig bubbla och det ekar i huvudet på mig. Från att tycka att utmaningar 

med uppgifter kan vara bra blir jag nu kluven i mitt sätt att tänka också. Jag har alltid utgått 

från att jag undervisar men i annan form än den klassrumsliknande. Därför blev jag ledsen när 

jag plötsligt blir ifrågasatt av en elev. 

Jag skyndar mig upp för trapporna nästa morgon som är en ovanligt kall dag för att vara en 

vårdag. Som alla mina dagar när jag går uppför de vita stentrapporna på jobbet börjar jag 

mina funderingar redan där. Det blir som en fortsättning på tankar jag haft med mig dagen 

innan på väg hem.  

 Min arbetslagsledare kommer och hämtar mig för att prata. Jag får en känsla av obehag när 

jag går in i arbetslagsledarens rum. Jag berättar att jag inte kan prata nu eftersom jag har 

planering och att det redan blivit drabbat dagen innan, men hen insisterar att vi absolut måste 

ta det nu på en gång. Då får jag känslan som jag hade i klassrummet dagen innan. 

Hen berättar att proven som jag delade ut igår hade delats ut i fel ordning och att jag hade 

förväxlat namnen. Namnen stod längst upp i ett hörn på pappret som jag inte sett. Proven var 
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individuellt gjorda beroende på nivå och en del var lättare än andra. På så sätt kommer inte 

läraren kunna bedöma rättvist säger hen med orolig röst. 

Jag svarar med att jag hade en stark magkänsla av att något var fel när de höll på med provet i 

klassen. Jag märkte att eleverna var ovanligt fnittriga. En inre röst talade till mig och sa att  

jag borde ta en kollega till hjälp för att få ytterligare råd om att provet har uppfattats rätt av 

mig. Jag nonchalerade dock rösten och tänkte att det skulle vara bättre att klara mig själv 

eftersom jag gjort det förr. Hur skulle jag annars bevisa min kompetens. Varför kunde jag inte 

heller förstå att fnittret måste inneburit något ovanligt. Hen vill inte göra mig ledsen men ser 

hur jag sjunker ihop med kroppen. Det blev inte heller någon planering vilket förvärrar 

situationen ännu mer. 

Dilemma 

 

På grund av en rådande otydlighet i fritidshemslärarens uppdrag har både arbetslagsledaren 

och jag svårt att göra prioriteringar i bedömningssituationer som handlar om vem som ska 

göra vad. Om jag stödjer klassens schemalagda aktiviteter närmar jag mig gränsen för min 

kompetens, vilket (som i detta fall) kan få ganska ödesdigra konsekvenser. Om jag istället 

avsäger mig den del som innebär att jag täcker upp för klassläraren, kan jag framstå som 

illojal och medverka till att barnens skoldag blir lidande ur kvalitetssynpunkt. Samtidigt blir  

formen av undervisning som jag ska undervisa i lidande istället. Hur ska jag förhålla mig när 

jag beordras arbetsuppgifter. Om jag säger nej till att täcka upp för klassläraren behöver jag 

brottas med frågan om lojalitet. 

Dilemma reflektion 

 

När jag i efterhand funderar om min handling kring utdelning av provet kan jag få olika 

tankar och utvägar på hur jag kunde handlat i den stunden som jag anade att något var på tok. 

Kunde jag gjort på ett roligare sätt när jag presenterade mig så att de fick tilltro till mig och  

kände att jag ville hjälpa de, att de då skulle anförtrott sig till mig. Varför kunde jag inte ana 

att något var konstigt när de fnittrade, trots att jag hade magkänslan som talade om det för 

mig. Hade jag varit för otydlig och följt mönstret för otydlighet genom att jag handlade som 

jag själv blivit behandlad. Hade jag blivit mindre lojal och trovärdig om jag sagt nej till att 

ställa upp? Jag tänker också på om eleverna ser mig bärande en annans identitet och som 

någon som tar över någon annans uppgift. 
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- Hur gör vi då om planering, tid och utrymme för fritids under barnets dag inte lyfts upp och 

tas på allvar?  

 Vad skulle kunnat vara vinsten eller förlusten i att klargöra min roll från början. I min roll 

som blivande fritidshemslärare har jag hamnat mellan stolarna och arbetat med att samverka 

mellan att vara i klassrum som en assisterande pedagog bredvid och sedan vara pedagogen 

som tar över, men sedan blivit offret då det slutgiltiga resultatet blivit fel. Fritidshemmets 

egentliga huvuduppgift blir drabbat av oss pedagoger som jobbar där och behöver gå ifrån för 

att täcka alla hål som uppstår. Ingen täcker våra hål och aktiviteter blir bara spontana och det 

utbryter kaos av oron eftersom vi fritidspedagoger är helt slutkörda på eftermiddagarna. Det 

här tänker jag ofta på men säger det aldrig verbalt som även det ingår i mitt dilemma.  

När jag nu hamnat i dilemmat skulle jag alltså behöva fronesis, hur jag ska handla i konkret 

situation här och nu. Nilsson skriver om Aristoteles som hävdar i sin teori, att fronesis är ett 

sätt att veta hur man ska handla men att ändå inte handla, för det gör man ändå” Vi håller 

alltid redan på att handla, vi står redan i en situation, frågan är hur vi ska handla” (Nilsson 

204, s. 48). 

 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man kan synliggöra fritidshemslärarens 

egentliga uppgifter under dagen. Samtidigt som man ska vara tillgänglig och lojal mot 

verksamheten och bidra till en fungerande dag. Jag blir klämd mellan att ha en ordentlig 

planering för att genomföra bra fritidsverksamhet på eftermiddagen och att se hela barnet i 

klassrummet.  Mina frågeställningar lyder: 

 Vad innebär det att jag som fritidspedagog fått dubbla yrkesroller i mitt dagliga arbete? 

 Hur går samverkansidén som jag ska arbeta och bidra med ihop med den dubbla 

yrkesrollen? 

 Kommer jag som fritidspedagog uppfattas som illojal av mina kollegor om jag säger 

ifrån något som gynnar/missgynnar skolan? 

 Kan jag samverka om jag inte ser hela barnet hela dagen? 
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Metodredogörelse 

 

Jag kommer att undersöka området" Fritidshemslärarens vardag" men närmare bestämt hur 

verksamheterna kan se ut i dagsläget för många fritidshemslärare som bär på två identiteter 

under dagen (dubbla yrkesroller).  Jag kommer att undersöka hur fritidshemslärarens roll 

egentligen uppfattas och hur kunna koppla samman formen av kunskaper över hela dagen till 

ett helhetsperspektiv. Jag använder mig av min egen självupplevda situation men tar med 

teoretiska perspektiv för att kunna gå vidare och söka ett så närliggande svar som möjligt. Jag 

kommer att använda mig av olika etiker som jag försöker koppla till ett så nära in på svar som 

möjligt till mitt dilemma. Jag kommer också lyfta fram de närmaste kunskapsformerna som 

jag stöter på i mitt dagliga arbete. Jag kommer även ta upp fritidshemmets historik och dess 

födelse och uppbyggnad under en egen rubrik. 

Fritidspedagogen med dess namn har egentligen dött ut och varit nu länge en borttagen titel. 

Lärare med inriktning mot fritidshem återgick till sin ursprungliga beteckning och 

fritidspedagogen finns numera som citat i någon historisk referens. Därför har jag med den 

benämningen av lärare på fritids för att klargöra i min uppsats olika situationer. 

Skriva uppsats i essä form 

 

Jag skriver en vetenskaplig essä med hjälp av studier och forskning som gjorts. Författaren 

Montaigne kallade skrivformen för essay, på svenska essä."Essäformen karakteriseras av att 

vara personlig och uppriktig, den ska vara sökande. Det är en skrivform som passar den 

praktiska kunskapen" (Alsterdal 2014, s.172). Det är därför jag använder för att tydliggöra 

min kunskap jag har med mig för mig och för andra i verksamheten. 

Jag kommer att betrakta detta sätt utifrån och reflektera för att förstå och kunna gå vidare från 

det jag uppmärksammar. Jag kommer att använda mig av både begreppet fritidspedagog och 

fritidshemslärare. Arbetslaget skrivs som en helgrupp för att inte peka ut specifik kollega. Att 

skriva relaterande till mig själv är också att bearbeta det inträffade. 

Min text är en berättelse från min synvinkel där det framkommer ett dilemma jag hamnat  i  

men också för att klargöra hur jag kan tänka från någon annans synvinkel. Jag skriver också 
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för att kunna reda ut mina tankar och kunskaper kring dilemma som uppstått för att kunna 

handla i framtiden. Hammarén tar upp den" inre och yttre dialogen" och genom att få ner det i 

skrift belysa båda delarna lika mycket utrymme menar hon (Hammarén 2005, s. 27). För mig 

blir dessa delar det som tilltalar mig i det inre men det yttre det som jag får ner i skrift där jag 

vill att det ska mötas och förstås.  

 Med hjälp av forskning och studier som gjorts ska jag försöka tydliggöra mitt dilemma. Att 

skriva ner tankarna och bearbeta dem i en berättelse är en essä. Att få ner tankar i skrift är en 

bearbetningsprocess som kan få mig att öppna och se mina egna tankar och en framtida 

handlingsplan, hur jag kan gå tillväga vid situationer där jag själv tvivlar och ifrågasätter min 

roll. Under min essä behandlar jag mitt sätt att reflektera över en situation som uppstått som 

ett problem. Även hur jag ska försöka överväga vinster och förluster som kan bli till följd 

samt föra resonemang hur jag ska gå tillväga för att kunna gå vidare. Jag stöter dagligen på 

olika sammanhang där jag och andra i min situation blir en sammanhängande person som 

vrids och vänds på. Samtidigt är jag inte ute efter ett korrekt svar här och nu men skriver om 

självupplevd problematik och ser därför om det kan finnas andra glasögon att se med samt 

tydliggöra min roll. Jag får läge att reflektera över min kluvna roll.  

Arbetslivsforskaren Hammarén skriver om" essäskrivandet som ett sätt att stärka växlingen 

mellan inre och yttre dialog. Först med den egna erfarenheten under skrivandet, och sedan i 

samtal med andra som lyssnar uppmärksamt och funderar över de erfarenheter som texten 

handlar om, och därefter tillbaka till det egna samtalet med texten"( Alsterdal 2014, s. 171). 

Hammarén tar också upp att i en större grupp, som i mitt fall arbetsgruppen inte funnits någon 

kommunikation kring uppstådda problem och där menar hon att skrivandet kan ha en 

betydelse till att många öppnar ögonen och ser helheten med verksamheten på ett annat sätt. 

Hon förklarar skrivandets process som en grupp men jag tolkar och sätter in det i min 

situation som skriver i stunden själv men vill att färdig text ska alla kunna ta del av". I den 

process som skrivgruppen sätter igång kan mycket oväntat ske. Kanske upptäcker gruppen 

gemensamma dilemman som nu öppet går att hantera"( Hammarén 2005, s. 28). 

Det här kopplar jag till våra möten på högskolan med handledare och åhörare som är 

kurskamraterna som man tillsammans återkopplar kontinuerligt med om sin essä. Vi får även 

lärarens vägledning i skrivandet. Jag kommer att vara helt neutral då jag diskuterar min essä 
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med mig själv och använda mig av den praktiska kunskap jag bär med mig men även den 

teoretiska del jag studerar och söker ständigt under loppets gång. 

 

 Etiska överväganden 

Jag har tagit hänsyn till olika personer i min berättelse och alla som blir nämnda med 

befattning har jag inte satt ut namn eller något som kan kopplas till deras namn. Jag har ändrat 

i min berättelse för att inte härleda till någon specifik. Elever eller barn har jag tagit med i 

berättelsen som en hel grupp eller med benömning flickan eller pojken för att inte utsätta 

någon för att publiceras eller utsättas och kopplas till händelsen i berättelsen. Benämningen 

arbetskollegan för att inte heller veta kön och kunna koppla tillbaka vem det är. 

Arbetslagsledaren defineras bara med befattning och inte namn. Benämner med hen i vissa 

sammanhang i texten. Lektion nämns också som vilken lektion som helst och ska inte kunna 

kopplas tillbaka till inom vilket ämne lektionen var. 

Teoretisk reflektion 

 

Jag ska reflektera över min självupplevda problematik som tydliggörs i mitt dilemma. 

Samtidigt ska jag försöka tydliggöra fritidshemslärarens uppdrag och roll på min egen 

arbetsplats till att börja med men även med en vis inblick allmänt hur det kan se ut för 

fritidspersonal.  Jag ska utgå ifrån ett teoretiskt ramverk och forskning som tagits fram. 

Därifrån göra kopplingar till mitt dilemma. Jag gör en avhandling kring fritidshemslärarens 

identitet och roll att kunna samverka i skolans integrerade arbetsformer. Jag kommer att hålla 

mig inom ramen av studier och forskning relaterade till mina frågor och skriva en text som 

innebär att den " hålls ihop av ämnet och har en röd tråd"( Bergström och Boréus, 2000 s. 21). 

 Teoretiska perspektiv 

 

Författaren Lorentzi skriver om fritidshemmets viktiga roll och hur den tiden avspeglar sig på 

barnet. Hon betonar att det inte finns några studier som specifikt undersöker fritidshemmets 

betydelse för likvärdheten ( Lorentzi 2012, s. 36). Eftersom fritidshemmet har många likheter 

med förskola kan forskning om förskola ge några ledtrådar. De har den sociala biten som 

speglar sig på fritids men också pedagoger som jobbar bredvid och ser hela barnet hela dagen, 

på det sättet är förskola och fritidshem nära inpå varandra lika. Det är också värt att titta på 
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vad forskningen säger om skolan för de yngre åldrarna, då de flesta fritids är integrerade i 

skolan. En slutsats som författaren lyfter fram är att resursfördelningen i utbildningssystemet 

bör vara "framtung", alltså att resurser bör fokuseras på förskola, förskoleklass och första åren 

i grundskolan, därav även fritidshemmet som spelar en viktig roll (Lorentzi 2012, s.36). Vad 

jag menar på med författarens tolkning är att utan ett fungerande fritidshem och att barnet är 

tryggt och mår bra inte ger fullkomligt resultat under skoldagen. 

Jag yrkar på att i min profession och erfarenhet kan jag se och avspegla när det går bra för 

barnet i skolan och att det har att göra med den sociala tryggheten, där ser och känner jag 

också hur barnet vill och kan lyckas. 

 Fritidshemmet bär på en viktig roll som bör tas stor hänsyn till anser jag för att lyckas till 

framgång med en bra samverkan gentemot eleverna. Skulle resultatet blivit bättre om jag sagt 

nej och från allra första början klartgjort min roll? Kanske skulle det varit annorlunda resultat 

idag vilket framgår menar jag från min syn med det som Lorentzi lyfter fram. 

 Författaren Maud Ihrskog skriver om" kunskapen som identitetsskapande". Hon hävdar att 

identitesskapande och sociala relationer är det stora ämnesområdet för lärare i fritidshem att 

jobba med (Klerfelt och Haglund 2011, s. 80). 

Jag lyfter fram och betonar också det som författaren och skrivaren Hadar Nordin skrivit i sin 

artikel om fritidspedagogikens identitetskris. Han diskuterar fritidshemmet och dess 

pedagoger som ska vara tillgängliga vid olika samarbetsformer och menar på att samverkan 

kan vara så att flera olika arbetsuppgifter ingår men att de ska ske med pedagogisk grund för 

då kommer fritidshemsläraren att växa och syftet blir drivande framåt (Nordin 2013, s. 9). Sen 

har jag även använt styrdokumenten som skolan i sin helhet styrs av. Allmänna råden som är 

mera jordnära att förstå och förhålla sig till på fritids kommer jag nämna under den rubriken. 

Dubbla yrkesroller 

 

Universitetsläraren Nordin har tagit upp identitetsskapandet. Han tar upp det i sin bok 

"komplement eller fundament, en bok om fritidspedagogiken, skolan och samverkan i nöd och 

lust". Han beskriver där fritidspedagogens uppdrag med en bakgrund av identitetskris. Han 

beskriver processen enligt nedan. 

 Allt sedan skolan och fritidshemmet samordnats har fritidspedagogen tappat sin 

grund i fritidshemmet och mer eller mindre medvetet låtit skolans norm för lärande 
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sätta agendan. Gränser mellan olika yrkeskategorier och deras kompetenser har 

suddats ut. Kvar blir en pedagogisk osäkerhet. En osäkerhet som gjort att många 

fritidspedagoger anpassat sig till skolan som system för lärande, istället för att 

hävda sin egen kompetens och terminologi (Nordin 2013, s. 9). 

Det målas upp en tydlig bild av situationen som författaren beskriver och det blir inte lättare 

då skola och fritidshem numera går under samma läroplan. Läroplanens styrdokument och 

fritidshemmets allmänna råd och vad de säger kommer jag ta upp längre ner i min text, jag 

kommer även där reflektera kring fritidshemslärarens omfattande roll. 

Vi som blivande fritidshemslärare med en examen ska kunna samspela mellan att ha rollen 

som pedagogen som ser hela individen, men ska ändå ha rätten till att kunna sitta och 

reflektera och bearbeta tankar för att gå vidare och gå in med vidgad vy och öppet sinne för 

hur eleven tänker och tycker för att på bästa sätt främja och förstå eleven. 

Det blir ändå en slags kamp att verkligen kunna se alla då det oftast är stora barngrupper på 

eftermiddagen och man kan inte alltid se det enskilda barnet och dess behov eller fortsatta 

behov från det man träffats inom klassrummets fyra väggar. Man smälter in i mängden oftast 

och blir en av alla som följer strömmen. Värre blir situationen då man dessutom blivit av med 

reflektionstiden vilket är planeringen till det hela.  

Om man som barn avviker kan det bli så att man för andra barn inte duger. Barn kan inte 

enbart vara hänvisade till varandra, de behöver vuxna som ansvarar för att de mår bra fysiskt, 

emotionellt och psykiskt. Författaren Ihrskogs forskning som gjordes år 2006 handlar om 

villkoren för barns relationsskapande. Där beskriver hon hur viktig del det spelar in i barnets 

identitetsskapande och sociala relationer som upptar en stor del i barnets vardag, såväl i 

skolan som på fritids.Villkoren finns oftast under de friare formerna på fritids. 

 Det är lärarna som är aktörer och den hjälpande handen för barnet att i sin vardag skapa de 

sociala relationerna. "Barnet tillsammans med andra på sin fria tid främst identifierar sig, och 

tillsammans med de jämnåriga socialiseras in i den kultur och i det samhälle de lever och ska 

leva i" (Klerfelt och Haglund 2011, s. 80).  

Ihrskog har i sin forskning kunnat bevisa att en stor del av barnets tid går till att bygga upp 

relationer och hitta den idealbild som man tror ska passa in på en för att bli accepterad. 

I mitt uppdrag som kommande nybliven fritidshemslärare ska jag försöka se till att alla barn 

blir accepterade av andra barn. Vilket är svårt i praktiken när det är många olika individer 
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med olika tankar och bakgrund som ska tas hänsyn till. Ihrskog tar upp att många barn som 

hon sett genom sin forskning har synpunkter på hur andra "barn ska se ut och, hur de ska vara 

och hur de ska uppträda" (Klerfelt och Haglund 2011, s. 80). 

"I situationer som inte är styrda av vuxna utmanar och utmanas de sociala relationerna, och 

identitetsprövningen, därför utgör fritiden en stor utmaning"(Klerfelt och Haglund 2011, s. 

80). 

 Jag har tänkt kring vad den här författaren skriver och funderar på om det kan ha varit elever 

i klassen vid provtillfället som ville vara hjälpsamma och uppmärksamma mig på misstaget 

men kanske inte vågade stå emot utan bara följde strömmen. Det är inte lätt att inte vara med 

de som ska framstå som "kaxiga" och de som bestämmer. Alla vill bli accepterade och 

möjligtvis bet några ihop då. 

Fritidshemmets historia 

 

 I många århundraden har barnstugor representerat dagens fritidshem. Syftet var att lära den 

nästkommande individen en självklar uppfattning om vad som väntar dem i sitt vuxna liv och 

kunna ingå i ett socialt nätverk. Vi har idag en vktig uppgift som kommer vara löpande i min 

uppsats och det är att tydliggöra fritidspedagogens roll och visa på hur vi kan etablera 

samverkan kring de olika områdena men som går under samma läroplan. 

Arbetsstugan kom till i slutet av 1800- talet och därifrån började hela fritidshemmets historia. 

Under den tiden rådde stor fattigdom i Sverige och de allra fattigaste hade inte råd att skicka 

sina barn till skolan eller kunde inte gå i skolan i den utsträckning de skulle utan de skulle 

hjälpa till att få ihop pengar till familjen. Det ledde ofta till att barnen snattade eller tiggde på 

gatorna för att skramla ihop pengar till familjens hjälp. Detta uppmärksammades av några 

initiativtagare som startade upp barnstugor. Där samlade man barnen och de fick lära sig att 

arbeta med olika hantverk och fick sig ett mål den dagen. Oftast låg de stugorna under 

folkskoledirektionen och fungerade som  kompletteringsanstalt till skolan. Arbetsstugorna var 

uppdelade för pojkar och flickor. Det var oftast ideellt arbetande kvinnor och hantverkare som 

tog hand om verksamheten. På så sätt utvecklades fritids från att ha varit barnstuga men i 

grund och botten haft liknande syfte varav inlärningen av det man lärde sig på dagen i skolan 

skulle läras praktiskt på eftermiddagen. Under 1930 -talet startade upproret mot barnarbete, 

det sågs som barnarbete och inte inlärning (Pihlgren 2011, s. 30-31). 
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På 1950 och 60- talet växte eftermiddagshemmen fram till arbetande föräldrar. Nu hade även 

kvinnor i samhället börjat arbeta och behövde tillsyn för barnen. Efter det växte det som idag 

heter fritidshem. Fritidshemmets uppgift var att i en hemliknande miljö ge barnen tillfälle till 

vilsam avkoppling, måltider, läxläsning, sport, besök i skog och mark och låta dem få utlopp 

för sin verksamhetslust, stimulera till fritt skapande och husliga sysslor. 

Genom läroplan Lgr 1969 fick skolan i uppgift att organisera fritidsverksamheter både under 

och i anslutning till skoldagen. Under 2000 talet kom därefter utmaningen om integreringen 

mellan fritidshem och skola. Universitetsläraren och skrivaren Nordin tar upp i en intervju 

han gjort och förklarar integreringen med att "integreringen kan vara bra för barnens skull, 

men problematiskt ur ett samverkansperspektiv mellan skola och fritidshem" (Nordin 2013, s. 

21). Jag kan hålla med honom vad gäller det för att vi använder samverkan när det passar. Vi 

har lite dubbelmoral mot oss själva och jag kopplar det till en annan tanke som Nordin 

understryker och säger: 

Frågan är hur mycket längre vi kommit idag rörande samverkan? Tydliga fall av 

organisatorisk eller logistisk samverkan finns överallt, men hur många 

samverkansformer mellan skola och fritidshem vilar på pedagogik i första rummet? 

( Nordin 2013, s. 18). 

Jag kan tänka mellan stunderna om det alltid är värt att samverka eller samarbeta? Jag 

kommer oftast fram att metoden i sig är bra men i olika avseenden men är lika bra att ha en på 

sidan planering utanför samverkan så att varje enskild enhet jobbar självständigt. Jag snubblar 

in på att samverkan inte alltid finns eller behövs och frågar mig själv relaterat till Nordin 

"Finns det egentligen någon samverkan värd namnet" (Nordin 2013, s. 18). Finns då 

samverkan i dess bemärkelse? 

Jag kan tycka att ett samarbete finns vissa gånger då vi har integrerade teman som ska mynna 

ut i att bli något slags uppträdande eller förberedelse inför något evenemang. Men att även 

samarbetet går till spillo när vi ska få dagarna att gå igenom samtidigt hänvisas det tillbaka 

hela tiden till en samverkan utan att den egentligen riktigt fungerar ute på fältet i vardagens 

tidsbrist och överraskningar. 

Relationer och tolkningar  

 

Författarna till boken "Relationskompetens i pedagogernas värld" tar upp hur viktigt det är att 

vuxna kan visa en sannenlig bild som möjligt för barnen genom att kunna tala i lika nivå (Juul 
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och Jensen 2003, s. 211). Om man visar barnen och pratar om hur vi alla är olika och reagerar 

på olika sätt kan vi arbeta mot alla likas värde. Det ska tillåtas av barnet såsom av vuxen att 

kunna förklara eller visa på sitt tillstånd, vi lär av varandra. Vi har det verbala språker där vi 

framför våra sunpunkter, önskemål och åsikter men det ickeverbala där man enbart kan tolka 

vad som sägs med kroppsspråket. Kan jag ha en tendens att utspegla att jag vill och kan fastän 

jag egentligen inte vill? Det börjar jag tänka och fundera kring när jag ser på mig själv utifrån 

stående framför eleverna i klassrummet. 

Verbala och icke verbala uttrycket 

 

Författarna Jesper Juul och Helle Jensen förklarar det här med att det "ickeverbala uttrycket 

måste överensstämma med det verbala för att ge det verbala trovärdighet och substans". Om 

den vuxne är arg måste den ilskan kunna ses, höras och kännas. Oftast visar vi på dessa sidor 

men då menar de på att för att få balans ska den vuxna visa när den har roligt med barnen, är 

glad, ledsen, engagerad och så vidare (Juul och Jensen 2003, s. 212). Kanske skulle jag varit 

ärlig och meddelat eleverna att jag kände mig osäker och att jag var oförberedd. 

Att visa att känslor inte är farliga då vi inte kränker eller utsätter någon annan för fara. Med 

känslorna kan man jobba mycket praktiskt för att bearbeta olika områden eller kan hjälpa en 

del barn att avreagera saker de bär på. Jag har det här med mig i mitt dagliga arbete som något 

positivt jag lyfter upp. Många gånger kan jag åskåda eller uppleva att många barn tar med det 

här i sina rollspel eller under drama och lek. Med det lär vi barnen att kommunicera och 

respektera både vuxna och barn. Jag har funderat kring vad det kan betyda i mitt dilemma, hur 

jag uppfattats av eleverna när jag skulle dela ut provet, varför jag nästan omedelbart när jag 

kommit in i klassrummet blivit ifrågasatt av en flicka att jag inte skulle kunna området, kan 

det ha varit mitt kroppsspråk som talade eller hade jag uttryckt mig verbalt konstigt? 

Författarna skriver att eftersom" kroppsspråket spelar en mycket stor roll för vår upplevelse 

av varandra har det varit föremål för mycket uppmärksamhet". Kroppsspråket betyder 

kategori beroende på med vem och när man samtalar (Juul och Jensen 2003, s. 212). 

Kunskapsformer 

 

Kunskapsformer har diskuterats i många år bakåt i tiden och ju längre diskussion man haft har 

det visat sig att elever som lär sig bäst är de som förstår vad det de lär sig och vad det betyder 

egentligen i det verkliga livet. På det sättet vet man vad man ska göra med det man lär sig och 
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det sätts in i en kontext. I Lgr 11 Punkt 2.2 om kunskaper står det att "skolan ska bidra till 

elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en 

grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under 

lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen 

balanseras och integrera kunskaper i sina olika former" (Lgr 11 2.2, s. 13).  

"Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former. Som fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet" (Lgr 11, s. 10). 

Därifrån drar jag en parallell och koppling till att samverkan mellan skola och fritidhemmet 

egentligen går hand i hand och att inlärningen som helhet utgör hela dagen och därför kan 

man dra slutsatsen att om inte hela eleven ses hela dagen kan inlärningen endast under den 

schemalagda skoltiden ibland inte vara tillräcklig för elevens stimulans och motivation. Det 

eleven lär måste konkretiseras. 

Fritidshemmets huvudsakliga uppdrag har länge kommit i skymundan och blir drabbat när 

fritidspersonal  flyttas om hela tiden och det smittas till att bli till en barnpassning istället för 

en pedagogisk inriktad verksamhet på eftermiddagen, men hur gör jag om jag inte är med i 

klassen eller kan jag vara med utan att behöva axla lärarens roll för att kunna fortsätta? 

 Praktisk- teoretisk  kunskap, visdom och klokhet 

 

Filosofen Christian Nilsson förklarar Aristoteles teori med att få ihop den teoretiska och 

praktiska kunskapen (Nilsson 2009, s. 40). Att kunna kombinera.  Han skriver att det inte bara 

finns ett sätt att tänka på och framhåller att både sofia och fronesis behövs. Fronesis är 

klokheten och Sofia visdomen. Han lyfter fram att dessa två delar är" oskiljaktiga och liknar 

en konvex och konkav kurva som kan tolkas med att dessa delar sitter så tätt intill varandra 

som en sådan kurva" (Nilsson 2009, s. 40). Nilsson anser att Aristoteles beskrivit detta genom 

att säga att för att människan ska kunna leva i enlighet med det bästa så behövs fronesis, som 

visar oss förhållningssätt och riktningar i livet. Kombinerat med hur vi hanterar de utmaningar 

vi ställs för. Det går hand i hand och liknas vid denna oskiljaktiga kurva. Man kan inte 

utesluta någon del. För de ska sitta ihop för att kunna komma vidare och utvecklas. Med det 

formulerar också Nilsson Aristoteles sätt att tänka och han konstaterar "att fronesis inte kan 
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stå över sofia, utan försöker upprätthålla bästa möjliga förutsättningar för visdomen" (Nilsson 

2009, s. 51). 

Frågan är hur jag ska handla när jag kommer på morgonen och ska kunna utföra 

arbetsuppgifterna och främja elevens vilja men även lärarens. Fronesis ska jag försöka handla 

utefter och tycker att jag ska kunna avspegla rätt och fel medan läraren tycker att Sofia borde 

vara det som ska följas och det är det hen arbetar efter och att jag ska ta efter enbart. Sofia 

presenterar den del av teoretiska kunskaper läraren har med sig (Nilsson 2009, s. 48). 

Inlärningen ska kunna ske inom alla former och prövas på praktiskt med hela kroppen om så 

behövs. Jag kunde se senare under fritidstiden hur misstaget under lektionen påverkat en del 

till en tyst oro medan andra fortsatt fnittret så fort de ser mig. 

I boken fritidshemmets didaktik tar författaren upp att läraren och "boken inte längre är de 

enda undervisarna utan även händer, ögon, öron och hela kroppen är kunskapskällor" 

(Pihgren, s. 238). Läraren blir igångsättaren och boken stället där man kontrollerar. Ingen bok 

kan ersätta den personliga erfarenheten. "Learning by doing" är en kunskapsmetod som 

filosofen Dewey uppmärksammade. Att lära genom att få göra i praktiken." Learning by 

doing" betyder naturligtvis inte att hantverk och liknande sysslor ska ersätta läroboksstudier. 

Men det bidrar i hög grad till att hålla barnets uppmärksamhet och intresse vid liv, om man 

låter eleverna arbeta praktiskt, så ofta som man har en möjlighet till det. Där träder 

fritidsverksamhetens roll in och det praktiska har ett stort utrymme för att utföras på fritids. 

Där ska man hitta komplementet till det som finns i böckerna men kunna göra det med 

kroppen menar jag (Pihlgren 2013, s. 238). Det efterföljs inte då hela tiden äts upp av skolans 

inrutade lektioner och inget ges eller blir kvar till oss på fritidshemmet på vår tid då vi ska 

utföra det viktigaste av vårt uppdrag. 

 Får barnet använda både kropp och själ kommer man in på den sociala aspekten eller sidan, 

man låter det komma in som en lek ibland men även uttryck från omgivning eller olika 

kreativa tankar och att prova fram är lika stor som den teoretiska. Det är där oftast barnet får 

utlopp till att kunna använda sin kreativitet och lära sig konkret. Praktiskt blir det synligt för 

oss som jobbar på fritids och vi lyfter upp det och kan sedan visa eller förklara sambandet i 

det som anses oklart eller obegripligt. På det sättet skulle samverkan nå sin huvudsakliga 

uppgift och man kommer till kärnan. Vi kan känna med vår fingertoppskänsla vad barnet har 

svårt med och fullfölja det på fritids om inte tiden och uttrymmet tas ifrån oss hela tiden. 

Genom att man tar upp det på en aktivitet och går igenom det indirekt får barnet en förståelse 
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och inblick i vad det betyder i det verkliga livet. Man ska kunna förstå hur det som beskrivs i 

läroböckerna fungerar och vad det ska användas till och i vilket sammanhang. Kanske skulle 

jag tagit tillfället i akt och försökt göra provet lite mer konkret och som en gemensam övning, 

svårt att veta i efterhand när tiden var så knapp. Skulle jag vågat ta eget beslut och vända på 

saken. Möjligtvis kan det varit till bättre resultat och jag fått beröm efteråt. 

Etik 

 Jag kommer att nämna två av etikformerna som jag kommer att koppla till mitt dilemma. Ett 

av dem är pliktetiken som filosofen Immanuel Kant tar upp och förklarar (Henriksen och 

Vetlesen 2013, s.175). Den andra är dygdetiken som filosofen Alasdair MacIntyre tar upp och 

i sin tur kopplar till Aristoteles tradition om etik (Henriksen och Vetlesen 2013, s.218).  

Att kunna sätta sig in i andra människors behov och situation för att på ett enkelt sätt kunna 

hjälpa till med beslut ska vara tagna på den andres bästa i situationen. Arbete med människor 

kräver en mottaglighet och öppenhet för de andras behov. Målet för oss är att nå målet eller 

komma så pass nära inpå målet med inlärningen oavsett form, det kopplar jag till hur vi ställer 

oss mot våra prövningar inom skolans vardag (Henriksen och Vetlesen 2013, s. 149). 

Pliktetik  

 
Att använda vårt sunda förnuft och göra rätt för oss som medborgare kallar vi att vi förhåller 

oss eller utgår från plikter. Att ta vissa beslut eller handla i situationer där vi behöver gömma, 

ljuga eller höja ribban kan vara nödvändigt om vi ska förhålla oss till plikter. Plikter vi 

förhåller oss till är vanligen formulerade i regler. Plikten är något absolut och inte något som 

vi använder oss av då och då, kravet är en sådan plikt som blir till norm. Våra moraliska 

plikter är den så kallade pliktetiken, att handla av mänskliga aspekter och se till det bästa. Vi 

förhåller oss alltså till att göra det" bästa och det goda av plikt" (Henriksen och Vetlesen 

2013, s. 174). Författarna diskuterar pliktetiken som någonting man inte ska ta avstamp ifrån 

utan bidra själv och se till att det fungerar i vardagen som står oss närmast. När jag inte sa 

ifrån att inte ta över lektionen ville jag först och främst se till att inte elevrna blir lidande utan 

ska ha sin rätt till lektion med en kompetent individ. Det var min tanke då. Jag skulle också se 

barngruppen med andra glasögon var min tanke när jag väl var fast i min situation, jag ville 

göra något gott och bra av det som fanns till hands här och nu. Jag menar på att precis som 

författarna tar upp att när jag handlade vid given tidpunkt gjorde jag det av hänsyn till att det 

vore fel att inte gå in och vara tillgänglig för eleverna. Författarna kallar det att vi skulle 
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utsätta oss för en "moraliskt klandervärd situation" om inte handlandet skulle blivit av 

(Henriksen och Vetlesen 2013, s. 174). 

Dygdetik 

 

Man menar med dygdetiken det verkliga konkreta vardagslivet i en given kultur. En dygd kan 

i stort sett sägas vara en stabil attityd som sätter oss i stånd att förverkliga det goda. En person 

med dygd är därför en person som har en bestämd attityd som uttrycker sig i en handling. 

Personen visar mod i en konfliktsituation och med denna handling förverkligas det till något 

gott. Dygd kan även vara ärlighet eller att ha sinne för rättvisa. I den här situationen kommer 

jag som ska handla med dygd in i mitt dilemma. Med det menar jag att jag ska göra som gott 

jag kan för att eleverna ska bli bemötta och komma vidare, lyckas och på bästa sätt nå sina 

mål i skolan utan att känna att det inte finns någon lärare som kan vikariera (Henriksen och 

Vetlesen 2013, s. 218). I min åtanke för stunden då mötet ägde rum med arbetslagsledaren var 

det att bara vara tillgänglig och använde den kompetens jag har. Det var en given kultur i och  

det var läget för stunden. Därifrån kunde jag inte fly eftersom jag befann mig i ett låst läge. 

Tyst kunskap, en erfarenhet 

 

 Jag kunde  inte bevisa genom vilka egenskaper eller teoretisk forskning mot mig själv eller 

eleverna att jag visste att jag tyckte att jag handlat rätt fastän jag av misstag tagit fel prov och 

det blivit fel utdelning av de. Ändå har många filosofer som ställt sig frågan vad kunskap kan 

vara svarat med att kunskap går att formulera språkligt utan någon argumentation om det. 

Tyst kunskap är ett mångtydigt begrepp och kan betyda många olika saker. Filosofen Bohlin 

menar på att det finns minst två skäl till att uppmärksamma den tysta kunskapen, dels för att 

den för det första är en viktig form av kunskap i vardagsliv och yrkesutövning och för att den 

har förbisetts både av teoretiker som reflekterat kring kunskap och kunskapsbegreppet och av 

"praktiker i yrkesliv och vardagsliv". Jag förklarar det här till min situation med min 

magkänsla och vad jag tolkat ska vara bäst för eleverna i mitt dilemma (Bohlin 2009, s. 57). 

I mitt uppdrag som fritidshemsläraren med dilemmat som uppstod den dagen kan jag relatera 

till denna tysta kunskap med min magkänsla som erfarenhet. I boken "Vad är praktisk 

kunskap" i kapitlet av författaren  Ylva Waldemarson där hon beskriver  erfarenheten som 

något som inte finns utan formas i "nuet" ( Waldemarson 2014, s.131). Hon lyfter fram och 
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säger för att något ska bli till en erfarenhet måste vi bestämma oss för att just denna 

upplevelse var något som gav oss en erfarenhet. 

Vårt liv händer oss hela tiden, men det är bara en bråkdel av alla händelser som vi 

ser eller formulerar som erfarenheter. I detta ligger implicit det vill säga det 

underförstådda med att vi menar något som danat oss, något som ingripit i den 

livsprocess som gjort oss till dem vi är (Waldemarson 2014, s.131). 

Erfarenhet kan tolkas med dessa ord av författaren som en tyst dold kunskap som pedagogen 

fått genom sin erfarenhet och kan därifrån känna av och även ta beslut kring den här känslan 

som inte brukar vara att mista på. Bevisen finns inte då det inte är något nedskrivet i form av 

teoretiska perspektiv eller någon gjord bevisad forskning. Jag tar nedan ett citat av författaren 

Bohlin som förtydligar hur inlärningkan se ut. 

Att lära sig genom exempel är att underkasta sig en auktoritet. Man följer 

mästaren därför att man litar på hans sätt att göra saker, även om man inte kan 

analysera och redogöra i detalj för vad som får det att fungera. Genom att iaktta 

mästaren och efterlikna hans arbete i närvaron av hans föredömliga exempel, 

snappar lärjungen upp konstens regler, även dem som mästaren själv inte har 

explicit vetande om. Dessa dolda regler kan bara införlivas av den som i så måtto 

okritiskt ger sig hän åt efterliknandet av en annan. Ett samhälle som vill bevara ett 

arv av personlig kunskap måste underkasta sig traditionen (Bohlin 2014, s. 63-64). 

Kompensation eller komplement 

 

 Min roll som fritidslärare blir ett dilemma för mig när jag frågar mig om jag kompenserar 

läraren eller verksamheten eller om jag gör det som ska göras när jag ställer upp? Fungerar 

det som ett komplement när jag ständigt ska ställa upp och förbise min planering och vara 

vikarie? Kompenserad blir ju inte planeringstid för att kunna gottgöra det som varir och tas 

upp på nytt. 

Många gånger får jag höra av mina elever att ett visst ämne eller lektion är tråkigt och att de 

försöker argumentera till varför de tycker att den inlärningen eller det ämnet inte behövs. Där 

behövs jag med mina verktyg och ska fånga upp för att kunna visa konkret och förklara i 

vilken situation som jag kan hjälpa till att göra det oförstådda genom att komplettera 

lärandeprocessen. Jag funderar på om jag inte kände mig kluven vid situationen som uppstod 

genom att det gick fel, att jag kompenserar på plats men kan inte vara komplement då jag inte 
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haft en riktig planering för att genomföra aktiviteter gentemot lärandemålen. Hade det inte 

gått som det gjorde tror jag innerst inne inte att jag grubblat så mycket över det utan mest 

förbisett och tänkt att i stressen måste vi hjälpas åt.  Jag är den som inte har ett ämne inom 

undervisning utan min undervisning börjar senare och därför tillgänglig. Men är inte 

fritidshemslärarens uppdrag mer än bara ett ämne i sig? 

Lärare mot fritidshem har med dessa ord alltså ett lika stort ansvar då man inkluderas i 

elevens inlärning men att man lär ut från sin inriktning. Samverkan blir nu tydlig och det 

behövs en förståelse. Samverkan alltså samarbetet i min mening mellan olika parter i 

arbetslaget är bärande för att alla ska förstå och ge lika mycket tid och värde för alla lärare 

oavsett inriktning. Kunskap är inget entydigt begrepp." Kunskap kommer till uttryck i olika 

former. Som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med 

varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 

skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet" (Lgr 11, s. 10). 

Därifrån drar jag en parallell och koppling till att samverkan mellan skola och fritidshemmet 

egentligen går hand i hand och att inlärningen som helhet utgör hela dagen och därför kan 

man dra slutsatsen att om inte hela eleven ses hela dagen kan inlärningen endast under den 

schemalagda skoltiden ibland inte vara tillräcklig för elevens stimulans och motivation. 

Samverkan eller samarbete 

 

Begreppet samverkan förekommer ofta när man som kollegor i arbetslaget pratar om 

samarbete mellan grupperna av olika pedagoger i skolan. Man kan fråga sig vad då denna 

samverkan innebär i praktiken. Är det arbetet mellan lärare och fritidspedagogen som ska 

fungera eller samverkan med fritids och skola som helhet. Fritidshemmets huvudsakliga 

uppdrag har länge kommit i skymundan och blir drabbat när fritidspersonal  flyttas om hela 

tiden och det smittas till att bli till en barnpassning  istället för en pedagogisk inriktad 

verksamhet på eftermiddagen. 

I skolverkets punkt 2.5 som handlar om övergång och samverkan skrivs det tydligt om hur 

skola, förskola och fritidshem samarbetar kring samverkan av elevens utveckling. 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att 

berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att 

nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt de gymnasiala utbildningar 
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som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och 

riktlinjer som gäller för respektive verksamhet (Lgr11, s.16) 

Författaren Anita Söderlund tar upp i boken " I skola och fritidshem" att exempelvis 

samverkan mellan förskola och fritidshem samverkar med andra ord samarbetar eller 

gemensamt jobbar till fördel för att "underlätta övergång för barnen mellan de olika formerna" 

(Söderlund 2000, s. 15). Eftersom alla går under samma läroplan ska det med andra ord vara 

under likvärdiga principer anser jag. Enligt min mening ska samarbete alltid ske och det 

speglar alla i skolan gemensamt medan samverkan är mer djupare och man går inte in på 

organisationsnivå utan även på individnivå på så sätt tycker jag att de är lite skilda inom mitt 

uppdrag på skolan. 

Samverkan enligt författarens definition är ett underordnat begrepp till integrering som med 

andra ord betyder" samordna eller införliva" (Söderlund 2000, s. 16). Det är jag som nybliven 

fritidshemslärare som ska kunna lägga fram och argumentera för ett väl fungerade 

komplement gentemot skolan för att berika och åstadkomma samhällsmedborgare med 

grunder som inkluderar både det praktiska samt inte glömma bort eller undergräva det 

teoretiska. Men jag gör inte det då jag hela tiden biter ihop och låter dagarna gå oftast utan 

planering. 

Fritidshemmets helhetssyn på barns lärande och utveckling värdesätts endast om den gagnar 

skolans kunskapsuppdrag. Detsamma kan sägas om fritidspedagogens kompetens. Även den får 

sitt värde med förbehållet att den kan stödja ämneslärarens kunskapsuppdrag och därigenom 

bidra till att uppnå högre måluppfyllelse (Tabrizi 2013, s. 43). 

Det här skulle vara en perfekt samverkanssyn om alla lyfte alla undervisningsformer 

lika högt och prioriterade att se hela barnet men i olika situationer och inte enbart under 

den strama inrutade lektionen inom fyra väggar. 

 Samverkan kring elevens lärande 

 

 Många lärare menar på att det blir för mycket fritids och för lite skola eftersom skolan ändå 

är viktigast, man kan fundera och fråga sig varför inte en del lärare räknar fritids som 

komplement till skolan och ser en helhet med hela dagen och även det en sorts lektion? 

Likaväl finns det" fritidspedagoger som nästan givit upp hoppet om att kunna samarbeta med 

skolan eftersom de fritidspedagogerna sällan blivit bemötta med respekt eller fått känna att 

lärarna tilltror dem besitta någon större kompetens" (Söderlund 2000, s. 15).  Det här är några 
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av de problem som stöts på mellan de olika yrkesgrupperna och man kan fortfarande känna 

hierarkier som byggs upp. Jag kan känna en uppdelning i arbetslaget vad gäller befattningar 

som finns och att fritidstiden av en del lärare kan ses som mindre värd för att man inte är 

tillräckligt insatt och att man utgår oftast att man låter elever "enbart" leka fritt. Med en 

okunskap om hur mycket den fria leken betyder i inlärningen.  

Tillförlitligheten måste kunna finnas mellan personalen och rädslan ska inte ta övertag om att 

prata öppet om sin kompetens, sin svaghet eller okunskap. På så sätt tas alla bitar upp och lärs 

ut av rätt person till eleven. Jag menar på precis som författaren tar upp "att det som vi alla 

ska sträva mot är att ha intresse till elevens lärande och ha förståelse och vara insatt i det man 

gör" (Söderlund 2000, s. 15-17). 

 Samverkan kring elevens hela dag ska ske genom att vi som pedagoger ska kunna ha en 

öppen kommunikation med varandra för att alltid vara förberedda då situationer som 

exempelvis många sjuka på arbetsplats eller olika elevgrupper kommer oväntat. Den sociala 

aspekten är lika stor som den teoretiska och att det är där oftast barnet får utlopp till att kunna 

använda sin kreativitet och lära sig konkret praktiskt och blir synligt för oss som jobbar på 

fritids. Vi kan se och känna med som tidigare nämnt vår fingertoppskänsla men även 

magkänslan vad barnet har svårt med och fullfölja detta på fritids. Genom att man tar upp det 

på en aktivitet och går igenom det indirekt får barnet en förståelse och inblick i vad det 

betyder i det verkliga livet. Man ska kunna förstå hur det som beskrivs i läroböckerna 

fungerar i det verkliga livet. Leken blir alltså en undervisningsform för oss och tillfälle att nå 

fram. 

Integrerat arbetssätt 

 

Inom skolans ramar ska personalgruppen med dess olika kategorier människor kunna 

samarbeta och integrera inlärningen i olika former för eleverna på bästa sätt. Det innebär att 

personalgruppen i en integrerad skola samverkar men på ett integrerat sätt, det vill säga har ett 

gemensamt syfte och innehåll. Har man dessa förhållningssätt i personalgruppen och jobbar 

både praktiskt och teoretiskt når man bäst resultat och samverkan har då arbetats med på rätt 

sätt. Samverkan berikar utveckling och den utvecklande potentialen hos skola och fritidshem 

ökar om det finns en målöverensstämmelse mellan de olika verksamheterna. Ett fungerande 

samarbete ska ge underlag för hur man kan jobba med eleverna eftersom man då ser hela 

barnet och kan lättare komma närmare och bygga relation så att eleven är mottaglig för det 
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man har att förmedla. Författaren Philgren tar upp hur den huvudsakliga uppgift 

fritidspedagoger har. 

 Vi ska ge barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är 

varierad och utgår från barnets behov och intressen. Samtidigt som vi ska förena 

detta med omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala 

och emotionella utveckling (Pihlgren 2011, s. 37).  

 Den halva klassläraren och den utarmade fritidshemsläraren 

 

 Fritidspedagogen blir alltså en extra tillsatt lärare men när det sedan blir fritidshemstid finns 

inte längre det lärarlika beteendet kvar. När jag arbetar bredvid läraren är jag den som gör lika 

mycket och har även en egen grupp som jag brukar arbeta med men när jag sen skulle överta 

hela ansvaret blev det fel? Varför blev det fel? Hade jag inte kunskapen eller kompetensen 

eller var det mänskliga faktorn som spelade in på fel tid? Skulle jag svara idag efter händelsen 

utspelat sig skulle jag ange det sistnämda svaret som mitt slutgiltiga med en viss 

konfrontation gentemot hur samverkan kring skola och fritids ser ut. 

Jag anser att man tagit hänsyn till att skolpliktiga tiden ska ordnas och fungera medan tiden 

efter får ta konsekvensen och bli lidande. Egentligen tycker jag också att hela skoldagen blivit 

mer och mer skolifierat då jag oftast inte får utrymme till att gå in med min 

undervisningsform och lära på ett praktiskt roligt och självgående sätt som jag även tar in från 

universitetsläraren Nordins perspektiv att se på. 

Nordin beskriver det med "praktiskt-etiskt perspektiv och social-emotionell utveckling" 

(Nordin 2013, s. 11). Med de orden syftar jag till att jag ska tillgodose alla barnens behov och 

olika sätt att lära sig. Nordin skriver "pedagogiken uppstår i själva mötet med barnen, gruppen 

och situationen"(ibid). Det är det som jag syftar främst på när jag tar upp att lägga in 

lärdomen i en kontext.   

I Studier som gjorts och som tas upp i boken" I skola och fritidshem" har det visat sig att det 

främst är "fritidspedagogen som förändrar sin yrkesroll och anpassar sig för att samarbetet ska 

kunna fungera." När man samarbetar under skoltid delar ofta läraren och fritidspedagogen upp 

klassen mellan sig och man får på så sätt mindre grupper med var sin lärare" (Söderlund 2000, 

s. 16). Utifrån det perspektivet tar verksamheten för givet att man blir den "vikarierande" 

läraren när den ordinarie är borta. När jag är borta från mitt fritidsuppdrag är det ingen lärare 

som går in och fyller den luckan utan det ska gå ändå. Från ett annat perspektiv kan jag ställa 
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mig kritiskt till att det är så men samtidigt se mig själv utifrån närmast klassen när läraren är 

borta. Jag kommer att diskutera det vidare i mina slutord eller slutdiskussion som jag kommer 

fram till. 

Jag tror ändå på att jag någonstans hade jag en obefintlig information vid överlämning som 

gjorde att felet uppstod. Eftersom jag som fritidspedagog är van vid att dessa situationer med 

att "vikariera" ofta upprepas brukar jag kunna läsa mig av instruktioner jag får om vad som 

ska göras inom en specifik uppgift.  

Läroplan och styrdokument 
 

Fritidshemslärarens uppgifter i den stressiga situationen till vardags blir mer utmanade om 

man hela tiden ska behöva axla klassrumslärarens undervisning. Jag vill kunna nå utan att 

rubba den egentliga huvudsakliga plikt och uppgift som jag har under fritidshemstid. Om jag 

ska kunna nå individen och hjälpa denne att forma tillvägagångsätt och tankar ska jag ha både 

energin, viljan och planeringen att vara där både fysiskt och psykiskt. I vardagssituationer och 

i uppståndelsen blir min egentliga uppgift uppäten av all den kraft jag ger under den 

skolpliktiga tiden och därför kan jag känna att jag inte ger det som ska ges av mig på den 

andra tiden som ska fungera som komplement till skolan. Vad innebär det att förhålla sig till 

de perspektiven och vad innebär undervisning på fritidshemmet och av fritidsläraren på 

skoltid? Jag tänker att undervisning på skoltid av fritidsläraren bör se annorlunda ut än 

undervisningen av klassläraren. Då jag anser att fritidslärarens kompetens kommer bäst fram 

genom undervisning på fritidspedagogiskt sätt - att lärandet sker på ett sätt som är skiljt från 

klassrumsundervisningen.  

 I fritidshemmets styrdokument tar man upp den här formen av inlärning och betonar på att 

även den är en pedagogik som inräknas och inte bara ska vara en del av skolan som bara finns 

för att få det att fungera. Man vill där kunna visa hur det egentliga uppdraget ska vara eller 

borde vara i praktiken. Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där 

relationerna mellan eleverna och mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet. 

Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. I fritidshemmet finns 

det många möjligheter för lärandet att ske både formellt, informellt och situationsstyrt. Men 

för att kunna genomföra det ska det inte svepas över och bortses från och fastän det finns 

styrdokument att följa är det väldigt brett och med vida ordalag och behöver enligt min 

mening smalnas av för att förstås. Där kommer vår likabehandlingsplan som är formad i 

skolan efter de större styrdokumenten in i bilden. Där står det klart och tydligt hur vi inom 
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skolan ska jobba med värdegrunden som bas för allt inom skolans ramar. Där betonas det 

starkt hur samverkan ska ske för att nå bästa resultat. Det visar sig att i stressen blundas eller 

glöms det bort och blir som oskrivet. Jag hänvisar med de här orden till allmänna råden och 

hur det i större perspektiv tolkas.  

Syftet med arbetet inom fritidshemmet och dess styrdokument lyder enligt nedan: 

 

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 

utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska enligt 

skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 

eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap (Skolverkets allmänna råd 2014, s. 10). 

 

"En utgångspunkt kan vara att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade 

inlärningssituationer. För personalen handlar det om att uppmärksamma och ta tillvara 

elevernas intresse och att skapa situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i sitt 

lärande. Verksamheten formas av sådant som elevernas engagemang, leken som resurs, 

ett tematiskt arbete, fokus på normer och värdegrund och ett upplevelsebaserat lärande" 

(Skolverkets allmänna råd mot fritidshem 2014, s. 14). 

"Det finns många tillfällen i verksamheten att kommunicera omkring områden och 

företeelser som är aktuella för elevgruppen. Personalen kan därigenom, utifrån ett 

medvetet förhållningssätt, bidra till att stärka elevernas kunskaps och språkutveckling i 

vardagliga sammanhang där eleverna är motiverade att förstå och att bli förstådda" 

(Skolverkets allmänna råd mot fritidshem 2014, s. 14). 

Ett väl fungerande fritidshem kompletterar skolans ofta mer inrutade vardag och erbjuder 

eleverna möjlighet att självständigt upptäcka både omvärlden och den egna förmågan. För 

att fritidshemmets pedagogiska visioner ska bli verklighet krävs en aktiv personal som ser 

värdet i det egna uppdraget och vikten av att se och bekräfta varje elev (Skolverkets 

allmänna råd mot fritidshem 2014, s. 15). 

 Det här är främst det som jag som fritidspersonal med min kompetens och uppdrag ska 

eftersträva på dagarna för den enskilde individen. Särskilt om jag ska kunna nå alla elever 

och speciellt de med särskilda behov. Författaren Monica Hansen lyfter upp det jag 
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skriver om och bortser inte ifrån att det är ett dilemma i sig att kunna vara den 

kompetenta läraren som ska få ihop alla pusselbitar. Hon skriver om de och säger "alla 

lärare måste handla och rikta sin uppmärksamhet både mot den enskilda men också hela 

gruppen" (Hansen 1999, s. 51). Vilket jag menar inte är lätt när det oförutsägbara inträffar 

och ska associeras ihop till det större. Får fritidspedagogen vara och verka enligt 

styrdokument och enligt barnens egentliga behov skulle samverkan leva upp till sitt yrke 

och möjligtvis skulle jag sluppit bli klämd då jag agerat vikarie under lektionen. 
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 Min slutdiskussion 

Professionellt sätt ska jag nu kunna komplettera den teoretiska biten med den praktiska delen. 

Fritidshemslärarens uppgifter i den stressiga situationen till vardags blir mer utmanade tycker 

jag ju längre tiden går. Jag vill kunna nå utan att rubba den egentliga huvudsakliga plikt och 

uppgift som jag har under fritidshemstid för att kunna nå till eleven men får inte den tiden att 

gå utan att få reflektera och sitta ner och skriva ner en saklig planering för att förstå vad jag 

gör och kunna återkoppla senare för min eller någon annans skull. Om jag ska kunna nå 

individen och hjälpa denne att kunna samverka till att komplementera ska jag ha både energi 

och viljan att vara där under eftermiddagen både fysiskt och psykiskt. I vardagssituationer och 

i ruschen blir min egentliga uppgift uppäten av all den kraft jag ger under den skolpliktiga 

tiden och därför kan jag känna att jag inte ger det som ska ges av mig på den andra tiden som 

ska fungera som komplement till skolan. Jag har trots det ändå vuxit i min yrkesroll och 

kommer att kunna se ljusare och se på olika områden beroende på kontexten och därefter 

forma till något positivt jag har med mig i min profession och kommer utöva det i konkret 

situation praktiskt så fort jag får rätten att oavsett situation ha den planerade planering som är 

ämmad att ha. Jag ser mig ändå närmare eleverna än att en utomstående vikarie skulle hoppa 

in. Samtidigt som min roll blir krympt och inte får tillräckligt plats.  Med min nya utbildning 

som nybliven fritidshemslärare och ett examensbevis hoppas jag att min insats ska väga 

tyngre än idag. Jag vill också belysa och betona genom min forskning som jag avhandlat i 

denna uppsats hur pass viktig fritidshemslärarens närvaro och fortsatta samarbete på 

eftermiddagen med eleverna är. Jag vill även med denna essä förstå varför det har blivit att det 

teoretiska i skolorna får mer plats inom skolans ramar när det i sluänden ska användas 

praktiskt. Genom att fått tillfälle att skiva ner känslor, tankar och så vidare har jag själv 

kommit fram till mina frågeställningar som jag bärt med mig under loppets gång och det blivit 

dilemmat i min essä. Jag har kunnat bearbeta det inträffade utan att få dåligt samvete. Jag ser 

med bredare perspektiv vad gäller andra som inte förstår fritidshemslärarens roll och har 

försåelse eftersom jag menar på att det är okunskap. Jag slipper bli arg utan kan förklara och 

gå högt med huvudet med mina kunskaper som jag nu har fått kvitto på. Jag tror att det kan 

vara lättare att argumentera till rättigheterna samtidigt är det för verksamhetens bästa men den 

behöver starka personer som kan tala för den annars är risken att man trampas ned stor. 
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