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Abstract 

En hel, del? a scientific essay about how different pedagogics and teaching can strengthen 

comprehensive view of pupils. The essay is based on two stories in which we are placed in 

situations which are difficult to judge. In the first story, Fredrik is forced to leave one kind of 

teaching in favor of another. The other depicts how Lina may refrain from planning to act class 

teacher. With those situations, we will review how sudden changes impact the teaching 

structure can influence the role of learning and the leisure teacher in school. 

 

The chosen method is essay writing, where we are given the opportunity to reflect and deepen 

the basis of the relevant dilemma, with the support of relevant literature for leisure and leisure-

time education. The essay is also based on Immanuel Kant's theories of duty, in order to discuss 

the leisure education assignment from various aspects, we have used Birgit Andersson and her 

research on contemporary leisure-time education. With this essay, we reinforce the importance 

of different types of pedagogy as well as the value of reflection and planning to accommodate 

comprehensive view of pupils. 

 

Keywords: Planning, Youth recreation center, Youth worker, Occupational identity, 

Quality, Duty ethic, Comprehensive view of pupils 
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Sammanfattning 

En hel, del? är en vetenskaplig essä om hur olika pedagogiker och undervisningsformer kan 

styrka helhetsperspektivet på elever. Uppsatsen har sin utgångspunkt i två gestaltningar där vi 

blir försatta i, för oss svårbedömda situationer. I första gestaltningen får Fredrik lämna en typ 

av undervisning till förmån för en annan. Den andra skildrar hur Lina får avstå planering för 

att istället agera klasslärare. Med utgångpunkt i dessa situationer kommer vi att granska hur 

plötsliga förändringar i undervisningens upplägg kan komma att påverka lärandet och 

fritidspedagogers roll i skolan. 

 

Den valda metoden till uppsatsen är essäskrivande där vi med hänsyn till det gemensamma 

dilemmat får möjlighet att reflektera och fördjupa oss med stöd av relevant litteratur för 

fritidshem och fritidshemspedagogik. Uppsatsen kommer ta sin utgångspunkt i Immanuel 

Kants teorier om plikt och för att diskutera det fritidspedagogiska uppdraget ur olika aspekter 

har vi använt oss av Birgit Andersson och hennes forskning om den nutida 

fritidshemspedagogiken. Med denna uppsats styrker vi betydelsen av olika typer av pedagogik 

samt värdet av reflektion och planering för att tillgodose ett helhetsperspektiv på elever. 

 

Nyckelord: Planering, Fritidshem, Fritidspedagog, Yrkesidentitet, Kvalité, Pliktetik, 

helhetssyn på elever 

  



4 
 

Innehållsförteckning 

Abstract ................................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3 

VÄNTA! – Fredriks gestaltning ............................................................................................................. 5 

Brygga Fredrik ........................................................................................................................................ 7 

Pling! – Linas gestaltning ....................................................................................................................... 7 

Brygga Lina .......................................................................................................................................... 11 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 11 

Fredriks reflektion ................................................................................................................................. 12 

Linas reflektion ..................................................................................................................................... 13 

Gemensam reflektion ............................................................................................................................ 13 

Fritidshemmets bakgrund ...................................................................................................................... 14 

Metod .................................................................................................................................................... 15 

Etiska överväganden ............................................................................................................................. 16 

1. Pliktetik ............................................................................................................................................. 16 

1.1 Pliktetik enligt Immanuel Kant ....................................................................................................... 17 

1.2 Vad är vår plikt? .............................................................................................................................. 18 

1.3 Skolledningen ................................................................................................................................. 19 

2. Elevens bästa ..................................................................................................................................... 20 

2.1 God kvalitet på fritidshem............................................................................................................... 21 

2.2 En helhetssyn på eleverna ............................................................................................................... 22 

2.3 Omsorg och närhet .......................................................................................................................... 23 

2.4 Planering och reflektion, en god grund för undervisning ............................................................... 24 

2.4.1 Förutsättningar för planering ser olika ut ..................................................................................... 24 

3. Yrkesidentitet, vilka är vi och vad kan vi bidra med? ....................................................................... 25 

3.1 Fredriks tankar om yrkestillhörighet ............................................................................................... 29 

3.2 Linas tankar om yrkestillhörighet ................................................................................................... 30 

Slutord ................................................................................................................................................... 30 

Referenslista .......................................................................................................................................... 33 

 

  



5 
 

VÄNTA! – Fredriks gestaltning 

Med min arbetsdator i handen går jag mot kapprummet till klass två grön där jag ska hålla en 

lektion i IKT, Informations- och kommunikationsteknik, i samband med deras pågående 

bildprojekt. Jag känner mig glad och inspirerad. IKT är något jag länge brunnit för och vill 

arbeta med och jag ska äntligen få göra det! Innan jag hinner fram hör jag hur någon skriker 

bakom mig från andra sidan skolgården.  

 Fredrik! Vänta!  

Det är en fras jag hört förut och en röst som är alldeles för bekant i sammanhanget. Jag vänder 

mig för att se vem det kan vara, trots att jag redan vet. Det tar inte många sekunder innan jag 

kan konstatera att det är skolans kanslist Anna som kommer joggandes från skolexpeditionens 

ingång mot mig. Snabbt infinner sig en olustig känsla, jag vet exakt vad Anna kommer att 

berätta för mig, någon är sjuk vilket innebär att jag behöver vikariera någonstans. Eftersom det 

är omöjligt för mig att vara på två ställen samtidigt kommer jag inte kunna undervisa i klass 

två grön. 

Planeringen som ligger till grund för IKT-undervisningen jag är på väg till är sedan länge gjord 

i samverkan med klassläraren, jag har sett fram emot att arbeta tematiskt och har lagt ned 

mycket tid samt energi på att planera lektionen. När Anna väl är framme hos mig säger jag lite 

glatt. 

 Hej Anna! Detta trots att jag i stunden inte är speciellt road över vad som kommer 

härnäst. 

 Du måste ta idrotten med ettorna nu, Tomas är sjuk så vi står utan idrottslärare, du måste 

eventuellt hålla fler pass berättar Anna för mig med andan i halsen. Det ångar lite från 

Annas andetag då det är relativt kyligt ute. 

Jag känner hur en våg av besvikelse sköljer över mig trots att jag redan när Anna ropade mitt 

namn visste vad som skulle hända. 

 Jag har andra lektioner planerade, jag kan inte ta idrotten. Har vi ingen annan som kan 

gå in? 

 Nej, Felicia säger att det är du som ska göra det. 
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Felicia är skolans rektor, det är med andra ord ett åläggande från min närmaste chef vilket inte 

ger mig speciellt mycket utrymme eller möjlighet att protestera mot det hela. Jag ser själv inte 

någon annan lösning än att acceptera och ge vika för beslutet. 

 Okej, då är det så! 

Svarar jag med en märkbar besvikelse i rösten för att poängtera att jag inte alls är nöjd över 

detta. Efter att ha svarat Anna vänder jag mig om och räcker ut min arm mot dörrhandtaget till 

klass två gröns kapprum för att gå in. Jag känner att jag själv vill berätta att jag inte kommer 

ha möjlighet att genomföra lektionen som vi länge har planerat. Innan jag hinner få tag i 

handtaget på dörren utbrister Anna på ett nästan tillrättavisande sätt. 

 Du ska väl till idrottshallen? 

Jag stannar upp och sluter mina ögon en kort sekund för att samla mig. Inom mig känner jag 

hur en frustration bubblar upp och växer. Efter ett fåtal sekunder vänder jag mig om och suckar 

lite i vändningen. 

 Jag vill själv berätta att jag inte har möjligheten att komma till klassens lektion idag 

innan jag går bort. 

Jag hinner knappt prata klart innan Anna snabbt svarar: 

 Gå du till idrotten så kan jag meddela dem det! 

I mitt huvud far en rad tankar runt i samband med att jag påbörjar min vandring över skolgården 

mot idrottshallen. Det första som slår mig är faktumet att jag inte har någon aning om vad 

dagens idrottslektion ska innehålla. Det enda Anna sa var att jag ska leda lektionen. Det finns 

ingen planering förberedd och jag utgår från att Tomas inte berättat för Anna vilken eller vilka 

aktiviteter som skulle ha genomförts under lektionen. Jag har med andra ord inget att gå på 

inför lektionen som jag ska leda. Under fåtalet minuter som går när jag promenerar fram till 

idrottshallens entré funderar jag flitigt utan att komma fram till något. Väl framme vid ingången 

tar jag beslutet att vi ska leka kullekar i olika former. Det är det bästa jag kan komma på med 

kort varsel. 

Inne i omklädningsrummet hänger jag av mig min jacka och ställer mina skor på hyllan. När 

jag öppnar dörren och kliver in i idrottshallen ser jag klassen sitta i en cirkel. Alla eleverna 

tystnar samtidigt och vänder sina blickar mot mig. Efter ett par sekunder utbrister en elev: 
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 Var är Tomas? 

 Har ingen berättat att Tomas inte kommer idag? Tomas är sjuk idag. Jag kommer ha 

idrott med er istället. Idag ska vi leka olika kullekar. 

Idrottslektionen flyter på bra och eleverna märker inte i min mening någon större skillnad på 

innehållet. Trots detta känner jag mig ganska missnöjd. Inte på min egen insats under 

idrottslektionen, jag gjorde trotsallt mitt bästa. Den femtio minuter långa lektionen kunde ha 

blivit mycket bättre och det hade kunnat ligga en tanke bakom lekarna. Men det gjorde det inte 

idag. 

På grund av Felicias beslut att jag skulle leda idrottslektionen uteblev den andra undervisningen 

som jag skulle bedriva. Den lektionen var välplanerad och målkopplad, det fanns ett syfte helt 

enkelt. Tillsammans med lärarna planerade vi för hur vi på fritidshemmet skulle kunna 

komplettera skolan på ett meningsfullt sätt. Vi skulle ha arbetat tematiskt i halvklass vilket 

hade gett eleverna en större vuxennärvaro och mer innehåll på samma tid. Läraren jag skulle 

lett lektionen med hamnade i kläm eftersom vår gemensamma planering inte kunde genomföras 

och fick istället tänka om. Samtidigt får jag inte genomföra lektionen utan istället blir jag 

använd som en “brandsläckare”. Med det menas att jag ska ta hand om det som anses vara akut 

på min arbetsplats. 

 

Brygga Fredrik 

I gestaltningen lämnade jag en grundligt planerad lektion för att leda en gymnastiklektion helt 

utan planering. Jag ställdes inför två handlingsalternativ som båda hade negativa och positiva 

konsekvenser. Antingen skulle jag ha sagt nej till ledningens krav, som inneburit att 

fritidshemsverksamheten urholkas. Eller skulle jag ha lyssnat till mitt inre och tillgodose 

undervisningens kvalitetskrav, respektera ”hela barnet” och stå upp för den egna yrkesetiken. 

Om jag hade valt att säga nej till ledningens krav hade jag trotsat order. Hade jag istället valt 

att följa order skulle konsekvensen bli att den fritidsverksamhet jag ville bedriva skulle få lida. 

 

Pling! – Linas gestaltning 

Jag står lutad mot väggen i personalrummet och tittar ut genom fönstret på eleverna som leker 

på skolgården. Regnet öser ner, trots det ser det ut som att eleverna har roligt när de hoppar i 
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vattenpölarna. Doften av nybryggt kaffe, kaffekokarens ljud och elevernas hoppande i pölarna 

gör att jag känner mig avslappnad där jag står. Jag ska precis hälla upp en kopp kaffe och sätta 

mig med min planering för lovet när det plötsligt plingar till i min mobil. Undrar vem det kan 

vara? Jag tittar på mobilen och konstaterar lite besviket att det är från skolans samordnare Eva. 

Den avslappnade känslan som jag hade är som bortblåst. I sms:et står det att jag ska ringa 

henne. Jag tar ett djupt andetag och tänker att jag egentligen inte vill ringa henne just nu. Det 

är Evas ansvar att se till att det finns vikarier eller att någon av oss andra som jobbar kan täcka 

upp när någon är sjuk, hemma för vård av barn eller lediga. 

Denna vecka har vi haft det kämpigt med att många från personalen varit sjuka. Vilket har 

resulterat i att jag fått avstå min planering två gånger redan, det är nu sista chansen för mig att 

planera klart verksamheten inför det kommande lovet. Det är inte en enda förmiddag denna 

vecka som blivit som den skulle. Visserligen har jag fått agera som den fritidspedagog jag trots 

allt är på eftermiddagarna.  

Trots allt tar jag upp mobilen och ringer Eva. Tankarna far iväg och jag försöker komma på 

vad jag ska säga till Eva när hon svarar. Jag försöker peppa mig själv att kunna säga nej, då jag 

allt som oftast ställer upp när det behövs. Även om jag inte vill ringa just nu gör jag det ändå 

eftersom det inte känns bra att ignorera ett meddelande från Eva. Det hinner inte ens gå fram 

två signaler innan hon svarar. Jag hör på Eva att hon låter stressad. 

 Hej säger jag lite försiktigt. 

 Var är du? Frågar Eva utan att säga hej först. 

Chockad över att inte få ett hej först svarar jag lite irriterat att jag befinner mig i 

personalrummet för att ha min planering. 

 Du måste komma nu, säger Eva. 

Utan att tänka svarar jag snabbt tillbaka med ett högt och tydligt: 

 Nej det kan jag tyvärr inte! 

 Jo, Lina det måste du, du måste vara inne hos klass 1A idag, svarar Eva tillbaka. 

 Men jag har min planering och jag måste verkligen göra den nu försöker jag förklara. 

Jag känner en viss irritation inom mig av Evas sätt att säga till mig att jag måste vara klasslärare 

idag. Detta gör att jag inte kan låta bli att fråga. 



9 
 

 Varför? Är det ingen annan som kan? Kan inte Sanna och Jimmy ta båda ettorna 

idag? Jag har faktiskt min planering nu och jag ska planera för verksamheten som 

vi ska ha på fritidshemmet under lovet. Det måste bli färdigt denna vecka. Jag har 

redan missat mycket planering i veckan när jag hoppat in och hjälpt till i de andra 

klasserna där det behövts hjälp.  

 

Mer hinner jag inte säga innan Eva som låter arg avbryter mig med att förklara att det minsann 

inte finns någon annan som kan. Sanna och Jimmy kan inte både ha sin egen klass och den 

andra ettan. Eva är också väldigt noga med att förklara att hon fått detta direktiv av Klas. Hon 

nämner också att detta är den sista utväg hon har. Klas är vår rektor och det är han som sagt att 

jag ska göra det då det inte finns någon annan som kan vikariera hos ettorna idag. Jag känner 

hur jag blir arg och irriterad och frågar hur jag ska hinna med att vara både klasslärare, ha 

tillsyn på rasten, vara fritidshemslärare där jag behöver förbereda inför eftermiddagen på 

fritidshemmet samt göra lovprogrammet. Eva svarar inte på mina frågor utan säger: 

 Ja men du vet hur det är när det är personal som är borta. Då måste vi hjälpas åt. 

Istället för att fortsätta att diskutera fram och tillbaka med Eva om att jag inte kan hjälpa till 

idag väljer jag att säga att jag kommer så fort jag kan. 

 Skynda dig, avslutar Eva vårt samtal med. 

Sur och irriterad plockar jag ihop mina saker och halvspringer över skolgården in mot 

klassrummet. Ännu mer irriterad blir jag över att jag sprang ifrån min jacka eftersom att det 

regnar. Samtidigt som jag skyndar mig över skolgården tänker jag för mig själv att detta måste 

jag ta vidare till skolledningen. Jag kan visst ställa upp och hjälpa till om det behövs men vem 

ska nu skriva lovprogrammet? Hur kan det allt som oftast vara att vi som arbetar på 

fritidshemmet ska hoppa över vår planering för att täcka upp där det fattas folk? Vad blir det 

för verksamhet när det inte finns någon planering för det tänkta innehållet? 

När jag kommer till klassrummet möter jag Eva som tackar för att jag är snäll som ställer upp. 

Jag svarar henne att jag inte hade mycket att säga till om innan jag går in till ettorna utan att 

möta hennes blick. Hon verkar inte höra vad jag säger utan tackar än en gång för att jag ställer 

upp. När jag kommer in till eleverna säger jag hej till alla. Eleverna svarar glatt hej tillbaka och 

jag får en känsla av att de verkar glada för att jag ska vara hos dem idag. Den irritation jag 
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kände innan försvinner tack vare att eleverna är glada och positiva. Alma räcker upp handen 

och frågar varför jag är blöt på tröjan. Jag skrattar lite och säger: 

 Jag glömde jackan när jag sprang från personalrummet för att skynda mig hit. 

Vi samtalar om att det regnar ute och vilka kläder som är bra att ha på sig när man ska vara ute 

på rasten. Samtidigt som jag pratar med eleverna om vädret letar jag efter en planering för att 

veta vad jag ska göra under dagen. Jag hittar ingen och ber eleverna plocka fram sina ritböcker 

och rita den lilla stund som är kvar innan det är dags att gå ut på dagens första rast. På rasten 

ska jag ha tillsyn. Planering av dagens innehåll går inte utan det måste jag försöka hinna med 

innan vi går ut. Medan eleverna ritar tittar jag igenom deras lådor för att se vad det finns för 

material att arbeta med. Jag får en känsla av att inte göra det bästa för eleverna när jag kommer 

oförberedd till lektionen. Eleverna är där för att lära och här låter jag de sitta och rita medan 

jag planerar upp dagens lektioner på bästa sätt med de förutsättningarna jag har. 

Dagen flyger snabbt fram och klockan börjar närma sig tolv. Jag känner att den där koppen 

med kaffe skulle varit behövd nu. Jag möter Eva ute på rasten och hon frågar hur dagen varit. 

Jag förklarar för Eva att det varit en bra dag men att jag fått komma på saker efterhand då det 

inte fanns någon planering. Eva som inte verkar tycka det är ett problem säger: 

 Jaja men det löser du alltid så bra Lina. 

 Ja, jo men det känns inte bra när jag måste planera under tiden som eleverna sitter och 

väntar på vad vi ska göra. 

 Nej det är klart, men det är tur att det inte alltid är så här. Denna veckan har varit hemsk, 

så många pedagoger borta samtidigt har vi nog aldrig haft säger Eva beklagande till 

mig. 

Jag kan inte låta bli att få dåligt samvete när jag står och pratar med Eva. Det är inte hennes fel 

att jag ofta får hoppa in och täcka upp där det saknas folk. Hon gör bara sitt jobb, dessutom allt 

som oftast ett fantastiskt sådant. Utan henne vet jag inte hur det skulle gå ihop när det saknas 

folk. Jag säger till Eva att jag funderat på att vi måste ta detta vidare. Det är inte bara jag som 

blir drabbad utan alla som måste gå in och täcka upp blir drabbade. Eleverna får inte den 

undervisning som de har rätt till, varken på förmiddagen eller på eftermiddagen, då det allt som 

oftast fattas planering till oss som går in och gör något annat än det vi skulle göra från början. 

Eva tittar glatt på mig och utbrister: 



11 
 

 JA! Vad bra Lina. Jag tror att någon av er andra pedagoger måste reagera. Hur mycket 

jag än påtalar att det inte fungerar att göra som vi gör när någon är borta så vill 

skolledningen inte riktigt ta det till sig. 

Vi avbryts i vårt samtal av att rasten är slut och det ringer in. Vi bestämmer att vi tillsammans 

ska prata ihop oss och gå vidare med arbetssituationen för oss som arbetar på fritidshemmet. 

Sista lektionen går bra och eleverna slutar för dagen. Jag samlar fort ihop mina saker och beger 

mig mot fritidshemmet och avdelningen Örnen. Jag hinner precis säga hej till min kollega 

Göran innan de första eleverna från årskurs två kommer in. Efter en kort samling bestäms det 

att vi ska vara ute den stund som är kvar innan det är dags för mellanmål. Eleverna leker fint 

och jag och Göran kan i all hast prata ihop oss om vad vi ska göra efter mellanmålet. Göran 

beklagar sig över att han inte hunnit planera för eftermiddagsverksamheten och jag gör 

detsamma för honom. Ingen av oss två har kunnat planera för den verksamhet som var tänkt 

att vi skulle ha på eftermiddagen då båda två har fått göra annat på vår respektive planering. 

Detta gör att vi inte kan ge eleverna det som de behöver och har rätt till. Varken jag eller Göran 

tycker att detta känns okej och pratar lite om vad jag ska ta med när jag ska ta detta vidare med 

vår närmaste chef. Vi är eniga om det får det vara slut på att täcka upp och hoppa över 

planeringar! 

 

Brygga Lina 

När jag precis var i färd med att planera fritidshemmets lovverksamhet var jag tvungen att vara 

lärare för en hel klass istället. Detta gjorde att jag ställdes inför två handlingsalternativ. Skall 

jag värna om barnens behov, eller ska jag tillmötesgå arbetslagets och ledningens kortsiktiga 

behov? Valet jag ställdes inför skavde inom mig då jag kände att jag inte hade mandat att säga 

nej till rektorns beslut, samtidigt som jag skulle velat stå upp för min yrkesroll. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka aspekter som finns att ta hänsyn till när vi som 

utbildade och erfarna fritidshemslärare ska disponera vår planeringstid. Hur ska vi förhålla oss 

när det gäller planeringstiden och reflektionen kring vår verksamhet? 
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I det som följer ska vi med båda gestaltningarna som utgångspunkt utforska detta tema. Genom 

erfarenhet och utbildning har vi skapat oss en mer omfattande förståelse för hur planering 

bidrar till att verksamheten och dess kvalitet blir förhöjd. I gestaltningarna får vi lämna 

planeringsuppdrag eller planerad undervisning för att istället bedriva oförberedd och oplanerad 

verksamhet. Det får konsekvenser för eleverna och den helhetssyn vi menar att skolväsendet 

ska bidra med genom en mångfald av undervisningsformer. Genom skrivandet och 

reflektionerna som följer är förhoppningen att vi ska kunna skapa oss en bättre insikt i hur 

handlingsalternativen påverkar verksamheten med hjälp av den utbildning vi genomgår samt 

de erfarenheter vi bär med oss. Dilemmat framstår i hög grad som relevant med tanke på att 

fritidspedagoger får lämna sitt uppdrag för att stödja verksamheten på andra håll. De olika 

handlingsalternativen ger olika konsekvenser vilket gör oss nyfikna på om det finns andra 

alternativ till handling som får ett mer önskvärt resultat. 

De frågeställningar vi kommer bära med oss i undersökandet är följande: 

 Vilken funktion har planeringstiden och hur kan vi sätta in den i ett större sammanhang 

som inbegriper yrkesetiska perspektiv? 

 Vilken roll har fritidspedagogen på skoltid? Hur är detta relaterat till planeringstiden? 

 

Fredriks reflektion 

När jag reflekterar över min gestaltning kan jag konstatera att det varken är första eller sista 

gången jag får avstå planerade tillfällen för att hastigt planera om och vikariera. Med tanke på 

att jag har planerat för annan undervisning anser jag att någon annan borde vikariera på idrotten. 

Den undervisning jag har planerat är enlighet mig ett bra sätt för fritidshemmet att komplettera 

skolan i klassrummet. För mig känns det välkommet att undervisningen blir förstärkt genom 

att olika typer av pedagogik möter varandra för att betrakta hela eleven. Samtidigt är det inte 

hållbart att lektioner saknar lärare. Men är det mitt ansvar att förhindra lärarlösa lektioner på 

bekostnad av eleverna och undervisningskvalitén? Även om jag leder lektionen känner jag inte 

att jag är nöjd, och det bör jag inte heller vara. Jag har försummat god undervisning för att 

istället bedriva medelmåttig undervisning. Valet jag ställs inför är olustigt men allt för vanligt.  

De val jag står mellan är vad jag vill påstå ett bra sätt för fritidshemmet att komplettera 

skolundervisningen, där jag med min professionalism kan kliva in och utföra ett bra arbete. 

Eller om jag ska ge vika för order som innebär att fritidshemspedagogiken uteblir från skolan 
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och jag förväntas undervisa elever om något som står utanför min profession. I slutändan 

handlar det inte om mig eller min ledning utan vilken undervisning som eleverna får tillgång 

till. 

 

Linas reflektion 

Vad är det som gör att jag och mina kollegor får gå in och täcka för sjuka lärarkollegor varje 

gång de är borta? Jag hamnar i ett dilemma om jag ska stå upp för min yrkesroll och eleverna 

på fritidshemmets rätt till en välplanerad verksamhet eller om jag ska tillmötesgå arbetslaget 

och skolledningens behov om att snabbt lösa ett vikarieproblem. I min tjänst har jag bara ett 

par timmars planeringstid. Uppdraget jag just nu har under skoltid kräver inte så mycket 

förberedelsetid, det betyder att det mesta av min planeringstid går åt till att planera och 

reflektera för fritidsverksamheten. Varje gång det försvinner planeringstid betyder det också 

att jag kommer oförberedd till fritidsverksamheten. På något vis måste vi hitta andra sätt för 

att påvisa vilket uppdrag vi har och hur viktigt det är för eleverna med en väl fungerande 

fritidshemsverksamhet. Fritidshemmens och även pedagogernas status måste höjas. Kanske har 

vi en del i det själv genom att bli bättre på att ta hjälp av skollag och styrdokument och kanske 

räcker det inte att vi verkar en och en. Vi på fritidshemmet måste agera tillsammans och visa 

att vi menar allvar. 

 

Gemensam reflektion 

Den gemensamma nämnaren i vårt dilemma är att vi tvingas lämna vårt huvudsakliga uppdrag 

för och istället får täcka upp för någon som blivit sjuk eller frånvarande med effekten att det vi 

skulle gjort uteblir. Det finns också en gemensam frustration över att en hel del elever blir 

drabbade av dessa ändringar. I grund och botten är vi där för eleverna och hela verksamheten 

ska därför ha sin utgångspunkt i vad som är bäst för eleven eller elevgruppen. Detta kan vi 

uppnå genom att se möjligheter för de olika delarna av skolan som utgör verksamheten som 

berikande för varandra. Detta medför att olika typer av pedagogik står sida vid sida för att 

tillsammans skapa den bästa möjliga förutsättningen för eleverna. Parallellt med att 

undervisningen påverkas negativt försvagas yrkeskategorin fritidspedagoger och vi 

underordnas övriga lärare när vi konstant ska ägna vår tid till att fylla hål och släcka bränder 
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där det för stunden är nödvändigt. Vi har en kompetens som med fördel kan användas för att 

skapa en starkare skolform. 

 

Fritidshemmets bakgrund 

I utredningen Skola - skolbarnsomsorg, en helhet slutbetänkande (SOU 1991:54) lyfter man 

tankegången som föranledde integrationen av fritidshemmet in i skolan under 1990-talet. Det 

innebar en rad förändringar som påverkade fritidshemmet i stor utsträckning. Starten för 

integrationen av fritidshemmet i skolans lokaler och värld blev ett faktum vilket kom att mötas 

av en rad olika dilemman och kulturkrockar. Delvis blev fritidspedagoger underordnade lärare 

av det simpla skälet att lärare besatt en gedigen utbildning och hade ett klart uppdrag, nämligen 

att utbilda den kommande generationen. Fritidspedagoger hade en desto svagare beskrivning 

och utbildning, omständigheter som gjorde det svårt för fritidspedagoger att hävda sin 

kompetens i skolans verksamhet. Vidare hade det en negativ inverkan på yrkesidentiteten för 

fritidspedagoger som var verksamma i övergången. I utredningen framkommer det att en 

bakomliggande tanke när fritidshemmet inkluderades i skolan var att spara på resurser i form 

av lokaler och stärka skolan genom en ökad personaltäthet. Samtidigt vill man stödja elever 

genom att förbättra helhetssynen på deras lärande och skoldag. Trots att det var visionen blev 

det inte riktigt som tänkt. Fritidshemspersonal som vill arbeta heltid fick arbeta under 

skoldagen som hjälplärare eller för att stötta specifika eleverna eftersom yrkeskåren ansågs 

vara tillgänglig arbetskraft med en form av kompetens i sammanhanget (SOU 1991:54, s. 8ff). 

Detta är något som även understryks i avhandlingen Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet 

mellan tradition och nya styrformer av Birgit Andersson (2013, 13ff). 

Trots att det hänt mycket sedan fritidshemmen integrerades i skolan anser vi att det finns tydliga 

spår av vad som en gång varit. Det ligger kvar som en förväntan på fritidspedagoger att de ska 

vara flexibla och fogliga för det har de alltid varit, vilket också framkommer i intervjuer med 

utbildade fritidspedagoger som Andersson (2013, s. 87) genomförde inför sin avhandling. Vi 

som är verksamma inom fritidshemmet har ett ansvar att hävda vår kompetens och göra vår 

röst hörd. I båda scenarierna som inleder denna essä ger både Fredrik och Lina vika för de 

direktiv som presenteras utan att stå upp för sin egen sak på ett konstruktivt vis. 
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Metod 

Den metod vi valt för att granska vårt gemensamma dilemma i denna uppsats är vetenskaplig 

essä. Syftet med essäskrivning är “... att studenter med yrkeserfarenhet ska få tag i sina 

erfarenheter och göra dem tillgängliga för reflektion” enligt Alsterdal (2014, s. 48). Vidare 

skriver Alsterdal (2014, s. 49) att skrivandet är en process där vi “studenter växlar mellan att 

skriva, läsa och undersöka”. Genom att reflekterande titta tillbaka på båda gestaltningarna intar 

vi nya perspektiv och positioner för att granska vårt problem eller dilemman. 

Maria Hammarén (2005, s. 18) skriver att man i sitt skrivande skapar möjlighet till reflektion. 

Detta ger tillfälle till att anta nya perspektiv för att belysa olika aspekter av ett händelseförlopp. 

Skrivandet gör att tankar och dilemman kan brytas ned i delar, lyftas ur sina sammanhang och 

därmed går det att resonera kring egna och andras handlingar. I reflektionen kan vi förvänta 

oss att få ny kunskap som väcker tankar och funderingar för hur vi skulle kunnat agera om vi 

stött på ett liknande dilemma idag. Varför är då reflektion viktigt? I boken Kunskap i handling 

beskriver Bengt Molander filosofens Donald A. Schöns idéer om reflektion på ett bra sätt: 

 

Reflektionen innebär, som jag ser det, att ta ett steg tillbaka, för att se och tänka över sig själv och 

vad man gör, för att få perspektiv på situationen. Det man gör och den situation man befinner sig 

i skall speglas eller reflektera för en själv. (Molander 1996, s. 143) 

 

Den främsta anledningen till den valda skrivmetoden är att vi i vårt yrkesutövande ofta hamnar 

i situationer som kräver reflektion. Det är dock mer sällan än ofta denna reflektion äger rum. 

Situationerna som presenteras i gestaltningarna är då långt ifrån unika när det kommer till 

tillfällen som skulle kunna bearbetas. Det är dock inte givet att denna reflektion någonsin äger 

rum. I detta arbete ger vi oss själva möjligheten att göra en djupgående reflektion kring dessa 

specifika händelser och i framtiden kunna få fler handlingsalternativ om vi ställs inför samma 

val. 

Vidare kommer även ett hermeneutiskt förhållningssätt användas. Begreppet hermeneutik 

definieras av Thomassen (2011, s. 178f) som “tolka” och har som uppgift att redogöra för vad 

förståelse innebär. Därtill beskriver Thomassen (2011, s. 101) att efterforskande genom 

hermeneutiken sker i en rörelse från fördomar och förförståelse till ny förståelse. Ett centralt 

begrepp vi kommer behandla är helhetssyn på elever med syfte att förtydliga vilken roll det 
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spelar i vårt dilemma samt för undervisningen på fritidshemmet. Det är något som vi har för 

avsikt att göra med utgångspunk i Immanuel Kants teorier om plikt och pliktetiken. 

För att simplifiera för läsaren har vi valt att samla alla titlar inom yrket i begreppet 

fritidspedagog, tanken bakom detta är att minska risken för feltolkning av materialet. Det 

förekommer dock avvikelser där vi citerar eller refererar till författare. Texten har utformats 

och arbetsfördelningen är gjord i samråd mellan båda studenterna, bortsett från de egna texterna 

i form av gestaltning och reflektioner. Båda författarna har deltagit i sökandet efter teorier och 

litteratur för att senare komponera texter relevanta till det aktuella ämnet. Vi har delgivit och 

reflekterat över varandras texter och gett varandra feedback med målsättningen att förbättra 

texten innehållsmässigt. Alla beslut tagna kring textens framarbetning har varit baserade på 

diskussioner författarna sinsemellan. 

 

Etiska överväganden 

En essä är en självupplevd situation och det centrala är att man reflekterar över det man skriver. 

Med tanke på att dilemmat är självupplevt måste vi vara medvetna om vi lätt kan bli partiska 

vilket i sin tur leder till att resultatet av studien blir det vi själva söker. Resultatet blir då 

meningslöst om det tillverkas efter vårt egna önskemål. Att vara mångperspektivisk i sitt 

sökande i analysen är därför avgörande för uppsatsens kvalitet och helhet. I alla vetenskapliga 

studier behöver man ha med forskningsetiska aspekter. Det finns flera olika och ett av dem är 

konfidentialitetskravet. Med det kravet menas att personer som vi nämner i vår text inte ska gå 

att identifiera eller känna igen (Patel & Davidson 2011, s. 63). 

Vetenskapsrådet poängterar att det är viktigt att skydda identiteter hos individer i 

forskningssammanhang (Vetenskapsrådet 2017, s. 13). Detta innebär att fiktiva namn på 

personer som figurerar i undersökningen kommer att användas med syfte att innehållet inte ska 

kunna spåras tillbaks till dem. 

 

1. Pliktetik 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för pliktetiken. Vi kommer också att titta närmre på vad 

pliktetiken är enligt filosofen Immanuel Kant. Vidare kommer vi också att titta på vad som är 

vår plikt utifrån vårt dilemma. 
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I boken Etik i arbete med människor beskriver Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen 

hur frågan om plikt kan bli tydlig i en situation där vi måste välja mellan att göra det ena eller 

det andra. Henriksen och Vetlesen (2013, s. 174) skriver att plikten kan vara ålagd av oss själva 

eller av någon annan. I båda gestaltningarna har plikterna blivit ålagda av någon annan än oss 

själva, i båda fallen rektorn. I båda situationerna hamnar vi i en moralisk svår situation där vi 

måste fundera över vad som är vår plikt. För att kunna redogöra för dessa frågor behöver vi 

förstå vad som kännetecknar en moralisk plikt. 

Henriksen och Vetlesen (2013, s. 174) hävdar att det i regel finns det tre olika kännetecken för 

en plikt. Det första är att plikten alltid gäller, vi kan inte bara förhålla oss till den när vi tycker 

att det passar. Vi ställs inför ett krav som vi inte kan bortse från. Det andra är att plikten 

vanligen är utformad som en regel eller en norm. Reglerna som finns är väldigt enkla för att de 

ska kunna användas i många olika situationer. Ett exempel är “du ska inte slåss”. Det tredje 

kännetecknet är att plikten ska få oss att se vad som är det rätta att göra. Att göra det rätta 

behöver alltså inte betyda att man per automatik gör det bästa. 

 

1.1 Pliktetik enligt Immanuel Kant 

Den tyske filosofen Immanuel Kant är den mest kände pliktetikern. Han menar, enlig 

Henriksen och Vetlesen (2013, s. 175), att man inte ska fråga efter vad konsekvenserna blir i 

förhållande till situationen man befinner sig i. Istället bör man fundera på om den regel man 

handlat utifrån är den regel man kan använda i alla andra situationer, likt den man befinner sig 

i. Kant är kritisk till att man handlar utifrån det man känner lust till eller sådant man upplever 

som rätt. 

Därtill lyfter Henriksen & Vetlesen (2013, s. 176) att Kant ställde krav när vi utreder vilken 

regel vi handlar efter. Kant menar att vi behöver konstatera vilket val som är rätt för oss enligt 

vår plikt, när vi gör det kan vi inte se på vår situation som en enskild händelse. Istället ska vi 

söka efter en regel som gäller för alla liknande situationer. En regel som är moraliskt riktig ska 

kunna följas rent generellt av alla och inte bara ske som en dold handling av en ensam individ. 

Kant ansåg samtidigt att en yrkesutövare måste stå för de handlingsregler hon har av det enkla 

skälet att det ska vara en sådan regel som alla ska kunna handla utifrån (Ibid., s. 176). Hur vet 

man då att en handlingsregel är sådan att alla kan följa den? Enligt Henriksen & Vetlesen menar 

Kant att man kan testa handlingsregeln på vad som kallas för det kategoriska imperativet. Det 
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kategoriska imperativet, som Kant ofta återkommer till, innebär att man endast ska handla efter 

de handlingsregler som man skulle vilja blir till en allmän lag (Ibid., s. 179). 

1.2 Vad är vår plikt? 

Vi hade gärna sett att det skapades en handlingsregel som går ut på hur vi ska agera för att 

elevernas vistelse både i skolan och på fritidshemmet ska bidra till en bättre helhetssyn av 

eleverna. En röd tråd ska löpa genom hela dagen där skola och fritidshem ses som lika viktiga, 

men med olika fokusområden.  Vi som är verksamma på fritidshemmet har trots allt en plikt 

att följa, vi har krav och mål från både skollag och läroplan som vi måste följa när vi planerar 

vår verksamhet vilket blir tydligt i rapporten från skolinspektionen, Kvalitet i fritidshem 

(Skolinspektionen 2010, s. 6).  Enligt pliktetiken ska vi välja att göra det rätta vilket kan vara 

att komplettera skolan och bidra till att lärandemål uppnås. Dock ska inte fritidshemmet vara 

en förutsättning för eleverna att nå målen (Ibid., s. 13). 

Plikten kan som tidigare nämnts formuleras som en regel som vilken tillämpas på alla 

situationer som i detta fall är verksamma inom skolan. Regeln kan formuleras som följande: 

Alla som arbetar i skolan ska se till elevernas bästa genom en helhetssyn på lärande och 

utveckling. Olika delar av verksamheten bidrar då med olika bitar för att komplettera varandra 

och därigenom skapas en helhet för eleverna. Alexandersson (2011, s.8) skriver i publikationen 

Lära, leva, utvecklas - Aspekter på fritidspedagogik och lärande att sett från ett 

fritidspedagogiskt perspektiv ska vi värna om elevernas sociala och emotionella behov i 

samspel med lärande och identitetsutveckling. 

Plikten kan komma att avvika i akuta situationer. Ett exempel kan vara vid sjukdom som 

resulterar i frånvarande lärare vilket gör att skolan behöver stöd från andra delar av 

verksamheten för att fungera. Då kan plikten vara att följa direktiv från skolledningen. I en 

situation som kan anses vara akut ska man dock i största möjliga utsträckning bibehålla 

helhetsperspektivet för eleverna. Alternativet ska då vara något som kan bedömas som det bästa 

möjliga för eleverna även om det inte är optimalt. Genom det resonemanget tar man beslut som 

alltid gör det bästa möjliga av situationen och upprätthåller tankegången om att eleverna står i 

centrum. Om vi inte kan följa det resonemanget är det inte heller elevernas bästa som står i 

fokus, vilket borde ge grund för reflektion. I reflektionen bör vi söka ett svar på huruvida det 

är försvarbart att ta ett beslut som missgynnar eleverna och bidrar till att helhetsperspektivet 

går förlorat. I situationer där vi ställs inför tagna beslut som missgynnar eller bortser från ett 

helhetsperspektiv på eleverna bör vi därför ta avstånd och poängtera att det inte är etiskt 
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försvarbart. Det finns konsekvenser i dilemmat som bidrar till att helhetsperspektivet blir 

lidande. Frågan är om förlusten är större eller mindre än vinsten i de båda fallen. 

Med detta har vi slagit fast att vi har en pliktetisk regel som vi handlar efter i alla situationer. 

Vi kommer vidare att se på ledningens roll och om det även kan appliceras i deras 

beslutstaganden. 

 

1.3 Skolledningen 

I båda fallen kan det tänkas att skolledning och rektorer agerar efter vad som ansågs gynna 

verksamheten mest. Vilket var att både Lina och Fredrik skulle vikariera för att täcka för sjuka 

lärare i skolverksamheten. Det är inte heller svårt att rättfärdiga deras beslut, skolan har 

konkreta mål med sitt uppdrag som dessutom ska följas upp och får konsekvenser om 

uppdraget inte fullföljs. Det finns tydliga tecken och även belägg för att beslutstagande 

skolledning inte alltid har full insikt i vad fritidshemmets uppdrag är. Det går därmed även att 

ta för givet att det inte heller finns en god insikt i hur det fritidspedagogiska uppdraget kan 

komplettera skolans verksamhet på ett önskvärt sätt. Skolinspektionen påvisar även detta i sin 

kvalitetsrapport: 

 

Samtidigt visar granskningen att ledningen ofta saknar kännedom om fritidshemmets uppdrag 

eller inte är tillräckligt förtrogna med den dagliga verksamheten. Men allvarligare är att ledningen 

ofta bara marginellt engagerar sig i utvecklings- och förbättringsarbete som berör fritidshemmens 

specifika verksamhet. (Skolinspektionen 2010 s. 32) 

 

Vidare beskriver Andersson (2013, s. 87) att det finns en oklar bild av vilken funktion 

fritidspedagoger ska ha under skoltiden. 

När vi oplanerat får släppa allt vi gör i stunden för att leda en lektion som vi inte ägnat en tanke 

åt blir resultatet troligen inte detsamma som om vi fått tid att förbereda oss. Det går att 

argumentera för att vi tidigare lett lektioner och ansvarat för undervisning. Eleverna känner till 

oss som ledare eller lärare i någon kontext, samtidigt kan man argumentera för att det samma 

gäller återkommande vikarier som tidigare fått vikariera under liknande situationer. 

Problematiken är att dessa vikarier inte är många och det är mer ofta än sällan flera uppdrag 

som behöver tillgodoses av olika anledningar. Allt som oftast resulterar det i en ruljangs av 
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tillgängliga vikarier som håller olika klasser. Detta bidrar till att eleverna inte kan skapa sig en 

bild av den vikarie som leder lektionen, samtidigt som vikarien i fråga förmodligen inte har en 

övergripande bild av eleverna och deras behov. 

Med detta i åtanke kan vi konstatera att dilemmat skiljer sig åt en del trots allt. När Fredrik får 

lämna en lektion för att leda en annan sker detta för att täcka upp en lektion som inte hade 

kunnat genomföras. Alternativet kunde ha varit att sätta in en oerfaren vikarie som eventuellt 

inte hade arbetat på just den skolan innan. Att Fredrik istället fick vikariera drabbade samtidigt 

inte den primära verksamheten för honom då den ligger på eftermiddagstid och idrotten under 

skoldagen. I detta fall får eleverna som har Fredrik på idrotten en högre kvalité i sin 

undervisning än vad de fått med en oerfaren vikarie. Den klassen som IKT undervisningen 

planerades för drabbas till viss del men undervisades fortfarande av sin klasslärare. Utifrån 

dessa båda relationer gör rektorn rätt som väljer att ge samtliga elever den högsta möjliga 

kvaliteten utifrån helheten. Utifrån Fredriks dilemma sker inte en kännbar försämring av 

fritidsverksamhetens kvalitet av den plötsliga förändringen. Åtgärden drabbar främst en klass 

utan att det berör fritidshemmet. 

I Linas dilemma är den kvalitativa sänkningen mer tydlig för fritidshemmet på grund av att hon 

tvingas ställa in sin planering för att täcka upp ett behov i skolan. När man just där och då ska 

planera en lovverksamhet med högt kvalitativt värde och allt omkullkastas av att man måste 

täcka upp för en sjuk lärare, hur är det då med den kvalitativa helheten? Klassen skulle lika 

gärna kunnat delas upp mellan de andra årskurserna. Om man hade fördelat eleverna mellan de 

andra årskurserna hade det säkerställt kvaliteten i undervisningen. Samtidigt som kvaliteten 

hade bibehållits på fritidshemmets under det kommande lovet. Resultatet blev nu istället att 

klassen fick god kvalitet i undervisningen medan fritidshemmets sjönk. 

Återkommande i texten har varit att det råder vissa oklarheter i vad som förväntas av 

fritidspedagoger under skoltiden. Samtidigt som ledningen i stort verkar sakna kunskaper kring 

det fritidspedagogiska uppdraget.  

 

2. Elevens bästa 

Det är lätt att uttrycket elevernas bästa används när verksamheten diskuteras. Nedan klargör vi 

för några aspekter som vi anser är avgörande för att elevernas bästa ska hamna i fokus. Detta 

görs med stöd av publikationer från skolinspektionen, läroplaner och en avhandling genomförd 
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av Andersson (2013). Betydelsefulla begrepp som kommer användas är kvalitet, 

helhetsperspektiv och planering. 

 

2.1 God kvalitet på fritidshem 

När vi blickar tillbaka på båda händelserna kan vi inte annat än att fundera på om detta är den 

verksamhet skolan och tillika fritidshemmets ledning vill bedriva? Det är som att behöva arbeta 

i uppförsbacke där slutprodukten som väntar på toppen inte är önskvärd eller optimal oavsett. 

Kvaliteten på fritidsverksamhetens innehåll blir klart lidande av bristande eller helt utebliven 

planering samt omställningar i tillvaron för personal och elever. Frågan är dock vad kvalitet är 

för oss som arbetar på fritidshemmet i kontrast till skolledning, förvaltning, föräldrar och andra 

som har intresse av fritidshemmets verksamhet. 

I skolinspektionens rapport framkommer det att fritidshemsverksamheten på olika håll i landet 

får återkommande klagomål på hur verksamheten fungerar. I rapporten kan man finna följande 

citat: 

 

Denna kvalitetsgranskning har initierats mot bakgrund av att det sedan flera år har kommit 

uppgifter om brister i fritidshemmens kvalitet. Fritidshemmen erbjuder barnpassning i stället för 

pedagogisk verksamhet sägs det (Skolinspektionen 2010, s. 10). 

 

I rapporten har Skolinspektionen utgått från rådande skollagar och aktuella läroplaner när de 

utvärderat verksamheternas innehåll, detta genom att granska hur verksamheten uppfyllde mål 

och följde lagar. Detta omsattes i en form av kvalitetsnivå (Skolinspektionen 2010, s. 6). Även 

om måluppfyllelse är viktigt när verksamhetens kvalitet ska redovisas anser vi att det finns 

andra aspekter som också bör beaktas. 

I slutsatsen av sin rapport lyfter skolinspektionen (2010, s. 31) en rad faktorer till varför 

kvaliteten på fritidshemmen inte håller den önskade nivån. Den i vår mening mest angelägna 

faktorn som omnämns är faktumet att verksamheterna inte bemöter och planerar innehållet 

efter elever och elevgruppens behov. Istället bedrivs en rutinmässig verksamhet. Detta i sin tur 

är produkten av en rad olika faktorer, exempelvis gruppstorlekar, utbildning och personaltäthet. 



22 
 

Hur man tar till vara på elevernas behov och intressen är för oss avgörande för vilken kvalitet 

verksamheten får. Om arbetsplatsen inte har en grundtanke och strategi för hur man ska nå 

eleverna och anpassa verksamheten, kommer man inte heller kunna bedriva en verksamhet som 

för oss är kvalitativ. När vi faller in i en vardag och bedriver undervisning på rutin slutar vi 

samtidigt ta hänsyn till den enskildes behov. 

 

2.2 En helhetssyn på eleverna 

Återkommande för en fritidspedagog är frasen ‘en helhetssyn på eleverna’. Redan i första 

stycket av läroplanen i kapitlet som omfattar fritidshemmet kan vi läsa följande: 

 

Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och 

lärande utgör en helhet. (Lgr11 2017, s. 24) 

 

Vilket kan tyckas inte borde vara speciellt svårt. Vi kan lägga blicken på dem och betrakta dem 

från topp till tå. Det vore dock att simplifiera det av den orsaken att vi inte ser eller vet något 

mer om den enskilde individen för det, informationen vi kan utvinna ur det ögonblicket är inte 

särskilt brukbar när det kommer till att tillgodose emotionella eller andra behov vi inte kan se 

eller ta på. 

Visionen för ett helhetsperspektiv av elever tog sin utgång i den statliga offentliga utredningen 

SOU 1991:54 där det primära syftet var att samla samhällets insatser gällande skol- och 

barnomsorg i låg- och mellanstadiet (SOU 1991:54, s. 9). Detta skulle bidra till en förbättrad 

helhet för eleverna där olika delar av skolan bidrog med olika typer av undervisning och 

stimulans. Det nya arbetssättet och verksamheten skulle skapa en plats där möjlighet för olika 

kunskaper, erfarenheter och kulturer kunde lära av varandra genom exempelvis tematiska 

arbeten där alla delar av verksamheten bidrog för att skapa sammanhang och helhet (SOU 

1991:54, s. 14f). 

I praktiken betyder detta med andra ord att undervisningen ska planeras och genomföras baserat 

på individen och gruppens unika behov. I begreppet behov kan vi inkludera väldigt många 

mellanmänskliga faktorer. Alexandersson skriver följande om att vara lärare i fritidshem: 
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Som lärare i fritidshem kommer man dagligen att ställas inför situationer där man på ett otvunget 

sätt kan arbeta med frågor om etik och moral, om empati och helhetssyn, om kritiskt tänkande 

och självkännedom. Detta utan att behöva sätta betyg på barnens bildningsprocess. 

(Alexandersson 2011, s. 11) 

 

Detta är en distinktion som vi kan ställa oss bakom. Att inta ett helhetsperspektiv handlar inte 

endast om att se eleven utan att beakta dennes känslor, vilja och funderingar i ett samspel med 

lärande. Som pedagog är det därför viktigt att skapa goda relationer till elever av det simpla 

skälet att eleverna behöver bygga upp en tillit. Alexandersson (2011, s. 22) poängterar vidare 

att det är genom denna tillit som vi pedagoger ska hjälpa och vägleda elever i olika sociala 

sammanhang där faktorer som etik, empati och värderingar är avgörande för att skapa och 

bevara relationer. En förutsättning för att vi ska kunna skapa tillit att bygga relationer av, är att 

vi får spendera tid med eleverna i olika sammanhang och situationer. Att befinna sig i sociala 

sammanhang med eleverna är inte det enda som krävs, vi som pedagoger behöver tillika 

reflektera och planera inför dessa möten. I reflektionen kan vi resonera kring hur vi kan ta till 

vara på egenskaper och tillgodose behov hos en specifik elev eller elevgrupp. 

 

2.3 Omsorg och närhet 

Ett av fritidshemmets fundament har varit omsorg och en personlig närhet vilket även 

framkommer i läroplanen, “Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” 

(Lgr11 2017, s. 7). Detta är också kännbart i skolinspektionens rapport där det framkommer att 

god omsorg är beroende av att det finns en nära och positiv relation mellan pedagoger och 

elever. Övriga faktorer som framställs är vikten av adekvat utbildning bland den aktuella 

personalgruppen samt att verksamhetens innehåll är strukturerad och förberedd 

(Skolinspektionen 2010, s. 16, 27). 

Att förse elever med god omsorg går hand i hand med att anta ett helhetsperspektiv på 

individen. Om vi inte tillgodoser elevernas behov inom skolans ramar blir andra aspekter 

bristfälliga vilket då kan få negativa konsekvenser på elevernas identitets- och 

kunskapsutveckling. Detta betonas även av Larsson: 
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Om pedagogisk verksamhet skulle sakna dimensionen av omsorg skulle lärare, oavsett inriktning, 

inte kunna möta hela barnet med dess tänkande, sinnlighet och kroppslighet. Omsorg är ett 

förhållningssätt till barn som finns med hela tiden och som har med omtanke att göra. Omsorg 

har också en etisk aspekt som en relation mellan lärare och elev och som syftar till lärande bortom 

den aktuella situationen.  (Larsson 2012, s. 6) 

 

Om vi ser till situationerna vi ställs inför i de inledande texterna kan vi utgå ifrån att relationer 

mellan pedagog och elev blir negativt påverkad. När vi blir inkastade utan någon förvarning 

eller möjlighet att planera undervisningen kan vi inte heller bemöta elevernas behov till fullo. 

Vi känner en klar känsla av att inte ha presterat på en tillfredsställande nivå när vi ser tillbaka 

på undervisningen. Vad hände då med omsorgen och närheten? Omsorgen uteblir och någon 

form av autopilot träder in som slentrianmässigt genomför lektionen bara för att klara av 

situationen vi försatts i. På fritidshemmet sker omsorg mer spontant än i formella 

undervisningsmiljöer. Eleverna väljer själva i vilken grad de vill uppsöka vuxenkontakt eller 

kontakt med andra elever. I en mer formell miljö ställs det därför större krav på att pedagoger 

är närvarande och vet vilka behov som det ska ta hänsyn till. 

 

2.4 Planering och reflektion, en god grund för undervisning 

För att kunna leva upp till syftet och det centrala innehållet som finns beskrivet i läroplanens 

fjärde kapitel, behöver fritidspedagogerna få en del grundläggande behov tillgodosedda. Ett av 

dessa behov är utrymme för planering och reflektionstid. 

Vad hade resultatet blivit om vi fått genomföra det som var planerat? Fredriks lektion var 

planerad och förberedd utifrån läroplanens mål. Linas planering för lovverksamheten uteblev 

och vad fick det för konsekvenser för verksamheten? I vår mening är planering och 

reflektionstid fundamentalt för våra verksamheter. Kan vi inte bruka planeringstid kan vi inte 

heller tillgodose lärandemål eller elevers enskilda behov.  

 

2.4.1 Förutsättningar för planering ser olika ut 

I den kommun där Lina är verksam finns det en upprättad plan för hur planeringstiden för en 

fritidspedagog ska se ut. Planen är nyligen utarbetad och har sin grund i att det tidigare fanns 

skillnader mellan fritidspedagoger som arbetar i kommunen. Planen syftar till att samma typ 
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av tjänst också ska ge samma mängd planeringstid. I Fredriks kommun saknas denna typ av 

plan för planeringstiden. Där bestämmer varje skola själv hur mycket tid fritidspedagogerna 

ska ha till planering. Inom varje skola skiljer det även mellan pedagog och pedagog. Problemen 

i Fredriks kommun skulle kanske inte ha kunnat lösas per automatik bara för att det upprättades 

en plan, men pedagogerna skulle kunna dra nytta av en plan likt den som finns i Linas kommun. 

Delvis ökar likvärdigheten inom kommunen och delvis säkerställer det, åtminstone till viss del, 

att varje enskild pedagog får sin planeringstid. Det blir också en styrka för pedagogerna att det 

finns ett dokument att falla tillbaka på när det uppstår diskussioner. 

Vem är det då som gör fel när pedagoger flyttas till andra uppdrag än vad som egentligen är 

tänkt? Är det rektorn som gör fel som inte följer planen för planeringstid när han/hon godkänner 

att vikarieanskaffaren får flytta runt på folk? Är det vikarieanskaffaren som gör fel som frågar 

när hon vet att det finns en plan som reglerar tiden? Eller är det jag som enskild pedagog som 

gör fel som inte står på mig, med planen som stöd, att jag faktiskt har rätt till min planeringstid. 

Det pliktetiska perspektivet talar mycket för att helhetsperspektivet inte ska åsidosättas. Det 

kan bero på hur pliktetiken appliceras i den aktuella situationen. Ledningen kan ha formulerat 

en annan regel vilket då skulle innebära en “pliktkonflikt”, vilket betyder att två plikter 

kolliderar med varandra. Den amerikanske filosofen John Rawls har skapat en modell som 

alternativ till Kants kategoriska imperativ. Denna modell är en hjälp för att välja vilken plikt 

som ska prioriteras vid en kollision (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 185). 

Sammanfattningsvis är det många faktorer att förhålla sig till för att värna om eleverna och 

helhetsperspektivet. En samsyn på planering och reflektion skulle kunna bidra till en ökad 

kvalitet i utförandet av verksamheten. Vidare kommer vi att undersöka vilken inverkan 

yrkesidentitet får på yrket. 

3. Yrkesidentitet, vilka är vi och vad kan vi bidra med? 

Yrkesidentiteter utgör en stor del av hur vi ser oss själva som yrkesmänniskor. Vilka 

arbetsuppgifter finns det och hur värderas det i ett yrkesutövande. Vi kommer med stöd av 

Andersson (2013) redogöra för hur vi ser på vår yrkesidentitet och vad det kan innebära för oss 

i ett yrkesutövande. Begreppet som behandlas i texten kommer vara yrkesidentitet. 

I Anderssons avhandling framkommer det att personal i fritidshemmet uppvisar fyra primära 

yrkesidentiteter. Identiteternas skillnader finns främst i vilken grad och på vilket sätt 

fritidspedagogen är involverade i skolan, Andersson skriver följande: 
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Olika fritidspedagoger i min studie har emellertid betonat olika delar av sitt yrke som viktiga och 

förhåller sig i viss mån olika till vad de betraktar som sin yrkeskunskap. De intar också i viss 

utsträckning olika förhållningssätt till de formella bedömnings- och redovisningskraven. 

(Andersson 2013, s. 166) 

 

De fyra olika identiteter Andersson (2013, s. 167f) framställer kategoriseras som följande: 

Backupläraren, “Bland fritidspedagogerna i detta fält har några förvärvat 

skolämneskompetenser och undervisar till exempel i idrott, natur och teknik. Det dominerar 

deras planeringstid. Fritidshemmets uppgift och utvärdering av densamma får en underordnad 

betydelse. Bedömningar av barns såväl skolämnes- som sociala kunskaper och färdigheter görs 

utan större motstånd.” 

Lärare i social kompetens, “De utgår från sin relationella och fritidspedagogiska kunskapsbas 

och ansvarar helt för innehållet i undervisningen. Fritidspedagogernas kunskap och kompetens 

ses som värdefull i skolan och det ger dem ryggrad och legitimitet. Dock styrs ofta deras 

medverkan av lärarnas behov, exempelvis av att kunna undervisa i mindre grupper. Under 

skoldagen blir fritidspedagogernas insatser och kunskaper uppenbara, men i fritidshemmet 

framstår de som mer osynliga för lärarkollegor, ledning och föräldrar.” 

Den skolkompletterande fritidspedagogen, “I detta fält dominerar fritidspedagogernas 

funktion att komplettera skolan genom att skolämneskunskaper ska omsättas och förstärks på 

olika vis i fritidshemmet. Att erbjuda trygghet och god omsorg ses främst utgöra en 

förutsättning för lärande.” 

Den traditionella fritidspedagogen, “Denna yrkesidentitet grundas främst på traditionell 

fritidspedagogik och arbete i fritidshemmet. En helhetssyn på barns behov och lärande är 

central. Värdegrundsrelaterade mål och innehåll betonas, och utgångspunkten för arbetet ligger 

till stor del i barns erfarenhetsvärld, initiativ och önskemål.” 

Backupläraren och läraren i social kompetens är i första hand skolinriktade medan den 

skolkompletterande fritidspedagogen och den traditionella fritidspedagogen är 

fritidshemsinriktade. Enligt Andersson (2013, s. 168) hamnar de flesta fritidspedagogerna i 

kategorierna, lärare i social kompetens, den skolkompletterande fritidspedagogen och den 

traditionella fritidspedagogen som samtliga har den fritidspedagogiska kunskapsbasen i botten. 
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Gränserna mellan de olika kategorierna är varken skarpa eller motsägelsefulla. De olika 

identiteterna varierar lokalt. Även inom samma kommun finns det variation. 

 Kan det vara ett problem för oss att det finns många olika identiteter inom vårt yrke? 

Andersson (2013, s. 168) skriver att “yrkesidentiteterna varierar lokalt, också inom samma 

kommun…”. Vi skulle nog vilja påstå att det finns skillnader även på samma arbetsplats. Om 

inte ens vi fritidspedagoger är enade kring vårt uppdrag kan vi inte heller kräva att rektorer och 

andra beslutsfattare är det. De flesta av oss befinner sig säkert i kategorierna den 

skolkompletterande fritidspedagogen och den traditionella fritidspedagogen. Det betyder också 

att vi helt avstår vid bedömning av elever eller att redovisa vår verksamhet. Detta är två faktorer 

som är viktiga i skolan. Andersson menar också att fritidspedagogernas status och maktposition 

försvagas av att vi har sämre arbetstidsavtal och lön än lärargruppen (Ibid., s. 166). 

Kring yrkets status skriver Andersson (2013, s. 161) i sin avhandling att hon bland annat 

kommit fram till att de fritidspedagoger som är aktiva i skolverksamheten genom att 

exempelvis undervisa i praktiska ämnen fått en högre status och att dess kunskaper inom yrket 

är mer betydelsefulla. De fritidspedagoger som då inte undervisar i några praktiska ämnen 

under skoldagen får istället en lägre status. 

 

... framstår emellertid yrket som otydligare, eftersom uppgifterna under skoldagen inte är klart 

definierade. Dessa fritidspedagoger hamnar i en underordnad position och får fungera som 

allmänna inhoppare i skolarbetet. Dessutom inkräktar dessa inhopp på fritidspedagogernas 

huvudsakliga ansvarsområde, fritidshemmet, som sätts på undantag. (Ibid., s. 161) 

 

Jag drar slutsatsen att fritidspedagogernas medverkan i skolarbetet utformas på mycket varierande 

sätt som i vissa fall beskrivs leda till en förstärkning, i andra fall en försvagning av 

fritidspedagogens yrkesroll och yrkesidentitet. (Ibid., s. 161) 

 

Denna beskrivning är något som vi relaterar till. Vi menar att beskrivningen av vårt yrke är 

otydlig. Fredrik får ställa sin planerade lektion åt sidan för att hoppa in och leda en 

idrottslektion som det inte finns någon planering till. Han är dessutom helt oförberedd när han 

går till idrottslektionen. Lina får flertalet gånger i sin gestaltning hoppa över sin planering för 

att istället vara klasslärare. Detta gör att vi ställs inför svåra val då det inkräktar på vårt 

huvudsakliga uppdrag, att ta hand om fritidshemmets verksamhet. I gestaltningarna är det just 

en försvagning som sker av vår yrkesidentitet. Vi får båda lämna ett uppdrag i förmån för ett 
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annat. Kan det vara att vi inte står upp för oss själva och vår yrkesidentitet som gör att det är 

lätt att säga till oss att vi ska göra något annat? 

Vi kan konstatera att läroplanen och uppdraget är öppet för tolkning, annars skulle inte 

möjligheter för dessa olika yrkesidentiteter existera. I artikeln Structured teaching and 

classroom management – the solution for the decline of Swedish school results? Conclusions 

drawn from a comparative meta-synthesis of teaching and learning av Jan Håkansson (2014, 

s. 595) poängteras det att läroformer vi ska sträva mot i de svenska grundskolorna inte är lätta 

att efterleva på grund av att målen är svårtolkade. Det saknas också fasta definitioner på hur vi 

ska vägleda eleverna i deras lärande. 

I läroplanen finns riktlinjer för hur vi ska bemöta elevernas behov: 

 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en 

variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. (Lgr 11 

2017, s. 24) 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i 

högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från 

elevernas behov, intressen och initiativ. (Ibid., s. 24) 

 

För att vi ska kunna arbeta mot målen som framkommer i citaten ovan vill det till att vi får 

förutsättningar som möjliggör för det. Det behöver finnas en tanke och planering bakom det vi 

förväntas genomföra om undervisningen ska kunna tillgodose lärande, enskilda elevers och 

gruppens behov. Har vi inte de förutsättningarna vi behöver kan vi inte heller se till att eleverna 

får den undervisning de är berättigade till enligt skollagen och läroplanen. Håkansson (2014, 

s. 592) framställer att noggrann planering och klara mål med undervisningen kommer att vara 

gynnsamt för elevernas lärande och utveckling. 

Vems är då ansvaret att se till att vi får den planeringstid vi är berättigade till? Den som är 

ytterst ansvarig för att se till att dessa behov tillgodoses är skolornas rektorer. Rektorerna kan 

dock inte ensamma lastas för att det blivit så här. Vi tror nog att vi fritidspedagoger har en 

viktig del i att vara med och förändra och förstärka bilden av vårt yrke och uppdrag. I läroplanen 
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står det under rubrik 2.8 att “rektorn har det övergripande ansvaret för att verksamheten som 

helhet inriktas mot de nationella målen” (Lgr 11 2017, s. 18). I sin inriktning mot de nationella 

målen har rektorn skolan i fokus, vilket leder till att det är skolan som blir prioriterad. Om det 

är som Andersson (2013, s. 168f) skriver att den skolkompletterande fritidspedagogen och den 

traditionella fritidspedagogen är pedagoger som prioriterar fritidshemmet före skolan och inte 

gärna bedömer och redovisar kvalitet har vi ett problem. Fritidspedagogerna i kategorierna 

backupläraren och läraren i social kompetens är tillsammans med lärarna bättre på att bedöma 

och redovisa kvaliteten och det är ju det som rektorn behöver för att kunna säkerställa 

kvaliteten. Fritidspedagoger får då en högre status i sin identitet samtidigt som fritidshemmets 

status sjunker. 

 

3.1 Fredriks tankar om yrkestillhörighet 

Jag känner att det är en svårighet att identifiera mig i en bestämd yrkeskategori. Någonstans 

finns det en vilja att infinna sig i lite av alla delarna. Trots det känner jag att de mest relevanta 

är kategorierna den skolkompletterande fritidspedagogen och den traditionella 

fritidspedagogen. Det som ligger till grund för det ställningstagandet är att fritidshemmet och 

dess undervisning står i fokus för yrkesidentiteterna vilket samtidigt står i linje med den 

pedagogik jag vill utöva. För att smalna av det ytterligare skulle jag i största utsträckning 

identifiera mig med yrkesidentiteten den traditionella fritidspedagogen. Eleven står i fokus för 

undervisningen och allt har sin start i deras unika intressen och behov. 

Något jag dock inte håller med om i kategorierna den skolkompletterande fritidspedagogen och 

den traditionella fritidspedagogen är avsaknaden för behovet att formellt bedöma elever samt 

kvalitetsredovisa verksamheten. Jag vill se fritidshemmet som en del av skolväsendet där 

eleverna får en omfattande utbildning i både ämnen, sociala och samhällsrelevanta frågor. Om 

vi tar bort bedömning som verktyg uteblir all form av dokumentation på framsteg eller behov 

av extra insatser för att tillgodose hela eleven vilket gör att konceptet som jag eftersträvar 

omkullkastas. I vilken utsträckning formell bedömning ska göras tänker jag låta gå otalt, det är 

av allt att döma inte önskvärt att betygsätta sociala förmågor enligt en standardiserad 

betygsskala. Men det bör i min mening ske någon form av bedömning av elever för att skapa 

en uppfattning av deras unika behov till stöd i olika moment av skolan och fritidshemmet. 
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3.2 Linas tankar om yrkestillhörighet 

Att pricka in sig själv i en specifik kategori är svårt. Jag håller med om det Andersson (2013, 

s. 168) skriver att gränsen mellan de olika kategorierna är skör och att de tenderar att trampa 

in i varandra. För mig känns det självklart att vi som är verksamma på fritidshemmet ska hålla 

oss i de båda fritidshemsinriktade kategorierna. Ska jag trots allt sätta in mig själv i en kategori 

är det nog kategorin den skolkompletterande fritidspedagogen som ligger närmast till hands. 

För mig är det självklart att trygghet och god omsorg finns med som en grund till ett fortsatt 

lärande. När jag planerar en god verksamhet på fritidshemmet utgår jag ofta från vad eleverna 

gör under skoltid och omsätter det till fritidsverksamheten. Att exempelvis kunna arbeta med 

samma tema och ämne både under skol- och fritidshemstid ger en röd tråd mellan de båda 

verksamheterna. Samtidigt ger det eleverna större möjlighet att nå kunskapskraven. I första 

hand kan fritidshemmen bidra med praktiskt skapande medan skolan bidrar med teoretiska 

kunskaper kring samma ämne. 

Det som får mig att fundera en extra gång över mitt kategorival är de fritidshemsinriktade 

kategoriernas ovilja att bedöma elever och redovisa verksamhetens kvalitet. Jag känner varken 

igen mig själv eller mina kollegor i denna beskrivning. Även om styrdokumenten är relativt 

nya i vår verksamhet har de trots allt funnits med ett tag och på min arbetsplats förhåller sig de 

allra flesta av oss till dem på ett tillfredsställande sätt. Kanske är det som Andersson (2013, s. 

167) skriver att de nya fritidspedagoger som nu utbildas hamnar i ett läge mellan den gamla 

fritidshemstraditionen och den nya fokusen på styrformer. I den bästa av världar skulle detta 

innebära att vi sakta men säkert närmar oss en yrkesidentitet där vi har den skolkompletterande 

fritidspedagogens och den traditionella fritidspedagogens fritidshemstänk och backuplärarens 

och läraren i social kompetens syn på bedömning och mätbar kvalitet i samma fokus. För mig 

känns det främmande att tvingas välja mellan att stanna kvar i att värna om 

fritidshemsverksamheten och behålla vår låga status eller att vara mer skolinriktade med fokus 

på att bedöma och redovisa kvalitet för att höja densamma. Borde det inte vara en självklarhet 

att vi låter dessa båda olika sidor integrera med varandra och då få en tydligare yrkesidentitet 

som kan höja statusen? 

 

Slutord 

När vi tillsammans började skriva vår essä hade vi ett klart mål gällande vad vi ville skriva om 

samt hur arbetet skulle utformas. Vi skulle lägga stor vikt vid planering och hur det kom att 
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påverka fritidshemmet för att vidare komplettera skolan med de kompetenser fritidspedagoger 

har till sitt förfogande. Det lades mycket vikt i att poängtera hur viktig planering och reflektion 

var för att vi skulle kunna genomföra den ‘goda undervisningen’ av ‘hög kvalitet’. Snart nog 

kom vi att inse att det återkommande var en fråga om vem undervisningen var till för, samt 

vilka som drabbades när vi tummade på olika faktorer som innefattas i undervisningen, där 

planering utgjorde en del av helheten. Vi kan konstatera att de som drabbas hårdast är eleverna, 

och det helhetsperspektiv vi ska tillhandahålla i skolan och på fritidshemmet. Att det skedde 

en vändning i skrivprocessens syfte och inriktning är dock inte egendomlig, det går helt i 

enlighet med vad Alsterdal (2014) beskriver, i skrivandet reflekterar vi och antar nya perspektiv 

och positioner för att granska ett dilemma. 

Vi kom till insikt att det var helhetsperspektivet av eleverna arbetet kom att landa i när vi 

reflekterade kring pliktetiken samt hur vi skulle definiera vår plikt baserat på båda 

gestaltningarna. I det pliketiska perspektivet formulerade vi en regel som innebar att skolan 

och fritidshemmet skulle bidra och komplettera varandra genom att i största möjliga mån 

handla efter elevernas bästa och för att skapa ett helhetsperspektiv på elevernas behov av 

lärande och utveckling. Regeln får stöd i litteratur och läroplaner för hur skolans och 

fritidshemmets uppdrag är utformat och bör därför också beaktas när vi utövar vår profession. 

Frågeställningarna som presenteras inledningsvis är vilken funktion planeringstiden har och 

hur vi kan sätta in den i det större sammanhanget? Samt vilken roll har fritidspedagogen på 

skoltid? Hur är detta relaterat till planeringstiden? 

Vi kan fastställa att det är många dimensioner till detta, alla har vi inte kunnat redogöra för i 

texten, vilket gör att frågorna i sig inte är besvarade helt och hållet. Vi har som nämnt valt att 

lägga fokus på elever och helhetsperspektivet vilket resulterat i att vi kan konstatera att 

planering stärker undervisningen. Detta är en relativt självklar uppenbarelse i det hela. Något 

som vi däremot inte riktigt anser är lika självklart är hur vi genom planering och reflektion kan 

tillgodose elevers behov på fler sätt i undervisningen. Vi kan bemöta och värna om elever på 

ett personligt plan. Genom att värna om deras egna intressen och tankar bidrar vi också till att 

elever får influera vilken undervisning de får ta del av och på vilka premisser. Något som gör 

planering och reflektionstid till en nödvändighet för att skapa en miljö där eleven står i fokus. 

I gestaltningarna skildras skolledningen och beslutstagarna som en ondska som ställer till 

problem, vilket inte nödvändigtvis är sant. Plikten de efterlever kan ha en helt annan 

formulering och innebörd för dem när beslutet blir taget. I den insikten kan vi utgå från att det 
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är ett nödvändigt ont för verksamheten där vi gör det bästa av situationen. Samtidigt som det 

lika väl kan bero på okunskap hos beslutstagande ledning när det kommer till det 

fritidspedagogiska uppdraget. I enlighet med Andersson (2013) anser vi samtidigt att det inte 

är självklart vad det fritidspedagogiska uppdraget innebär. Det råder också delade meningar 

inom yrkeskåren när det diskuteras kring uppdraget, något som bidragit till de yrkesidentiteter 

som konstrueras. 

 

Att befinna sig inom och bedriva fritidshemsverksamhet är en svår uppgift. Det innefattar ett 

flertal faktorer som vi måste ta hänsyn till. Alexandersson (2011) nämner ett fåtal av dessa 

faktorer i vad som i slutändan ska bidra till en fostran av självständiga världsmedborgare. Om 

vi ska lyckas med ett sådant uppdrag krävs det samtidigt att vi är eniga i vad som är bäst för 

eleverna och hur vi ska skapa en verksamhet som tillfredsställer det behovet. 

 

Därtill kan det vara svårt för oss att se på situationerna objektivt. Händelserna inträffade för en 

för en tid sedan och sedan dess har vi genomgått majoriteten av vår utbildning för att bli lärare 

i fritidshem. Utbildningen har bidragit till att vi kan anta nya perspektiv och glasögon för att 

granska vad som sker runt om oss i den arbetsmiljö där vi befinner oss. Detta har bidragit till 

att vi får andra utgångspunkter och kan se mångperspektiviskt på dilemmat när vi ska utvärdera 

vad som faktiskt hände. Vi har en önskan att vi kan bemöta eleverna på ett plan som samtidigt 

besvarar deras behov. Det är vårt ansvar att värna om den undervisning vi ger eleverna och inte 

falla in i slentrianmässiga rutiner som inverkar på meningsskapandet med fritidspedagogiken. 
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