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Abstract

The purpose of the present work is to find out how teachers in leisuretime experience the part of the 

day when the children are in classroom, as a part of their working day. Even though work during the 

schoolday is not the main activity of leisuretime-teachers, it usually occupies more than half of the 

working day for them. During the schoolday, the leisuretime-teachers cooperates with the school- 

and pre-school classes. Using the phenomenological perspective, I will study the individual 

experiences of the leisuretime-teachers work during the schoolday. The study is qualitative and the 

empirical material has consisted of interviews by telephone with a municipality's employed 

leisuretime-teachers. The results in the work shows that the leisuretime-teachers have relatively 

different experiences of their own assignment during schoolday. The result also shows that none of 

the leisuretime-teachers work experience that they work with learning from a leisure pedagogical 

perspective during school hours. 

Keywords: Leisuretime, cooperate, leisure pedagogical perspective  
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Sammanfattning

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur lärare i fritidshem upplever skoltiden som en 

del av sin arbetsdag. Även om arbetet under skoltid inte är fritidslärarnas huvudsakliga verksamhet 

så upptar den oftast mer än hälften av arbetsdagen. Under skoltiden ska fritidshemmet komplettera 

skolan och förskoleklassen. Med hjälp av det fenomenologiska perspektivet så undersöker jag 

fritidslärarnas individuella upplevelse av arbetet under skoltid. Undersökningen är kvalitativ och det 

empiriska materialet har bestått av telefonintervjuer med en kommuns anställda lärare i fritidshem. 

Resultatet i arbetet visar att fritidslärarna har relativt olika upplevelser av sitt uppdrag under 

skoltiden. Resultatet visar även att ingen av fritidslärarna upplever att de arbetar med lärande ur ett 

fritidspedagogiskt perspektiv under skoldagen.

Nyckelord: Lärare i fritidshem, samverkan, fritidspedagogiskt perspektiv 
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Inledning

Under mina år som arbetande i skola och främst på fritidshemmet så har jag upplevt olika strukturer 

för hur skoltiden är upplagd för fritidslärare samt vilka arbetsuppgifter fritidslärarna har under 

skoltiden. Jag har arbetat i verksamheter där fritidslärare haft ett mentorskap till en klass 

gemensamt med klassläraren vilket i sig medförde en viss struktur på arbetet. Samarbetet var då 

tydligt uppdelat mellan fritidslärare och klasslärare vad gäller ansvar, uppdrag och förväntningar. I 

en annan skola förväntades jag i halvklass genomföra undervisning med fritidspedagogiken som 

utgångspunkt. Ett tredje upplägg har varit att jag förväntades stötta klassen och läraren genom att 

hjälpa till i klassrummet. I mina ögon finns det både fördelar och nackdelar med samtliga upplägg. 

Mest problematiskt är att fritidslärarens uppdrag under skoltid är otydligt formulerat när det gäller 

hur arbetet ska genomföras. Mina erfarenheter säger att det leder till att fritidslärare används på 

flera olika sätt vilket i sin tur kan leda till att fritidspedagogiken som lärstil samt eftermiddagens 

fritidshemsverksamhet kommer får stå tillbaka i förmån för att stötta klassrumspedagogikens lärstil.

När jag nu går mot slutet av min utbildning vill jag undersöka hur yrkeskategorin grundlärare i 

fritidshem med sin utbildning samt kompetens upplever skoltiden som en del av sin arbetsdag. samt 

Vilka faktorer är det som styr deras arbete? Frågan är intressant eftersom skoltiden utgör en stor del 

av fritidslärarens arbetsdag.

Bakgrund

I sociala medier diskuteras det en del om fritidslärarens uppdrag under skoltiden. Hur arbetet är 

upplagt samt vilka arbetsuppgifter fritidslärare har under skoltiden, något som ofta upplevs olika 

från skola till skola. Som ett inlägg i debatten om att ge landets fritidslärare rätt förutsättningar för 

att kunna utföra sitt arbete skrev fritidsläraren Line Isaksson nyligen ett blogginlägg  på 

Lärarförbundets fritidspedagogikblogg där hon bl.a. uttryckte att:

Många fritidslärare har inte förutsättningar att planera och utveckla en undervisning 

på fritidshemmet i intention med läroplanen. I den samhällsutvecklingen vi är i borde 

fritidshemmets undervisning tas på större allvar. Att kunna kommunicera, reflektera, 

vara kreativ, ta ansvar och kunna samarbeta är förmågor som krävs för att lyckas. 
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Fritidshemmets verksamhet utvecklar alla dessa förmågor. Vi borde förstå lekens 

betydelse för människans utveckling och värna om fritidshemmets unika arena för 

lek. Att utbilda demokratiska samhällsmedborgare är ett av våra viktigaste uppdrag, 

fritidshemmets undervisning sätter demokratiska spelregler i ett sammanhang och i 

ett vardagsnära perspektiv (Isaksson, 2017).

Själv funderar jag över att nog de flesta håller med, det är väl klart att fritidshemmet ska få 

förutsättningar för att kunna vara den utvecklande verksamhet som Isaksson beskriver i inlägget 

ovan. Debatten bör eventuellt ha sitt fokus i vad som försvinner från eleverna om fritidslärarna ges 

förutsättningar för att ha, genomföra samt utveckla fritidshemmets verksamhet?

När fritidshemmet som verksamhet startades upp början av 1960-talet var själva verksamheten för 

fritidspedagogerna lagd före och efter skoltiden. Med tiden har uppdraget förändrats och 

fritidspedagogutbildningen har ersatts av grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem. 

Uppdraget har också genomgått förändringar vilket har lett till att kraven på 

fritidshemsverksamheten har ökat. I dagens skola så ska fritidshemmet med sin verksamhet 

komplettera skolan. I skolverkets Allmänna råd för fritidshemmet (2014) beskriver skolverket hur 

kompletteringen kan fungera under skoltid:

När fritidshemmet ska komplettera förskoleklassens och skolans verksamhet kan personalen 

i fritidshemmet utforma innehållet utifrån sin kompetens i fritidshemmets pedagogik. Då kan 
de bland annat bidra med sina kunskaper om och erfarenheter av en utforskande, laborativ 
och praktisk metodik, och därigenom även medverka till att skolans kunskapsmål uppnås. 
Elever tar till sig kunskaper på olika sätt och fritidshemmet kan bidra med att i andra 
sammanhang och i andra miljöer och gruppkonstellationer än förskoleklassen och skolan 
stimulera elevernas utveckling och lärande. 
(Skolverket 2014, s. 14) 

Med min forskning hoppas jag kunna bidra till kunskapen om hur lärare i fritidshem uppfattar 

arbetet under skoltid. Jag hoppas att min undersökning kan vara användbar för blivande lärare i 

fritidshem som ska möta fritidslärarens uppdrag och vill veta hur andra upplever arbetet.  
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Jag ställer mig också själv frågande till hur fritidslärare ska arbeta under skoltid så förhoppningsvis 

kan mitt föreliggande arbete öppna för diskussion samt utveckling av arbetsformer på skolor.  

Centrala begrepp 

I texten använder jag mig följande begrepp som kan behöva förtydligas samt förklaras: 

Fritidslärare 

Med benämningen fritidslärare i texten så är det samlingsnamnet för de högskoleutbildade 

yrkesgrupperna som arbetar på fritidshemmet som exempelvis fritidspedagog och lärare i 

fritidshem. 

Fritidspedagogik 

Ett fritidspedagogiskt lärande innebär en lärstil där flera olika pågående processer kan ligga i fokus 

på väg mot lärandets mål. Det kan exempelvis i ett grupparbete innebära att själva 

samarbetsprocessen i gruppen är viktigare än att gruppen så snabbt som möjligt ska bli klara med 

uppgiften. Att i ett grupparbete förstå hur sin egen insats och andras del i gruppens arbete påverkar 

varandra samt tidigt komma underfund med vad det innebär att samarbeta är en lärdom som 

eleverna kommer ha stor nytta  av i livet. Ett fritidspedagogiskt lärande kan även vara att eleven, 

eller eleverna, ges möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper i ett mer praktiskt sammanhang. 

Sammanfattningsvis har det fritidspedagogiska perspektivet på lärande ett stort fokus på elevernas 

grupprelationer samt den sociala utvecklingen hos eleverna.  

Samverkan 

Samverkan under skoltiden är när fritidsläraren och undervisande klassläraren tillsammans arbetar 

med klassen under samma lektion. För att ge en tydligare bild av vad samverkan är och hur 

samverkan ter sig i dagens skola så har jag senare i texten använt mig av fritidspedagogen och 

författaren Hadar Nordin som i sin bok Fritidspedagogik (2013) mer detaljerat beskriver olika 

former för samverkan.  
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Fritidshemmets bakgrund

Den industriella utvecklingen i början av 1960-talet ledde till förändringar i samhället vilket blev 

startpunkten för fritidshemmen. De dåvarande eftermiddagshemmen, dit barnen kunde gå efter 

skolan avvecklades och omvandlades till fritidshem.  

Eftermiddagshemmen tog sin form redan 1944. Eftermiddagshemmens främsta uppgift var att 

sysselsätta barnen och stimulera dem till aktiva och utvecklande fritidssysselsättningar. Att 

eftermiddagshemmen hade ett mer fokus på fritidssysslor har sin förklaring i att befolkningen i 

samhället överlag nu hade mer fritid än tidigare. Det ansågs även att människorna genom utbildning 

hade bra förutsättningar att skapa ett bättre samhälle vilket ledde till att läxläsning fick ett stort 

utrymme i verksamheten. På många håll anställdes även personal med fokus på just läxhjälp för att 

stötta barnen i deras skolgång. (Johansson 1984) 

När den industriella utvecklingen i samhället tog fart i början av 1960-talet så ändrades behovet för 

barnomsorgen vilket ledde till att fritidshemmen infördes. Innehållet i fritidshemmen var fokuserat 

på läxläsning och rekreation och på många håll anställdes särskild personal med inriktning på 

läxhjälp så att barnen kunde få behövlig hjälp. Fritidshemmen bedrev heldagsomsorg i lokaler som 

föreslogs ligga i nära anslutning med skolor så att skolbarnen kom bort från eftermiddagshemmen 

där de delat lokaler med småbarns på dåvarande daghemmen. Socialtjänsten, som då var ansvarig 

för fritidshemmen, ökade kraven på pedagogisk utbildning för att arbeta i fritidshem och underströk 

samtidigt behovet av pedagogisk kompetens i fritidshemmet. (ibid 2011)

I mitten av 60-talet så examinerades de första fritidspedagogerna, den nya yrkesgruppen hade under 

sin utbildning fått särskild kompetens att arbeta med allmänna fritidsfrågor och särskilt mot gruppen 

yngre skolbarn. Under slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet skedde nu den stora 

utbyggnaden av fritidshemssektorn. Pengar fanns och tilltron till offentliga stödinsatser för 

barnfamiljer var stor och politiskt förankrad. (ibid 2011).
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Dåtidens fritidspedagogers syn på sin egen yrkesroll

Som en del i att skapa en länk mellan skolan och närsamhället gjorde myndigheterna under mitten 

av 1970-talet försök med s.k. öppna fritidshem runt om i landet. Målet med modellen var att skolans 

lärare och fritidshemspersonal skulle samarbeta i ett arbetslag med ett gemensamt ansvar för 

barnens hela dag. Erfarenheterna från försöken visade att det inte var var helt enkelt att skapa en 

fungerande samverkan mellan de två yrkesrollerna. Skolans kultur var undervisningsorienterad med 

stark inramning, tidsstyrning etc. medan fritidshemmets kultur var omsorgsorienterad med fokus på 

barnens fria val. Visionens mål med de öppna fritidshemmen stämde inte överens med praktiken. 

(ibid 2011) 

I Inge Johanssons avhandling Fritidspedagog på fritidshem (1984) så undersöker författaren hur 

yrkesgruppen fritidspedagoger ser på sitt arbete samt vilket innehåll fritidshemmet har och hur de 

själva ser på sin yrkesroll. Målen för fritidsverksamheten i slutet av 1970-talet var att:

- Ha omsorg om en inskriven grupp lågstadiebarn. 

- Hjälpa barnen att genomföra sina egna idéer (spela teater, skapa en tidning, stötta bildandet av 

klubbar och föreningar som barnen själva startar). 

- Engagera organisationer och föreningar att aktivt delta i fritidshemmets verksamhet för att ge 

barnen möjlighet att påverka sina val på fritiden. 

- Utveckla ett samarbete mellan skola, fritids samt föreningsliv. 

- Skapa en fördjupad kontakt mellan föräldrar-barn-fritidsverksamhet-skola. 

Fritidspedagogerna lade, enligt undersökningen, störst vikt i sitt pedagogiska arbete på 

värdegrundsarbetet. Att få barnen att kunna arbeta tillsammans, samarbeta, hjälpas åt, vara rättvisa 

mot varandra och på så sätt få relationerna i gruppen att fungera bra.

I avhandlingen så beskriver Johansson att undersökningen visar att fritidspedagogernas kontakt med 

skolan var liten. Samarbetet skedde på personlig nivå, då fritidspedagogerna kunde besöka någon 

lärare som de hade en bra relation med. 
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Resultatet från undersökningen, vad gäller ambitionen att samarbeta med lärare, visar att en stor 

andel fritidspedagoger ville utöka samarbetet med skolan. Däremot ville de att samarbetet skulle 

ske på lika villkor och inte resultera i att någon part drog fördel av samarbetet på den andres 

bekostnad.

Fritidshemmen blir samverkande med skolan

Under de kommande åren så fortsatte utbyggnaden av fritidshemmen att växa samtidigt som 

samverkansfrågan ytterligare kom på tal i en statlig utredning. 1985 kom en statlig rapport som 

föreslog att den framtida fritidshemsverksamheten skulle samverka för ett gemensamt uppdrag med 

skolan samt att lokalerna skulle ligga i eller i anslutning till skolan. Förutom påtryckningar om 

samverkan från kommunerna delades det även ut pengar till lokala försök med syfte att få igång 

samverkande enheter. Under 1990-talet blev fritidshemmet en del av utbildningssektorn då 

tillsynsuppdraget lämnade Socialstyrelsen och hamnade hos Skolverket. Läroplanen LPO 94 

reviderades och nu inkluderades även fritidshemmets verksamhet som en del av skolan (Johansson 

2011). Malin Rohlin beskriver fritidshemmets övergång till skolan i sin doktorsavhandling Att styra 

i namn av barns fritid (2001) att det är det livslånga lärandet som är huvudargumentet när 

fritidshemsbarnet blir ett skolbarn även på fritiden. Nu blir även fritidshemmet en utbildning, vilket 

innebär en ny ingång till samverkan. Arbetslag sätts ihop med både lärare, fritidspedagoger och 

förskolelärare för att kunna möta meningsfull fritid med meningsfull kunskap i olika temaarbeten 

(2011, s. 197).
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Tidigare forskning

Tidigare forskning gällande fritidshemmet och fritidslärarnas arbete under skoltid visar att det är 

väldigt varierande hur fritidslärarna arbetar under skoltid. Birgit Andersson kom i hennes 

avhandling Nya fritidspedagoger- i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer (2013) fram 

till att fritidspedagogens deltagande under skoltid sker på väldigt varierande sätt och leder i vissa 

fall till en förstärkning, och i andra fall till en försvagning av yrkesrollen och yrkesidentiteten hos 

fritidspedagogen. Monica Hansens avhandling Yrkeskulturer i möte - läraren, fritidspedagogen och 

samverkan (1999) undersöker hur lärare och fritidspedagoger ser på sina egna och varandras 

yrkesroller och uppdrag under skoltiden. Hansen problematiserar fritidspedagogens arbetsuppgifter 

under skoldagen eftersom de i många fall får arbetsuppgifter som i författarens studie framgår som 

fritidspedagogens egentliga kompetens. 2013 släppte Skolverkets undervisningsråd Mats Björnsson 

rapporten Bertydelsen av icke-kognitiva förmågor. Björnsson skriver att flera studier nu visar att de 

icke-kognitiva förmågorna, som exempelvis samarbetsförmåga och självdisciplin, har minst lika 

mycket betydelse för individen senare i livet som de kunskapsbaserade kognitiva förmågorna. 

Björnsson menar att forskningen synliggör en del av utbildningen i skolan som har mindre 

utrymme.

Fritidspedagog under skoltid

Birgit Andersson problematiserar den på flera håll rådande bild om hur fritidspedagoger upplever 

att skolverksamheten får mer resurser än fritidsverksamheten. Andersson menar att det är 

problematiskt att enbart beskylla skolan för att få de övergripande resurserna när fritidshemmet 

samtidigt, även om det sker omedvetet, låter skolan styra över lokalanvändning, tidsaspekter samt 

personalresurser. Andersson menar även att det är förekommande bland fritidspedagoger att även 

låta sig uppslukas av skolans verksamhet vilket leder till att fritidshemmet kommer i andra hand. 

Det kan vara att exempelvis fritidspedagogens pedagogiska planeringstid upptas av planering för 

arbetsuppgifter under skoldagen.

De likheter och skillnader som författaren kom fram till under sin studie kunde främst relateras till 

skolans organisation och styrning samt hur personalfördelningen och de tidsmässiga resurserna 

fördelades mellan fritidshemmet och skolan. Samtliga fritidspedagoger i studien upplevde att 

möjligheterna att påverka sitt arbete i fritidshemmets verksamhet hade minskat på grund av mindre 

resurser. 
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Många av fritidspedagogerna upplevde skoltiden som otydlig gällande hur man skulle arbeta och 

vad uppgifterna skulle innehålla. Fritidspedagogerna ville tydliggöra samverkansuppdraget under 

skoltid så att deras arbete även innefattade fritidspedagogik.

Hotad yrkesidentitet

Monica Hansens avhandling Yrkeskulturer i möte - läraren, fritidspedagogen och samverkan (1999) 

undersöker hur lärare och fritidspedagoger ser på sin egna och varandras yrkesroller samt om 

yrkesgruppernas identitet och samverkan. Hansen menar på att fritidspedagogernas arbete under 

skoltiden inte problematiserats tillräckligt samt att det är förödande för fritidspedagogens 

yrkesidentitet att få agera utfyllnad genom att ta de arbetsuppgifter som ingen annan har tid med. 

Trots problematisering anser författaren att fritidspedagogen har en plats i skolan, däremot behöver 

arbetsuppgifterna förtydligas och samtidigt erkännas av de andra i arbetslaget. Att förstärka 

fritidspedagogens utbildning med praktiska och estetiska ämnen menar Hansen är fel väg att gå. 

Dels skulle då fritidspedagogerna bli en billigare konkurrent till de lärare som gått flera terminer på 

exempelvis musikhögskola. Den främsta anledningen enligt Hansen är däremot att:

”en sådan strategi är att man därmed riskerar att tappa bort det som i min studie 

framstår som fritidspedagogens egentliga kompetens: att arbeta med grupprelationer, 

med barnens övergripande sociala och allmänna utveckling och att arbeta i prakiska 

och konkreta sammanhang med barns lärande.” 

(Hansen. 1999, s. 358) 

Hansens förslag till en framtida utveckling av fritidspedagogens arbete under skoltiden är istället att  

på ett ännu mer uttalat och tydligt arbetade med grupprelationer och social utveckling som 

huvuduppgift. Detta eftersom samhället och näringslivet idag ställer allt högre krav på att kunna 

samarbeta samt att hantera sociala relationer vilket skolan har ett ansvar i att utveckla hos eleverna.

Betydelsen av icke-kognitiva förmågor

Skolverkets undervisningsråd Mats Björnsson kom 2013 med rapporten Betydelsen av icke-

kognitiva förmågor. Rapporten menade på att det under senare år kommit fram en hel del forskning 

om vilka egenskaper och förmågor som ger framgång senare i livet. Under lång tid har mätning av 

kognitiva förmågor exempelvis olika intelligenstest samt etablerade kunskapstester varit i fokus.  
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Många studier visar nu att de icke-kognitiva förmågor, exempelvis självdisciplin, motivation och 

samarbetsförmåga, har lika stor eller tillochmed större inverkan på hur det går för individer senare i 

livet vad gäller utbildning, arbete, hälsa och kriminalitet. Hur man arbetar i skolor med relationer, 

arbetsvanor och attityder har alltså visat sig kunna ha en betydande effekt för individ, ekonomi och 

samhälle. Däremot hamnar dessa rapporter i bakgrunden i debatter och utvärderingar då fokus i 

samhället ligger på mätningar av andra kunskaper. (Björnsson 2013)

Internationellt har frågan om vilka kompetenser som är viktiga i arbetsliv, privatliv och samhälle 

och som samtidigt rör skolans uppgift uppmärksammats. Länder som Irland och Nya Zeeland har 

under de senaste åren infört kompetenser och nyckelfärdigheter i undervisningen för att ge mer 

utrymme åt de icke-kognitiva förmågorna. Även länder som Singapore och Sydkorea har infört 

nationella initiativ som allmänt syftar till att tonar ner eller komplettera lärandet i bla matematik 

med ämnen där kompetenser är drivkraften. Det kan tex innebära arbete med praktiska och kreativa 

arbetsuppgifter, arbete i grupp, mångkulturell medvetenhet samt självkänsla. (ibid 2013)

Björnsson menar att forskningen är intressant ur ett skolperspektiv eftersom den synliggör en del av 

skolans uppdrag som är mindre uppmärksammade. Forskningen kan även hjälpa till genom att peka 

åt vilket håll skolan skulle kunna rikta sina resurser för att bli mer effektiva (ibid 2013).

Som bidrag till min forskning så stärker den här rapporten bilden av att skolan bör bredda sitt sätt 

att undervisa från fokuseringen på resultat till utveckling av individen tex genom att låta 

fritidspedagogiken få ett större utrymme under skoldagen.
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Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att utgå ifrån fenomenologin.

Inom fenomenolgin utgår man från ett specifikt fenomen och specifikt hur individen upplever 

fenomenet. På så sätt är det en speciell ingång till vetenskapen. Med upplevelsen av ett fenomen 

menar Andrzej Szklarski i en artikel publicerad för nordisk psykologi 2013 att den fenomenologiska 

ansatsen i studier fyller ett tomrum i det kvalitativa forskningsfältet genom att använda sig av själva 

upplevelsen från en individ.

Fenomenologin 

Fenomenologin beskriver fenomen. Fenomen betyder: Det som visar sig direkt för medvetandet, 

däremot visar sig inte vetenskapens föremål direkt för exempelvis forskaren. Därför behöver 

exempelvis forskaren i det här fallet möta fenomenet hos flera individer som upplever samma sak 

för att kunna få en bredare bild och kunna söka faktorerna bakom fenomenet. Inom fenomenologin 

är man intresserad av hur världen upplevs ur en förstahandsupplevelse, dvs hur en enskild person 

upplever världen. Fenomenologen menar vidare att medvetandet är intentionellt genom att det inte 

spelar någon roll vad som visar sig för medvetandet eftersom medvetandet alltid har en förkunskap 

som tolkar föremålet. På så sätt går det inte att skilja världen från det medvetande som upplever det 

själv, eftersom fenomenologin beskriver hur välden upplevs för den enskilda människan 

(Hyyldgaard 2006). 

Det var Edmund Husserl (1859-1938) som i slutet av 1800-talet anlade riktningen för 

fenomenologin då han menade på att vi alltid har med oss en erfarenhet eller tolkning av det vi ska 

erfara och vetenskapens uppgift måste vara att beskriva en fördomsfri beskrivning av det som sker. 

(Brinkjaer & Höyen, 2011) Med livsvärldsbegreppet, som används inom fenomenologin, menas att 

allt vi upplever i världen möter vi med våran kropp. Det betyder att alla som upplever världen gör 

det ur sitt eget perspektiv utifrån sin egen kropp och det gör att vi alla upplever världen på olika 

sätt. (Brinkjaer & Höyen, 2011)
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Att undersöka fenomenologiskt 

För forskningen genom fenomenologin blir det en utmaning att filtrera bort de tolkningar som 

forskaren själv redan besitter när hen undersöker en upplevelse av något, för att på så sätt förbise 

för att kunna se vad som är kärnan i fenomenet. (Hyyldgaard, 2006)

I sin bok Vetenskapsteori för lärarstudenter (2013) beskriver författarna Brinkjaer & Höyen de fyra 

stegen som det i en fenomenologisk metod innehållet nämns. Det första steget kallas för epoché. 

Här utmanas forskaren i att bli transparent med sig själv och släppa de förkunskaper och teorier som 

hen har om själva fenomenet som ska undersökas. På så sätt kan även en utveckling komma att ske 

hos forskaren som till viss del kommer kunna se fenomenets faktorer med nya ögon, känslor och 

förutsättningar. Författarna problematiserar däremot epochén som moment eftersom det är svårt att 

stänga ute all sin erfarna förförståelse.

Det andra steget i den fenomenologisk metod är den fenomenologiska reduktionen. Här letar 

forskaren efter den process som gör fenomenet synligt genom att beskriva tingen som de framstår 

innan de hamnar i en teoretisk kontext.

Det tredje steget handlar om att strukturellt beskriva fenomenet med syftet att nå nya insikter och 

erfarenheter genom att:

- Systematiskt variera de möjliga strukturerna bakom texten. 

- Söka de faktorer som kan förklara fenomenets existens. 

- Fundera över de strukturer som framkallar känslor eller tankar i anknytning till fenomenet. Tex 

tidens struktur, platsen, materialet osv. 

- Hitta exempel som illustrerar dessa strukturella teman samt beskrivningen av fenomenet. 

Den fjärde delen handlar om att komma fram till en samlad beskrivning av fenomenet vilket 

problematiseras av författarna, som jag även var inne på tidigare, då beskrivningen sker utifrån en 

viss forskare eller student. 

Alfred Schutz (1899-1959) räknas som en av de som utvecklade grunden till den moderna 

samhällsvetenskapliga fenomenologin. I boken Den sociala världens fenomenologi (1999), som är 

en bok med utvalda texter från Schutz mellan 1944-1964, så beskriver författaren det sociala mötet  
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och dess struktur. Schutz menar att medmänniskor är ömsesidigt delaktiga i varandras upplevelser 

genom att de tolkar varandras sätt i mötet genom att iaktta hur den andres sätt att gå, hens minspel 

och energinivå. Dessa faktorer påverkar på så sätt mötet som sker när exempelvis två personer är i 

ett rum som innehåller objekt av gemensamma intressen. Det blir som en form av kommunikation 

baserad på hur man tolkar varandras upplevelse av vad den andre tänker.

Att just undersöka hur lärare i fritidshem upplever skoldagen som del av sin arbetsdag är intressant 

med en fenomenologisk ingång. Hur upplever yrkesgruppen skoldagen som fenomen och vilka 

faktorer anser de själva är styrande av deras arbetstid under skoldagen? Går det att urskilja likheter 

mellan deras upplevelser? 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med min undersökning är att komma så nära verkligheten som möjligt när det gäller hur 

lärare i fritidshem upplever skoltiden som en del av sin arbetsdag. Jag är övertygad om att deras 

upplevelser kan ge nyttig information om arbetet under skoltid, som kan vara till nytta för framtida 

fritidslärare men även öppna upp för diskussion om hur arbetet under skoltid skulle kunna se ut.

Min specifika frågeställning som jag vill nå hos mina informanter är:

- Hur upplever de som lärare i fritidshem skoltiden som en del av sin arbetsdag? 

- Vad styr fritidslärarnas arbete?
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Undersökningsmetod 

Jag har genomfört en kvalitativ undersökning genom att i mina intervjuer delvis använda mig av 

öppna frågor för att informanten ska få svara utifrån hens egna upplevelse. Patel & Davidsson 

beskriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder (2011) att i en kvalitativ metod behöver 

forskaren vara öppen för informantens svar vilket innebär att svaren inte kan vara färdigformulerade 

av forskaren själv. Forskaren har heller inte rätten att bestämma vilket svar som är rätt eller fel i 

frågan utan svaret baseras på själva upplevelsen. 

Insamlingen av mitt arbetes data skedde via telefonintervjuer. Jag ansåg att det fanns en fördel med 

att göra intervjuer då jag gavs möjlighet att följa upp med följdfrågor utfall informanten var osäker 

på frågan. Det gavs även möjlighet till ytterligare aspekter i svaret som tex tonläget eller om jag 

upplevde en energiförändring hos den intervjuade som kunde leda till en följdfråga. Min strävan var 

att vara tydlig med att jag värderingsfritt undersökte hur lärare i fritidshem i arbetar under skoltiden. 

En del i mitt förhållningssätt genom hela intervjun var att jag hela tiden försökte vara medvetet 

neutral under intervjun för att minimera risken att påverka svaren hos den intervjuade. Som ett 

resultat av det förhållningssättet har jag en förhoppning över att datan blev så nära verkligheten som 

möjligt. Ytterligare en svårighet i själva intervjuandet var annars att försöka lägga bort mina egna 

åsikter, dvs. hur mina åsikter inte fick skapa följdfrågor utan att det skulle vara informanternas 

upplevelser och uppfattningar som skulle ges det utrymmet. Under intervjuernas gång så 

antecknade jag vad informanterna berättade. Efteråt, när intervjun var färdig så skrev jag rent 

anteckningarna så intervjun fanns i sin helhet. Dessa intervjuer blev således min data för arbetet 

som jag läste igenom flertalet gånger. Jag letade efter likheter och skillnader hos informanternas 

svar för att kunna hitta vilka fenomen som existerar utifrån fritidslärarnas upplevelse av arbetet 

under skoltid.

Urval 

Jag begränsade urvalet i min undersökning till en av de yrkestitlarna som har sin plats på 

fritidshemmet. Förutom lärare i fritidshem är även fritidspedagog, barnskötare samt personal utan 

pedagogisk utbildning vanligt förekommande yrkeskategorier bland de som arbetar på 

fritidshemmen. 
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Lärare i fritidshem som jag har fokuserat på är säkerligen den yrkesgrupp som är minst 

representerad av yrkesgrupperna i den kommun jag gör min undersökning då det endast fanns åtta 

stycken anställda i kommunen. Av de åtta så upprättades aldrig någon kontakt med två av dem 

medan en tackade nej till deltagande i undersökningen. Anledningen till att jag ändå valde just 

lärare i fritidshem är för att jag själv utbildar mig till lärare i fritidshem och kommer att tillhöra 

kategorin lärare i fritidshem som examinerad. Urvalet av en kommun var delvis av den anledningen 

att samtliga lärare i fritidshem skulle utgå från en och samma gemensamma arbetsbeskrivning. Det 

visade sig däremot att kommunen saknade en arbetsbeskrivning för lärare i fritidshem. 

Etiska överväganden 

I mitt arbete har jag tagit hänsyn till de fyra huvudkrav Vetenskapsrådet hänvisar till i sin text 

Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002). Nedan följer 

min arbetsgång gällande etiken i mitt arbete. 

Via e-post kontaktade jag kommunen där mina informanter arbetar. Min första kontakt med 

informanterna var med kommunen jag genomförde min undersökning i. Avsikten var att få reda på 

hur många lärare i fritidshem som är anställda i kommunen samt på vilken skola de arbetar på. 

Kommunen svarade med namn och e-post till samtliga lärare i fritidshem anställda i kommunen. 

Nästa steg blev min första kontakt med informanterna. Jag skickade e-post till alla potentiella 

informanter där jag förklarade vad det var jag skulle undersöka, hur lång tid intervjun skulle ta att 

genomföra samt om de kunde tänka sig att delta.  

Vid första telefonkontakten blev informanterna informerade om arbetets etiska överväganden. Min 

ambition var att komma så nära deras verklighet som möjligt genom att värderingsfritt söka efter 

deras upplevelse och funderingar utifrån mina frågor, för att använda datan som en del i min 

forskning och ingenting annat. Inom vetenskapens forskningsetiska principer kallas det för 

informationskravet. Genom att ändra deras namn och utelämna vilken kommun de arbetar så 

omöjliggör jag en eventuell identifiering av utomstående.  
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Den principen nämns som konfidentialitetskravet i nämnda text. Jag informerade även 

informanterna om Nyttjandekravet som innebär att insamlad data samt uppgifter om personerna 

endast får användas till mitt arbete. Avslutningsvis tillämpades även samtyckeskravet som innebär 

att informanten behövde godkänna sitt deltagande i intervjun samt ha möjlighet att avbryta den när 

som helst.  
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Resultat

Resultatet av den insamlade datan visar att informanternas enskilda upplevelser har 

beröringspunkter liknande de andra informanternas upplevelse. Dels är det samarbetet med 

klassläraren dvs. tiden som benämns som samverkan. Planeringstid och arbetsbelastning är 

ytterligare faktorer som har stor påverkan på informanterna. Majoriteten av informanterna skulle 

även vilja arbeta på ett mer samverkande sätt under skoltiden. 

Vad är Samverkan? 

Gemensamt för samtliga informanter var att de under skoltiden är knutna till en klass som de 

samverkar med. När man som fritidslärare samverkar innebär det att fritidsläraren arbetar med en 

klass tillsammans med den undervisande klassläraren. Hur samverkan ser ut i praktiken är olika från 

kommun till kommun och rentav från skola till skola. Hadar Nordin är fritidspedagog och författare, 

i sin bok Fritidspedagogik (2013) beskriver Nordin bl.a. hur samverkan mellan skola och fritidshem 

oftast ser ut i dagens skola. Nordin menar att det går att urskilja tre tydliga generella modeller av 

hur samarbetet mellan skola och fritidshem i form av samverkan ser ut:

- Integrationsmodellen innebär att fritidsläraren under skoltiden befinner sig med den klass som 

hen är knuten till. Fritidsläraren är en del av undervisningen i klassrummet genom att stötta 

läraren, enskilda elever eller små grupper under lektionens gång. I denna modell är det skolan, 

dvs. klassläraren som styr när, vad och hur fritidsläraren ska arbeta under skoltid. Nordin menar 

att när arbetet är upplagt enligt följande modell så hamnar själva fritidspedagogiken, som en del 

av det pågående lärandet, i bakgrunden även hos fritidsläraren.  

- Segregationsmodellen innebär att fritidsläraren och klassläraren värnar om sina egna 

verksamheter. I denna modell planerar fritids- och klasslärarna sällan med varandra och det finns 

ofta spänningar mellan de olika yrkesgrupperna som cementeras ytterligare av att de värnar om 

sina egna verksamheter. Under skoltiden så ansvarar fritidsläraren för grupper där innehållet kan 

vara skapande, gruppstärkande övningar eller rörelse i olika former. Även om arbetet sker utifrån 

läroplanen så uteblir det pedagogiska mötet mellan de olika synsätten och då även möjligheten 

till att nå gemensamma mål vilket leder till att ingen verksamhet berikar den andre. 
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- Samverkansmodellen innebär att fritids- och klassläraren som arbetar med klassen under skoltid 

har en dialog och gemensam planering där de olika kompetenserna ligger till grund för arbetet. 

Fritidspedagogiken kan då användas genom att hitta olika ingångar till lärandet som skiljer sig 

från skolans. Genom att arbeta med elevernas processer mot skolans mål kan fritidspedagogiken 

hjälpa eleverna i deras lärande genom andra pedagogiska vägar än det lärande som sker i 

klassrummet. 

Informanternas upplevelse av samverkan 

Samverkan för informanterna i den kommun jag har undersökt skedde i samtliga fall 

med ett liknande upplägg. Utformningen av arbetet tog sin form genom att fritidslärarna 

under skoltiden befann sig i klassrummet under lektionerna, två av informanterna 

förklarar: 

Maria: På förmiddagen har vi ju samverkanstid. Då är man inne i sin klass och hjälper 

till som resurs, alltså hjälper elever med uppgifter och stöttar läraren liksom.

Tom: Man kan säga att jag är i klassen som samverkare mellan 8-14. Jag har min egna rast i den        

tiden också och sånt men annars är jag inne i klass hela tiden.

Samtliga informanter fick svara på frågor där jag strukturerat samlade in hur många minuter i 

veckan de gjorde olika arbetsuppgifter som stöd i att ge mig översikt över hur deras arbetsram 

under skoltiden såg ut. En fråga som rör samverkan löd: Hur många minuter i veckan arbetar du 

med klassen ur ett fritidspedagogiskt perspektiv? Det vill säga med alternativa vägar till lärandet än 

det som vanligtvis sker i klassrummet. Här svarade samtliga informanter noll minuter, två 

informanter utvecklade sina svar enligt följande: 

Tom: Det är mer då att läraren kanske har ute-matte och jag är med på det också. Men inget som 

jag själv har om det är det du undrar?  

Julia: Nej, det utrymmet finns inte för mig.  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Gällande gemensam planeringstid med klassläraren så är det två av informanterna som har 45 

minuter i veckan medan de andra inte har någon tid alls avsatt: 

 

Tom: Vi har ingen avsatt tid alls. Varannan vecka har vi möte i team men då finns det knappt tid för 

att sitta själva så det blir mycket planering i korridoren när vi möter varandra. 

Sammanfattning

Min undersökning visar att kommunens samtliga kommunalt anställda lärare i fritidshem har en 

klass som de samverkar med under skoltiden. Samverkan sker, enligt Nordins tidigare beskrivna 

segregationsmodell, på ett sätt där fritidsläraren stöttar eleverna och läraren utan att 

fritidspedagogiken som lärandeform får utrymme i undervisningen. Förutsättningarna för 

samarbetet mellan fritidslärare och klasslärare upplevs begränsad av de informanter som saknar 

någon form av planeringstid tillsammans med klassläraren. 

Arbetet under skoltid

Eftersom jag med hjälp av fenomenologin undersöker hur fritidslärarna upplever skoltiden som en 

del av sin arbetsdag så var en naturlig fråga i undersökningen vad informanterna upplevde som 

utvecklande med arbetet under skoltid. Anledningen till att svaren och upplevelserna är varierande 

tolkar jag som att informanterna dels arbetar på olika sätt samt har olika förutsättningar. Dels tolkar 

jag svaren med hjälp av min erfarenhet och dels med hjälp av livsvärldsbegreppet. 

Livsvärldsbegreppet inom fenomenologin syftar på att alla individer möter situationerna utifrån sin 

egen kropp och förkunskap. Med stöd av livsvärldsbegreppet kan jag exempelvis tolka informant 

Gunnars svar om vad han upplever som det utvecklande under skoltiden:  

 

Gunnar: Samarbetet med klassläraren! Jag är ju gammal lärare så jag vet ju hur man gör. Det här 

är ett arbete jag klarar av! Att dessutom vara två lärare i klassen är perfekt, sen fungerar vi väldigt 

bra tillsammans, jag och läraren.

Med förflutet som klasslärarare i många år har Gunnar sin egen en förkunskap om med vilket 

förhållningssätt fritidsläraren arbetar under skoltid. Det är Gunnars förkunskap och på det sättet han 

har format sin syn på uppdraget som fritidslärare.  
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Att tillsammans samverka med läraren som ytterligare en lärare genom att arbeta som läraren gör. 

Att Gunnar och klassläraren har ett liknande synsätt på hur fritidslärarens arbete ska formas samt 

har tid varje vecka för att planera deras samarbete tolkar jag som en anledning till ett fungerande 

samarbete mellan dem. 

Informanterna Kim och Julia har båda två en kritiskt upplevelse till hur de får arbeta under 

skoltiden. Deras egna upplevelser av arbetet under skoltid tyder även på en viss frustration hos de 

båda: 

 

Julia: Ibland står jag bara och kollar på i klassrummet.. Min kompetens används ju inte. Nej jag 

har inget som jag känner är utvecklande.  

 

Kim: Det sociala är så lågprioriterat. Det som jag är utbildad för känns mindre viktigt. Det finns 

ingen tid för det i undervisningen liksom. Nej det är inget som jag känner är utvecklande under 

tiden i skolan.  

Till skillnad från Gunnar så verkar varken Kim eller Julia ha liknande synsätt på deras uppdrag 

under skoltid som klassläraren eller skolans ledning för den delen. I deras fall leder arbetet under 

skoltid till en frustration där de upplever att deras kompetens inte används. Informanterna Maria 

och Tom upplever delar av skoltiden som utvecklande:  

 

Maria: Att få vara behjälplig. Att få en elev att förstå ett mattetal tex. Det är utvecklande för mig.  

Tom: Att få undervisa klassen är utvecklande, jag har ju det i min utbildning så jag gör gärna det 

när det passar eller behövs. Det kan vara ett visst område som jag kan mycket om eller så.  

Sen är det utvecklande att lära sig hantera och hjälpa elever på olika sätt. 

Maria och Toms upplevelser om det utvecklande arbetet under skoltiden är mer positiva då de 

verkar uppskatta arbetet i klassrummet samt att de med klassläraren har en mer samstämd syn på 

hur fritidsläraruppdraget är upplagt.  
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Till skillnad från Julia och Kim så uttrycker varken Maria, Tom eller Gunnar att deras kompetens 

inte används men däremot uttrycker de alla tre istället att de upplever en hög arbetsbelastning i 

arbetet vilket varken Julia eller Kim gör:  

 

Maria: Att hela tiden behöva gå runt och släcka bränder med alla konflikter som händer på raster 

och sånt, det tar mest energi från mig av allt.  

Gunnar: Vissa elever hänger ju inte med i undervisningen, dom skulle behöva en annan skolform.  

Storleken på klassen är besvärlig också, den är alldeles för stor. Det här med att vara fritidslärare 

är ett arbete som kräver mycket av dig, ett monsteruppdrag! Det är svårt att hitta en bra 

arbetsbelastning, helt klart.  

Tom: För mig är det jobbigt att känna att jag inte räcker till. Jag skulle behöva mer tid för att hinna 

möta upp föräldrar och hinna ha en bättre kontakt med hemmen. 

Sammanfattning 

Min tolkning av svaren är att den egna synen på fritidslärarens uppdrag under skoltid har stor 

betydelse för hur informanten upplever skoltiden som positiv eller negativ ur ett perspektiv där 

yrkesidentiteten är i fokus. Utvecklande upplevelser under skoltiden handlar om samarbete med 

klassläraren samt möjligheten att få undervisa eller göra skillnad. Det är bara en informant som 

nämner att det ”är utvecklande att lära sig att hjälpa elever på olika sätt” vilket i mina ögon skulle 

kunna vara ett fritidspedagogiskt lärande. Upplevelsen av att kompetensen inte används tolkar jag 

som att den ger en viss frustration i att vara mindre viktig i sammanhanget. 

Informanternas vision om arbetet under skoltid 

När informanterna själva fick möjligheten att beskriva hur de skulle vilja förändra sitt egna arbete 

under skoltiden så beskrev de enligt följande:  

Maria: Jag skulle vilja att jag fick jobba mer praktiskt med halvklass under tema-arbeten och sånt.  

Kim: Att det var ett bättre samarbete med läraren så att jag kunde få använda min kompetens som 

lärare. 
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Julia: Jag skulle vilja ha estetiska lärprocesser med eleverna, det är nått jag brinner för. Jag skulle 

också vilja kunna lägga ett större fokus på värdegrundsarbetet under skoltid istället för att bara 

finnas till i klassrummet. Ge elever chans att lära på andra sätt än klassrummet också, det är min 

vision. 

Gunnar: Jag vet inte om jag skulle vilja ändra på något men jag är trött på eftermiddagen så det 

skulle vara att jag kunde hitta en bättre balans över hela dagen kanske då.  

Tom: Det skulle vara att vi hade ytterligare en pedagog till klassen, eller i laget menar jag. Då 

skulle vi kunna rotera så vi hinner med allt som behövs göras för fritids utan att eleverna i 

klassrummet blir negativt påverkade. Då skulle vi hinna dokumentera, planera, följa upp och 

förbereda ordentligt. 

Sammanfattning 

Min tolkning av fritidslärarnas visioner för arbetet under skoltid är att de flesta av informanterna har 

en bild av fritidsläraruppdraget som en mer betydande roll under skoltiden än vad de själva 

upplever att de får utrymme för. Det handlar om hur de får jobba med eleverna samt att det råder en 

viss överbelastning i arbetet under skoltid som kan leda till att fritidshemmets verksamhet på 

eftermiddagen inte får den tid i förberedelse och planering som verksamheten behöver.
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Diskussion & slutsatser

Metoddiskussion 

Mitt val att begränsa min undersökning till yrkesgruppen lärare i fritidshem i en kommun ledde till 

att jag aktivt sökte kontakt med specifika individer. Om undersökningen hade varit större och 

innefattat betydligt fler möjliga informanter så hade jag eventuellt behövt att söka informanter på ett 

mer opersonligt plan. Uppskattningsvis hade den informantsökningen kunnat lett till att flera 

arbetande inom fritidshemmet med mer tydliga åsikter anmält sitt intresse till undersökningen och 

resulterat i ett annat resultat än vad jag kommit fram till. Jag har fångat mina informanters 

upplevelser även om deras arbete under skoldagen kan vara helt olika från andra skolor i 

kommunen. En observation av informanterna hade kunnat lett till en ännu djupare analys av 

undersökningen. Däremot hade då min uppfattning av observationerna spelat en större roll och det 

skulle kunnat gjort att undersökningen tappat fokus från informanternas upplevelse. Jag kan 

däremot dra vissa generella slutsatser gällande den undersökta kommunen om hur lärare i 

fritidshem upplever skoldagen samt hur de arbetar under skoldagen. 

Förslag till vidare forskning 

Frågor som växt fram inom mig under arbetsprocessen med uppsatsen är hur andra inom skolan ser 

på samverkan och fritidslärarnas arbete under skoldagen. 

Vad är rektorernas upplevelse av fritidslärarnas arbete under skoltiden? Hur upplever klasslärarna 

samverkan med fritidslärare? Vilka förväntningar har vårdnadshavare på fritidslärarnas arbete under 

skoltiden? 

Resultatdiskussion 

Jag har i mitt arbete fått tagit del av hur fritidslärare arbetar och hur de upplever sin arbetsdag under 

skoltiden. Som tidigare beskrivet av Brinkkjaer & Höyen (2013) så består arbetsprocessen av en 

fenomenologisk undersökning delvis av att fånga in vilka processer som gör fenomenet synligt. 

Genom intervjuerna har jag fått tagit del av känslomässiga processer utifrån informanternas 

upplevelser. Känslor som uppstått när informanterna exempelvis upplevt att de inte riktigt räckt till i 

sitt arbete men även de känslor som framkallats ur ett fungerade samarbete med klassläraren.  
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Två informanter beskrev exempelvis en liknande negativ bild under intervjuerna där de båda 

beskrev det som frustrerande att stå bredvid och känna att de inte har det utrymme de önskade i 

undervisningen under skoltid. Även om det bara var dessa två av informanterna som uttryckte sitt 

missnöje med själva rollen som fritidslärarna hade under skoltid så var det gemensamt för dem alla 

att de hade en annan vision av av hur upplägget under skoltid skulle kunna se ut.  

Jag har genom min fenomenologiska undersökning kommit fram till att strukturen för fritidslärarnas 

arbete under skoltid påverkar informanternas upplevelse av arbetsdagen under skoltid negativt. På 

ett liknande sätt som Birgit Andersson kom fram till i hennes avhandling så fanns en vision från 

mina informanter att arbetet under skoltid kunde se annorlunda ut. 

Den rådande strukturen för fritidslärarna är att de samtliga arbetar i ett klassrum under skoltid 

tillsammans med undervisande klasslärare. Däremot ges begränsade förutsättningar för ett 

samarbete med klassläraren i form av planeringstid för att kunna samverka. Hur fritidsläraren ska 

samverka med klassläraren är upp till varje skola att avgöra vilket i min undersökning visar sig flera 

gånger ha utgången att fritidsläraren då arbetar i en stöttande position till klassläraren. Strukturen 

påminner en hel del om den struktur som Monica Hansen beskrivit och problematiserat i sin 

avhandling. Hansen menar att fritidslärarna inte bör fungera som utfyllnad under skoltiden utan 

snarare få ett en mer uttalad arbetsform med fokus på grupprelationer och social utveckling hos 

eleverna (Hansen 1999).  

Det var ingen av informanterna som under skoltiden samverkade på ett sätt där fritidslärarens 

specifika kompetens nyttjades. Vad kommer bli av med de nyutbildade fritidslärare som kommer ut 

med ett fritidspedagogiskt synsätt på uppdraget under skoltiden och möts av en annan verklighet? 

En verklighet som i min undersökta kommun betydde att du som fritidslärare inte arbetade en enda 

minut med ett fritidspedagogiskt lärande under skoltiden. Till en verklighet där fritidsläraren Line 

Isaksson i sitt tidigare nämnda blogginlägg beskrev att det inte heller finns förutsättningar för 

landets fritidslärare att bedriva den verksamhet som står beskriven i läroplanen. 

Den integrerande samverkan

Behövs ens fritidspedagogiken under skoltid? Utbildningen till grundlärare mot fritidshem 

innefattar även ämnesundervisning i praktiskt ämne. Är det en lösning för de fritidslärare som 

upplever att kompetensen inte används? Att undervisa i ett praktiskt ämne under skoltid, vilket 

tidigare nämnda Monica Hansen (1999) tidigare problematiserade?  

      28 



Det kan mycket väl vara så att det gynnar fritidslärarens arbetssituation under skoltid men gynnar 

det verkligen lärandet hos eleverna eller går eleverna miste om viktig kunskap om hur eleverna 

själva lär på bästa sätt samt annan viktig kunskap inför livet?

Vad händer i de fall där samverkan sker enligt Nordins modell med integrerat samarbete med 

klassläraren? Eleverna i klassen får rent generellt sett mer direkt stöd med uppgifterna då det är två 

lärare som aktivt arbetar med samma uppgift på liknande sätt. Självklart gynnar den arbetsmodellen 

lärandet som sker i klassen men det finns också en risk med modellen att de elever som har svårare 

med den traditionella inlärningen i klassrummet förlorar sina möjligheter att lära på ett mer 

praktiskt eller situationstyrt tillvägagångsätt. En informant berättade under intervjun att det mest 

frustrerande under skoltiden var bl.a. de elever som inte hängde med i undervisningen, som kanske 

rentav borde gå i en annan skolform. Jag personligen har varken kännedom eller kunskap om 

eleverna i fråga men vill problematisera situationen genom att påstå att om man fokuserar på att lära 

ut på det ena sättet av de två pedagogiska metoder som skolan i regel erbjuder, så är jag inte 

förvånad över att vissa elever inte hänger med då elever lär på olika sätt. Skulle exempelvis 

fritidslärarna haft möjlighet att komplettera arbetet med fritidspedagogik eller arbeta med icke-

kognitiva förmågor som Björnsson (2013) lyfter fram som viktig kunskap så skulle dessa elever 

kunna stärkas ändå. Det positiva med integrerad samverkan skulle kunna vara att elever i behov av 

särskilt stöd under lektioner får det stöd som de behöver. När det däremot sker på bekostnad av att 

fritidspedagogiken förlorar sitt utrymme i samverkan eller om det gör att fritidsläraren tappar 

värdefull tid inför eftermiddagens verksamhet och dess olika beståndsdelar, har jag svårt att se den 

övergripande positiva funktionen. Precis som Monica Hansens förmedlar i sin avhandling 

Yrkeskulturer i möte - läraren, fritidspedagogen och samverkan (1999) så blir det snarare så att 

fritidsläraren utnyttjas för att fylla ett tomrum som uppstått i skolans organisation istället för att 

möta elevernas lärande med sin specifika kompetens. 

Avslutande kommentar 

Min slutsats efter det här arbetet som jag genomfört är att fritidslärarens roll under skoltid behöver 

få en tydligare beskrivning i hur fritidsläraren ska samverka. Skolverket har själva påvisat 

betydelsen av icke-kognitiva förmågor i sin rapport (2013) där inlärandet och reflekterandet av 

sociala förmågor och färdigheter visar sig kunna ha lika mycket, om inte mer betydelser för 

individen senare i livet.  
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Samtidigt visar min undersökning att i den använda kommunen så ges det inte förutsättningar för att 

arbeta med varken elevers individ- och grupprocesser eller genom en samverkan där fritidslärarens 

kompetenser kommer nyttjas trots att det finns specifikt utbildad personal i klassrummet. Fokus 

behöver hamna på hur olika lärare tillsammans kan erbjuda eleverna en ännu rikare undervisning? 

Hur kan olika kompetenser användas så att elevernas lärande och utveckling ges bästa 

förutsättningar? Eller är jakten på mätbara resultat så stor redan hos barn som precis börjat skolan 

så att det anses acceptabelt att bortse från lärandet samt utvecklingen av förmågor och färdigheter 

som visat sig ha stor betydelse senare i livet?
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor. 

Utbildningsår: 

Arbetsplatser som lärare i fritidshem? 

Har du några övriga uppdrag i skolan? 

Är du knuten till en klass? 

Hur många min i veckan planerar du tillsammans med klassläraren? 

Hur många min i veckan är du i klassrummet /vecka? 

Hur många av de min skulle du säga att du är du med som en del i klassens pågående undervisning? 

Hur många av de min arbetar du med klassen ur ett mer fritidspedagogiskt perspektiv? (Alternativa 

vägar till lärandet än klassrummet/ praktiskt/ Informellt/) 

Hur många minuter arbetar du med elevernas värdegrundande förmågor under skoltid? (empati, 

kommunikation, respekt) 

Hur många minuter i veckan har du planering enskilt? 

Planering med fritids-laget? 

Hur mycket tid i veckan har du för ped-utvecklingstid? (Tid som syftar till att utvärdera både 

undervisningen på fh och verksamheten. Läsa forskning, ta till sig nya arbetsmetoder samt tid för 

reflektion.) 

Hur tolkar du ditt uppdrag under skoltid? 

Vilka möjligheter har du för att påverka ditt arbete under skoltid? 

Vad upplever du som utvecklande med arbetet under skoltid? 

Vad upplever du som frustrerande med arbetet under skoltid? 

Konflikter inom dig i ditt arbete under skoltid? 

Din vision? 

Arbetsbeskrivning? 

Komplettera skolan? 
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Bilaga 2. E-post till potentiella informanter. 

Hej Xxxx! 

Jag heter Filip och håller på att utbilda mig till lärare i fritidshem på Södertörns högskola. Som en 

del i mitt självständiga arbete vill jag undersöka hur Xxxx kommuns lärare i fritidshem arbetar 

under skoltid. 

Jag är nyfiken på hur du arbetar under skoltiden samt hur du upplever just den tiden som en del av 

din arbetsdag. För att genomföra undersökningen skulle jag vilja intervjua dig via telefon. Jag 

uppskattar att intervjun tar ca 15min. 

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp för mig? 

Bästa hälsningar, 

Filip Lagerlund 

073-Xxxx 
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