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The recreational pedagogue in school 

- A study of cooperation. 

Written by Christian Bergersen vt 2014 

 

Abstract 

 

This study is about the teacher’s cooperation with the recreational pedagogue in the classroom 

and it´s basically based on interviews made at the Orionschool situated in one of Stockholms 

northern suburbs.  

 

The theories used in this study are Moira Von wrights “the intersubjective turn” and Uire 

Bronfenbrenners “Ecology of the human development” and Norbert Elias “The established 

and the outsiders”. Bronfenbrenners theory was used to show that the development of the 

recreational pedagogue’s situation in the classroom is affected by processes located in 

different levels from his or her own point of view. Moira Von wrights “the intersubjective 

turn” was used to show that the perspective, the punctual or the relative, which is brought into 

the communication between the two parts is a determinant factor for the development of their 

cooperation. The theory about the established and the outsiders was used to show the fact that 

many teachers is holding on to old traditions and looks upon the recreational pedagouges as 

“newcomers” and less competent.   

 

During the past twenty years, the after-school centre has been integrated in school and the 

recreational pedagogues are now working side by side with the teacher in the classroom. My 

results show that the recreational pedagogues mission in school contexts as extremely unclear. 

And it also shows that the teacher’s perspective on learning with theoretical knowledge in 

focus has higher status then the recreational pedagogues focus which is on social development 

and social learning.  

 

The Swedish National Agency for Education have lately started to pay more attention to the 

recreational pedagogues and their mission. They have concluded that their work needed to be 

strengthen up and are now initiating development work in the local schools. Such a 

development work had just begun at the Orion school where this study took place. 
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1.Inledning 

Skolan och fritidshemmen har historiskt sett varit två tydligt separerade verksamheter. Men 

under 1990 talet började den förändring som innebar att fritids nu skulle integreras i skolan. 

När fritidspedagogen tog klivet in i klassrummet innebar det att antalet pedagoger ökade, 

vilket per automatik torde innebära en resursförstärkning. Samtidigt vittnar många lärare i den 

offentliga debatten om hur de går på knäna och att resurserna inte räcker till. Detta fick mig 

att fundera på hur fritidspedagogen som resurs egentligen används i klassrummet. Det är den 

frågan som ligger till grund för denna uppsats som bygger på en empirisk undersökning 

genomförd på en f-5 skola i nordvästra Stockholm. 

 

1.1. Syfte & frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur fritidspedagoger och lärare på en grundskola 

belägen i nordvästra Stockholm uttalar sig om fritidspedagogens kompetens och den 

samverkan som föreligger samt att undersöka hur fritidspedagogerna uttalar sig om det 

utvecklingsarbete som just startat på skolan. För att svara upp mot syftet kommer följande 

frågeställningar att behandlas: 

 

 Vad är fritidspedagogens huvudsakliga upplevda kompetens och hur beskrivs 

användningen av den i klassrummet? 

 

 Hur uttalar sig fritidspedagoger och lärare om den samverkan de har kring 

undervisningen i klassrummet? 

 

 Hur uttalar sig fritidspedagogerna om det utvecklingsarbete som just påbörjats på 

skolan? 

 

I nästa avsnitt ger jag läsaren en kort beskrivning av min egen bakgrund vilket jag bedömer 

som relevant då jag i min tidigare yrkeskarriär arbetat som fritidsledare. Sedan följer en 

sammanfattning av fritidshemmets historia.  

 

1.2. Bakgrund 

När jag påbörjade min lärarutbildning på Södertörns högskola fanns ett intresse för 

fritidspedagogens och lärarens samverkan i och med att jag i min tidigare yrkeskarriär 

arbetade som fritidsledare. Verksamheten var kopplad till den högstadieskola som låg i 

samma byggnad som ungdomsgården och vi bedrev rastverksamhet för eleverna på skolan. I 

övrigt hade vi inte något som helst samarbete med lärarna på skolan trots att vi arbetade som 
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pedagoger med exakt samma elever men i början av 90-talet beslutades att fritidsgårdarna i 

stadsdelen skulle ligga under skolan vilket innebar att rektorn blev chef över både 

föreståndare och fritidsledare, i och med detta var samverkan med lärarna ett faktum. För oss 

fritidsledare var det till en början viktigt att beskriva våra kompetenser särskilt som vi fick 

klart för oss att vår verksamhet och vad vi egentligen gjorde i allmänhet var okänt för många 

lärare. Trots att många lärare inte såg oss som pedagoger vann vi succesivt under åren respekt 

för vår kompetens och det arbete vi gjorde. 

 

I uppsatsen ville jag vara explicit med min bakgrund då denna kan tänkas ha en viss påverkan 

på min tolkning av de resultat jag kom fram till. Detta är något som Monika Dalen (2007, 

s.12,13) skriver om. Hon beskriver att forskarens egna erfarenheter kan påverka den forskning 

som bedrivs och att egna erfarenheter av det som ska studeras i regel är en tillgång. Samtidigt 

poängterar hon att det först är när forskaren blir medveten om hur erfarenheterna påverkar 

forskningsarbetet som dessa blir en tillgång och jag kände att det därför var viktigt att 

reflektera kring mina tidigare erfarenheter innan jag gav mig ut på fältet. En del av 

utmaningen låg i att se med objektiv blick på det insamlade materialet samt att använda mina 

erfarenheter som tillgång i de intervjuer jag genomförde vilket jag tycker att jag lyckades bra 

med. 

 

1.2.1 Fritidshemmets historia 

Fritidshemmets rötter kan spåras tillbaka till 1800-talets slut och de arbetsstugor vars uppgift 

främst gick ut på att utbilda och uppfostra arbetarklassens barn. Filantropi och välgörenhet 

präglade verksamheten och företrädesvis var den till för att hjälpa fattiga barn. Under 1920 

och 30-talet växte kritik mot arbetsstugornas filantropiska verksamhet fram vilket medförde 

att dessa succesivt försvann och ersattes av de eftermiddagshem som istället växte fram och 

det nya i verksamheten var att fokus nu istället lades på barns rätt till återhämtning och 

avkoppling i den stressiga vardagen (Andersson 2013 s.12). Den kommunala barnomsorgen 

började nu ta form och alltmer ansvar för barnen lämnades över till kommunala institutioner 

och verksamheter vilket framförallt berodde på att kvinnor alltmer kommit att inkluderas på 

arbetsmarknaden och uppgifter som hemmet traditionellt haft ansvar för nu skulle delas med 

andra utanför familjen (Rohlin 1988, s.4,11).  

 

I och med den barnstugeutredning som kom 1972 försvann således den filantropiska ansatsen 

och välgörenhetstanken för gott. Utbyggnaden av den offentliga barnomsorgen kom nu igång 
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på allvar och från 1960 fram till 1990 ökade antalet inskrivna barn inom fritids och förskola 

lavinartat, under denna tid hade antalet inskrivna barn i den kommunala barnomsorgen 

tjugofemdubblats. Under 80- och 90-talet börjar politiker visa intresse för att föra barnomsorg 

och skola närmare varandra och som ett led i detta växte politiska nämnder med gemensamt 

ansvar för både skola och barnomsorg fram (Roos 1994, s. 18, 19). Från 1990 och fram till 

idag har fritidshemmen sedan succesivt integrerats i skolan och idag finns fritidshemmets 

uppdrag inskrivet i skolans läroplan. Fritidshem och skola ska komplettera varandra och båda 

ska bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande, på skolverkets hemsida beskriver de 

det så här: 

 

”Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: 

- Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan 

och under loven. 

- Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än 

de får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga 

utveckling och lärande.” (skolverket 2013).  

Som ett led i att få igång utvecklingsarbete i syfte att höja kvalitén i fritidsverksamheten gav 

skolverket 2013 ut en kunskapsöversikt. Här beskrivs att syfte och mål behöver införlivas i 

den dagliga verksamheten samt att dessa måste följas upp med kontinuerlig utvärdering som 

bör ingå i fritidspedagogens ordinarie planeringstid. Skolverket konstaterar också att 

ledningens roll behöver förtydligas och att ledningen behöver visa engagemang och vara väl 

insatt i fritidsverksamheten och då inte endast i det skriftliga uppdraget utan också i den 

vardagliga praktiken (skolverket 2011). 
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2. Tidigare forskning 

I denna del sammanfattas den forskning som finns på området. Jag har valt att dela in den i tre 

avsnitt: Samverkan, ett otydligt uppdrag samt utvecklingsarbete.  

 

Från att tidigare ha varit två tydligt separerade verksamheter med olika pedagogiska 

inriktningar har nu fritids och skola i mångt och mycket blivit en gemensam verksamhet med 

uppdrag att samverka kring elever och lärande. Tidigare forskning visar (Calander 1999, 

Hansen 1999, Andersson 2013) att den utvecklingen för många fritidspedagoger präglats av 

en kamp för att bibehålla fritidspedagogens identitet.  

 

2.1 Samverkan 

Inga-Lill Jakobsson & Marianne Lundgren (2013) beskriver i boken Samverkan kring barn 

och unga i behov av särskilt stöd samverkansarbetet som en komplex företeelse vilket innebär 

att alla de faktorer och villkor som påverkar samverkan bör studeras då i studier av 

samverkan. De pekar även på att samverkan påverkas utifrån flera olika nivåer vilket innebär 

att den som studerar samverkan behöver ta aspekter som finns utanför individens direkta 

närhet i aspekt i studien av samverkan. De beskriver vidare att samverkan sker utifrån beslut 

som tas på olika nivåer, dessa nivåer de befinns på samhällelig, organisatorisk och individuell 

nivå och för att möta komplexitet i detta kan ingen av dessa nivåer uteslutas när samverkan 

ska studeras (Jakobsson & Lundgren 2013, s.11). 

 

Jakobsson & Lundgren (2013) belyser framgångsfaktorer och hinder i samverkan och menar 

att samverkan i hög grad bygger på förhandlingar mellan olika parter. De beskriver vidare hur 

en svårighet i samverkan är att hantera komplexiteten i att dels företräda sin egen verksamhet 

och hantera den komplexitet som finns i det egna uppdraget och dels ta hänsyn till det 

uppdrag den andra parten har att utföra. En annan svårighet de beskriver är när uppdraget för 

någon part förefaller otydligt och eller tvetydigt. Det kan leda till att samverkan präglas av 

osäkerhet och tvetydighet vilket ofta leder till att missförstånd uppstår. Jakobsson & Lundgren 

2013, s.14) beskriver vidare att de förhandlingar som sker påverkas av hur pass autonoma de 

respektive parterna är och vilket mandat parterna har att bestämma på egen hand och ta egna 

beslut. En viktig förutsättning för att lyckas i samverkan är att ömsesidig hänsyn tas till 

respektive verksamhets specifika värdegrund, inställning och upplägg. 
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2.2 Samverkan i skolan 

 

Calander (1999) beskriver att han genomförde sin undersökning i en tid då fritidshemmets 

integrering i skolan just inletts och i sin undersökning konstaterade han en tydlig splittring 

inom gruppen fritidspedagoger. Han fann två tydliga spår som fritidspedagogerna valt att följa 

varav det ena gick ut på att närma sig den skolpedagogiska poolen med lärande i uppdelade 

ämneskunskaper som största fokus. Denna grupp beskriver Calander upplevde samverkan 

som positiv och han liknade förhållandet mellan fritidspedagoger och lärare vid en 

uppkommen romans. Calander beskriver att tjusningen för dessa fritidspedagoger låg i att få 

beröm, uppskattning och bekräftelse för de pedagogiska insatser man bidrog med i 

klassrummet. Den andra gruppen fritidspedagoger som låg närmare den fritidspedagogiska 

poolen värnade om fritidspedagogernas traditionella yrkesroll med fokus på social utveckling. 

Dessa fritidspedagoger beskriver Calander upplevde samverkan som negativ. För denna grupp 

kunde integreringen av fritidshemmen i skolan närmast liknas vid en tragedi och 

fritidspedagogerna upplevde att deras traditionella yrkesroll helt höll på att suddas ut 

(Calander 1999 s.201).    

 

Monica Hansen (1999) beskriver mötet mellan fritidspedagoger och lärare som ett möte 

mellan två yrkeskulturer sprungna ur olika traditioner. Hansen kom fram till att både lärare 

och fritidspedagoger hade en vag bild av varandras yrkesroller. Fritidspedagogerna visade upp 

en generaliserande syn på läraryrket och beskrev det som stelt och institutionaliserat. Lärarna 

å sin sida hade dålig koll på vad fritidspedagogernas yrke egentligen gick ut på. Generellt 

förknippades fritidspedagogernas kompetens med praktiska färdigheter medan lärarnas 

kompetens kopplades till teoretiska kunskaper. Hansen beskriver att detta oliktänkande ibland 

ledde till konflikter där fritidspedagogerna kände sig underlägsna lärarna. Orsaken till att 

fritidspedagogerna kände sig underlägsna verkade ligga i den statusskillnad som föreligger 

mellan praktiska färdigheter som fritidspedagogen kopplades samman med och teoretiska 

färdigheter som lärarna kopplades samman med. Hansen beskriver att praktiska kunskaper 

generellt har lägre status än teoretiska (Hansen 1999, s 57, 58).  

 

Det faktum att läraren och fritidspedagogen traditionellt har skilda sätt att se på barns lärande 

beskriver Hansen (1999) påverkade hur de uttalade sig i frågan. När lärare uttalade sig om 

barns lärande hade de ofta starkt fokus på själva innehållet i det ämne som skulle läras ut 
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medan fritidspedagogerna fokuserade på social utveckling i sina uttalanden Ytterligare en 

skillnad låg i fritidspedagogens målbeskrivning som ofta uttrycktes i mer generella termer än 

lärarnas vars mål var mer specifika. Hansen såg två olika modeller som hon benämner 

”lärarmodellen” och ”fritidspedagogsmodellen (Hansen 1999 s.343). 

 

Hansen (1999) beskriver hur skillnaden mellan de två modellerna försvårade samarbetet i 

klassrummet och konflikter uppstod. Hansen såg två olika varianter i hur man hanterade detta 

i klassrummet. Den ena gick ut på att fritidspedagogen helt enkelt anpassade sig till 

lärarmodellen och den andra varianten gick ut på att de båda modellerna levde sida vid sida i 

klassrummet, när så var fallet ledde det ofta till missförstånd, irritation och konflikt. När de 

båda modellerna verkade sida vid sida noterade Hansen att de båda tog en gemensam 

referensram för givet och förutsatte att motparten tolkade situationen och handlade utifrån 

samma synsätt som en själv. Ett grundläggande problem och orsak till många konflikter var 

bristen på oreflekterade tankar och handlingar och Hansen beskriver hur så kallade latenta 

konflikter ibland uppstod. I latenta konflikter läggs orsaken till konflikten på den andra 

partens föreställda personliga egenskaper och tillkortakommanden och när så skedde ledde det 

ofta till nedvärderande benämningar (ibid.)  

 

Hansen (1999) pekar även på att orsaken till de konflikter som uppstod i regel var 

feltolkningar och brister i kommunikationen. Hansen kunde se många situationer där 

fritidspedagogen upplevde konflikt och där läraren var helt omedveten om detta. Orsaken till 

det menade Hansen kunde vara att skillnaden mellan fritidspedagogens traditionella roll och 

den roll de nu fått lett till att denna nu ständigt var utsatt för självreflektion. Läraren däremot 

som var trygg i sin gamla roll med invanda handlingsmönster reflekterade inte kring sina 

handlingar på samma sätt (Hansen 1999, s.344, 345).  

 

Ytterligare en skillnad Hansen (1999) beskriver är att skolans verksamhet till skillnad från 

fritids bygger på ett tydligt hierarkiskt system med uppdelat ansvar på alla nivåer. Hansen 

menar att det inneburit en stark inriktning på ensamarbete för lärarna, vilket i sin tur skapat en 

yrkesroll med stark autonomi. Hansen beskriver också hur lärarens uppdrag som tydligt 

målstyrt med fokus på lärande i tydligt uppdelade ämnen skiljer sig från fritidspedagogens 

uppdrag som handlat om gemensamt vuxenansvar och samarbete (Hansen 1999, s.354). 
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2.3 Ett otydligt uppdrag 

Redan i Malin Rohlins rapport Yrkeskompetens i barnomsorgen från 1988 beskrev 

fritidspedagoger att styrande politiker och tjänstemän inte förstod sig på den situation 

anställda inom barnomsorgen befann sig i. Uppdraget var otydligt och det rådde brist på tid 

till reflektion och planering. De ansåg att politiker och tjänstemän hade dålig insikt i vad deras 

arbete gick ut på och var kritiska till att beslutsfattarna befann sig långt ifrån den verksamhet 

de var satta att styra (Rohlin 1988, s.72,77).  

 

Andersson (2013) pekar också på att fritidspedagogerna upplever sin roll i skolan som 

otydlig. Enligt Andersson kan det bero på ett förändrat uppdrag, en otydlig ledning samt en 

utebliven diskussion och reflektion kring aktuella styrdokument. Sådana diskussioner kring 

styrdokument och uppdrag är avgörande i arbetet med att skapa respekt för den egna 

professionen. För att uppnå det behöver alla upprätthålla förtrogenhet med de styrdokument 

som ligger till grund för verksamheten och genom diskussioner och reflektioner kring det 

egna uppdraget menar Andersson att fritidspedagogen faktiskt kan värna om sin yrkesheder 

och bibehålla sin professionalitet (Anderssons 2013, s.88).   

 

Andersson (2013, s.114, 115) beskriver hur fritidspedagogernas kraft och tid går åt till att 

försvara positioner och hävda sin yrkesroll. De har också svårt att begränsa sitt engagemang i 

skolarbetet och mycket fokus har flyttats från eftermiddagsverksamheten på fritids till 

undervisningen i klassrummet. Fritidspedagogerna beskriver att det har påverkat 

fritidsverksamheten negativt och många känner sig splittrade då mycket kraft och energi går 

åt under skoldagen. 

 

2.4. Utvecklingsarbete   

Gunilla Roos (1994) beskriver vikten av att bygga upp en lokal organisation för att lyckas 

med utvecklingsarbete och hon menar att ledningens kompetens är den enskilt viktigaste 

framgångsfaktorn i ett sådant arbete (Roos 1994, s.22). Hon beskriver hur utvecklingsarbete 

ofta fått en instrumentell funktion och använts som ett politiskt verktyg för att införliva nya 

pedagogiska idéer och föra in nya perspektiv i verksamheterna. Roos pekar på att ett väl 

genomtänkt och lokalt förankrat utvecklingsarbete kan ha många positiva funktioner, bl.a. kan 

utvecklingsarbete leda till höjd kompetens och ökad kvalité. I ett lyckat utvecklingsarbete 
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uppstår reflektioner och diskussioner som genererar högre medvetenhet kring arbete och 

uppdrag vilket leder till att personalen känner ökat stöd för sitt arbete. Roos beskriver vidare 

hur utvecklingsarbete kan leda till att personalen upplever sig få mer uppmuntran och stöd för 

det arbete de utför vilket i sin tur skapar en känsla av meningsfullhet i arbetet. En annan 

positiv följd är att deltagarna kommer närmare varandra och får en starkare gemenskap (Roos 

1994 s.40,41). 
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3. Teorier 

I detta avsnitt beskriver jag de tre teorier som ligger till grund för analysen av mina resultat. 

Den första teorin är Urie Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori. Du kanske ställer dig 

frågande varför jag valt en utvecklingspsykologisk teori i detta sammanhang? 

Utvecklingspsykologiska teorier är inte vanligt förekommande i analyser av pedagogiskt 

arbete men det har i tidigare forskning visat sig gångbara och även om 

utvecklingspsykologisk forskning generellt fokuserar på individuella utvecklingsprocesser i 

familj och hemmamiljö går denna användbara att applicera på mycket av den pedagogiska 

forskningen i skolmiljöer (Bengt-Erik Andersson, 1986 s.103). I min uppsats används den 

ekologiska utvecklingsteorin för att visa hur skeenden på olika nivåer utifrån fritidspedagogen 

sett påverkar fritidspedagogens möjlighet att utvecklas i den ”nya” kontexten. 

 

Jag har kommer också att använda Moira von Wrights (2000) Vad eller vem? en pedagogisk 

rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet. Moira Von Wrights 

teoretiska ansats är ett mer självklart val än utvecklingsteorin då denna handlar om det 

pedagogiska mötet och jag använder Von Wrights teori för att belysa kommunikativa aspekter 

i mötet mellan lärare och fritidspedagoger. Von Wright (2000) konstaterar att många lärare tar 

med sig ett punktuellt perspektiv in i det pedagogiska mötet och hon efterlyser en 

intersubjektiv vändning som skulle innebära att läraren går från ett punktuellt perspektiv till 

ett relationellt perspektiv i det pedagogiska mötet.   

 

Sist i denna del beskriver jag Norbert Elias (1994) sociologiska teori om etablerade och 

outsiders. I min uppsats används teorin för att belysa mina resultat ur ett maktperspektiv. 

Teorin visar på den maktobalans som uppstår då redan etablerade grupper interagerar med 

andra nyare grupper som inte har samma djupa rötter i den miljö de verkar i.  

 

3.1. Den utvecklingsekologiska teorin 

I inledningen av boken The Ecology of Human Development -Experiments by nature i vilken 

Bronfenbrenner för första gången i ett samlat verk presenterar sin utvecklingsekologiska teori 

skriver han att ”In this volume, I offer a new theoretical perspective for research in human 

development. The perspective is new in its conception of the developing person, of the 
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environment, and especially of the evolving interaction between the two” (Bronfenbrenner 

1979 s.3). 

Bronfenbrenner skriver:” In the absence of such a broadened perspective, much of 

contemporary research can be characterized as the study of development-out-of-contex” 

(Brofenbrenner 1979, s.21). Bronfenbrenner menade att det i studien av en individs utveckling 

inte gick att bortse från faktorer som fanns i miljöer utanför individens direkta närhet. Han 

beskriver hur en framgångsrik analys av individens utveckling involverar studien av 

ömsesidig anpassning mellan den växande individen och de miljöer som den befinner sig i. 

Samspelet och de relationer som uppstår mellan och inom de miljöer som indirekt eller direkt 

är kopplade till individens utveckling måste således ingå i studien. Bronfenbrenner beskriver 

att ingen av dessa miljöer kan uteslutas i studien då samspelet mellan olika miljöer i allra 

högsta grad påverkar individens utveckling (ibid.). 

 

De olika miljöerna delade Bronfenbrenner in utifrån vilken nivå från individen sett miljön 

befinner sig på (Bronfenbrenner 1979, s.2). Närmast individen ligger micronivån vilken 

omfattar de personer som till vardags befinner sig närmast individen, i min uppsats motsvarar 

denna nivå samspelet inom gruppen fritidspedagoger. Nästa nivå som Bronfenbrenner 

beskriver är mesonivån. I denna studeras samspelet mellan den närmaste grupp individen 

ingår i och andra grupper som individen ofta möter i vardagliga sammanhang och i min 

uppsats handlar det då om samspelet mellan fritidspedagogen och lärarna. Nästa nivå 

Bronfenbrenner beskriver är exonivån som motsvaras av lägre chefer och i min uppsats 

handlar det om rektor och övrig skolledning på den lokala skolan. Längst ut från individen 

finns macronivån vilken motsvarar en samhällelig nivå och i min uppsats motsvaras den av 

skolverket, politiker och tjänstemän. Bronfenbrenner beskriver hur det i studiet av individens 

utveckling måste uppmärksammas hur dessa system samspelar med varandra och hur det 

påverkar individens utveckling över tid. 

 

3.2. ”Vad eller vem? en pedagogisk rekonstruktion av Meads teori om människors 

subjektivitet” 

Moira von Wrights avhandling ”Vad eller vem? en pedagogisk rekonstruktion av Meads teori 

om människors subjektivitet” är inspirerad av pragmatismens tankar och främst av George 

Herbert Mead. Inom pragmatismen är verklighet och erfarenhet centrala begrepp och 

pragmatikern ser på verkligheten som att den skapas i nuet, i relationella sammanhang och i 

social interaktion mellan olika subjekt (Von Wright 2000, s.43). 
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Utifrån Meads tankar beskriver von Wright hur vi genom att inta ett pragmatiskt perspektiv 

kan lära känna oss själva på ett djupare plan. Hon beskriver också hur ett pragmatiskt 

perspektiv kan ge oss möjlighet att utveckla förmågan att ta till sig och inta andras attityder 

och andras perspektiv. von Wright beskriver vidare att vi på så sätt utvecklar en högre 

medvetenhet om oss själva och blir då mindre fokuserade på våra egocentriska sidor samt får 

möjlighet att utveckla vår empatiska förmåga (von Wright 2000, s.127). 

 

Von Wright beskriver hur det periodvis funnits kritik mot Meads och pragmatismen och 

framförallt har det handlat om att pragmatismens utgångspunkt att ständigt ha det goda för 

ögonen gör pragmatismen till något utopisk av sin natur och hur kritikerna menar att 

pragmatismen inbjuder till normativa forskningsansatser. von Wright håller delvis med om 

kritiken men konstaterar samtidig att det perspektiv hon erbjuder läsaren, ”det relationella 

perspektivet”, handlar om ett perspektiv som bygger på reflexion och har formats i och med 

ett medvetet reflekterande (Von Wright 2000, s.213). 

 

von Wright ser sin text som ett inlägg i den pedagogiska debatten om individualisering i 

undervisningen där hon ifrågasätter hur den individualiseringen gestaltas i praktiken och hon 

frågar sig vad man kan tänkas avse då man idag talar om att läraren i det pedagogiska mötet 

ska utgå från eleven (ibid.) von Wright menar att läraren ofta går in i det pedagogiska mötet 

med ett punktuellt perspektiv där subjektet ses som fristående och helt oberoende av andra 

subjekt och den mänskliga subjektiviteten ses som avskiljbar från yttre faktorer (Von Wright, 

2000 s.32). Hon beskriver det så här:  

 

”Det punktuella perspektivet förknippar jag med individcentrerad subjektsuppfattning där 

enskilda individer eller deras beståndsdelar utgör grundenheten för analysen och den 

kommunikation som sker mellan människor förstås som ett samspel mellan fristående objekt” 

(Von Wright 2000 s.33.)  

 

Hon beskriver vidare att subjektiviteten på så sätt redan på förhand kan bestämmas, klart 

definieras och således beläggas med fasta epitet (von Wright, 2000 s.32). Istället förespråkar 

Won Vright ett relationellt perspektiv. I ett relationellt perspektiv kan ett subjekt möta ett 

annat subjekt i kommunikation som utgår från ömsesidig respekt. von Wright förespråkar ett 

intersubjektivt möte där båda parter söker efter gemensamma referensramar och ömsesidig 

förståelse för den verklighet som man tillsammans befinner sig i Hon beskriver vidare att 
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intersubjektiviteten i hennes mening och i hennes text inte handlar om att söka koncensus 

verbalt utan om intersubjektivitet i den mening att en gemensam verklighet skapas i 

ömsesidighet och i samordning, en verklighet som skapas i nuet (Von Wright, 2000 s.32.)   

 

I det relationella perspektivet beskriver von Wright förstås verkligheten som ett relationellt 

fenomen som skapas här och nu, hon beskriver det så här: ”Människor är i ständigt vardande 

och framträder som handlande subjekt i möten med andra människor” (von Wright 2000, 

s.33.) von Wright efterfrågar ett pedagogiskt förnuft som intresserar sig för varje människa 

och ser denna som en unik konkret människa som blir synliggjord och erkänd (2000, s.40.) 

 

Von Wright beskriver att det relationella perspektivet riktar sin uppmärksamhet mot 

människor som deltagare i sociala interaktionsprocesser vilket innebär att den mänskliga 

subjektiviteten förstås i termer av samordnad handling och samförstånd och inte i termer av 

egenskaper eller tvingande omständigheter och nödvändighet” (von Wright 2000, s.35).  

Med det punktuella perspektivet som utgångspunkt pekar von Wright på att vi alla som aktiva 

subjekt har möjlighet att själva kunna påverka både nuet och den framtid som ligger framför 

oss (von Wright 2000, s.17). I det relationella perspektivet uppfattas individualitet som ett 

relationellt fenomen som inte går att beskriva i form av fasta epitet (von Wright 2000, s.33).  

 

3.3 Etablerade och outsiders 

I avsnittet som följer har jag översatt och tolkat texten i boken The Established and the 

Outsiders som i original är skriven på engelska. För att förtydliga budskapet i texten har jag 

valt att plocka ut ett antal citat. 

 

Den studie som sedermera mynnade ut i The established and the Outsiders (Norbert Elias och 

John L. Scotson, 1994) var från början tänkt att vara en jämförelse av det sociala livet i tre 

olika bostadsområden i en industristad i England. Enligt ryktet hade ett område sämre social 

status och hög ungdomsbrottslighet. Men under studiens gång konstaterade Scotson att den 

sociala skillnaden inte fanns i realiteten och den enda skillnad som kunde konstateras var att 

det i området med dåligt rykte företrädesvis bodde nyinflyttade familjer, nykomlingar. Ett 

område var mer överklassbetonat medan de andra två var s.k. arbetarklassområden. Den enda 

skillnaden mellan de två s.k. arbetarområdena som studien sedermera visade var att det i det 

området med bättre rykte företrädesvis bodde familjer med starka rötter i regionen och som 

sedan länge var etablerade på platsen medan det i området med sämre rykte bodde 
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nykomlingar (Elias och Scotson 1994, s..xvi). Norbert Elias och John L. Scotson beskriver det 

så här: 

 

”The only difference between them was that mentioned before: one group was formed by old 

residents established in the neighbourhood for two or three generations and the other was a 

group of newcomers” (Elias & Scotson 1994, s. xvii). 

 

Resultaten av studien bearbetades sedermera och presenterades i en andra upplaga som 

publicerades 1994. Här beskrivs hur fenomenet som uppstår då en grupp människor 

monopoliserar makt och inflytande genom exkludering och skvaller som leder till 

stigmatisering av en annan liknande grupp som ses som nykomlingar inte är någon lokal 

företeelse utan generaliserbar och applicerbar på förhållandet mellan många olika grupper i 

samhället (Stephen Menell, i Elias &.Scotsson 1994). I boken beskrivs det så här:  

 

”This Theoretical Esssay on ”Estblished and Outsiders Relations” spelled out how the theory 

could be applied to a whole range of changing patterns of human inequality: to relations 

between classes, ethnic groups, colonised and colonisers, men and women, parents and 

children, gays and straights.” (Stephen Menell i Elias, 1994, Preface). 

 

Resultaten av studien visade att de etablerade familjerna vägrade ha något socialt umgänge 

med de som kom från det nyare området och när de uttalade sig om dessa familjer målades en 

bild av dem som lägre stående människor utan stil upp. De etablerade familjerna exkludera 

nykomlingarna genom att inte bjuda in dem i de sociala sammanhang som de själva umgicks 

i. När de uttalande sig höjde de ofta sig själva som överlägsna den andra gruppen och allt 

socialt umgänge med de andra var tabu. Om någon bröt mot denna oskrivna regel väntade 

hårda sociala sanktioner och rädslan för att själv bli drabbade av skvaller avskräckte alla som 

eventuellt ville bryta mot detta. Bilden av sin egen överlägsenhet och ryktet om den andra 

gruppens tillkortakommande spreds framförallt genom rykten och skvaller (Elias 1994, s.xvi). 

I boken beskrivs det så här: 

 

”Thus one encountered in this small community what appeared to be a universal regularity of 

any established-outsider figuration: the established group attributed to its members superior 

human characteristics; it excluded all members of the other group from nonoccupational 

social contact with its own members; the taboo on such contacts was kept alive by means of 
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social control such as praise-gossip about those who observed it and the threat of blame-

gossip against suspected offenders” (Elias 1994, s.xvi). 

 

Elias beskriver vidare hur den etablerade gruppen såg sig själva som överlägsna den andra 

gruppen, i boken skriver han så här: 

 

”As soon as one talked to people there one came up against the fact that the residents of one 

area where the ”old families” lived regarded themselves as ”better”, as superior in human 

terms to those who lived in the neighbouring newer part of the community” (Elias 1994 , 

s.xvi, 1994).  

 

I studien konstateras att ”nykomlingarna” mer eller mindre accepterat bilden av sig själva som 

mindre värda och stigmatisering var ett faktum.  

 

Elias (1994) konstaterar alltså att fenomenet med etablerade och outsiders uppstår mellan 

många olika grupper i samhället t.ex. mellan vita och svarta, bofasta och invandrare, fattiga 

och rika och Elias slutsats var att fenomenet med ”Etablerade och outsiders” kan beskådas 

varhelst nykomlingar och etablerade möts. Eliaz konstaterar slutligen att det småskaliga 

problem som studerades i utvecklingen av ett lokalt område inte går att skilja från större 

liknande problem som uppstår i en nations utveckling. I boken beskriver Elias det så här: 

 

”Altogether the enquiry indicated that the small-scale problems of the development of a 

community and the large-scale problems of the development of a country are inseparable.” 

(Elias 1994, s.xii). 
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4. Material & metod 

Jag bestämde mig tidigt för att använda en kvalitativ forskningsmetod. Ahrne & Svensson 

(2011, s.21) beskriver att kvalitativa forskningsmetoder ger forskaren möjlighet att se på 

samhälleliga fenomen ur flera olika perspektiv vilket också var min intention med uppsatsen. 

Då syftet men min uppsats var att undersöka hur lärare och fritidspedagoger uttalade sig om 

samverkan samt fritidspedagogens roll valde jag inom ramen för den kvalitativa 

forskningsmetoden intervju som metod. Monica Dalen (2007) beskriver att intervjuer är en 

vanligt förekommande metod inom den kvalitativa forskningen. Dalen beskriver också att just 

intervjuer med fördel kan användas då man vill få människor att öppna upp sig och dela med 

sig av sina självupplevda erfarenheter. Hon beskriver också att kvalitativa forskningsmetoder 

syftar till att skapa insikt i människors sociala erfarenheter och söka förståelse för hur 

människan förhåller sig till och uppfattar sin vardag (Monica Dalen, 2007, s.11.) I 

intervjuerna var min intention att skapa ett flytande samtal men för att inte tappa fokus hade 

jag förberett ett antal frågor vilket påminner om s.k. ”delvis strukturerade intervjuer”, vilket 

Dalen (2007, s.31.) beskriver som att forskaren har förberett ett antal frågor kring ett bestämt 

ämne. 

  

Jag bestämde mig för intervjuer eftersom syftet med min uppsats var att skapa insikt i hur 

lärare och fritidspedagoger reflekterar och uttalar sig om den samverkan som sker i 

klassrummet och den roll fritidspedagogens där. 

 

4.1 Urval  

För att bäst svara upp mot mitt syfte ville jag hitta en skola där samverkan mellan fritids-skola 

var under utveckling. Under min långa tid som fritidsledare hade jag tillgång till ett brett 

kontaktnät inom fritidssektorn. Jag kontaktade en före detta kollega som jag vet har 

erfarenheter av frågan om samverkan och hörde mig för om han kunde hjälpa mig att finna 

det jag sökte. På så sätt kom jag i kontakt med Orionskolan, en f-5 skola belägen i en 

nordvästra Stockholm. Via min före detta kollega hade jag hört talas om det utvecklingsarbete 

som just hade inletts där och för att leda utvecklingsarbetet hade de nyligen tillsatts 

studierektorstjänst.  

 

Via min kontaktperson blev jag inbjuden till skolan för att presentera mig och det syfte jag 

hade med mitt arbete. Jag åkte ut till skolan och presenterade min uppgift för kollegiet och 
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studierektorn. Jag stannade sedan på skolan resten av den dagen för att boka in tider för 

intervjuer. För att säkerställa ett brett perspektiv sökte jag informanter i olika åldrar och med 

olika lång anställningstid. På skolan fanns två arbetslag vilka jag valt att kalla för arbetslag ett 

samt arbetslag två. Samtliga tillfrågade tackade ja till min inbjudan och sammanlagt 

genomfördes tio intervjuer under veckan jag tillbringade på fältet. Samtliga fritidspedagoger 

som deltagit i studien samverkar med läraren i klassrummet under förmiddagarna och arbetar 

på fritids under eftermiddagarna.  

 

De personer som intervjuades var: 

Stina fritidspedagog (23 år) anställningstid ca 1 år. 

Maya fritidspedagog (56 år) anställningstid ca 2 år. 

Jan fritidspedagog (49 år) anställningstid ca 20 år. 

Stefan fritidspedagog (60 år) anställningstid ca 30 år. 

Sekiye fritidspedagog (30 år) anställningstid ca 8 år. 

Ayla lärare (35 år) anställningstid ca 10 år. 

Ann-Christine lärare (59 år) anställningstid ca 30 år. 

Inga-Britt lärare (65 år) anställningstid ca 35 år. 

Disa lärare (45 år) anställningstid ca 8 år. 

 

4.2 Etiska aspekter 

Monika Dalen (2007, s.11) beskriver att forskaren i kvalitativ forskningsmetod söker insikt i 

skeenden som rör personliga möten och sociala processer. Hon beskriver vidare att det i 

intervjuer handlar om att få informanten att öppna upp sig och beskriva sin verklighet och att 

forskaren därför har ett ansvar och för etiska frågor.  

 

Dalen beskriver vidare att forskaren har ett antal forskningsetiska principer att ta hänsyn till 

då forskaren söker få informanten att dela med sig av personliga erfarenheter, tankar, åsikter 

och känslor. Principerna handlar om krav på samtycke vilket innebär att informanterna alltid 

har rätt att få veta vad intervjun ska handla om i förväg samt att informanten när som helst har 

rätt att avbryta intervjun. Ytterligare en princip handlar om kravet på information som innebär 

att forskaren tydligt ska informera om forskningens upplägg, syfte och metoder. Där finns 

också kravet på konfidentialitet vilket handlar om att forskaren måste säkerställa och 

informera om informanternas rätt till anonymitet (Dalen 2007, s.21,22,23).  
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Syftet och målet med uppsatsen presenterades för kollegiet den första dagen på Orionskolan. 

Inför varje intervju informerade jag om anonymiteten i uppsatsen och försäkrade att alla namn 

skulle komma att vara fiktiva. Jag informerade om att samtalet skulle spelas in och att det 

endast var jag som skulle lyssna på det inspelade samtalet.  Jag informerade om att de när som 

helst hade rätt att avbryta intervjun.  De inspelade intervjuerna lyssnades igenom och fördes 

över i skrift. Det är det materialet som ligger till grund för mina resultat som jag redovisar i 

avsnittet som följer. 
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5. Resultat 

Fritidspedagogens roll i klassrummet är i fokus i denna uppsats men att den otydliga 

ledningen på skolan försvårade samverkan var något som samtliga fritidspedagoger var 

överens om. Flera fritidspedagoger beskriver också hur en otydlig ledning samt ett otydligt 

uppdrag skapat osäkerhet kring vilken roll fritidspedagogen ska ha i klassrummet. Mina 

resultat delas in under rubrikerna: En otydlig ledning och utvecklingsarbetet, Samverkan samt 

fritidspedagogens kompetens.  

 

5.1. En otydlig ledning och utvecklingsarbetet 

Stefan beskriver att ledningen genom åren haft dålig insikt i vad fritidspedagogerna och han 

har sett en tydlig brist på engagemang i frågor som rör fritidspedagogernas arbete. Stefan 

menar att fritidspedagogens roll alltid varit luddig men hoppas att utvecklingsarbetet ska leda 

till en tydligare ledning som gör att fritidspedagogerna stärks i sin roll och då framförallt i 

samverkan med lärarna.  

 

Det är svårt för alla inblandade då fritidspedagogens roll på skolan och på fritids är så otydlig 

beskriver Stefan. Han berättar att skolledningen i stort sett aldrig besökt verksamheten på 

fritids. Men att ledningen nu anställt en ansvarig för fritids gör att han ändå ser positiv på 

framtiden men poängterar också att processen som startar kommer att ta tid. Han uttalar sig så 

här om det utvecklingsarbete som nu står för dörren: 

 

”Men det är det vi jobbar på nu, att göra vår roll tydligare, det är väldigt olika hur 

samarbetet ser ut, men det är något som vi tittar på just nu, och diskuterar, vart är vi på väg? 

vad vill vi uppnå och vart står vi idag?” 

 

Han hoppas att samverkan med lärarna nu ska utvecklas och att fritidspedagogen ska kunna 

bidra mer i den undervisning som bedrivs. 

 

Jan är fritidspedagog i arbetslag ett och har jobbat länge på skolan och även han menar att 

fritidspedagogens uppdrag måste förtydligas. Jan beskriver att lärarna generellt har dålig 

insikt i vad som är fritidspedagogens uppdrag och vad en fritidspedagog egentligen gör. 

Också Jan beskriver hur bristen på insikt från ledningens sida har försvårat samverkan mellan 

lärare och fritidspedagoger och även om hans samverkan i klassrummet fungerar relativt väl 

ser det väldigt olika ut. 
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Claudio är fritidspedagog i arbetslag 2 och har arbetat på Orionskolan i cirka två år och han 

beskriver samverkan som minst sagt problematisk. Han beskriver hur rektorn efter en tid 

uttalat sig positivt om den utveckling som skett i Claudios och lärarens samverkan. Claudio 

håller inte med om detta och menar att denna bild endast var en illusion som skapats då han 

faktiskt givit upp och inte orkat bråka mer med läraren. Han hade hoppats på mer stöd från 

ledningens sida och efterlyser tydlighet från skolledningens sida. Cludio är kritisk till de 

arbetsplatsträffar de har på skolan och menar att lärare och fritidspedagoger står långt ifrån 

varandra. Han beskriver det så här: 

 

 ”På mötena möts vi inte och lärarna vet inte vad vi ska göra och vi vet inte vad de ska göra”.  

 

”Det är mycket snack och lite verkstad, på APT pratar man om mycket men inget händer” 

 

Claudio berättar att han missar den planering de har tillsammans med lärarna i arbetslaget en 

gång i veckan, då han stänger och börjar sent den dagen. Han beskriver att han flera gånger 

påtalat problemet för ledningen men rektorns svar har varit att tiden helt enkelt inte räcker till 

och att han i efterhand får ta reda på vad som är på gång. Claudio är kritisk och efterlyser 

större handlingskraft från ledningens sida men beskriver samtidigt att det största problemet 

ligger hos vissa lärare som inte vill samarbeta. 

 

Stina har arbetat på skolan i två år, hon är fritidspedagog i arbetslag ett. Hon beskriver hur 

hon blivit förvånad över att ingen var ansvarig för fritids när hon började på skolan. Det fick 

henne att fundera över vilken insyn ledningen egentligen hade i verksamheten. Stina menar att 

det föreligger brister i kommunikationen vilket lett till att verksamheten saknar struktur.  

 

Brist på struktur och fritidspedagogens otydliga uppdrag leder till svårigheter i samverkan 

menar Stina. Hon beskriver hur detta blev tydligt på ett beskriver hon ett möte 

fritidspedagogerna haft nyligen. Studierektorn gav då fritidspedagogerna i uppgift att beskriva 

sitt uppdrag och när svaren summerats hade alla fritidspedagoger svarat olika. Stina berättar 

hur hon funderade på om hon verkligen fått uppdraget förklarat för sig när hon började på 

skolan. Hon minns att den information hon fick var att hon skulle i klassrummet på 

förmiddagarna och arbeta på fritids på eftermiddagarna.  
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Maya har arbetat på skolan i två år, hon är fritidspedagog i arbetslag två. Maya beskriver att 

diskussioner kring värdegrund, mål och metoder saknas i verksamheten. Det finns inga 

långsiktiga mål och samstämmighet saknas. Maya upplever ett visst motstånd till att föra 

diskussioner kring en gemensam värdegrund och beskriver det så här:  

 

”Att man inte sätter sig ner och tänker? Man tänker istället o nej! Inte den där jäkla 

värdegrunden igen”  

 

Maya beskriver hur en splittring inom den egna gruppen skapats då de fritidspedagoger som 

är relativt nöjda med sin situation i klassrummet inte har något intresse av att förändra sin 

situation. Maya hoppas mycket på att det utvecklingsarbete som nu är på gång ska generera 

mer diskussioner kring gemensamma mål och metoder vilket hon menar kan leda till att en 

tydligare bild av fritidspedagogens uppdrag skapas. 

 

Stina upplever precis som Maya att det finns en splittring inom gruppen och beskriver det så 

här: 

 

”Det är inte konstigt att det ser ut som det gör när vi är splittrade, det påverkar ju 

barngruppen också”.  

 

Stina känner sig splittrad och pressad då hon menar att fritidspedagogerna i hennes arbetslag 

kräver att hon tar ställning.  

 

5.2 Samverkan 

Stefan som är fritidspedagog i arbetslag två och har arbetat under hela den process som 

startade i och med fritids integrering i skolan. Han beskriver hur fritidspedagogerna till en 

början såg positivt på flytten in i skolan, särskilt som de upplevde att alla barnfria 

förmiddagar genererade för mycket ”dötid”. Fritidspedagogerna kände sig inspirerade över att 

nu få vara med barnen hela dagen men tyvärr försvann den positiva känslan snart då 

svårigheter i samverkan med lärarna uppstod beskriver Stefan. Han kunde se en tydlig 

skillnad mellan fritidshemmets och skolans verksamhet och fritidspedagogerna hade svårt att 

hävda sig i den nya kontexten. Den stora skillnaden som Stefan såg var att skolans 

verksamhet vilar på en gammal tradition med tydliga styrdokument som grund till skillnad 
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från fritids som inte har samma djupa tradition och heller inga tydliga styrdokument att luta 

sig mot. Han menar att skillnaden varit tydlig ända från början och beskriver det så här: 

 

 ”Ända från början har det funnits en vi och dem känsla i mötet med lärarna, vad är min roll 

tänkte jag när vi gick in i skolan, ibland när läraren ger instruktioner sitter man ju bara där”.   

 

Stefan upplever inte att den roll han har i klassrummet har utvecklats sedan dess och är 

besviken över att det inte alls blev som han trott från början. Stefan hade hoppats kunna bidra 

till den undervisning som bedrivs i klassrummet men menar att han endast har en assistentroll 

i klassrummet.  

 

Jan har arbetat på Orionskolan i över 20 år och har också han varit med ända sedan fritids 

flyttade in i skolan. Jan beskriver sin samverkan med läraren som i huvudsak väl fungerande 

men poängterar samtidigt att en lyckad samverkan hänger på vilken lärare du ska samarbeta 

med. Han beskriver att de yngre lärarna har en mer positiv bild av fritidspedagogen än de 

äldre. Jan beskriver att samverkan med läraren har gjort att mycket av fritidspedagogens fokus 

flyttats från eftermiddagsverksamheten på fritids till den undervisning som sker i 

klassrummet. Han beskriver att engagemanget i klassrummet påverkar arbetet på fritids 

särskilt när han vikarierar och håller lektioner blir det svårt att orka med arbetet på fritids. 

 

Sekiye är fritidspedagog i arbetslag ett och hon är nöjd med den samverkan hon har med 

läraren. Hon beskriver att även hon vikarierar emellanåt vilket hon tycker är okej, men hon 

menar också att fritidspedagogen måste begränsa sitt arbete i klassrummet. Fritidspedagogen 

har rätt att säga nej menar Sekiye och uttalar sig så här: 

 

 ”Det är positivt att lärarna litar på oss och att vikariera är inget problem för mig men det är 

inte alla som vill göra det och vi väljer själva, alla har rätt att säga nej”.  

 

Genom att vara med i klassrummet beskriver Sekiye får hon god insikt i den undervisning 

som bedrivs men nackdelen är att skoldagen slukar mycket energi vilket till viss del går ut 

över eftermiddagsverksamheten på fritids. Hon beskriver det så här: 
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”Det är jobbigt också, du satsar hundra procent i klassen sen är du trött på eftermiddagen, 

jag försöker se upp så det inte går ut för mycket över fritids, försöker satsa där också, skulle 

det gå ut FÖR mycket över fritids skulle jag inte acceptera det”.  

 

Sekiye beskriver att hon är delaktig i klassrummet och håller i vissa bitar själv, mest när det 

handlar om rörelse och bild. Hon tycker det är okej men är samtidigt kritisk till att lärarna 

aldrig går in och arbetar på fritids. Det menar Sekiye skulle ge lärarna insikt i vad vi 

fritidspedagoger gör.  

 

Fritidspedagogen Stina beskriver att då mycket kraft går åt i klassrummet räcker inte 

resurserna till för en vettig eftermiddagsverksamhet. Hon beskriver det så här:  

 

”Det är fler ungar på färre personal, det här med eftermiddagsverksamheten blir ju 

ingenting”. 

 

Fritidspedagogen Stina berättar vidare att fritidspedagogen ofta får ta hand om livliga elever 

som behöver extra tillsyn i klassrummet vilket tar på krafterna. Det försämrar kvalitén på 

fritids och går på så sätt ut över fritidsverksamheten beskriver Stina. I och med det menar 

Stina har eftermiddagsverksamheten reducerats till att endast handla om barnpassning.  

 

Disa är lärare i arbetslag ett och hon samarbetar närmast med Nikos. Nikos var tyvärr inte 

närvarande under min tid på fältet vilket innebär att det endast är Disas syn på deras 

samverkan som redovisas här. Disa beskriver samverkan med fritidspedagogen som positiv 

och berättar att hon gärna skulle ha med fritidspedagogen ännu mer i den undervisning som 

bedrivs. Hon vill gärna att fritidspedagogen håller i lektioner men poängterar att det inga 

sådana krav finns. Generellt har hon inte så god insikt i vad fritidspedagoger har för 

kompetens men om fritidspedagogen är kunnig i något ämne får denna gärna komma in och 

hålla lektioner. Hon beskriver att den förra fritidspedagogen hon samverkade med kunde 

mycket om teknik och höll i vissa lektioner.  

 

Claudio fritidspedagog i arbetslag två upplever att samverkan inte fungerar över huvud taget. 

Han är kritisk till hur lärarna bjuder in till samarbete med fritidspedagogerna och när jag 

frågar om det går bra att samarbeta med läraren i klassrummet beskriver han det så här:  
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”Nej inte i klassrummet, inte med de här lärarna, vad jag har hört så har de här lärarna 

alltid haft svårt att samarbeta med fritidspersonal”.  

 

Han beskriver vidare att det handlar om att ha lite tur så man hamnar med ”rätt” lärare och att 

det med vissa lärare säkert fungerar bättre. Claudio beskriver att de två lärarna som han 

arbetar närmast är likadana och uttalar sig då så här  

 

”De är likadana, på papperet ser det jättebra ut, sen när man kommer in i klassrummet gäller 

inte det”. 

 

Han beskriver att ingen dialog finns och att lärarna pekar med hela handen och uttalar sig så 

här:  

 

”Vi får bara ta ut de stökiga eleverna istället för att sätta oss ner en förmiddag och diskutera 

vad eleverna jobbar med till exempel i matten, men nej det finns inget sånt”. 

 

Han beskriver vidare hur lärarna kommer med ett färdigt koncept som inte får ifrågasättas. 

När Claudio har kritiserat konceptet går lärarna till ledningen och påtalar ”att man är 

uppkäftig”. Claudio berättar att han ibland ifrågasätter varför han är där när det finns dagar då 

han bara sitter där i klassrummet hela dagen.    

 

Stefan menar att det krävs mer tid till samarbete och planering om samverkan ska fungera. 

Stora barngrupper gör verksamheten på fritids sårbar och det finns för lite tid till samarbete 

och planering med lärarna menar han. Stefan beskriver sin roll i klassrummet som en 

assistentroll och han menar att det alltid funnits svårigheter i samverkan med lärarna. Han 

beskriver det så här:  

 

”Nu när man är schemalagd i år 3 är man ju mer i skolan än på fritids, man har ju en 

assistentroll kan man säga och att det sedan länge funnits en tydlig ”vi och dom mentalitet” 

från lärarnas sida, den attityden har alltid funnits där”. 

 

Fritidspedagogen Maya beskriver att hon och läraren endast har gemensam planering en gång 

i månaden vilket hon tycker är alldeles för lite. Hon beskriver att den gemensamma 

planeringstiden går åt till att tala om stökiga elever vilket Maya är kritisk till. Hon menar 
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planeringstiden istället borde användas till diskussioner kring undervisningens upplägg och 

andra pedagogiska frågor. Hon beskriver att hon erbjudit sig att hålla i arbete med 

värdegrundsfrågor och samarbetsövningar men läraren har inte nappat. Upplägget leder till att 

hon inte bidrar så mycket till själva undervisningen. I intervjun framkommer beskriver Maya 

att hon ändå är relativt nöjd med samverkan då hon arbetar med en lärare som inte verkar se 

ner på fritidspedagogen och uttrycker sig så här: 

 

 ”Jag har tur att få jobba med lärare som inte ser ner på fritidspedagoger, tror jag”.  

 

Maya förtydligar uttalandet ”tror jag” och tillägger att de aldrig haft tid att prata om 

fritidspedagogens roll. Hon beskriver att den roll hon har i klassrummet mest handlar om att 

vara elevassistent och vakta stökiga elever. Hon beskriver det så här: 

 

”Man får sitta bredvid någon ”jobbig” elev som har svårt att koncentrera sig och man är 

mest en hyschare som hjälper till att hålla reda på stökiga barn”.  

 

5.3. Fritidspedagogens kompetens 

Jan beskriver att han deltar i undervisningen genom att hålla i en del 

undervisning vilket han är nöjd med. Jan beskriver att fritidspedagogens 

huvudsakliga kompetens ligger i att arbeta med social utveckling. Lärarens är 

mer teoretiskt inriktad beskriver Jan och ser en tydlig skillnad. Han uttalar sig 

så här: 

 

  ”Som fritidspedagog lär vi barnen andra saker, socialt, hur man ska vara mot varandra”.  

 

Även om han bidrar och håller i undervisning menar Jan att fritidspedagogens huvudsakliga 

kompetens sällan används i klassrummet. 

 

Ayla är den lärare som samverkar med Jan i klassrummet. Hon beskriver att hon har god 

insikt i de kompetenser Jan har men dålig insikt i fritidspedagogens kompetens generellt. Hon 

tänker sig att fritidspedagogens roll bör handla om att vara ett komplement i den undervisning 

som bedrivs. Hon beskriver Jan som väldigt allmänbildad och då särskilt när det kommer till 

Naturkunskap och om Jan vill göra något i klassrummet så är det fritt för honom att kliva in. 
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Hon ser fritidspedagogen som en självklar del i verksamheten och menar att en positiv 

inställning till samverkan leder till ett väl fungerande samarbete. Hon beskriver det så här:  

 

”Fritidspedagogen är väldigt delaktig i den undervisning som bedrivs och Jan som arbetar 

närmast mig är jättebra på att kliva in”.  

 

Ayla ser inte att det finns något att utveckla i samverkan och hon är nöjd med den som den 

fungerar idag. 

Fritidspedagogen Stefan i arbetslag två menar att fritidspedagogen skulle kunna bidra mycket 

mer i undervisningen och då framförallt med det sociala lärandet. Han menar att det saknas ett 

medvetet tänk vilket lett till att fritidspedagogens kompetens inte används i samverkan. Stefan 

är exempelvis kritiskt till att fritidspedagogen inte deltar i fler utvecklingssamtal och 

beskriver det så här:  

 

”Vi skulle kunna bidra med mycket mer t.ex. borde vi vara med på alla utvecklingssamtal, inte 

bara de jobbiga”. 

 

Stefan beskriver att lärarna generellt har dålig insikt i vad fritidspedagogerna gör. En 

bidragande faktor menar Stefan är otydligheten i fritidspedagogens uppdrag. Han menar att 

lärarna måste få insikt i vad fritidspedagogens uppdrag går ut på om samverkan ska fungera 

och uttalar sig så här: 

  

”Men lärarna behöver mer förståelse för vad vi gör, de har ingen insikt i detta” Den insikten 

måste de få, de vet inte alls vad vi gör, nu talar jag inte bara för mitt arbetslag utan mer 

generellt”. 

 

Stefan menar att han visst har del i barnens lärande både på fritids och i klassrummet men att 

han i skolan har en assisterande roll. Stefan vill bli mer delaktig i den undervisning som 

bedrivs och han menar att han och läraren skulle kunna undervisa gemensamt i vissa ämnen. 

Stefan beskriver att han hoppas mycket på den nya studierektorn då och det utvecklingsarbete 

som nu är på gång och är försiktigt optimistisk. Han uttalar sig så här: 

 

”Det är bara för att lärarna nu är med på det också, men generellt efterfrågar lärarna inte 

vår kompetens, vissa ämnen skulle vi kunna ha gemensamt. 
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Stefan hoppas att utvecklingsarbetet ska leda till att lärarna nu blir mer öppna för utveckling 

av samverkan i klassrummet. 

 

Inga-britt är lärare och samverkar med Stefan i klassrummet. Inga-britt beskriver att 

samverkan i hennes klassrum fungerar bra. Hon tror det kan bero på det faktum att hon och 

Stefan arbetat ihop så länge. Hon beskriver att de båda gör i stort sett samma sak i 

klassrummet men poängterar att hon är ansvarig för själva lärandet och de ämnen som 

eleverna undervisas i. Hon beskriver det så här: 

 

 ”Vi har jobbat ihop så länge så vi vet hur det kan fungera, jag är såklart ansvarig för 

ämnena, men i klassrummet gör vi i stort sett samma sak när vi går runt och hjälper till båda 

två, förutom när jag har genomgång med klassen förstås, då är det jag som kör”. 

 

Inga-britt beskriver att hon generellt inte har insikt i vad fritidspedagogens kompetens består 

i. Stefans roll i klassrummet beskriver hon handlar mest om att hänga med i det som hon 

planerat och bestämt. Hon beskriver att hon gärna skulle ha med Stefan mer i undervisningen 

men menar att det saknas tid till gemensam planering. Hon beskriver även att hon inte kan 

släppa så mycket ansvar till Stefan då det är hon som är ansvarig för att barnen får de 

kunskaper de behöver och når målen. 

 

Fritidspedagogen Stina i arbetslag ett upplever att hennes kompetens inte kommer till 

användning i klassrummet. Hon beskriver att fritidspedagogens kompetens innefattar 

kunskaper kring arbetet med samarbete, gruppdynamik och sociala relationer. Stina berättar 

att hon velat bidra med övningar i samband med utomhuspedagogik men beskriver att det inte 

blivit av då det saknas tid för gemensam planering. Hon beskriver att det saknas en samsyn på 

vad fritidspedagogen ska bidra med i klassrummet vilket skapat en osäkerhet kring 

fritidspedagogens roll. Det finns ingen fungerande beskriver Stina varken inom den egna 

gruppen eller mellan fritidspedagoger och lärare. Hon beskriver också att det saknas utrymme 

för diskussion då övriga fritidspedagoger i arbetslaget är nöjda med situationen. 

 

Claudio är fritidspedagog i arbetslag två. Han beskriver att fritidspedagogens huvudsakliga 

kompetens innefattar arbetet med socialt lärande och social utveckling. Det faktum att 

fritidspedagogen ser barnet hela dagen leder till att djupa relationer skapas vilket borde bli en 
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tillgång i klassrummet. Tyvärr används i fritidspedagogens kompetens i klassrummet menar 

Claudio. Läraren ser endast barnen i klassrumssituationen vilket begränsar deras förmåga att 

skapa insikt i barnens sociala situation. Han beskriver det så här: 

 

”Vi ser barnen i många olika roller, när föräldrarna hämtar/lämnar, ute på raster och på 

fritids beskriver Claudio”.  

 

Claudio beskriver att fritidspedagogen skulle kunna bidra mer i den undervisning som bedrivs 

i klassrummet och uttalar sig så här:  

 

”Vi har mycket att bidra med men det kan vi inte, på fritids lär vi barnen att samarbeta och 

jobbar mycket med samarbetsövningar, sen har vi skapandet som vi är bra på också”. 

  

Claudio menar att lärarna inte är intresserade av att samverka och beskriver att 

fritidspedagogerna endast ses som lekledare. Han beskriver det så här:  

 

”Vi är pedagoger vi också, vi är inte här bara för att hoppa hopprep och rita lite, vi kan 

hjälpa till med skolarbetet också, vi kanske kan lika mycket som dem” 

 

Claudio beskriver också att han inte vågar ta diskussion med läraren när han tycker något är 

fel då han är orolig för att bråk uppstår. Han beskriver vidare hur han vid några tillfällen sagt 

ifrån vilket då lett till att läraren vänt sig till rektorn och klagat på att Claudio är uppkäftig. 

 

Ann-christine är lärare i arbetslag två och samverkar med fritidspedagogen Claudio. Hon 

beskriver att hon inte har så bra koll på fritidspedagogens kompetens. Men hon tänker sig att 

det främst handlar om praktiska färdigheter. Hon beskriver att fritidspedagogen i hennes 

klassrum främst är en tillgång då hon behöver dela upp gruppen. Hon poängterar att 

fritidspedagogen inte kan bedriva undervisning och uttalar sig så här: 

  

”De kan ju inte utföra det jag gör i klassrummet det måste man ju ha särskild utbildning för”. 

 

Hon berättar att hon hade höga förväntningar på samverkan när fritids skulle flytta in i skolan 

men att förväntningarna tyvärr inte införlivades. Hon beskriver det så här:  
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”Jag hade stora förväntningar på samarbetet när fritids tog steget in i skolan, det blev inte 

riktigt så, kanske skulle mer utbildning leda till att vi kunde utnyttja varandras kompetenser 

mer än vi gör idag”. 

 

Ann-Christine beskriver att hon ser vikten av att samarbeta kring barnen men samtidigt menar 

hon att lärarens och fritidspedagogens olika roller är viktiga att hålla isär då det faktiskt 

handlar om två helt olika professioner. 

Ann-christine känner frustration över att samverkan inte har utvecklats mer. Hon menar att 

om bara viljan fanns där skulle det vara enkelt att hänga på. Hon beskriver vidare att det inte 

borde vara så svårt men då fritidspedagogen är oengagerad i klassrummet fungerar det inte. 

Hon funderar också på om brister i fritidspedagogens språkliga förmåga skulle kunna vara 

orsaken till att samverkan inte utvecklats mer och uttrycker sig så här:  

 

”Tyvärr känns det som att fritidspedagogerna här inte alltid är så engagerade, det kan ju 

handla om ovilja men också om språkliga brister”.  

 

Fritidspedagogen Maya arbetar i arbetslag två. Hon beskriver att fritidspedagogens 

huvudsakliga kompetens handlar om arbetet med social utveckling. Maya menar också att 

fritidspedagogerna kan bidra mer i klassrummet. Hon beskriver som exempel hur hon erbjudit 

sig att arbeta med normer, värderingar och värdegrund då hon sett ett behov av det i 

elevgruppen men att läraren tyvärr inte nappade på erbjudandet. Maya menar att det finns en 

tydlig spricka mellan fritidspedagoger och lärare. Hon beskriver hur vissa lärare ser ner på 

fritidspedagogen och är kritisk till att lärarna inte värdesätter fritidspedagogens kompetens. 

Hon uttalar sig så här:  

 

”Jag vägrar säga att en lärare är bättre än vad jag är, en lärare har en helt annan kompetens 

än vad jag har, men det finns många lärare här som inte skulle klara en fritidsgrupp i tio 

minuter ens, det handlar bara om att det är olika kompetenser, men jag är inte mindre värd”. 
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6. Analys  

I denna del analyserar jag mina resultat med hjälp av valda teorier. Uppsatsen avslutas sedan 

med en kort avslutande diskussion där jag presenterar mina slutsatser. 

 

Om fritidspedagogen ska ha möjlighet att växa i sin roll i klassrummet måste lärarna släppa 

det punktuella perspektivet och inta ett relationellt perspektiv (jmf. Von Wright 2000) för så 

länge lärarna inte visar intresse för fritidspedagogen och dennas kompetens utvecklas inte 

fritidspedagogens roll i klassrummet. Flera uttalanden tyder också på att det föreligger en 

relation som påminner om etablerade och outsiders (Elias & Scotson 1994) där 

fritidspedagogen inte bjuds in till att komplettera lärandet med den kompetens de har. Att 

fritidspedagogerna inte mer explicit hävdar sitt lika värde tyder på att de accepterat synen på 

dem själva som mindre kompetenta och stigmatiseringen är ett faktum.  

 

Att vissa fritidspedagoger omtalas som allmänbildade och kunniga inom teoretiska ämnen har 

visserligen genererat höjd status för dessa. Men samtidigt omtalas inte den grupp 

fritidspedagoger som värnar om fritidspedagogiken i samma positiva termer vilket lett till att 

fritidspedagogikens status generellt snarare sjunker än höjs genom dessa uttalanden. Risken 

med detta är att den statusskillnad som uppstått mellan lärare och fritidspedagoger blir ännu 

tydligare och situationen som uppstått påminner om den mellan etablerade och outsiders (jmf. 

Elias & Scotson 1994). 

 

Att flera fritidspedagoger också vittnar om hur arbetet i klassrummet tar ut sin rätt och går ut 

över kvalitén på fritidsverksamheten samt det faktum att lärarna aldrig går in och arbetar på 

fritids indikerar också att det arbete som fritids utför inte är lika viktigt som lärarnas. 

Obalansen i mötet mellan fritidspedagoger och lärare som föreligger och även i denna 

situation uppstår fenomenet som skedde mellan etablerade och outsiders (jmf. Elias & 

Scotson 1994).  

 

Fritidspedagogerna som grupp har svårt att hävda sig gentemot lärarna vars verksamhet har 

djupa traditioner och tydliga styrdokument som en grund att stå på. Teoretiska kunskaper 

inom skolans ämnen har högre status än praktiska kunskaper och kunskaper kring social 

utveckling värdesätts inte. Sammantaget har dessa faktorer skapat en situation där 

fritidspedagogerna mer eller mindre accepterat sin lägre status och stigmatiseringen är som 

sagt ett faktum.  
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6.1. Brister på flera nivåer 

Att ledningen har en viktig roll för en lyckad samverkan var alla fritidspedagoger i min 

undersökning överens om. Det är ledningens roll att vara en länk mellan politiker och 

tjänstemän på macronivå och fritidspedagoger på micronivå (jmf. Bronfenbrenner 1979) och 

det är ledningens roll att implementera och tydliggöra de beslut som tas av politiker och 

tjänstemän. Ett exempel på hur det kan gestaltas är när utvecklingsarbete initieras från högre 

ort vilket nu hade skett på Orionskolan där fritidspedagogerna ställde höga förväntningar till 

det utvecklingsarbete som nu stod för dörren. 

Det är också ledningens roll att styra samverkansarbetet så det öppnas upp för ett relationellt 

perspektiv i det pedagogiska mötet (jmf. Von Wright 2000) och leda utvecklingsarbetet för att 

få till den utveckling som är nödvändig. De ska vara en länk mellan politiker och tjänstemän 

på macronivå, samt mellan lärare och fritidspedagoger på mezonivå (jmf. Bronfenbrenner 

1979). 

 

Ställer vi oss frågan om fritidspedagogen fått möjlighet att utvecklas i den ”nya” kontexten 

kopplat till Bronfenbrenners (1979) teori om individens utveckling blir svaret nej. Som 

Bronfenbrenner beskriver behöver man studera alla nivåer som påverkar den utveckling som 

ska studeras och min undersökning visar att det brister på alla nivåer. På mezonivå ser vi hur 

lärare intar ett punktuellt perspektiv när de visar sin syn på vad fritidspedagogen kan bidra 

med. De uttalanden som gjorts i min undersökning pekar även på att stora brister på 

ledningsnivå funnits under en lång tid. De uttalanden som gjorts visar att ledningen inte 

diskuterat fritidspedagogens uppdrag och den roll fritidspedagogen ska ha i klassrummet.  

 

Om vi sammanfattningsvis tittar på mina resultat i ett vidare perspektiv och använder 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsteori ser vi hur fritidspedagogens situation i samverkan 

med läraren påverkats av skeenden på flera olika nivåer. På micronivå splittras 

fritidspedagogerna då vissa väljer att helt enkelt förlika sig och följa i lärarnas fotspår medan 

andra vill protestera och värnar om den traditionella yrkesrollen. På exonivå misslyckas 

skolans lokala ledning med att stötta fritidspedagogerna och tydliggöra den roll de ska ha i 

samverkan och den otydliga ledningen med brist på insikt i fritidspedagogens uppdrag har 

skapat osäkerhet kring den roll fritidspedagogen ska ha i samverkan. Min undersökning och 

tidigare forskningen visar också att många fritidspedagoger upplever sig underlägsna lärarna 

vilket blivit ett hinder för fritidspedagogens utveckling på mezonivå. Ytterligare ett hinder på 
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denna nivå kan vara att många lärare går in med ett punktuellt perspektiv i det pedagogiska 

mötet.  

 

På macronivå har inte mycket hänt sedan fritidshemmet integrerades i skolan. Även om 

skolverket på senare tid uppmärksammat fritidspedagogens verksamhet och initierat 

utvecklingsarbete återstår det att se om skolorna lyckas implementera och förändra på ett sätt 

som får betydelse i praktiken. För att det utvecklingsarbete som Skolverket initierat på 

macronivå ska falla väl ut behöver tydliga krav ställas på den lokala skolledningen så att 

långsiktiga och realistiska mål sätts upp. För att motverka den skillnad i status som uppstått, 

jämna ut maktförhållanden på mezonivå och utveckla den samverkan som finns behöver 

gruppen fritidspedagoger stärkas så att deras kompetenser synliggörs och värdesätts. 

Avslutningsvis måste det ses som slöseri med resurser när utbildade fritidspedagoger med 

gedigna kunskaper kring social utveckling inte ges möjlighet att nyttja sin kompetens och 

bidra mer i den undervisning som bedrivs. 

 

I min undersökning har jag fokuserat på och genomfört intervjuer på micro och mezonivå då 

det i en undersökning av detta format inte fanns plats för att gå in på ett djupare plan och göra 

intervjuer på exo och macronivå, då hade mitt arbete blivit alldeles för stort. Men som 

Bronfenbrenner (1979) understryker går det inte i studien av utveckling att helt bortse från 

skeenden i miljöer som befinns längre bort från individen sett och för att tydligt förstå varför 

fritidspedagogens kompetens inte nyttjas fullt ut i klassrummet skulle det vara intressant att 

forska vidare kring hur skolledare och/eller politiker och tjänstemän ser på fritidspedagogens 

uppdrag.  

 

6.2 Samverkan och det pedagogiska mötet 

Flera uttalanden kring fritidspedagogens kompetens i min undersökning indikerar att många 

lärare gick in i det pedagogiska mötet med ett punktuellt perspektiv. Det innebar att läraren 

inte såg fritidspedagogen som ett subjekt som kunde bidra med sina kunskaper och 

erfarenheter i klassrummet. Läraren hade redan en förutbestämd åsikt om vad 

fritidspedagogen kan tillföra i klassrummet vilket lett till att fritidspedagogens kompetens inte 

får utrymme i den samverkan som bedrivs. Trots att flera fritidspedagoger vill bidra mer med 

den kompetens de besitter får de inte chansen till detta. För att fritidspedagogens kompetens 

ska värdesättas och synliggöras i mötet med läraren krävs det som von Wright (2000) 

beskriver som ett perspektivbyte i det pedagogiska mötet. Med ett relationellt perspektiv 
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öppnas möjligheten för två subjekt med respektive tankar och erfarenheter att berika och 

skapa en verklighet som bygger på ömsesidighet och respekt. För att så ska ske krävs att 

läraren får upp ögonen för vem fritidspedagogen är och vad denna kan bidra med. Först då 

kan läraren gå från det punktuella till det relationella perspektivet. 

 

De uttalanden som gjordes visar att det teoretiska lärandet som lärarna fokuserar på har högre 

status än det lärande som fritidspedagogerna fokuserar på, alltså det sociala. Den 

statusskillnad som många vittnar om upprätthålls delvis genom att fritidspedagogerna inte 

bjuds in i planering och hålls utanför i flera sammanhang där den teoretiska undervisningen 

dominerar. Vissa lärare anser att fritidspedagogerna inte har den kompetens som krävs för att 

de ska bjudas in och bli delaktiga i den undervisning som bedrivs. Flera fritidspedagoger 

vittnar också om en vi och dem känsla som alltid funnits där och fritidspedagogen har genom 

åren haft svårt att hävda sig mot gruppen lärare som är hemma i skolans värld och vars 

verksamhet är djupt rotad och vilar på gamla traditioner. Lärarna har blivit de etablerade som 

har makten medan fritidspedagogerna är nykomlingar som inte ses som lika mycket värda 

(jmf. Elias & Scotson 1994).  

 

Även om samverkan ser ut att fungera bra i några fall och vissa lärare låter fritidspedagogen 

komma in och undervisa handlar det då uteslutande om teoretiskt lärande. När dessa lärare 

uttalar sig visar det sig att de inte har insikt i och inte har efterfrågat fritidspedagogens 

egentliga kompetens. Även i detta fall är det ett punktuellt perspektiv som lyser igenom då 

läraren redan på förhand bestämt sig för vad fritidspedagogen kan tillföra. I ett relationellt 

perspektiv hade kunskapen om fritidspedagogens kompetens blivit en självklar 

beröringspunkt i den samverkan som föreligger. 
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7. Slutdiskussion 

I och med detta arbete görs inget anspråk på att ge läsaren en helt uttömmande bild av hur 

samverkan mellan lärare och fritidspedagoger fungerar men min förhoppning är att denna 

undersökning kan leda till att intresse för vidareforskning väcks. Det skulle exempelvis vara 

intressant att följa upp det utvecklingsarbete som skolverket nu initierat och se hur det i 

framtiden påverkar den faktiska verksamheten och den samverkan som det ämnar utveckla. 

 

Min undersökning visar att otydligheten kring fritidspedagogens uppdrag och den kompetens 

fritidspedagogen besitter har skapat en obalans i samverkan mellan fritidspedagoger och 

lärare. Orsaken till detta är brister som finns på flera nivåer utifrån fritidspedagogens 

perspektiv. Jag kan således konstatera att fritidspedagogen som resurs och fritidspedagogens 

kompetens som handlar om arbetet med social utveckling i liten grad nyttjas i den 

undervisning som bedrivs. 

Sammanfattningsvis har jag genom att ha tagit del av tidigare forskning samt genom att 

undersöka hur lärare och fritidspedagoger uttalar sig om fritidspedagogens kompetens och 

samverkan på en f-5 skola i en av Stockholms nordvästra förorter kommit fram till att 

fritidspedagogens steg in i klassrummet inte per automatik lett till en känsla av ökade resurser. 
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8. Källförteckning 

 

Otryckta källor: 

 

Intervju med Anne-Christin lärare på Orionskolan, 1/10 2013 klockan 13.00 

 

Intervju med Claudio fritidspedagog på Orionskolan, 1/10 2013 klockan 14.00 

 

Intervju med Inga-britt lärare på Orionskolan, 2/10 2013 klockan 13.00  

 

Intervju med Jan fritidspedagog på Orionskolan, 2/10 2013 klockan 15.00  

 

Intervju med Sekiye fritidspedagog på Orionskolan, 3/10 2013 klockan 13.00 

 

Intervju med Stina fritidspedagog på Orionskolan, 3/10 2013 klockan 14.00 

 

Intervju med Maya fritidspedagog på Orionskolan, 3/10 2013 klockan 15.00 

 

Intervju med Stefan fritidspedagog på Orionskolan, 4/10 2013 klockan 09.00 

 

Intervju med Ayla lärare på Orionskolan, 4/10 2013 klockan 11.00 

 

Intervju med Disa lärare på Orionskolan, 4/10 2013 klockan 13.00 
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9. Appendix 

 

Intervjuguide: 

 

Intervjufrågor fritidspedagogerna:  

 

 

Kan du beskriva fritidspedagogens kompetens? 

 

Vad bidrar ni med i den samverkan som sker i klassrummet? 

 

Hur ser du på skillnader i lärarens och din egen roll? 

 

Finns det något du skulle vilja utveckla i samverkan, i så fall vad? 

 

 

Intervjufrågor lärarna: 

 

Kan du beskriva samverkan med fritidspedagogen i klassrummet? 

 

Vilka kompetenser anser du att fritidspedagogen kan bidra med i klassrummet? 

 

Kan du beskriva fritidspedagogens kompetens mer generellt? 

 

Hur ser era respektive roller ut i klassrummet? 

 

Finns det något du skulle vilja utveckla i er samverkan, i så fall vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 


