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Abstract 

 
Title: We´re in the same boat, why aren’t we rowing in the same direction? 

An essay about different views within the recreation centre, and how a consensus with an 

intercultural perspective can be achieved 

Author: Maria Lavesson Hjortzberg 

Mentor: Joakim Svartheden 

 

This study is based on a self-experienced dilemma in which I find it difficult to understand why 

a colleague and I do not have similar views on the professional practice of the recreation centre 

and its staff. A conflict ensues because I fail to understand him when he articulates everything 

that he perceives to be wrong with our recreation centre.   

 

The purpose of my study is to explore how different views on learning and professional practice 

can be understood, how this discrepancy affects the pupils of the recreation centre and if an 

intercultural perspective can be used to achieve a consensus. These are also the questions posed 

in this study. The method I have chosen is that of scientific essay with a hermeneutic and 

phenomenological approach and an intercultural perspective.  

 

I find several possible answers to these questions. Among other things I conclude that different 

views on learning and professional practice may be determined by which schools of thought 

were contemporary with one’s higher education and if one considers oneself to be a recreation 

centre teacher or recreation centre staff. I discover that recreation centre teachers have 

historically been considered to have a lower status, both by themselves and by schoolteachers. 

I also conclude that pupils are, in fact, affected by a discrepancy in how the staff view learning. 

Unfortunately, I can offer no explanation as to how they are affected. I do however conclude 

that it is important for staff to be aware of this.  I suggest that a consensus, from an intercultural 

perspective, is more easily achieved if the organisation is characterized by equality, mutual 

respect, reflection and self-criticism. 

 

Keywords: recreation centre, staff at recreation centre, learning, professional practice, 

consensus, interculturalism   



Sammanfattning 
 

Titel: Vi sitter i samma båt, varför ror vi inte åt samma håll?  

En essä om skilda synsätt inom fritidshemmet, samt hur samsyn med interkulturellt 

förhållningssätt kan skapas 

Författare: Maria Lavesson Hjortzberg 

Handledare: Joakim Svartheden 

 

Denna undersökning utgår ifrån ett egenupplevt dilemma inom vilket jag har svårt att förstå 

varför jag och min kollega inte ser på fritidshemmets och fritidshemspersonalens uppdrag på 

liknande sätt. Vi hamnar i konflikt när han påtalar sin upplevelse av allt som inte är bra med 

vår fritidshemsverksamhet eftersom jag inte förstår honom.  

 

Syftet med min undersökning är att utforska hur skild syn på lärande och yrkespraktik kan 

förstås, hur denna diskrepans påverkar fritidshemseleverna, samt finna möjliga vägar till att 

skapa en samsyn utifrån ett interkulturellt perspektiv. Dessa utgör även mina frågeställningar. 

Metoden jag har valt för mitt utforskande är vetenskaplig essä och jag använder mig av 

fenomenologisk och hermeneutisk metod, samt ett interkulturellt förhållningssätt.  

 

Jag finner flera tänkbara svar på mina frågeställningar. Bland annat att en skild syn på lärande 

och yrkespraktik kan bero på vilken den rådande idétraditionen var under utbildningen samt om 

man uppfattar sig som lärare mot fritidshem eller fritidspedagog. Jag upptäcker att 

yrkeskategorin fritidspedagoger ansetts ha en lägre status historiskt, av både dem själva och 

lärare. Jag finner att eleverna påverkas av en skild syn på lärande. Tyvärr kan jag inte tydligt 

klargöra på vilket sätt. Däremot finner jag att det är viktigt att vara medveten om att eleverna 

påverkas. Jag inser även att en samsyn med ett interkulturellt förhållningssätt skapas lättare om 

verksamheten organiseras så att den är jämlik, präglad av ömsesidig respekt och uppmuntrar 

till reflektion och självkritik.   

 

 

 

 

Nyckelord: fritidshem, fritidshemspersonal, lärande, yrkespraktik, samsyn, interkulturalitet    
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Gestaltning - Å regnet, det bara öser ner… 

 

   -    Jaaaaa precis som Zlatan, hörs en ljus barnröst vråla. 

   -    Maria, Mariaaaaaa såg du?  

   -  Ja, jag såg. Härligt Johannes, bra samarbetat, svarar jag uppmuntrande medan hans 

kompisar hurrar och kramar om varandra. Regnet strilar ned och jag känner hur vätan borrar 

sig in genom mina kläder. Jag föser mitt våta hår från ansiktet, ler stort och klappar 

uppmuntrande i händerna. 

 

Det är tidig eftermiddag och jag befinner mig ute på skolgården tillsammans med en stor grupp 

fritidshemselever som spelar fotboll. Skoldagen är till ända och fritidstiden har just startat. För 

att få lite frisk luft och ny energi har jag tagit med fritidshemseleverna ut. Fotboll är framröstad 

som aktivitet och eleverna har regnet till trots samarbetat jättebra. Jag ser mig om efter min 

kollega, fritidspedagogen Christian, medan jag känner regnet leta sig in innanför mina 

överdragsbyxor. Galonkläder för vuxna känns plötsligt inte som en dum idé. Christian syns inte 

till och min blick återvänder till fotbollsplanen. Ett klafsande ljud hörs när bollen träffas av 

dyblöta skor, regnklädernas vanligtvis färgglada kulörer har försvunnit och täckts av lera som 

stänker upp. 

 

   -   Bra kämpat, Caroline. 

   -   Ohhh det var nära. 

   -   Snygg passning, Mona. 

 

I ögonvrån ser jag plötsligt Christian komma emot mig. ”Äntligen, vad bra" tänker jag, lite 

bittert. Jag är helt själv ute trots att vi har pratat om hur viktigt det är att vi befinner oss där 

eleverna är, passar våra tider och fokuserar på arbetet för att minska konflikter och skapa 

trygghet. Fotbollsplanen är just en sådan plats där känslorna ibland tar överhand och konflikter 

startar. Redan på avstånd ser jag hur Christian ser missnöjd ut och hur hans läppar rör sig. När 

han kommer närmare hör jag honom. 

   -   Barngrupperna blir bara större och större, jag hinner omöjligt se varje barn, vi hinner ju 

inte med något som vi borde göra, samtidigt som ledningen kräver mer och mer av oss. När ska 

jag få möjlighet att prata med barnen i lugn och ro? 

   -   Jag vet inte Christian, svarar jag med en suck, medan min blick fortfarande följer de 

fotbollsspelande eleverna. Ser han inte att jag är upptagen?  
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Lite surt tänker jag att det här är inte första gången Christian hellre klagar än jobbar. Tempot 

på fotbollsplanen är högt, ljusa barnröster ömsom uppmuntrar ömsom kränker varandra. Jag 

försöker så gott jag kan vara med och handleda i deras lek så den inte övergår i konflikt.  

 

Plötsligt försvinner fotbollsplanen ur mitt synfält. Christian tornar upp sig framför mig. Det 

känns som om hans ansikte bara är några centimeter från mitt och han fortsätter att prata med 

hög röst. 

   - Vi har för lite planeringstid, inga ändamålsenliga lokaler och för lite personal. 

Barngrupperna bara växer och växer och det gör kraven på oss som jobbar med. Jag vet inte 

hur länge jag orkar jobba om det är så här det ska vara.  

 

Medan Christian pratar hör jag hur stämningen på fotbollsplanen förändras och jag försöker se 

vad som händer bland fritidshemseleverna, men Christian vill inte flytta på sig. Åh nej, nu börjar 

de bråka tänker jag. Jag försöker febrilt se fotbollsplanen, men Christians kroppshydda är i 

vägen. Han fortsätter sin utläggning. 

- Jag hinner inte se varje barn och jag vet inte ens om jag hinner prata med alla dagligen, 

hur ska jag hinna med att lära dem något? Vår fritidsverksamhet är ju bara förvaring.  

 

Först känner jag hur jag förvånat möter hans blick och sedan brister det. ”Nej nu jävlar”, hinner 

jag tänka innan jag hör mig själv väsa; 

- Kan du inte bara jobba istället för att gnälla?!  

 

Christian vänder på klacken, går iväg och lämnar mig själv med elevgruppen. Lite desorienterad 

ser jag mig omkring och försöker få en överblick över situationen. Här står jag nu, mitt på 

skolgården och känner att snart bryter jag ihop. Vad hände? Är han arg på mig eller 

verksamheten? Ser han inte att jag åtminstone försöker att hitta lärtillfällen hela tiden? Tankarna 

flyger genom huvudet och regndropparna fortsätter att falla. 

   

- Hallå, Mariaaaaa! 

Jag rycks ur min mina tankar när jag tittar ned och ser Ahmed som drar mig i armen. 

- Såg du? Såg du målet? Ja ba voooom, å sen drog den i mål! 

Ahmed pratar upphetsat på om målet han just gjort i fotbollen. Som tur var handlade tumultet 

om ett lyckat mål och ingen konflikt. Jag svarar Ahmed att jag tyvärr missade hans Zlatanspark 

men att jag nu ska försöka vara mer uppmärksam. Att försöka hålla regnet borta från ansiktet 

känns nu som en hopplös idé och jag har gett upp att ens försöka. Känslan av misslyckande 
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sprids inom mig. Jag känner mig så motarbetad av Christian. Varför ska han alltid gnälla och 

klanka ned på allt? Det spelar ingen roll vilka idéer jag kommer med. Han hittar alltid någon 

anledning till varför de inte går att genomföra eller ska gnälla på förutsättningarna. Med en suck 

försöker jag tränga undan tankar och känslor som bubblar upp inom mig och vänder åter min 

blick mot fotbollsplanen. 

  

Sextio minuter regn senare 
 

   -   Nu avrundar vi och börjar röra oss inåt.  

Med höjd röst försöker jag nå alla eleverna som befinner sig ute på skolgården. Kämparna på 

fotbollsplanen tittar åt mitt håll och jag gestikulerar med armarna att det är dags att avbryta. 

Dyblöta och leriga in på bara skinnet men lyckliga börjar eleverna och jag vandra mot 

kapprummet. Stämningen är trots vätan god och jag berömmer dem för hur duktiga de har varit 

på fotbollsplanen. Minnet av min och Christians konfrontation har bleknat och jag känner mig 

riktigt nöjd med de lärtillfällen som möjliggjorts på fotbollsplanen. Eleverna har verkligen övat 

samarbetsförmåga och konflikthantering.  

 

Det är snart dags för mellanmål och många med mig behöver hänga in kläder i torkskåpen och 

byta om innan dess. När vi kommer in i kapprummet blir ljudvolymen hög. Det uppstår trängsel 

vid torkskåpen och jag hör hur det knuffas och buffas för att komma först fram.  

   -   Lugn, melliset räcker till alla försöker jag, men i sorlet försvinner min röst.  

   -   Aaajjjjj hör jag plötsligt och sedan ett skrik. 

Jag tar ett djupt andetag och försöker ta mig fram till de elever som rykt ihop. Samtidigt försöker 

jag se var Christian håller hus. Han gick ju in efter min kommentar om att han skulle jobba 

istället för att gnälla och jag antog att han förberett mellanmål och de aktiviteter som ska ske 

efteråt. Men ingen Christian syns till. Jag når fram till Abdirahim och Johannes som båda 

upprört anklagar den andre för att ha gjort fel. Jag medlar och försöker få eleverna att samtala 

med varandra istället för att slåss. Tillsammans reder vi ut konflikten. Regnet droppar 

fortfarande ned från mina kläder och det har bildats en pöl vid mina fötter.  

 

När alla eleverna väl har fått av sig de blöta kläderna och försvunnit in på fritids ser jag mig 

omkring i kapprummet. Det ser ut som en orkan har farit fram. Blöta kläder och skor ligger 

huller om buller. Så här kan jag ju inte lämna det tänker jag, om det ser ut såhär när föräldrarna 

kommer för att hämta får jag mer jobb än om jag städar ordning nu. Medan jag plockar i ordning 

dras mina tankar åter igen till Christians och min konfrontation vid fotbollsplanen. Jag tänker 
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på alla de tillfällen som jag sett Christian i arbete och minns flera tillfällen då han verkligen 

bidragit till lärandesituationer med barnen. Han sitter ju på otroligt mycket erfarenheter och 

kunskaper som jag faktiskt har haft mycket nytta av. Jag peppar mig själv lite och tänker att jag 

nog ska bryta jantelagen och faktiskt berätta för honom att jag tycker han bidrar med mycket 

till vår fritidshemsverksamhet och ger mig personlig inspiration. Ja, jag kommer berätta det för 

honom tänker jag. Kanske har han glömt bort allt det han faktiskt gör och behöver påminnas? 

När alla kläder hänger på sina krokar och stövlarna är uppställda börjar jag röra mig mot 

fritidshemslokalen.   

 

Väl inne i fritidslokalerna ser jag mig omkring. Stämningen är högljudd och flera barn springer 

runt. Jag ser mig om efter Christian, han sitter i en av våra soffor och spelar kort med två elever. 

Min blick möter hans och jag känner på nytt hur ilskan bubblar upp inom mig. Varför ser han 

inte att det är närmare femtio elever till i rummet som behöver hans överblick? Mina positiva 

tankar om Christians arbete har försvunnit. Jag fångar upp några av eleverna med spring i benen 

och ber dem hjälpa mig att plocka fram mellanmålet. Tillsammans bär vi fram smörgåsar ost 

och smör. Ahmed som fortfarande är på gott humör efter sitt mål frågar om han får hjälpa mig 

att göra kaffe. Kanske ser han på mig att jag behöver det. Jag ler och svarar att han gärna får 

sätta på en kanna. Bara ordet kaffe får det att vattnas i munnen på mej. Jag kan inte ens minnas 

när jag senast satt ned under dagen, ännu mindre drack kaffe. 

 

   -   Ett, två, tre, fyra, fem, sex, Ahmeds koncentrerade stämma mumlar bredvid mig. 

   -   Å en för kannan säger jag, nästan för mig själv. Ahmed tittar frågande på mig och jag 

kommer på mig själv med att använda ord och begrepp som måste låta heltokiga för ett nyanlänt 

barn.  

   -   Det betyder att vi behöver ett extra mått av kaffe för att få bra kaffesmak ler jag.  

Ahmed och jag måttar den sista kaffeskopan tillsammans och jag tänker åter igen att det finns 

lärtillfällen överallt, bara vi nyttjar dem. Under tiden har Christian rest sig ur soffan och kommit 

fram till oss. Stämningen blir med ens tryckt. Kaffet puttrar i bryggaren och doften sprider sig 

i rummet. Tystnaden mellan honom och mig är påtaglig. Så här kan vi inte ha det tänker jag, 

jag måste ju säga något.   

 

   -   Christian, jag vill be om ursäkt för det jag sa vid fotbollsplanen. Jag kände mig överrumplad 

och oförberedd och tog det personligt. Christian tittar på mig och sträcker sig förbi mig mot 

kaffekopparna i skåpet. Med sammanbiten min tittar han på mig och utbrister  

   -   Jag vet Maria, jag är inte arg på dig, men jag orkar inte med det här längre. Jag har pratat 
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med rektorn och kommer vara hemma nästa vecka. Jag öppnar munnen för att svara, men vårt 

samtal avbryts eftersom elevassistenten Evelina öppnar dörren och kommer in. Med glad 

stämma hälsar hon på oss och barnen. Hon har haft planeringstid tillsammans med klasslärare 

och kommer för att byta av Christian som slutar tidigt idag. Hon sniffar i luften, utbrister ”kaffe” 

och kommer fram till oss för att förse sig med en kopp.   

   -   Men Christian… försöker jag, men det är lönlöst. Christian dricker upp det sista i sin 

kaffekopp och lämnar lokalen. Kvar står jag med mitt odruckna kaffe. Tröjan jag just bytt om 

till har fått blöta fläckar från mitt ännu dyblöta hår. 

 

 

*** 
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Bakgrund till dilemmat - vad var problematiskt? 
 

Under mina arbetade år på skolan hade jag hört Christian otaliga gånger utrycka en hopplöshet 

över fritidshemsverksamheten, förbanna ledningen och uttrycka att ”det var mycket bättre förr”. 

Jag upplevde det problematiskt att vi hade olika syn på vårt arbete och arbetssätt. Så mycket 

kunde jag där och då inse. Men jag förstod dock inte varför. Det var ju inte så att Christian bara 

gnällde. Han arbetade också, fast inte alltid på ett sätt som jag ansåg var i linje med Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2017). Jag tyckte att jag 

arbetade med lärandeaktiviteter under hela fritidshemmets verksamhetstid oavsett aktivitet, 

medan Christian verkade anse att lärandeaktiviteter på fritidshemmet bara kunde ske utifrån 

andra förutsättningar än de vi hade att förhålla oss till.  

 

På min arbetsplats var det flera olika befattningar som tillsammans utgjorde fritidshemmets 

personalgrupp. Några av personalen var utbildade fritidspedagoger och Christian var en av dem. 

Andra var fritidsledare, elevassistenter, barnskötare eller helt outbildade och jag själv höll på 

att utbilda mig till grundlärare med inriktning mot fritidshem. Oavsett eventuell tidigare 

utbildning och erfarenheter var tanken att vi alla skulle arbeta mot de mål för fritidshemmet 

som anges i läroplanen (Skolverket 2017). I detta styrdokument dikteras vidare att 

undervisningen i fritidshemmet skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid och att lärande utveckling och omsorg utgör en helhet (ibid. s. 

24). Men hur skulle detta ske praktiskt med våra skilda utbildningsbakgrunder? 

 

Det faktum att Christian och jag inte delade samma bild av fritidshemmets och 

fritidshemslärarnas uppdrag resulterade ofta i konflikt. För mig blev dessa konflikter ett 

dilemma, eftersom det aldrig riktigt blev klargjort varför vi tyckte och tänkte olika. Enligt min 

mening försvårade dessa konflikter vårt gemensamma arbete för att säkerställa att vi arbetade 

med syftesmålen och det centrala innehållet för fritidshemmet som anges i läroplanen 

(Skolverket 2017). Att överbrygga denna diskrepans i synsätt tycktes således vara av största 

vikt. Men hur skulle vi göra det med våra olika utbildningsförutsättningar? Och vad innebar 

våra olika bakgrunder för fritidshemsverksamheten och synen på vårt uppdrag? Var går 

egentligen gränsen för när skilda synsätt blir ett hinder för verksamheten och dess utveckling?  
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Syfte 

 
Syftet med denna essä är att utforska hur skild syn på lärande och yrkespraktik kan förstås, hur 

denna diskrepans påverkar fritidshemseleverna, samt finna möjliga vägar till att skapa samsyn 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. Dilemmat beskrivet i min berättelse ovan skaver 

fortfarande än idag och att skriva en vetenskaplig essä om en situation från mitt yrkesliv ger 

mig en fördjupad förståelse och ökad kunskap inom mitt yrkesområde. Jag anser att mitt 

dilemma är relevant för alla yrkesverksamma inom fritidshemmet, eftersom 

utbildningsbakgrund och synen på lärande troligen skiljer sig åt på flertalet fritidshem, 

kommunala såväl som enskilda. 

 

Frågeställningar 
 

• Hur kan fritidshemspersonalens skilda syn på lärandeuppdraget och yrkespraktiken 

förstås? 

 

• Hur påverkas eleverna av fritidshemspersonalens skilda syn på lärande? 

 

• Hur skulle en samsyn på fritidshemmet kunna skapas med ett interkulturellt 

förhållningssätt?  

 

Etiska överväganden 

 

Jag har förhållit mig till Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2017) som bland 

annat belyser vikten av en god forskningsetik under forskningsprocessen. En av de viktigaste 

delarna av forskningsetiken innefattar frågor om hur personer som medverkar i forskning får 

behandlas (ibid. s. 12). Jag har därför genom hela essäskrivandets process gjort noga etiska 

överväganden för att säkerställa att min vetenskapliga essä håller god forskningssed. För att 

säkerställa konfidentialitetskrav är alla namn, förutom mitt eget, i min vetenskapliga essä 

fingerade och platser är avkodade för att säkerställa att identifiering av varken skola eller 

personer går att genomföra. 
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Metod 

 
Vad som än händer: Skriv! 

Om orden lämnar dig som flyttfåglar på väg mot ett annat land 

Skriv! 

Skriv om orden som lämnar dig!  

(Curman, P. u.å.)  

 

Jag har valt metoden vetenskaplig essä för detta självständiga arbete. Formen vetenskaplig essä 

är framtagen på Södertörns högskola, Centrum för praktisk kunskap. Genom att plocka upp 

redan gjorda erfarenheter och analysera dem via essäskrivandet skapas en metod för reflektion 

som synliggör erfarenhetsbaserad kunskap (Hammarén 2005, s. 17). Själva skrivformen ”essä” 

kommer från det franska ordet för ”försök”. I essän sammanbinds författarens konkreta 

erfarenheter och positiva vilja att prova nya perspektiv och ger författaren möjlighet att inta nya 

positioner (Burman 2015, s. 25). Lotte Alsterdal (2015, ss. 48–49) beskriver den vetenskapliga 

essän och dess syfte som något som utmanar redan befintliga erfarenheter och med hjälp av 

skrivprocessen gör berättelsen och dilemmat tillgängligt för reflektion och eftertanke. På 

skrivseminarier har jag skrivit, läst och undersökt texten tillsammans med studiekamrater för 

att återkomma med en mer utarbetad och utvecklad version nästkommande gång.  

 

Jag har använt mig av ovanstående tillvägagångsätt när jag i mitt självständiga arbete diskuterat, 

analyserat och reflekterat kring mitt dilemma. Med hjälp av fenomenologi och hermeneutik 

som metoder och interkulturalitet som förhållningssätt, har mitt dilemma belysts på ett mer 

utforskande sätt och jag har på det sättet skapat ett reflekterande samtal med mig själv via min 

text som läsaren kan både relatera till och finna svar inom. 

 

Ett fenomenologiskt perspektiv präglar essäformen som sådan och så även denna essä. Ordet 

fenomen härstammar från grekiskan, där det har betydelsen ”det som visar sig”. Det är också 

så ordet används inom det fenomenologiska perspektivet (Bengtsson 1999, s. 11). Det 

fenomenologiska perspektivet hjälper mig i denna essä, att synliggöra mina egna erfarenheter 

ur ett första-persons perspektiv, klargöra hur mitt dilemma framträder för mig, samt inse hur 

min förståelsehorisont ser ut idag. Begreppet förståelsehorisont utvecklar jag längre fram i 

texten. Fenomenologin, som metodiskt tillvägagångsätt, kräver en så förutsättningslös 

undersökning som möjligt. Teorier, antaganden och förväntningar måste sättas inom parentes. 

Genom att applicera flera perspektiv på mitt dilemma kan erfarenheten av ett fenomen revideras 
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och därmed även revidera mina förväntningar. Jag är både forskningsobjekt och subjekt i min 

vetenskapliga essä och genom att beskriva min egen erfarenhet kan jag problematisera och tolka 

dessa erfarenheter. Med hjälp av andra perspektiv kommer jag sedan att se vilken mening mitt 

eget handlande har haft och även klargöra mitt eget och andras agerande (Thomassen 2007, ss. 

92–93). För att kunna förhålla mig fenomenologiskt under essäprocessens gång har jag därför 

hela tiden försökt att sätta mina tidigare uppfattningar och förutfattade meningar om min 

kollega inom parentes, för att kunna närma mig det jag tidigare ansåg vara problematiskt med 

öppet sinne.  

 

Min essä utgår även ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Om fenomenologin kan beskrivas med 

orden ”det som visar sig” kan det hermeneutiska perspektivet beskrivas som ett efterföljande 

perspektiv; ”tolkning” av ”det som visat sig”.  

 

Hermeneutik härstammar etymologiskt från det grekiska ordet för ”tolka” eller ”uttolka”. Från 

början var det en lära om texttolkning som sedan utvecklades till en allmän teori om tolkning 

och förståelse i vidare mening. En grundsten inom den hermeneutiska teorin är insikten om att 

för att kunna förstå, behöver förståelsen tolkas (Thomassen 2007, ss. 178–179). Jag har nyttjat 

en hermeneutisk metod när jag i mitt dilemma utgått ifrån en egenupplevd händelse, med hjälp 

av essäskrivandet tolkat vad som inträffat och sedan försökt förstå hur jag och andra uppfattat 

sagda händelse. Runa Patel & Bo Davidson (2011, s. 30) liknar processen vid en spiral där text 

tolkas, förstås, revideras, förstås på nytt och förståelsehorisonten vidgas. Begreppet 

förståelsehorisont kan beskrivas som den förförståelse som finns vid utgångsläget. Våra 

livserfarenheter, kulturella och historiska kontext utgör basen för förståelsen. Jag befinner mig 

inom horisonten och blickar ut med min nuvarande förståelse. I takt med att jag erfar ny 

förståelse vidgas min förståelsehorisont (Thomassen 2007, s. 96). Detta tillvägagångsätt 

stämmer väl överens med hur jag har arbetat med denna essä. Under skrivandets gång har jag 

skrivit, reflekterat och sedan skrivit igen. Jag har inte enbart reflekterat över mitt eget 

handlande, utan även över min kollegas. Genom att sätta mig in i någon annans perspektiv har 

jag insett att det finns flera tänkbara anledningar till handlande, vilket vidgat min 

förståelsehorisont kring dilemmats komplexitet.   

 

Jag har slutligen, under hela skrivprocessens gång använt mig av ett interkulturellt 

förhållningssätt när jag analyserat mitt eget och Christians handlande, men även i det övriga 

essäskrivandet eftersom jag anser att detta förhållningssätt är relevant i arbeten med 

mellanmänskliga relationer. Med ett interkulturellt förhållningssätt menas i denna text att jag 
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belyser skilda ämnen utifrån flera kunskaps- och didaktiska dimensioner med utgångspunkt i 

våra skilda erfarenheter och upplevelser. Detta sätt stämmer väl överens med hur Södertörns 

högskola definierar det interkulturella förhållningssättet vilket även genomsyrar deras 

lärarutbildningar med interkulturell profil (Södertörns högskola u.å.). Ett interkulturellt 

förhållningssätt handlar vidare om att kritiskt granska sin egen historia, kultur och kulturella 

värderingar och att utveckla en kritisk självmedvetenhet. Kulturbundna antaganden, perspektiv, 

referensramar och föreställningar behöver problematiseras och kontrasteras med andra synsätt 

(Lahdenperä 2008, ss. 30–31). Jag har under hela essäskrivandet förhållit mig interkulturellt 

genom att vara medveten om min egen förförståelse och sedan kunna öppna upp för ytterligare 

förståelse för mitt eget och även min kollegas handlande. Det interkulturella förhållningssättet 

samspelar enligt min mening bra med fenomenologi och framförallt hermeneutik, eftersom 

medvetenheten om den egna förförståelsen är central för alla ovan nämnda metoder.  

Interkulturalitet som begrepp hänvisar till orden inter och kultur där inter har betydelsen 

mellanmänsklig interaktion eller växelverkan och kultur har betydelsen att något är kulturellt 

(ibid. s. 29). Jag fortsätter att tolka och utveckla begreppet interkulturalitet längre fram i min 

text.  

 

Avgränsning  

 
Jag har valt att ta mig an mitt dilemma med hjälp av fenomenologi och hermeneutik som 

metoder och interkulturalitet som förhållningssätt, eftersom jag anser att deras tillvägagångsätt 

gynnar utforskandeprocessen inom min essä. Jag tar inte upp moralfilosofiska perspektiv vilket 

innebär att jag inte berör exempelvis plikt- och närhetsetiska aspekter. Denna avgränsning 

gjorde jag tidigt eftersom jag insåg att jag ej skulle göra de moralfilosofiska perspektiven 

rättvisa inom denna essä. Jag tror att det skulle kunna gå att skriva en hel vetenskaplig essä med 

enbart dessa perspektiv applicerade på dilemman som likt mitt saknar samsyn. Med det sagt vill 

jag på intet sätt förringa de moralfilosofiska perspektivens relevans för dilemman som innefattar 

mänskliga relationer. Jag har inte heller gått på djupet inom socialpsykologiska teorier och 

perspektiv, utan valt att endast beröra delar. Socialpsykologiska teorier och perspektiv 

innehåller många tänkbara förhållningssätt och teorier som går att applicera på mitt dilemma, 

men även här känner jag att mina essäsidor har helt enkelt inte räckt till.   
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Reflektion 

 
Synen på lärande  

 
Hur kan då vår skilda syn på lärande förstås? Jag försökte se lärande i alla aktiviteter och 

situationer som kunde uppkomma på fritidshemmet precis som jag ansåg att det var 

lärandesituationer i alla de aktiviteter som jag och min förskollärarkollega genomförde i den 

förskoleklass vi arbetade i under dagtid. Allt från konfliktsituationer, lekar, till att måtta kaffe 

ansåg jag var situationer under vilka eleverna gavs möjlighet att lära och utveckla sina 

förmågor. Detta tankesätt stämmer enligt min mening väl överens med det synsätt som har varit 

dominerande under min utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem. Christian, 

som utbildade sig till fritidspedagog under 80-talet, upplevde att han aldrig hann lära 

fritidshemseleverna något, men jag tyckte ju att han faktiskt gjorde det ibland iallafall. Varför 

tänkte vi så olika kring lärande? Skollagen dikterar att alla elever skall ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 

2010:800, s. 29). Denna skrivelse gäller även för eleverna under tiden de är på fritidshemmet. 

Möjligen ansåg Christian att han misslyckades med ovan nämnda uppdrag utifrån rådande 

förutsättningar. När jag i skrivande stund läser ovanstående utdrag ur skollagen får det mig att 

reflektera över min egen delaktighet i elevernas lärande.    

 

Niklas Elofson (2008, ss. 6–11) gjorde i sin magisteruppsats, en kvalitativ intervjustudie kring 

hur fritidspedagoger ser på lärande och hur de uppfattar lärande på fritidshemmet. Författaren 

hävdar i sin redogörelse att forskningen inom det fritidspedagogiska området är bristfällig, men 

han kan ändå utläsa att det informella lärandet och leken är det som är grundläggande inom 

litteraturen för fritidspedagogik. Det går även att utläsa ur studieresultatet att merparten av den 

litteratur som publicerats kring lärande på fritidshemmet utgår ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

Dock förhöll det sig så att fritidspedagogerna inte naturligt tänkte utifrån begreppet lärande ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Flertalet av de responderande fritidspedagogerna i studien 

associerade begreppet lärande med traditionellt, formellt lärande vilket de inte ansåg sig syssla 

med på fritidshemmet.  
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När de ombeds beskriva en lärandesituation vid sitt fritidshem är det skolliknande 

[sic!] aktiviteter fler av dem beskriver. Ett lärande som sker vid ett särskilt tillfälle, i 

samband med en instruktion från eller vägledning av en pedagog, med andra ord det 

som kallas formellt lärande (Elofson 2008, s. 18). 

 

Elofson (2008, s.18) hävdar dock att fritidspedagogernas syn på lärande är nära besläktat med 

det sociokulturella synsättet eftersom de beskriver lärandet som ständigt pågående, vilket är en 

central tanke inom sagda synsätt.  

 

Själva begreppet lärande tolkas olika. Begreppet som sådant beskrivs som utbrett och 

accepterat, men fritidspedagogernas förhållningsätt till och förståelse av begreppet var 

komplicerat. Fritidspedagogerna ansåg inte att de sysslade med lärande i fritidshem. Att tänka 

på sin verksamhet utifrån begreppet ”lärande” var helt enkelt främmande. Andra ord och 

begrepp användes för att beskriva det som skedde på fritidshemmet. När begreppet lärande väl 

användes var alla de situationer som beskrevs klart skollika och formella i motsats till det mer 

informella lärande som fritidshemsverksamheten annars sägs bidra med. Forskaren drar 

slutsatsen att om fritidspedagogerna själva inte ser lärande i sin verksamhet kanske det inte är 

så konstigt att lärare och andra inte heller ser och förstår det lärande som sker (Elofson 2008, s. 

23).   

 

Diskrepansen mellan Christians och mitt sätt att se på lärande skulle enligt min mening kunna 

förstås mot bakgrund av Elofsons (2008) studie. Jag som är under utbildning har ett annat 

perspektiv på lärande än vad Christian kanske hade. Den litteratur som jag har tagit till mig 

inom min utbildning för att bli grundlärare med inriktning mot fritidshem är grundad på just det 

sociokulturella synsättet. Det är inte säkert att så var fallet när Christian utbildade sig till 

fritidspedagog någon gång under åttiotalet. Jag försökte se lärande och skapa lärandesituationer 

i alla aktiviteter som uppkom på fritidshemmet och i den förskoleklass jag arbetade i, medan 

Christian ville ha särskilda tillfällen på fritidshemmet för att ägna sig åt just lärande. Detta 

stämmer väl överens med det resultat Elofson (2008) redovisar ovan gällande fritidspedagogers 

syn på när lärande sker på fritidshemmet. Jag som arbetade i en förskoleklass under dagtid 

ansåg att det jag tillsammans med förskolläraren planerade under förskoleklasstid var lärande, 

även om det var fri lek, spel eller utomhusvistelse som stod på schemat. Det jag genomförde på 

fritidstid ansåg jag var i linje med det lärande som eleverna gjorde i förskoleklassrummet. 

Christian arbetade som fritidspedagog i en årskurs tre under dagtid. Diskrepansen mellan vår 

respektive syn på lärande kanske kan finnas här. I årskurs tre är den fria leken och spel inte 



13 

 

något som finns schemalagt och kanske inte i samma utsträckning anses falla inom ramen för 

lärande. Kanske uppfattade han det likt respondenterna i Elofsons (2008) undersökning; att ett 

lärande på fritidshemmet endast sker då det efterliknar skoldagens mer formella lärande till 

skillnad från mig. Jag ansåg att alla aktiviteter som vi genomförde på fritidshemmet bidrog till 

lärande för eleverna.  

 

Har det inte alltid varit så att lärandet varit målet för fritidshemmets verksamhet? Björn Haglund 

(2004, ss. 43–125) redogör för två stora, av staten implementerade, förändringar inom 

fritidshemmets verksamhet. Dessa förändringar innebar att kvalitet och lärande accentuerades 

ytterligare vilket blev synligt eftersom kvalitetsredovisningar betonades medan språkbruket 

delvis förändrades för att bättre överensstämma med den senaste läroplanen och förändringar i 

skollagen. Lek, rörelse och skapande verksamhet betraktas nu liksom tidigare som 

betydelsefullt men barnen benämns istället som elever och fritidshemmets verksamhet beskrivs 

till skillnad från tidigare som utbildning. En ytterligare förändring som staten bidragit med är 

att förändra utbildningen för de som arbetar inom fritidshemmets verksamhet. Grundlärare med 

inriktning mot fritidshem är i dagsläget även behöriga att undervisa i ett eller flera praktisk-

estetiska ämnen i grundskolan upp till årskurs 6. Trots de statliga förändringar som skett skiljer 

sig personalens förhållningssätt och synen på den fria leken från den intention som 

Skolinspektionen uttrycker i sin rapport Kvalitet i fritidshem, där de formulerar en traditionell 

lärarposition inom vilken läraren är aktiv i styrningen av vad eleverna förväntas lära sig. 

 

Mot bakgrund av ovanstående inser jag att jag verkligen är en produkt av min tid. Jag har inte 

genomlevt några större förändringar under mitt yrkesliv gällande statlig styrning och jag har 

inte ansett att det var något konstigt med min syn på lärande, vilken jag anser stämmer väl 

överens med det Skolinspektionen uttrycker i ovan nämnda rapport. Jag får också en ökad 

förståelse för varför Christian har en annan syn på lärandet än jag. Han har tack vare sina år i 

yrkeslivet som fritidspedagog hunnit med att uppleva flera stora reformer och kanske valt att 

medvetet fortsätta arbeta som han tidigare gjort. Jag förstår känslan av att vara trött på reformer 

inom skolan, även om jag under mitt relativt korta yrkesliv inte varit utsatt för den mängd 

Christian har. Att fritidspedagoger, lärare och övrig personal inom skolan till slut stagnerar och 

inte tar till sig av ny forskning och förändrade arbetsmetoder anser jag dock inte är legitimt. 

Lyckligtvis skriver Haglund (2004, ss. 199–200) i sin avhandling att det, tack vare 

gemensamma arbetslag mellan lärare och fritidspedagoger och ett nära samarbete mellan 

yrkesgrupperna, finns en integrerad praktik. Även om det har skett omedvetet så har 
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fritidspedagoger börjat arbeta gränsöverskridande med fokus på både relationer och social 

utveckling, men även läs- och skrivinlärning. Här finner jag tröst till delar av det jag upplevde 

problematiskt gällande vår skilda syn på lärande. Jag upplevde ju att Christian ägnade sig åt 

lärande, även om han själv inte uppfattade det. Kanske handlade det återigen om att vår syn 

skildes åt gällande vår egen yrkespraktik i kombination med synen på lärande. 

    

Fritidspedagog eller grundlärare med inriktning mot fritidshem 

 
Jag hade aldrig tidigare reflekterat över att det kan finnas status inblandat i begreppet lärande. 

Jag som utbildade mig för att bli grundlärare med inriktning mot fritidshem uttryckte stolt att 

jag arbetade med lärande, medan Christian som var utbildad fritidspedagog kanske ansåg att 

lärande var något som just lärare ägnade sig åt. Här tror jag att jantelagen har satt spår hos 

Christian. Det är säkert så att det tidigare under åren har varit tydligare uppdelat vad 

”klasslärare” och ”fritidspedagog” ska och bör syssla med. Jag inser att jag inte har reflekterat 

över att Christians utbildningsbakgrund och långa yrkeslivserfarenhet kan ha påverkat hans 

synsätt.  

 

Redan på 90-talet fann Monica Hansen (1999, ss.193–194) att fritidspedagogyrket i många 

avseenden var ett okänt yrke för lärare. Yrkeskategorin blandades ofta ihop med fritidsledare 

och det fanns en tro om att utbildningen var gymnasial. Lärarna saknade även kunskap om- och 

insikt i de styrdokument som reglerade fritidspedagogernas arbete.  

 
Detta innebär i sin tur att fritidspedagogens uppgift uppfattas som väsentligt olika 

under skoltid jämfört med under fritidstid. Själva ordet ”pedagog” i fritidspedagogens 

yrkesbeteckning har inte en helt självklar innebörd för lärarna, eftersom ”pedagogik” 

och ”pedagogisk” förefaller att i första hand kopplas till mera strukturerad, 

organiserad och planerad verksamhet, dvs någon form av undervisning. Att vara 

pedagog och utföra ett pedagogiskt arbete innebär för läraren att man arbetar med ett 

visst kunskapsinnehåll (det som ryms inom läroplanen) och i strukturerade former 

med viss grad av vuxenstyrning (Hansen 1999, ss. 200–201). 

 

Kanske har Christians syn på lärande färgats av liknande synsätt som Hansen (1999) beskriver 

ovan. Jag inser under essäskrivandets gång att jag inte reflekterat över den historiska tradition 

som funnits inom skolans väggar och de reformer som skett. Skolan har under den tid Christian 

varit yrkesverksam hunnit med många stora förändringar, bland annat decentraliseringen som 

skedde 1991, då staten överlät ansvaret för skolan till kommunerna. I dag ser varken 

lärarutbildningen, läroplanen eller styrningen av skolan ut på det sätt som det gjorde vid tiden 
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för Christians fritidspedagogutbildning. Vid essäskrivandets tidpunkt finns det ingen ”ren” 

fritidspedagogutbildning utan endast grundlärarutbildning med olika inriktningar, antingen mot 

fritidshem, grundskolans tidigare år 1–3, 4–6, eller 7–9. Jag har alltid tänkt att jag ska bli lärare 

precis som ”klasslärare”, men med en annan inriktning (fritidshem). Jag utbildar mig till lärare 

mot fritidshem och är stolt över att jag arbetar ur ett lärande perspektiv. Om jag och Christian 

bara hade samtalat med varandra om vår skilda syn på lärande så kanske vi tillsammans hade 

kunnat enas i alla fall om att vi tänkte olika och inte irriterat oss på varandra och vi hade kunnat 

undvika att ryka ihop. 

 
Fritidspedagogerna beskriver sin kompetens i termer av förmåga att ge en god 

omvårdnad parad med ett medvetet stöd för barns generella utveckling, kanske främst 

på det sociala området men också när det gäller lärande i vid mening. Man anser sig 

ha ”en annan syn” på lärande än lärarna och betonar därvid sitt stöd till barnens 

självverksamhet och utvecklande av ansvarsförmåga. Det finns en stark betoning av 

den egna positionen som förebild och av den känslomässiga kontakten med barnen 

som en del i arbetet (Hansen 1999, s. 215). 

 

Mot bakgrund av Hansens resonemang ovan finner jag majoriteten av förklaringarna till 

Christians resonemang gällande tidsbrist och vikten av att hinna se alla eleverna på 

fritidshemmet. Christian uttryckte precis det som Hansen (1999) finner i sin doktorsavhandling, 

men jag kunde vid dilemmats utspelande inte tolka och förstå vad han grundade sina 

resonemang på. Jag har arbetat i skolans värld sedan början av 2000 talet och hunnit med att 

uppleva endast en större reform vilken skedde när läroplanen reviderades 2011. Dock är min 

upplevelse att elevgruppernas storlek på fritidshemmet har varit och är i den storleksordning 

som de är idag. Jag har kanske något naivt tagit för givet att rådande förutsättningar är de jag 

har att förhålla mig till och göra det bästa av, medan Christian har fler referenspunkter och 

önskar en reform till det bättre för eleverna. Om vi hade funnit tid och tillfälle att prata om våra 

skilda synsätt hade vi båda förhoppningsvis kunnat vidga våra förståelsehorisonter och kunnat 

tänka utifrån flera dimensioner, fortfarande med elevens bästa och lärandet som utgångspunkt. 

Dessa reflektioner leder mig osökt in på nedanstående område. Ett område som i ett pågående 

dilemma likt det beskrivet ovan lätt kan glömmas bort, men som är ack så viktigt.  
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Won´t someone please think of the children? 

 
Jag hade inte innan essäskrivandets början reflekterat över hur fritidshemseleverna upplevde 

min och Christians konflikt och om de märkte av att vår syn på lärande skiljde sig åt och om 

konflikten hade någon påverkan på eleverna. Något naivt tänkte jag vid dilemmats utspelande 

att konflikten mellan mig och Christian påverkade endast oss två. När jag nu reflekterar inser 

jag att elevernas lärande självklart påverkades av detta. Men på vilket sätt påverkades eleverna?  

 

Liselotte Karlsson, Maria Stålander och Anna Sörbom (2013, s.17) konstaterar att 

fritidspedagogen har en viktig roll i lärandet av olika förhållningssätt och det formella lärandet. 

Eleverna anser också att fritidspedagogerna är viktiga för lärandet och att de lär sig mycket när 

de är på fritidshemmet. Även Sandra Jonsson (2017, s. 35) finner i sitt kvalitativa analysresultat 

att eleverna själva har en viss uppfattning om att det sker ett lärande på fritidshemmet även om 

det är svårt för eleverna att precisera utförligare.  

 

Mot bakgrund av ovanstående så inser jag att mitt och Christians förhållningssätt mot varandra 

självklart påverkat eleverna och deras lärande. Jag önskar att jag hade kunnat skriva på vilket 

sätt de blev påverkade tack vare mitt och Christians tjafs, men i konfliktens hetta tänkte jag 

över huvud taget inte på eleverna och ännu mindre på att deras lärprocess blev lidande. När jag 

nu reflekterar så finner jag en möjlig tolkning inom vilken de valde att inte kommentera min 

och Christians argumentation eftersom de troligen såg på mig att jag var nära att bryta ihop. 

Kanske var det även därför jag inte uppmärksammade deras reaktioner. Vi vuxna ska ju vara 

förebilder och jag inser att jag inte tillfullo agerat professionellt vid dilemmats utspelande. 

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de 

övergripande mål och riktlinjer som framgår av del ett och del två i läroplanen (Skolverket 

2017, s. 24). Under rubriken Saklighet och allsidighet står att skolan skall vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram (Skolverket 2017, s. 8). Jag tolkar denna mening 

som en viktig demokratisk hörnsten i läroplanen. Dock är det viktigt att alla vi som är 

verksamma i skolans värld alltid tar med elevernas bästa när vi för fram våra åsikter och tankar. 

Jag inser nu under essäskrivandes gång att Christian troligtvis har lyckats bättre med detta än 

jag. Christian uttryckte sin åsikt och utgick ifrån elevernas bästa, medan jag enbart tolkade 

honom som en gnällig person. Mina egna resonemang byggde kanske inte enbart på elevens 

bästa i fokus, utan även på min egen uppfattning som en självuppfyllelse av att lyckas med mitt 

lärandeuppdrag. Vid närmare reflektion förstår jag att detta troligen är vanligt när man är ny i 
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sin yrkesroll. Jag ville inte vara till besvär för ledningen och köpte de förutsättningar som var 

givna utan att reflektera närmare.  

 

Christian hade synpunkter på våra förutsättningar att driva vad han ansåg var en god verksamhet 

för eleverna. Jag höll inte med honom om att våra förutsättningar var sämre än någon annans, 

och tänkte att jag i alla fall gjorde det bästa av situationen utifrån rådande förutsättningar. Jag 

ansåg dessutom att jag uppfyllde det som skollagen angav gällande fritidshemsutbildningens 

syfte, vilket är att komplettera utbildningen i grundskolan, stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation (SFS 2010:800, s. 95). Jag tyckte 

också att jag uppfyllde det uppdrag läroplanen för grundskolan angav gällande fritidshemmets 

syfte och centrala innehåll, bland annat att skapa och upprätthålla goda relationer samt 

samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt (Skolverket 2017, ss. 24–25). 

Jag inser nu under essäskrivandets gång att jag enbart tänkte ur mitt eget perspektiv. Det är ju 

inte bara min egen insats, hur bra eller dålig den än är, som utgör fritidshemmets verksamhet 

för eleverna. Vi är ju flera som arbetar där och tillsammans utgör personalgruppen och 

fritidshemmets verksamhet. 

 

Skolinspektionen (2010, s. 7) genomförde en kvalitetsgranskning av fritidshemmens 

verksamhet och såg brister i flertalet av de granskade områdena. Bland annat såg 

skolinspektionen att verksamheten på fritidshemmen sker oplanerat och mycket mer på rutin. 

Den pedagogiskt utbildade personalen lägger sin största kraft och energi under dagtid eftersom 

de tjänstgör i skolan och därmed släpper sina pedagogiska ambitioner på eftermiddagstid. Delar 

av personalen inom den granskade fritidshemsverksamheten uppfattar inte att fritidshemmet 

har ett lärandeuppdrag och det är mycket ovanligt med pedagogisk diskussion och reflektion. I 

praktiken utgörs fritidshemmets ledning av skolans rektor, eller biträdande rektor, men dessa 

behöver enligt Skolinspektionen, i mer än hälften av de granskade verksamheterna, bli mer 

förtrogna med fritidshemmets uppdrag och dess dagliga verksamhet för att kunna bidra med det 

pedagogiska utvecklingsarbetet som behövs på flertalet fritidshem.  

 

Skolinspektionens resultat ovan, stämmer väl överens med den bild som jag nu under 

essäskrivandets reflektion kommit fram till, att det är hela personalgruppen tillsammans med 

ledning och eleverna som utgör fritidshemmets verksamhet. Tyvärr stämmer resultatet av 

granskningen även med det Christian förmedlade; hans känsla av att inte räcka till för eleverna, 

orka med sitt uppdrag och att sakna stöd av ledningen. Jag insåg det inte då, men jag inser nu 

att det är viktigt att skapa en samsyn för verksamheten, genom att all personal tillsammans med 
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rektor vågar analysera och granska sin egen verksamhet, även om det är arbetsamt och stundtals 

säkert riktig jobbigt, för att sedan tillsammans kunna strukturera upp förutsättningar för 

verksamheten med elevernas bästa i fokus. Om all personal som arbetar på fritidshemmet 

tillsammans med ledning arbetar åt samma håll minskar förhoppningsvis både konflikter i 

personalgruppen och känslan av en frånvarande ledning och en samsyn skapas. Hade jag och 

Christian tillsammans med rektor och övrig personal suttit tillsammans och reflekterat kring 

begreppet lärande i fritidshemmet kanske vi insett att vi alla arbetade med lärande men på olika 

sätt. Vi hade även med hjälp av reflektion tillsammans kunnat skapa en samsyn kring begreppet 

lärande och tillsammans arbetat vidare, med elevernas bästa som utgångspunkt.  

 

Yrkesstolthet då och nu 

 
Vad var det Christian egentligen gav uttryck för när han, som jag då upplevde det, gnällde och 

klagade? Jag tyckte att han bara försvårade vårt gemensamma arbete och lade inte mycket 

tankeverksamhet kring vad hans åsikter grundade sig på. Jag såg inga konstigheter kring 

barngruppernas storlek, elevunderlaget eller de aktiviteter som vi genomförde tillsammans med 

eleverna. Det var ju så vår yrkesvardag såg ut. Varför kunde inte Christian bara lägga historien 

åt sidan och fokusera framåt? Varför påverkade vår yrkesvardags förutsättningar Christian som 

yrkesutövare? 

 

Ett sätt att förstå Christians synsätt och resonemang finns enligt min mening i Birgit Anderssons 

(2013, ss. 82–159) forskning om hur fritidspedagogers yrkesidentitet påverkas till följd av 

fritidshemmets inlemmande i den decentraliserade skolan och en allt starkare 

bedömningskultur. Andersson finner att alla hennes informanter, bortsett från de som startat sin 

tjänstgöring under 2000 talet, nämner de stora barngrupperna som den största förändring för 

deras yrkesutövande och att det stora elevantalet per pedagog gör att fritidspedagogyrket är ett 

helt annat yrke än det som de utbildade sig till. En annan stor förändring fritidspedagogerna 

nämner är fritidshemmets inflytt i skolans lokaler och lokalernas utformning. Flertalet 

fritidspedagoger lyfter även bilden av att samhället har blivit mer kravfyllt, hektiskt och 

stressigt vilket också märks på eleverna och inverkar på fritidspedagogernas arbete i form av 

större ansvar och utmaningar. Pedagogerna som påbörjat sin tjänstgöring under 2000-talet lyfter 

dock inte barngruppernas storlek, integreringen i skolans lokaler eller byte av lokaler som någon 

större förändring, eftersom fritidshemmet har varit integrerat i skolans verksamhet under hela 

deras yrkesverksamma tid. Dessa fritidspedagoger påbörjade sin fritidspedagogtjänstgöring 
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efter decentraliseringen och den ekonomiska nedgång som skedde via kommunaliseringen 

under 90-talet.  

 

Våra olika synsätt kan förklaras med hjälp av ovanstående resonemang. Christian som utbildade 

sig under åttiotalet har självklart upplevt fler förändringar inom skolans och fritidshemmets 

värld än mig. Jag inser medan jag skriver att jag aldrig reflekterat över vad Christian grundar 

sina resonemang på. Även om han upprepade gånger uttryckt att han tyckte det var bättre förr 

hade vi aldrig diskuterat vad han syftade till var bättre.   

 

1997–1998 övergick fritidshemmet till att få Skolinspektionen som tillsynsmyndighet. Skälet 

till detta var den regeringsförklaring som slog fast att skolbarnsomsorgen skall integreras med 

skolan för att skapa en helhet i den pedagogiska verksamheten för barns utveckling och lärande. 

Det var även under de kommande åren som fritidshemmens lokaler flyttade in i skolans. Ett 

arbetssätt utvecklades som tog sin utgångspunkt i ett vidgat undervisningsbegrepp, vilket 

öppnade för fritids, lek, skapande och fantasi inom ramen för den traditionella undervisningen 

(Rohlin 2001). Dock visar rapporten Finns fritids en kritik mot den utveckling som pågick, 

bland annat mot det ökande elevantalet på fritidshemmen, att antalet personal per fritidselev 

minskade, samt att fritidspedagogerna allt mer arbetade i skolans undervisning (Skolverket 

2000). 

 

Även ovanstående avhandling och rapport ger mig ytterligare förståelse för hur mitt och 

Christians olika synsätt gällande yrkesrollen kan tolkas. Jag försökte se varje elev så gott jag 

kunde utifrån elevgruppens storlek och jobbade utifrån ett lärande perspektiv under varje 

interaktion på fritidshemmet, medan Christian med sin fleråriga yrkesbakgrund hade 

erfarenheter av att kunna prioritera annorlunda. Det jag tidigare tolkat som gnäll inser jag nu 

kan vara ett uttryck för en önskan om något annat och troligtvis bättre, för våra elever. Möjligen 

har avsaknaden av adekvat reflektionstid ytterligare försämrat möjligheten för mig och 

Christian att få en samsyn. När jag nu reflekterar inser jag att vi aldrig riktigt pratade till punkt 

och att det hade varit högst önskvärt. Även om vi inte nått en samsyn kanske vår förförståelse 

för varandra ökat och vi hade kunnat bemöta varandra med ett mer interkulturellt 

förhållningssätt som präglats av öppenhet och nyfikenhet.   
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Synen på yrkesrollen - en arbetsmiljöfråga?  
 

Andersson (2013, s. 154) beskriver i sitt resultat att det framkommer att några av 

fritidspedagogerna i hennes undersökning har haft svårigheter att hitta sin roll och sin funktion 

i skolan, medan andra menar att det inte alls varit svårt. Nästan alla de intervjuade männen 

tycker sig inte haft svårigheter att hitta sin roll i skolan. Bland de kvinnliga fritidspedagogerna 

betonar några vikten av att vara rak. De säger dock också att de ser stora svårigheter i systemet 

och flertalet berör upplevelsen av ledningens bristande stöd. En kvinnlig respondent menar att 

det är mycket upp till henne själv vad man gör av den tid som finns och tycker att 

fritidspedagogerna blir behandlade av vissa lärarkollegor som om hennes insats i egenskap av 

fritidspedagog inte har något ytterligare värde än att frigöra läraren från halva klassen. 

Fritidspedagogerna upplever ofta att det råder en blandning av skola och fritidshem, där 

tydligheten för fritidshemmets del går förlorad. En respondent svarar att hon nog omedvetet 

intar en underordnad roll som fritidspedagog på förmiddagstid, då skolundervisning pågår. 

 

Även om Christian i mitt dilemma är en man och jag som författare av denna essä är kvinna vill 

jag ändå belysa ovanstående resultat, eftersom jag anser att jag finner förklaringar till Christians 

agerande oavsett könstillhörighet. Möjligen finns också en förklaring till varför vårt dilemma 

uppstod överhuvudtaget. Många fritidspedagoger i Anderssons (2013) avhandling berör ett 

bristande stöd av ledningen. Detta är något som jag och Christian också blev varse om. Om 

ledningen hade varit involverad i fritidshemspersonalens arbetsmiljö och aktuella frågor kanske 

ovan nämnda typer av dilemma kunnat minska. Min erfarenhet av rektorers engagemang för 

fritidshem är tyvärr inte den bästa. Under hela mitt relativt korta yrkesliv har fritidshemmen 

varit skolans akilleshäl för rektorer och deras utveckling har fått stå tillbaka för andra 

prioriteringar, ofta till fördel för mer skolrelaterade frågor. Jag inser nu vid essäskrivandets 

gång att om jag efter min relativt korta yrkesverksamma tid har denna uppfattning så kanske 

Christians uppfattning är ännu mer negativ till ledningens agerande. I ovan nämnda dilemma 

agerade rektorn först då Christian var nära att gå in väggen och sjukskrev sig. Troligen bidrog 

känslan av att vara mindre betydelsefull till Christians agerande och vid närmare reflektion, 

även mitt. Om jag hade haft en närvarande rektor som varit engagerad i fritidshemspersonalens 

arbetsmiljö och utveckling hade jag troligen signalerat till denne om vår rådande arbetsmiljö 

och bett om stöttning och vägledning. Jag föringar inte vårat icke-agerande och dess betydelse. 

Jag inser nu att jag och Christian brast i vårt arbetstagaransvar eftersom vi inte informerade 

rektorn om den rådande arbetssituationen. Arbetsmiljölagen anger att arbetstagaren inte har ett 

formellt ansvar, men skall delta i arbetsmiljöarbetet genom att exempelvis rapportera risker, 
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tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts 

(AFS 2001:1). Mot bakgrund av ovanstående ter sig Anderssons (2013, s. 161) slutsats, att 

fritidspedagogens medverkan i skolarbeten i vissa fall kan leda till en förstärkning och i andra 

fall till ett försvagande av fritidspedagogens yrkesroll och yrkesidentitet, enligt min mening 

rimlig.         

 

Haglund (2004) sätter enligt min mening fingret på en otroligt viktig punkt som jag kan uppleva 

att jag saknat under min egen utbildning till att bli grundlärare med inriktning mot fritidshem. 

Detta besvarar delvis även min fråga om varför det fanns en diskrepans mellan mitt och 

fritidspedagogen Christians respektive synsätt, både gällande lärande och yrkespraktik. 

 
Då fritidspedagogernas utbildning nu har förändrats och kommit att ingå i en med 

andra lärarkategorier gemensam lärarutbildning, är det angeläget att beskriva ”de 

gamla” fritidspedagogernas traditioner och yrkeskunskaper som ett inslag i den nya 

lärarutbildningen. På så vis finns det ytterligare möjligheter att ge de blivande lärarna 

i den nya utbildningen förståelse för de kunskaper, traditioner och förhållningssätt den 

äldre generationens fritidspedagoger har och använder sig av. Då fritidspedagogernas 

position i skolarbetet framstår som svag finns annars en risk att deras yrkeskunskaper 

eroderar och försvinner i den nya utbildningen. Detta borde i så fall också ha en 

negativ inverkan på förutsättningarna för att skapa den nya praktik som eftersträvas i 

olika officiella dokument (Haglund 2004, s. 222). 

 

Det är snart 15 år sedan Haglund (2004) flaggade för att den äldre fritidspedagogutbildningens 

utlärda yrkeskunskaper och traditioner riskerar att försvinna om de inte belyses. För min egen 

del hade min förståelse för Christians kunnande troligen ökat om jag hade fått kännedom om 

de traditioner och yrkeskunskaper som han besitter. Troligen hade Christian och övriga 

fritidspedagoger även känt sig mer uppskattade och kompetenta om vi som kom med en senare 

utbildning fått förförståelse för historiken. Under arbetet med denna vetenskapliga essä har jag 

kommit att inse att det finns ett vi och dom tänk, inte bara mellan lärare och personal i 

fritidshem, utan även mellan personalen som arbetar på fritidshemmet. Men hur skapas en 

samsyn först och främst mellan de yrkesgrupper som arbetar på fritidshemmet? 

 

Att skapa samsyn med ett interkulturellt förhållningssätt 

 
Som jag beskrivit tidigare i min essä har jag haft som avsikt att finna möjliga vägar till samsyn 

med ett interkulturellt förhållningssätt. Men vad innebär det interkulturella förhållningssättet? 
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För att komma till kärnan vill jag först särskilja begreppet interkulturalitet från andra begrepp, 

så som mångkulturalitet, monokulturalitet och multikulturalitet.  

 

Pirjo Lahdenperä (2008, ss. 29–30) skiljer i sin inledande definition av interkulturalitet, på 

mångkulturell miljö och interkulturell miljö. För att en miljö skall kunna definieras som 

mångkulturell räcker det med att människor med olika kulturella bakgrunder befinner sig 

geografiskt nära varandra. En interkulturell miljö kännetecknas av etiska värden, så som 

jämlikhet och respekt, en medvetenhet kring sin egen och andras behov och livsvärden. Det 

räcker inte att mötas eller att befinna sig nära varandra. En monokulturell miljö kännetecknas 

bland annat av miljöer som har homogenitet som norm och ideal. Det finns inget intresse av att 

öppna upp för andras kulturella åsikter. Jag skulle precis som Lahdenperä (2008, ss. 26–32) 

beskriva den monokulturella miljöns kännetecken som raka motsatsen till de interkulturella 

miljöns kännetecken. Den multikulturella miljön kännetecknas av en heterogen kultur i vilken 

mångfald värdesätts. Mångfalden ses som en tillgång och inte ett hot eller problem. De personer 

som kommer in och deltar i miljön anammar den existerande kulturens normer och värderingar 

men de kan också vara med och påverka och förändra dem.  

 

Jonas Stier (2004, ss. 25–30) uttrycker att det i alla möten mellan människor även sker ett möte 

mellan olika kulturer. En människa bär med sig en kultur till ett möte, medvetet eller omedvetet. 

Ett kulturmöte kan beskrivas som sociala situationer i vilka grupper av människor, eller 

individer samspelar med en kultur. Ett möte mellan den egna och andras kulturer sker. Ju större 

kulturella olikheter desto svårare blir kommunikationen mellan individerna. Kulturmötet kan 

också beskrivas som ett möte mellan det okända, annorlunda eller främmande. Det 

interkulturella perspektivet fokuserar på processen mellan människorna i möte. Det är inte bara 

det likartade utan även det unika hos varje individ som påverkar individens tankesätt och 

beteende.  Ett sätt att se på interkulturell kommunikation är att utgå ifrån tanken att det finns 

sätt att uttrycka sig och tolka företeelser, vilka gör att missförstånd uppstår eller 

kommunikationen brister eftersom de är olika. För att undvika missförstånd och brister i 

kommunikationen krävs kunskap och medvetenhet om sin egen och andras kulturer (Illman & 

Nynäs 2005, s. 110). Även Lahdenperä (2008, s. 30) beskriver vikten av att själv kritiskt granska 

sin egen historia, kultur och kulturella värderingar och därmed utveckla en kritisk 

självmedvetenhet. Däremot sker inte den eftersträvade växelverkan, eller interaktionen, om det 

endast sker ett kulturmöte, utan det krävs en gränsöverskridande process mellan människorna 

som representerar de olika kulturerna. För att jag och min kollega skall kunna skapa samsyn ur 
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ett interkulturellt perspektiv krävs således att vi båda blir medvetna om vilken kultur och 

kulturella företeelser som ligger till grund för vårt nuvarande förhållningssätt för att sedan 

problematisera och kontrastera dessa med andra synsätt än enbart det egna i mötet med 

varandra. 

 

Om vi accepterar Illman & Nynäs (2005), Stier (2004) och Lahdenperäs (2008) resonemang är 

alltså mötet mellan mig och Christian även ett möte mellan två olika kulturer. Kanske är våra 

respektive kulturer, som jag tidigare föreslog, delvis en produkt av att vi utbildades vid två helt 

olika tidpunkter. Troligtvis innefattar dock en fullständig förståelse av våra respektive kulturer 

mer än så. Att förstå dessa kulturer är enligt det interkulturella perspektivet som sagt en 

förutsättning för att den samsyn som jag eftersträvar i mitt syfte skall infinna sig. Mot bakgrund 

av Illman & Nynäs (2005), Lahdenperä (2008) och Stiers (2004) resonemang grundar sig denna 

förståelse i ömsesidig respekt, tolerans och jämlikhet och en förmåga att kritiskt granska sin 

egen kultur och kulturella värderingar. Frågan om hur samsyn uppstår blir således en fråga om 

hur ovan nämnda ömsesidiga respekt, tolerans, jämlikhet och förmåga att vara självkritisk 

anammas och erövras. Ett interkulturellt perspektiv ter sig således vara en rimlig utgångspunkt 

för min fortsatta diskussion. 

 

Samarbete och verksamhet   
 

En väsentlig skillnad mellan lärare och personal i fritidshem är enligt min mening att lärare inte 

på samma sätt behöver ha samma förmåga att kunna samarbeta med andra vuxna. Jag menar 

inte att lärare inte behöver ha denna förmåga alls, utan vill snarare belysa skillnaden mellan 

yrkesgrupperna. Även om samplanering förekommer så arbetar läraren ofta ensam eller 

tillsammans med en fritidspedagogkollega i sitt klassrum och är oftast ytterst ansvarig för 

planering och innehåll av lektionen. En hierarki skapas kanske omedvetet mellan 

fritidspedagogen i klassrummet och läraren. Fritidshemmets organisation är oftast annorlunda 

uppbyggd. Där behöver all personal som arbetar på fritidshemmet kunna samarbeta på ett mer 

likvärdigt sätt för att få en fungerande verksamhet. Det går inte att gömma sig bakom en stängd 

klassrumsdörr och göra som man vill på fritidshemmet. I den bästa av världar är all personal 

som arbetar på fritidshemmet utbildade fritidspedagoger och eller grundlärare med inriktning 

mot fritidshem. Tyvärr är min erfarenhet att det inte ser ut så på de flesta fritidshem idag. 

Flertalet av mina studiekamrater och en snabb överblick i min egen kommun vittnar om att 

antalet utbildad personal inom fritidshem är få och att det inom denna relativt lilla grupp finns 

många utbildningar representerade. Trots den stora skillnaden på utbildningsnivå på personal 
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inom fritidshem kräver arbetet en fungerande gruppdynamik och stor kompetens inom 

mänskliga relationer för att få till ett gott samarbete. När jag nu reflekterar över mitt dilemma 

förstår jag att jag inte hade denna insikt.  

 

Om hierarkier mellan lärare och fritidshemspersonal kan existera informellt i organisationen är 

det enligt min mening inte helt orimligt att anta att det, även om fritidshemmets organisation 

kan tyckas förutsätta ett mer likvärdigt arbetssätt, kan finnas fler. Kanske uppfattade Christian 

eller jag att en sådan hierarki fanns mellan oss. Exakt hur denna eventuella hierarki såg ut är av 

mindre relevans. Snarare är det, mot bakgrund av att Lahdenperä (2008) klargör att jämlikhet 

är en förutsättning för en interkulturell organisation och att dessa hierarkier motverkar jämlikhet 

inom organisationen, intressantare att diskutera hur deras uppkomst kan förhindras. Enligt min 

mening är det en fråga om hur organisationen styrs. 

 

Ledning och samarbete 

 
När det gäller en implementering av, eller kanske snarare ett skapande av förutsättningar för, 

ett interkulturellt förhållningssätt i en organisation hävdar Lahdenperä (2008, s. 32) att ett 

stimulerande ledarskap och tid och rum för meningsutbyte och meningsskapande 

kommunikation är centrala. När jag nu reflekterar inser jag att både jag och min kollega saknade 

ovanstående förutsättningar. Det som jag initialt tolkade som gnäll från Christians sida skulle i 

retrospektiv kunna förstås som ett uttryck för detta. Jag och min kollega utförde stora delar av 

vår kommunikation över huvudet på eleverna, under pågående elevaktiviteter och i språng. 

Förutsättningarna till en god kommunikation var således inte de bästa. Jag inser också att jag 

vid första anblicken lätt lämpar över problematiken som fanns på min chef. Christian uttryckte 

att han saknade stöd av ledningen i viktiga frågor för att skapa goda förutsättningar och jag 

inser nu att jag troligtvis skulle stått enad med honom i samtalet med rektor om jag hade haft 

den kunskap och insikt jag har nu. Tyvärr lät jag Christian ensam ta diskussionen med vår 

rektor. Hade jag deltagit och på det sättet visat att det var ett gemensamt synsätt som framfördes 

kanske rektorn tagit våra synpunkter annorlunda och Christians sjukskrivning förhindrats.  

 

Jag tolkade Christians sjukskrivning vid dilemmats utspelande som något av ett ultimatum från 

hans sida, mer för att uttrycka sitt missnöje och kanske inte primärt för att han var sjuk. Jag 

inser nu att det är mer troligt att Christian upplevde det som Annika Härenstam et. al. (2000, ss. 

93–116) kallar kompetensstress. Upprepade förändringar skapar en påfrestande arbetssituation. 

Stora omorganisationer skapar ökad fysisk och psykisk belastning på grund av tidspress och 
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ger otillräcklighetskänslor som följd. Färre personer skall utföra fler arbetsuppgifter i högre 

tempo på kortare tid. Detta skapar höjda kompetenskrav och just höjda kompetenskrav är något 

framför allt äldre klagar på. Att ha arbetat 30 år och ändå känna sig som ny på jobbet skapar 

känslan av kompetensstress. Kompetensstress kan också vara resultatet av bristen på tid att 

genomföra arbetet på det professionella sätt som yrkesutbildningen förmedlat. Ett glapp uppstår 

mellan idealbilden av yrket och den faktiska prestationen.  

 

När jag nu reflekterar inser jag vikten av det interkulturella bemötandets värde. Det skulle 

kunna hävdas att jag, om än omedvetet, valde att inte hjälpa min kollega Christian eftersom jag 

inte ville förlora den känsla av kompetens jag hade eftersom jag inte ansåg att jag hade några 

problem med det som Christian uttryckte var problematiskt. Kanske upplevde Christian detta 

som en ojämlik fördelning av det gemensamma arbetet att skapa en bra fritidshemsmiljö. 

Genom att inte erkänna hans synpunkter möjliggjorde jag inte heller kommunikation och 

därmed bemötte jag honom inte med ömsesidig respekt och således inte heller interkulturellt. 

Att inte självkritiskt granska mitt eget handlande är inte heller interkulturellt. Jag inser nu att 

jag saknade en förståelse för våra kulturer som möttes och krockade. Jag var rädd om min egen 

kultur och ville inte kännas vid min kollegas.  För att skapa en samsyn med ett interkulturellt 

förhållningssätt krävs det som Lahdenperä (2008) och Stier (2004) kallar en ”ömsesidig 

respekt” för varandra. Denna ömsesidiga respekt gäller inte bara mellan kollegor utan även 

mellan chef och medarbetare. Om vi hade haft denna ömsesidiga respekt för varandra kanske 

vi hade kunnat komma längre i arbetet mot en samsyn för vår verksamhet.  

 

Styrdokument och verksamhet 

 
Jag har i mitt dilemma beskrivit situationer och förutsättningar som troligen går att relatera till 

på flera skolor och fritidshem, oavsett om huvudmannen är kommunal eller enskild. Oavsett 

huvudman gäller samma skollag och läroplan för verksamheten. Skollagen anger att 

huvudmannen skall se till att elevgrupperna på fritidshemmet är av lämplig sammansättning 

och storlek och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö (SFS 2010:800, s. 96). Läroplanen 

beskriver vidare bland annat hur eleverna skall ges möjlighet att utveckla goda kamratrelationer 

och känna tillhörighet och trygghet i gruppen (Skolverket 2017, s. 24). Christian ansåg inte att 

skolan vi arbetade på uppfyllde ovanstående förutsättningar och under essäskrivandets gång har 

ovanstående skrivningar även fått mig att ifrågasätta våra förutsättningar. Min kollega 

ifrågasatte lokalerna inom vilka vi bedrev vår fritidshemsverksamhet. Vid närmare eftertanke 

gör även jag det. Fritidshemmets lokaler var även skollokal under dagtid. Detta i sig är 
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nödvändigtvis inte något dåligt, men för vår del innebar det att vi aldrig hade något utrymme 

som bara var fritidshemmets. Vi kunde aldrig lämna material framme från pågående projekt 

och låta eleverna ta vid där de avslutat dagen innan. Utformningen av lokalen var även väldigt 

klassrumslik med arbetsbord och stolar. Det fanns inga ”rum i rummet” och inga möjligheter 

till att gå undan för lugnare aktiviteter. Jag inser nu att jag inte reflekterat över om lokalernas 

utformning påverkade elevernas möjlighet till att skapa goda kamratrelationer och känna 

trygghet. Troligen gör de det, vilket min kollega troligtvis redan insett. Om jag och min kollega 

hade haft möjlighet att tillsammans med berörda förskoleklasslärare diskutera lokalens 

användning och möblering, kanske vi tillsammans hade kunnat tolka läroplanen och på så sätt 

skapat en samsyn och en god lärmiljö för eleverna under hela skoldagen. Då hade vi på ett mer 

interkulturellt sätt mött varandra och tagit hänsyn till våra olika erfarenheter som låg till grund 

för nuvarande synsätt och troligtvis enklare kunnat skapa samsyn för att driva verksamheten 

framåt. Att fokusera på utveckling istället för konflikt är även väl i linje med ett interkulturellt 

förhållningssätt. Att byta perspektiv och betrakta det jag och min kollega upplevde 

problematiskt hade troligen fått oss att komma längre i förändringsarbetet mot en samsyn. 

   

Styrdokument och reflektion 

 
Min kollega efterlyste tid för samtal och planering. Jag tolkar det som en önskan om 

reflektionstid, under vilken vi kunde planera och diskutera verksamheten på fritidshemmet 

tillsammans. Jag själv höll visserligen, vid dilemmats utspelande, med om att tiden aldrig 

verkade räcka till. Vi vuxna hann, precis som Christian uttryckte, aldrig prata med varandra, 

men tänkte att jag ändå gav eleverna en god undervisning och bidrog med lärande eftersom jag 

själv hade en klar bild av min egen undervisning. Jag inser nu att mitt sätt att tänka inte på något 

sätt hjälpte det kollegiala samspelet.  

 

Eva Schwartz & Carl Cederberg (2013, s. 14) belyser vikten av andras perspektiv och 

erfarenheter vid reflektion. Precis som det krävs för att möta någon med ett interkulturellt 

förhållningssätt krävs det alltså vid reflektion att vara medveten om att andra kommer med 

andra kulturer, perspektiv och erfarenheter. Reflektion innefattar inte bara tid och utrymme, 

utan även kunskap om själva reflektionsprocessen, samt kunskap om barns lärprocesser.  

 

Det vi framför allt avser är kunskap om själva reflektionsprocessen, om hur man ska 

reflektera och vilket som är reflektionens syfte. Det ställer också kravet att man med 

sina kollegor finner ett gemensamt språk, gemensamma vanor och rutiner för 

reflektionen (Schwarz & Cederberg 2013, s. 44). 
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För att få till en god reflektionsprocess tillsammans med kollegor, med ett gemensamt språk, 

gemensamma vanor och rutiner, anser jag precis som Schwarz & Cederberg (2013) att ett möte 

krävs under vilket personalen som arbetar på fritidshemmet ges möjlighet att delge varandra 

sina erfarenheter och egna reflektioner. Om vi som arbetar på fritidshemmet kan enas om ett 

gemensamt språk, eller i alla fall sträva mot att använda ett gemensamt språk under 

reflektionerna så sjunker även troligen antalet konflikter och missförstånd och vi kan möta 

varandra med ett mer interkulturellt förhållningssätt. Jag menar inte att alla måste tycka lika, 

utan snarare ge varandra möjligheten att tycka olika, respektera detta och ändå skapa gemensam 

samsyn kring verksamheten. Om vi lyckas med att möta varandra på det sättet så har det 

interkulturella förhållningssättet som jag uppfattar det även infunnit sig. Eftersom alla 

fritidshem har samma styrdokument att arbeta utifrån, läroplanen, finns naturligt ett dokument 

att ta avstamp från och skapa diskussion och reflektion kring.  

 

Slutord - Det bidde ingen rock, det bidde ett par byxor 

 
Som jag har nämnt är det min uppfattning att den problematik som beskrivits i min berättelse 

även återfinns på andra arbetsplatser. Kanske främst för yrkesverksamma inom skolans värld, 

men även för yrkesverksamma inom andra mellanmänskliga yrken. Under essäskrivandets 

gång, framförallt när jag presenterade min berättelse vid reflektionsseminarier, har flertalet av 

mina studiekamrater uttryckt att de också har en Christian på sin arbetsplats. När jag bett dem 

att utveckla sina tankegångar har de förklarat igenkänningsfaktorn med att de också har en 

kollega som ”aldrig gör något”, ”är gnällig”, ”är svår att samarbeta med”, eller ”glider undan 

från arbetet”. Jag har tolkat det som att det på flertalet skolor och fritidshem i Sverige finns 

personalgrupper med olika sammansättningar av yrkeskategorier och att det reflekteras relativt 

lite över hur det kommer sig att man tänker olika. Syftet med min essä blev därför att utforska 

hur skild syn på lärande och yrkespraktik kan förstås, hur eleverna påverkas av 

fritidshemspersonalens skilda syn på lärande, samt att finna möjliga vägar till att skapa samsyn 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. Medan jag skrivit denna vetenskapliga essä har mina egna 

tankegångar förändrats och jag tänker nu i andra banor kring både min kollega, mig själv och 

mitt uppdrag som grundlärare.  

 

Jag har sökt och funnit möjliga svar på min frågeställning kring hur fritidshemspersonalens 

skilda syn på lärandeuppdraget och yrkespraktiken kan förstås. När det gäller en skild syn på 

lärandeuppdraget hade jag innan essäskrivandet inte haft en tanke på att vi som studenter fostras 
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in i vår profession via en tidstypisk litterär kultur. Trots att det finns forskning som visar på 

vikten av att informera om tidigare utbildningars kunskaper, traditioner och förhållningssätt så 

görs detta mig veterligen inte. Det kan jag känna är synd, min förståelse för mina kollegor hade 

definitivt ökat om detta var ett naturligt inslag i min utbildning.  

 

Jag har också funnit att synen på lärande har förändrats i takt med att läroplaner och utbildningar 

har reviderats. Eftersom jag och min fritidspedagogkollega inte hade möjlighet att reflektera 

och skapa samsyn kring begreppet lärande arbetade vi olika och stöttade inte varandra 

kollegialt. Under arbetet med denna vetenskapliga essä har jag insett att både jag och min 

kollega arbetade med lärande på fritidshemmet. Vi definierade dock inte begreppet lärande på 

samma sätt. Fritidspedagoger som arbetat inom skolans värld innan kommunaliseringen har 

med sig andra erfarenheter kring hur en fritidshemsverksamhet skall organiseras och 

genomföras. De har också med sig erfarenheter av andra förutsättningar för 

fritidshemsverksamheten, exempelvis mindre barngrupper och bättre anpassade lokaler. Jag har 

under essäskrivandets gång insett att kommunikation är något som är både centralt för att 

grunduppdraget skall kunna genomföras på ett adekvat sätt, men även för att skapa förståelse 

för varför förändringar sker.  

 

Läraryrket är idag ett bristyrke. Det saknas många utbildade lärare i hela Sverige och för 

politiker är skolan en ständig valfråga. Eftersom jag ansåg att jag arbetade som lärare på 

fritidshemmet kan det hävdas att jag hade en annan syn på mitt yrke än vad min kollega hade. 

Detta förklarar även delvis hur fritidshemspersonalens skilda syn på yrkespraktiken kan förstås. 

Den äldre generationens fritidspedagoger har upplevt många förändringar som påverkat 

fritidshemsverksamheten. Ofta till det sämre enligt resultatet av min essä. Troligen upplevs 

förändringarna till det sämre på grund av brist på implementeringstid och adekvata 

förutsättningar att genomföra förändringarna. Mitt essäskrivande har också fått mig att inse att 

det finns en hierarki inom skolans värld som inte alltid är uttalad, men kännbar för de som inte 

finns med i toppskiktet. Det är inte bara en fråga om hur fritidshemspersonalen själva ser på sin 

yrkespraktik, utan även hur andra yrkesbefattningar inom skolan ser på fritidshemspersonalen. 

Det kan å andra sidan hävdas att det har skett förändringar inom skolans värld som är till fördel 

för fritidshemspersonalen, bland annat är utbildningen till grundlärare mot fritidshem idag 

utformad som just en lärarutbildning. På sikt anser jag att detta skapar förutsättningar för en 

samsyn. Om alla vi som arbeta inom skolans värld kommer från liknande utbildningar kanske 

vi lättare kan arbeta framåt.       
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Vi ska inte bara komma överens med våra kollegor, chef och vårdnadshavare. Vi ska även vara 

vårt bästa för eleverna. Min andra frågeställning var att undersöka hur eleverna påverkas av 

fritidshemspersonalens skilda syn på lärande. Jag har med hjälp av essäskrivandet insett att 

eleverna själva anser att de lär sig både faktiska kunskaper och förhållningssätt på 

fritidshemmet. Det hoppades jag redan innan essäskrivandet att de ansåg, men jag inser nu att 

de konflikter och missförstånd som sker mellan personalen på fritidshemmet påverkar eleverna 

och deras lärande. Tyvärr har jag inte funnit svar på hur deras lärande blir påverkat. Jag hade 

inte eleverna i fokus när jag och Christian tjafsade. Denna insikt är för mig bland de jobbigare 

under essäprocessen. I min berättelse har jag inte skrivit något om hur eleverna på 

fritidshemmet reagerade när Christian fick sitt utbrott vid fotbollsplanen, inte heller hur dom 

reagerade när han berättade för mig att han gick hem och sjukskrev sig. Jag har reflekterat 

mycket kring varför jag inte beskrivit elevernas reaktioner på mitt och Christians handlande. 

Jag inser nu att det beror på att jag inte kunde ta in deras reaktioner och se dem. Jag hade fullt 

upp med vad som hände mellan mig och Christian och har ingen aning om vad eleverna tyckte, 

tänkte och kände. Så får det inte vara. Demokratiuppdraget är enligt mig det viktigaste vi som 

arbetar på fritidshemmet har att förhålla oss till. Om nu alla har ”en Christian” på sin arbetsplats 

så är min kanske viktigaste lärdom jag vill skicka med att inte glömma bort eleverna om det 

sker konflikter i personalgruppen. Åtminstone behöver samtal med eleverna föras om vad de 

sett, efter en konflikt mellan personal har ägt rum. Om vi vuxna som arbetar på fritidshemmet 

inte kan uppvisa ett gemensamt förhållningssätt och har konflikter öppet bland eleverna blir 

det, om än omedvetet, det förhållningssätt vi skickar med eleverna. Å andra sidan är konflikter 

en del av livet och det är viktigt att vi vuxna på fritidshemmet visar eleverna att det finns bra 

sätt att reda ut konflikter. Huvudsaken är enligt min mening att vi som vuxna är medvetna om 

att vårt förhållningssätt mot varandra som kollegor påverkar elevernas lärande. 

 

Resultatet i min essä visar även att en granskning av ens egen verksamhet är något att 

eftersträva. För att kunna genomföra detta krävs tid för gemensam reflektion. Detta var något 

som saknades på fritidshemmet inom vilket mitt dilemma utspelades. Jag har under 

essäskrivandeprocessen insett att reflektion tillsammans med ledning, i detta fall rektor är att 

föredra. Jag önskar att jag kunde skriva att arbetet med denna essä gett mig klara svar och 

lösningar, men så är tyvärr inte fallet. Jag har fått många nya insikter och tänkbara metoder som 

troligen kommer att förhindra liknande situationer som jag beskrivit i mitt dilemma, men jag 

har också insett att det inte är så enkelt. Även om det finns ett gott ledningsstöd är det inte säkert 
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att det innebär en bättre fritidshemsverksamhet för eleverna. Även om det finns tid för reflektion 

innebär det inte automatiskt att personalgruppen kommer att tänka lika och enas. Jag tror dock 

att ett gott ledningsstöd och tid för reflektion och granskning av den egna verksamheten innebär 

bättre förutsättningar för att skapa en god fritidshemsverksamhet.     

    

Jag har med hjälp av min essä försökt att finna möjliga vägar till att skapa en samsyn med ett 

interkulturellt perspektiv på fritidshemmet. Jag insåg under essäskrivandeprocessens gång 

vikten av ett gott ledningsstöd när det gäller skapandet av denna samsyn och de förutsättningar 

som krävs för att kunna arbeta med elevernas bästa i fokus. Initialt ansåg jag, vid tiden för mitt 

dilemma, att vi som arbetade på fritidshemmet helt saknade rektors stöd och ledning. Under 

essäutforskandet har min uppfattning stärkts, fritidshemmet och dess verksamhet är ofta 

rektorns akilleshäl. Troligen beror detta på att rektor gjort andra prioriteringar och lagt fokus 

på skolans verksamhet. Å andra sidan kan hävdas att vi som arbetade på fritidshemmet inte 

heller gjorde rektorn medveten om hur vår arbetssituation förhöll sig innan det var för sent. 

Troligen finns goda förklaringar till varför rektorer prioriterar som de gör, oavsett dessa 

prioriteringar är min slutsats att ledarskapet för fritidshemmen behöver ges mer tid och 

utrymme.  

 

Jag inser också att jag inte har bemött min kollega med ett interkulturellt förhållningssätt. 

Snarare än att lyssna på honom har jag skjutit över problematiken på honom som person. När 

jag nu reflekterat över vad det faktiskt var han uttryckte är jag mer än villig att hålla med honom 

på flertalet punkter och beredd att ta strid för vår profession tillsammans. Att bemöta varandra 

interkulturellt handlar även om att bemöta varandra med ett demokratiskt förhållningssätt. Jag 

har via essäskrivandets utforskande insett att det är lätt att fastna i tyckande och tänkande om 

andra människor om det saknas tid för reflektion över det egna handlandet och den egna kultur 

som var och en besitter. Frågan om hur samsyn skulle kunna skapas på fritidshemmet är således 

knuten till frågan om hur fritidshemmet organiseras så att det är jämlikt, präglat av ömsesidig 

respekt och uppmuntrar- och ger möjlighet till reflektion och självkritik. Denna process som 

essäskrivandet har tagit mig igenom har hjälpt mig att tänka i vidare banor och förhoppningsvis 

hjälper den även er andra som har ”en Christian på arbetsplatsen”.    
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