
Samverkan – ett dilemma för 
fritidsläraren?  

 
En vetenskaplig essä om svårigheterna med att 

arbeta som fritidslärare i skolan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     

Av: Magnus Lundquist 
 
Handledare: Daniel Nyström  

 

Södertörns högskola | Grundlärarutbildning med interkulturell profil med 

inriktning mot Fritidshem, erfarenhetsbaserad 180 hp 

Självständigt arbete 15 hp  

Fritidspedagogiskt område | vårterminen 2018 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Abstract 
 

“Cooperation – a dilemma for the leisure-time teacher? A scientific essay about the 

difficulties in working as a leisure-time teacher in school”. 

 

This essay deals with the difficulties of cooperation between leisure-time teachers and the 

class teachers, and what that may mean in the joint work during the school day. In my story, I 

describe a situation that becomes a dilemma for me as a leisure-time teacher when I am 

expected to be in two places at the same time and my decisions causes me to fail an 

agreement with the class teacher. In the essay, I discuss the occupational role, hierarchies and 

power structures as well as practical knowledge. 

My purpose is to investigate where and in what way the difficulties arises and if it´s 

possible to identify and find solutions to them. The method I use is scientific essay where I 

reflect on my dilemma and have a dialogue with other research and the school's governing 

documents. One of my conclusions is that we must reach a common vision and decide how 

we communicate that within the work team. 

 

Keywords: co-operation, leisure-time teachers, understanding, hierarchies, power 
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Sammanfattning 
 

”Samverkan – ett dilemma för fritidsläraren? En vetenskaplig essä om svårigheterna med att 

arbeta som fritidslärare i skolan”. 

 

Den här uppsatsen handlar om vilka svårigheter samverkan mellan fritidsläraren och 

klassläraren kan innebära i det gemensamma arbetet under skoldagen. I min berättelse 

beskriver jag en situation som blir ett dilemma för mig som fritidslärare när jag förväntas vara 

på två ställen samtidigt och mitt beslut leder till att jag sviker en överenskommelse med 

klassläraren. I uppsatsen diskuterar jag yrkesrollen, hierarkier och maktstrukturer samt 

praktisk kunskap. 

Mitt syfte är att undersöka var och på vilket sätt svårigheterna uppstår och om det går att 

identifiera och hitta lösningar till dem. Metoden jag använder mig av är vetenskaplig essä där 

jag utifrån mitt dilemma reflekterar och för en dialog med annan forskning och 

skolans styrdokument. En av mina slutsatser är att vi måste komma fram till en gemensam 

målbild och bestämma oss för hur vi kommunicerar den inom arbetslaget.  

 

Nyckelord: samverkan, fritidslärare, förståelse, hierarkier, makt  
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Gestaltning 

Jag kastar mailet omedelbart när jag har läst det, slår ihop datorn och stormar iväg mot 

expeditionen. 

Hej Magnus. Vid möjlighet kan du lägga upp planeringen för fritidsklubben på Vklass så 

att vårdnadshavarna blir informerade om vad som händer i verksamheten. Jag vet att du varit 

i klass mycket den senaste två veckorna men... 

Jag kan inte fatta att han skickar det här mailet, just nu. Magen knyter sig när jag rusar 

fram genom korridoren och upprepar hans ord i mitt huvud. Det är klart han vet att jag varit 

mycket i klass, det är han i egenskap av sin roll som biträdande rektor, som har sagt till mig 

att ta klassen. I sak har han ju rätt. Det är klart att planeringen måste ut till föräldrarna och det 

är jag eller Frida som ska göra det men det känns som att han gnider in det i mitt ansikte. Jag 

är i min roll som fritidshemslärare fullt medveten om vad mina ansvarsområden är och det 

skulle kännas oerhört mycket bättre om jag får det förtroendet från min chef också, tänker jag 

när jag närmar mig expeditionen. 

Innan jag kommer fram till hans dörr ångrar jag mig, går in i personalrummet och tar en 

kopp kaffe. Jag drar ett djupt andetag och sätter mig ner. Två veckor har gått på terminen och 

jag och Frida har inte haft någon möjlighet alls att sitta ner tillsammans och planera. Varför? 

Hur blev det så här? Det hade planerats in en vikarie för en av lärarna i femman som var ledig 

lite extra med sina barn, sen var det som vanligt visst sjukdomsbortfall i början av terminen. 

Men när det inte funkar med vikarien, när vi blir tvungna att be en inplanerad vikarie från 

poolen att inte komma tillbaka uppstår det en krissituation och det är jag och min kollega som 

går in och tar klasserna då. 

Jag vaknar upp ur mina funderingar, sveper i mig kaffet och går upp till fyrorna för att 

förbereda samtalsgrupperna jag ska ha efter rasten. Jag tänker att jag mailar chefen senare så 

att jag inte häver ur mig något dumt som jag får ångra. 

När jag kommer in i klassrummet har eleverna precis haft tyst läsning och plockat undan 

böckerna och börjat arbeta med sina veckoplaneringar. Jag går fram till läraren som förvånat 

tittar upp på mig: 

- Jaha, ska du vara här idag?  

- Ja, det är ju onsdag och jag ska väl ha samtalsgrupperna som vi planerat in? 

- Vi har planerat annat nu eftersom vi inte visste om du skulle komma eller inte och jag vill 

inte ändra på det nu, säger hon korthugget. Du får vara med i klassrummet och hjälpa till då. 
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- Idag är ju ingen borta, svarar jag, så då går jag på mitt ordinarie schema. Jag kan ju plocka ut 

dem en i taget istället och höra hur de tycker att terminen har börjat. Jag tänker att det är bra 

att de påminner sig själva vad vi kom överens om i höstas och hur de tycker att det fungerar. 

- Nä, det blir så rörigt, det är bättre om du hjälper dem som har halkat efter och fortfarande 

arbetar med förra veckans planering. 

Bättre för vem? För barnen eller för dig som lärare? tänker jag men väljer att inte säga 

något. Jag börjar gå runt och hjälper de som jag vet behöver, de som kan men har svårt att 

komma igång. Jag funderar över min roll som fritidslärare och om jag integrerar med skolan 

på bästa sätt när jag går runt i klassen och hjälper en här och en där. Jag gör säkert nytta för 

varje elev just då och jag borde kanske känna mig behövd. 

Jag tittar på klockan. 10 minuter kvar till rast. Jag måste gå och klä på mig och göra mig 

redo att ta emot eleverna på skolgården. När jag går mot dörren kommer läraren ikapp mig 

och talar med låg röst. 

- Kommer du efter rasten? Du kanske kan ta ut en liten grupp som behöver lite lugn när de 

arbetar? 

- Jag har ju planerat att vara i din klass svarar jag, men jag tycker det skulle vara mer givande 

om jag kunde ta en grupp, kanske hälften och jobba med stämningen och barnens relationer i 

klassen. Byter vi efter halva tiden så får ju du också en lugnare situation i klassrummet så 

effekten kan bli densamma som för en liten grupp. 

- Ok, vi säger så, ler hon. 

* 

När jag kommer upp i klassrummet känner jag lärarens iskalla blick. Det har gått 20 minuter 

sedan rasten slutade. Bråket på Kingplanen tog längre tid att reda ut än vad jag hade tänkt mig 

och tjejerna i femman är fortfarande inte helt nöjda. Frida hade visst haft en konflikt på 

fotbollsplanen så hon kunde inte hjälpa mig heller. 

- Förlåt att jag blev sen, men vi hade en situation på rasten som jag var tvungen att ta, säger 

jag ursäktande. 

- Det är som det är men jag var tvungen att ändra min planering igen lite snabbt, svarar hon 

med en lätt irritation i rösten. 

- Mitt huvuduppdrag ligger ju på rasterna och det som sker där, försöker jag. 

- Jaja, men vi har kommit igång och börjat arbeta så jag tycker inte att vi bryter upp och delar 

på oss, suckar hon.  
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- Det är ju minst en timme kvar av lektionen och delar vi upp oss nu så blir det iallafall 25 min 

för varje grupp att komma till tals på och det är bättre än inget, tycker jag.  

- Nä, vi tar det en annan gång, men du får gärna ta med några elever och sätta er i 

grupprummet om du vill eller så kan du vara kvar i klassrummet och hjälpa till, svarar hon 

med en ton i rösten som visar att diskussionen är avslutad. 

Jag känner irritationen komma krypande men kan inte riktigt identifiera vad det är som 

jag blir irriterad på. Hon är trött på att inte kunna lita på mig och jag förstår henne men jag har 

egentligen inte gjort något fel. Hon har inte heller gjort något fel. Men det blir fel. Jag 

funderar över var förståelsen för den uppkomna situationen och viljan att lösa den på bästa 

sätt finns. Hos vem ska den finnas och vem ska det vara bäst för? Eleverna, mig, läraren eller 

chefen? Magen knyter sig.…chefens mail dyker upp i mina tankar igen. Är det kanske han 

som behöver visa mest förståelse för hur hans personal påverkas av att ovanpå sina ordinarie 

arbetsuppgifter ansvara även för en kollegas? I mitt fall handlar det om att ha vikarierat i en 

femteklass samtidigt som jag förväntas bedriva en fritidsklubb på eftermiddagarna och ett 

socialt relationsarbete bland mellanstadieeleverna på förmiddagarna. 

- Jag är kvar i klassrummet en stund, sen måste jag gå och svara på ett mejl innan jag går och 

äter, svarar jag henne med illa dold irritation. 

* 

När jag stänger dörren till klassrummet bakom mig ser jag att det sitter två tjejer i femman 

längre bort i korridoren. De upptäcker mig och kommer emot mig, det är två av de som var 

inblandade i bråket på rasten tidigare. Jag ser att den ena har spår av tårar i ansiktet och den 

andre har den tröstande rollen. Jag förstår att de har fortsatt sin konflikt från tidigare, vilket 

jag också hade på känn, då de inte kändes helt nöjda med den lösningen vi kom fram till. Nu 

inser jag att vi måste komma till ett avslut på det här. Jag tittar på klockan och drar en djup 

suck. 

- Hej tjejer, hur är det? Är det fortfarande bråket från rasten som ligger och gnager hos er? 

De nickar, förklarar vad som hänt, vilket leder till att jag hämtar ut alla inblandade från 

klassrummet och sätter mig i ett rum för att prata och reda ut situationen än en gång. När alla 

känner sig nöjda och vi har kommit fram till hur vi ska göra på den kommande rasten och hur 

de ska agera nästa gång det händer, kan de återvända till klassrummet. Jag och deras lärare 

utväxlar blickar som betyder att jag har koll på läget och det är överspelat för den här gången. 
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Min mage gör sig påmind om att jag skulle ha ätit för en halvtimme sedan så jag rusar 

ner till matsalen och slänger i mig lite käk. De här händelserna har nu ruckat på mitt schema 

så jag äter alldeles för fort och känner hur stressnivåerna i min kropp har ökat rejält.  

När jag på lunchrasten kliver in i Kingrutan för att vara med tjejerna och se till att det 

fungerar, har jag haft tio minuters rast då jag suttit ner och fikat med några kollegor i 

personalrummet och efter rasten öppnar vi upp fritidsklubben för de första eleverna som 

kommer efter skolans slut.     

Mailet från chefen får jag svara på en annan gång. 

 

Syfte/Frågeställning 

Jag upplever att den arbetssituation som jag beskrivit inte direkt gynnar någon av de 

inblandade. Genom att studera olika yrkesgrupper såsom skolledning, klasslärare och 

fritidslärare och belysa svårigheter, ur deras perspektiv, som kan uppstå i arbetet hoppas jag 

kunna ge en bild av komplexiteten i samverkan inom skolan.   

De svårigheter jag som fritidslärare stöter på när det uppstår situationer som jag beskriver 

i gestaltningen är hur jag ska göra mina prioriteringar. Eftersom uppdraget innebär att jag ska 

vara på två ställen samtidigt blir det ibland problematiskt. Mina val leder till att den planering 

som är bestämd sätts ur spel och läraren blir tvungen att snabbt komma på nya saker att göra.  

Samtidigt är många av besluten inte mina egna utan åläggs mig utav skolledningen, men i 

lärarens och även barnens ögon blir det jag som inte prioriterar det vi bestämt. På samma sätt 

som jag måste visa förståelse för att de beslut chefen fattar görs med verksamhetens och 

elevernas bästa i fokus, behöver jag känna att jag har samma förtroende då även jag behöver 

fatta svåra beslut. 

Lärarens svårigheter ligger i att, som i det här fallet, räkna med ett visst stöd från 

fritidsläraren men som än en gång uteblir. Det här gör att undervisningen kommer av sig 

vilket skapar en frustration hos klassläraren som påverkar arbetsklimatet. Det i sin tur kan 

komma att påverka eleverna så att de inte uppnår sina kunskapsmål eller får rättvisa 

bedömningar på grund av att det inte hinns med. 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka och belysa när, var och hur 

svårigheterna med samverkan mellan fritidsläraren som arbetar i skolan och klassläraren 

uppstår. Går det att identifiera och hitta lösningar eller måste vi acceptera skillnaderna och 

lära oss att arbeta utifrån dessa? Jag tror att alla som arbetar med skolsamverkan på något sätt 

känner igen sig och har ställt sig frågan, hur man räcker till. Därför anser jag att det är ett 
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relevant dilemma till min uppsats. Jag tänker använda mig av följande frågeställningar i min 

undersökning: 

På vilket sätt har hierarki och maktstrukturer betydelse för att samverkan ska fungera 

mellan fritidsläraren och klassläraren under skoltid? 

Hur skapar vi förståelse hos ledningen och hos varandra inom arbetslaget när 

arbetssituationen inte blir som planerat utan kräver flexibilitet i utövandet?  

Vilka förutsättningar behövs för att få till en integration av fritidslärarens roll i skolan ur 

i första hand ett elevperspektiv? 

    

Metod 

Eftersom mina frågeställningar utgår från ett dilemma och problemet handlar om mänskliga 

uppfattningar och inte definitiva fakta så anser jag att essän som metod passar bäst. Essäns 

form fokuserar på skrivande och baseras på mina egna erfarenheter som jag reflekterar kring 

utifrån intryck av andra människor jag möter, men även i diskussion med texter från forskare. 

Själva reflekterandet är poängen menar Maria Hammarén i sin bok Skriva - en metod för 

reflektion, då du kan ha hur lång erfarenhet som helst men om du inte reflekterar utvecklar du 

inte din yrkesskicklighet (Hammarén 2005, s. 17). 

En annan effekt som essäns format kan ge är igenkänningsfaktorn, vilken kan komma att 

uppstå hos läsaren eftersom jag som författare inte skriver om någon annans upplevelser utan 

genom min gestaltning av berättelsen försöker jag få läsaren att uppleva det jag själv har varit 

med om. Författaren Jo Bech-Karlsen beskriver det här i Jag skriver, alltså är jag när han 

förklarar begreppet feature, som ett karakteristiskt drag hos en människa som kan känna igen 

sig och samtidigt utveckla ett nytt sätt att se på sig själv (Bech-Karlsen 2011, s. 18). Vidare 

skriver han att essän som form är öppen, sökande och knyter ihop berättelse med reflektion 

samtidigt som den för ett samtal med sin läsare (Bech-Karlsen 2011, s. 45–47). För mig 

innebär de här tankarna att jag som författare, tillsammans med min läsare, vill ta mig från 

mitt dilemma i berättelsen till en eventuell slutsats. Det här kommer att ske genom diskussion 

med olika samtalspartner i form av forskare, författare och filosofer som jag beskriver nedan.  

Jag har även gjort en intervju med min chef och haft samtal med en lärare kring mina 

tankar om samverkan där frågorna jag ställt tar sitt avstamp ur mitt dilemma. Dessa samtal 

tänker jag använda som en av mina samtalspartner för att skapa en personlig och lokalt 

förankrad ton i min reflektion. Samtalen, som jag anser har låg grad av standardisering, 

byggde på några förberedda öppna frågor där jag sedan efterhand fick formulera eventuella 
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följdfrågor beroende på vad svaren blev. Möjligheten att ge utförliga och berättande svar för 

intervjupersonen tyder också på en låg grad av strukturering i svarsalternativen. De här båda 

begreppen, standardisering och strukturering, beskriver författarna Runa Patel och Bo 

Davidson i boken Forskningsmetodikens grunder som viktiga inslag i intervjuteknik. En låg 

grad av dessa båda begrepp är vanligt vid kvalitativa intervjuer då man inte är ute efter svar 

som går att jämföra exakt utan att det snarare ska kunna gå att se ett mönster (Patel & 

Davidsson 2011, s. 76).  

Mitt syfte med att genomföra de här kvalitativa samtalen är att försöka hitta en känsla hos 

mina kollegor som jag kan tolka och vidare beskriva i min uppsats. Författarna menar att en 

kvalitativ intervju kan ta fram nyanserade beskrivningar av vardagliga företeelser ur den 

intervjuades livsvärld vilket är det jag är ute efter (Patel & Davidsson 2011, s. 83). Eftersom 

jag skriver i essäform och intervjuer ofta används i empiriska undersökningar vill jag i min 

framställan hitta en mer berättande ton istället för att redovisa frågor och svar.  

Jag vill även belysa mitt dilemma ur de politiska styrdokumentens perspektiv som är 

Skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Jag vill 

undersöka hur dokumenten tolkas av de olika yrkesgrupper som jag undersöker och om det 

påverkar hur arbetet planeras och genomförs. 

En av mina frågeställningar handlar om förståelse för varandras olika arbetssituationer på 

arbetsplatsen och då tänker jag att jag använder mig av en hermeneutisk diskussion kring 

förståelse och flexibilitet. Författarna Patel & Davidsson beskriver hermeneutik som att det 

handlar om att försöka förstå andra människor och deras intentioner och avsikter genom att 

studera och tolka deras språk och handlingar. Det här gör forskaren utifrån sin egen 

förförståelse och försöker ge en bild av helheten genom att tolka varje del av ett 

forskningsproblem utifrån det talade och det skrivna språket. Då forskaren kan ställa sig själv 

som ett subjekt till forskningsobjektet menar författarna att forskaren kan pendla mellan olika 

synvinklar genom att inta antingen subjektets eller objektets perspektiv (Patel & Davidsson 

2011, s. 29). 

För mig innebär det i min undersökning att jag utifrån mina erfarenheter och förförståelse 

för uppkomna situationer placerar mig i båda rollerna. Som forskare och författare till den här 

essän intar jag i första hand subjektsrollen men då jag är en del av problemet är det naturligt 

att jag studerar mig själv även som ett objekt.  

Utifrån min frågeställning kring förståelse vill jag poängtera att mitt dilemma inte 

handlar om att försöka förklara varför någon agerar på ett visst sätt utan istället skapa en 
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förståelse för att det är på det viset. Utifrån den kunskapen vill jag försöka hitta verktyg och 

komma fram till ett sätt att kunna samverka på. 

 

Etiska övervägande 

Utifrån de riktlinjer som vetenskapsrådet har tagit fram om vilka förhållningssätt som forskare 

ska förhålla sig till kring de etiska principerna så kommer jag att utgå från 

konfidentialitetskravet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning 2002, s. 12). Det handlar om att jag anonymiserar namn och platser och skalar av 

texten från det som inte är relevant för själva problembelysningen. I mitt fall har jag bara 

använt namn på en person, förutom mig själv, och det är ett fingerat namn. Övriga inblandade 

benämner jag bara med deras yrkestitlar. 

 

Diskussion  

Förståelsen för vad det är mitt arbete innebär skulle kunna förtydligas på många plan och 

frustrationen som jag kände i samband med mitt dilemma bygger på olika syn på 

yrkesuppdraget. I mitt fall som jag beskriver handlar det om att undersöka hur personer ur 

olika perspektiv anser vad samverkan i skola kan innebära.  

Först är det mitt eget perspektiv, som jag fram till arbetet med den här uppsatsen haft en 

klar och tydlig bild kring. Jag har känt mig trygg i vad det är mitt arbete går ut på. Därefter är 

lärarens perspektiv där hon ser till sina behov för att kunna göra sitt arbete så bra som möjligt 

utifrån de krav som ställs på henne i sin yrkesroll. Slutligen är det chefens perspektiv som jag 

anser måste vara det övergripande helhetsperspektivet för att verksamheten ska kunna löpa på 

utan komplikationer. Jag menar att det finns brister i alla de här perspektiven och min 

ambition är att förtydliga och problematisera dem.  

Ett elevperspektiv är det som alla inblandade måste ha fokus på då uppdraget handlar om 

att ge eleven den kunskap och trygghet som den har rätt till enligt styrdokumenten. 

 

Samverkan 

För att komma fram till förståelse av vad samverkan kan innebära vill jag börja med en 

beskrivning som skolverket presenterar. I deras forskningsmaterial Fritidshemmet-lärande i 

samspel med skolan beskriver Inge Johansson samverkan som ett samarbete mellan skolan 

och fritidshemmet, där lärare och fritidslärare har i uppdrag att på ett professionellt sätt skapa 
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en gemensam verksamhet med aktiviteter och temaarbeten kring elevernas skoldag 

(Skolverket 2011a, s. 68).  

Vidare poängteras det att begreppet samarbete inte ger någon klar och tydlig bild av hur 

ansvarsfördelningen och inflytande mellan de båda yrkesgrupperna är fördelad utan kräver en 

ömsesidig inställning till varandras kompetenser. Ur ett maktperspektiv, fortsätter Johansson, 

är det viktigt att alla inblandade parter har något att vinna på att samverka (Skolverket 2011a, 

s. 68). Jag kommer att lyfta maktperspektivet längre fram i texten men redan nu kan det vara 

värt att reflektera över att kommunikation är en viktig del i samverkansarbetet.  

Mina egen bild kring hur en fungerande samverkan är uppbyggd relaterar jag till mina 

egna erfarenheter men även till mina observationer av mina kollegor i deras arbete. Det är 

viktigt att syftet med samverkan är tydlig och att både jag och läraren arbetar mot samma mål. 

Om det är den enskilda elevens kunskapsutveckling eller klassens framsteg i det sociala 

värdegrundsarbetet är mindre viktigt bara vi är överens om åt vilket håll vi vill. Ibland innebär 

det att jag tar en grupp elever medan klassläraren tar en grupp, eller så tar jag hela gruppen 

och gör fritidspedagogiska aktiviteter som förstärker det som de gör i skolan lite mer. Det kan 

handla om att spela spel för att få arbeta med matematik på ett annat sätt eller så tar jag med 

några barn in på fritids och jobbar med att väga och mäta mer praktiskt under skoltiden. 

Andra viktiga områden som jag kan bidra med är kring värdegrundsarbete då jag träffar 

mindre grupper där vi samtalar om vänskap och relationer eller så gör vi gruppstärkande 

aktiviteter. På det sättet kan jag avlasta läraren så att hon kan få möjlighet att ägna sig åt ett 

fåtal elever som har svårt i ett specifikt ämne, vilket är bra samverkan anser jag. 

Utifrån de samtal jag haft med min biträdande rektor1 har jag skapat mig en uppfattning 

om hans och skolledningens syn på hur de vill att samverkan ska fungera på vår skola. Han 

anser att fritids har ett delat uppdrag med två olika ansvar. Ett på förmiddagen gentemot 

skolan och arbetet tillsammans med klassläraren, och ett annat ansvar på eftermiddagen och 

den verksamheten som bedrivs på fritids. Han menar att det är optimalt om fritidsläraren kan 

bidra på förmiddagen med fritidsverksamheten som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen i klassen. Den bidragande fritidsverksamhet han talar om, förutom praktisk 

matematik, är speldagar där det är viktigt att det görs en tydlig koppling till något ämne så att 

det inte bara blir en lek eller dylikt. Han menar att det är ett ypperligt tillfälle att kunna dra 

nytta av varandra och implementera bådas läroplaner i undervisningen.  

                                                 
1 Bandad intervju med biträdande rektor på F-5 skola 2018-03-09. 
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Jag och min biträdande rektor delar bilden av på vilket sätt fritidsverksamheten kan vara 

en del av skoldagen men skiljer oss lite i åsikten om ansvaret. För mig innebär att samverka 

ett tankesätt som präglar hela dagen och jag gör ingen uppdelning av ansvar utan det är 

samma elever och de får min fulla uppmärksamhet under hela dagen. I skolverkets 

publikation Fritidshem beskrivs att de olika uppdragen som ligger på fritidshemmet och 

skolan ska betraktas som en helhet för att kunna bidra till elevernas utveckling och lärande på 

bästa möjliga sätt. Här måste också personalen ha kunskap om vilka uppdrag de olika 

verksamheterna har (Skolverket 2014, s. 13). I skollagen står det också beskrivet att 

“Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov” (SFS 2010:800).    

Ur ett elevperspektiv tänker jag att mina tankar är relevanta då eleverna tillbringar sin 

hela dag med samma vuxna, vilka har en helhetsbild över händelser som inträffat. På det sättet 

skapas inga missförstånd vid överlämningar mellan två olika verksamheter. 

Pedagogen Malin Rohlin skriver i en artikel att det ur ett barnperspektiv inte har så stor 

betydelse för elevens utveckling och lärande om den vuxne kallas fritidspedagog eller lärare 

och inte heller hur mycket de jobbar på fritidshemmet. Det viktigaste är att de har en 

kompetens och ett intresse av att ge av sin tid även när eleverna inte är i klassrummet. Hon 

menar att den utveckling som varit med att fritidshemmet flyttade in i skolan ledde till att 

rektorerna på ett naturligt sätt kunde skapa heltidstjänster för fritidsläraren. Detta i sin tur 

innebär för eleverna att de får en kontinuitet i vuxenkontakten över hela dagen och 

pedagogerna kan på ett logiskt sätt reflektera kring barnens hela dag (Rohlin 2011b).  

Den lärare2 som jag har samtalat med är av åsikten att elevernas dag inte är slut för att 

skoldagen är det och hon ser inga problem med att fortsätta ett temaarbete på fritids efter 

skoldagens slut om hennes schema tillåter. Så ser det dock inte ut i alla klasserna menar hon 

och ska vi kunna få till en bra samverkan för alla eleverna inom samma årskurs gäller det att 

skapa en gemensam syn inom arbetslaget på vad skolsamverkan kan vara och på vilket sätt 

det kan lyfta verksamheten. Det vi gör i vår klass kan förhoppningsvis ge ringar på vattnet och 

skapa ett intresse hos andra kollegor hoppas hon. 

För att problematisera och se på vilka svårigheter som kan uppstå i samverkansarbetet tar 

jag stöd i pedagogen Monica Hansens tankar i sin avhandling Yrkeskulturer i möte som bland 

annat behandlar förändringen i yrkesrollerna efter att fritidshemmet integrerats i skolan. Hon 

menar att fritidslärarens problem uppstår i de utökade och förändrade arbetsuppgifter när de 

förläggs till två olika system, nämligen skola och fritidshem (Hansen 1999, s. 356). Min 

                                                 
2 Bandat samtal med lärare på F-5 skola 2018-03-01 
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biträdande rektor är, som jag beskrev tidigare, också inne på dessa tankarna med skillnaden 

att han inte direkt ser det som ett problem utan som en optimal lösning för klassläraren. 

Vidare menar Hansen att klasslärarens problem handlar om att acklimatisera sig till de nya 

arbetsformer det innebär att gå från ensamarbete till ett lagarbete (Hansen 1999, s. 356). Båda 

de här perspektiven har jag beskrivit i min berättelse och under syftesdelen i den här essän 

och försökt återge den känslan av frustration det leder till för båda yrkesrollerna.  

 

Hur tolkas samverkan? 

Trots problemen är min uppfattning utifrån beskrivning ovan ändå att det verkar finnas en 

gemensam uppfattning om vad samverkan ska innebära, men att verkligheten inte alltid ser ut 

så. Om alla som arbetar inom arbetslaget är på plats så kommer arbetet att ha en framåtrörelse 

och det finns en känsla av att vi ger och tar. Det är när det händer något som problemen 

uppstår. Någon är sjuk och det behöver stuvas om inom arbetslaget eller gymnastikläraren 

vabbar och lektionerna är inställda. Svårigheterna i att som klasslärare kliva in och ta sin egen 

klass vid ett sådant tillfälle, och då få offra sin egen planeringstid, innebär att jag som 

fritidslärare kallas in för ett vikariat.  

De arbetsuppgifter som jag hade planerat omprioriteras utifrån ett ofta påtalat 

elevperspektiv, även om mina planerade arbetsuppgifter också har elevperspektiv så är det 

undervisningstid i klassrummet som går först. Samtidigt kan effekten bli, som jag beskriver 

det tidigare i berättelsen, att jag lovat bort mig men blir tvungen att omboka på grund av den 

uppkomna situationen. Min flexibilitet gör att jag inte har några större problem att gå från den 

ena arbetsuppgiften till den andra men det outförda arbete som jag lämnar bakom mig hos min 

andra kollega ger mig skuldkänslor och dåligt samvete.  

Ansvaret för den här organiseringen ligger hos rektor och skolledning anser jag och det 

är viktigt att det tydliggörs vad som gäller. Skolverket skriver “I de fall där personalen i 

fritidshemmet även tjänstgör i förskoleklassens eller skolans verksamhet är det av vikt att 

rektorn är tydlig med deras roller och uppdrag” (Skolverket 2014, s. 30). Anmärkningsvärt i 

det här citatet är formuleringen “I de fall…” eftersom det sker på daglig basis anser jag att det 

då borde ha en klar struktur i arbetsbeskrivningen av fritidslärarens uppdrag. Vidare skriver 

skolverket: 

Om det råder otydligheter omkring detta kan det uppstå olika förväntningar hos 

respektive yrkeskategori på vad personalen i fritidshemmet kan bidra med, vilket 

kan leda till att kompetensen hos fritidshemmets personal inte tas tillvara fullt ut. 

(Skolverket 2014, s. 30)  
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Jag tycker att läroplanen i de fallen som jag beskriver ovan är väldigt ensidig och skildrar 

en bild av hur fritidshemmet ska komplettera skolan. Det framgår ingen skildring av att det 

skulle vara ömsesidigt, att skolan och fritidshemmet ska komplettera varandra utan det finns 

en tydlig riktning åt ett håll. Det som beskrivs är också hur undervisningen på 

eftermiddagstiden är det som ska komplettera skolan men när vi tittar på hur det ser ut idag är 

det ju under skoltiden det mesta av samverkan sker. Det är upp till varje rektor att se till att 

det finns en fungerande samverkan och att arbetet fortlöper tillfredsställande och när det 

brister så kritiserar vi ledningen eller oss själva. En fråga som är värd att ställa är om det alltid 

går att skylla på de som arbetar eller om det kan vara så att verksamheten och styrdokumenten 

inte alltid samspelar, och att det därför är svårt att alls få till en bra arbetsgång. Jag tänker då 

att det finns tolkningar hos varje individ till läroplanstexten och att det skapas dolda 

förväntningar och förgivettagande hos medarbetarna.  

Utifrån mina frågeställningar kommer jag nu att diskutera kring fyra olika teman som 

innefattar arbetet och samverkan inom skola och fritidshemmet och vad olika forskare tänker 

om ämnet. 

 

Yrkesrollen 

Då det jag beskrivit ovan är min bild över hur samverkan tolkas, så vill jag i det kommande 

stycket lyfta fritidslärarens yrkesroll och hur den passar in i den här arbetssituationen. Min 

uppfattning är att fritidslärares yrkesroll inte alltid uppfattas på samma sätt av lärarna i skolan 

som av de som arbetar på fritids, eller av cheferna. Inte ens inom fritidsverksamheten är det 

samma syn på yrkesidentiteten, då många känns uppgivna och inte villiga till att lyfta sitt 

huvud och känna stolthet för yrket. Istället anpassar vi oss in i en redan planerad verksamhet 

för att det är enklare och det finns tydliga arbetsuppgifter. Samtidigt går vi och känner 

vantrivsel, irritation och bygger upp en “vi och dom” - känsla med en stor mur emellan som 

blir svårare och svårare att riva ner. Hur ser då vår yrkesroll ut och vad innebär den? 

I läroplanen beskrivs att fritidsläraren i sitt uppdrag på fritidshemmet ska komplettera 

skolan genom att i sin utformning av undervisningen låta den vara situationsstyrd och utgå 

från elevens intressen och behov (Skolverket 2011b, s. 24). En av svårigheterna med att 

praktisera fritidspedagogik under skoltiden är just att kunna agera utifrån elevens behov och 

de situationer som uppstår. Att spontant ändra i lektionsupplägget om det inte finns en 

förståelse för vad ett sådant agerande innebär mellan de inblandade parterna, oftast en lärare 

och en fritidslärare, kan leda till missförstånd och irritation. 
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Jag upplever att det ofta uppstår en viss oförståelsen hos klassläraren när fritidslärare i en 

situation agerar mer praktiskt och fokuserar på det, vilket då går före den teoretiska 

undervisningen. Det här kan då skapa en diskussion om vad som är viktigast. I en sådan 

diskussion upplever jag att målet är, för både fritidslärare och klasslärare, att komma fram till 

ett rätt eller fel och därmed värderas det ena av de två alternativen som mer värt än det andra, 

vilket i min värld är långt ifrån ett arbetsklimat som handlar om att komplettera varandra. 

Fritidslärarens yrkesroll är en av sakerna som Birgit Andersson fokuserar på i sin 

avhandling Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer. Då 

hon har en bakgrund som fritidspedagog innan hon gick vidare och började forska känner jag 

att hennes avhandling är en bra samtalspartner att lyfta mina funderingar kring yrkesrollen 

med. 

Jag återgår till mina tidigare tankar om att fritidsläraren ska komplettera arbetet under 

skoldagen och hur det blir en del av min yrkesidentitet. Anderssons slutsatser kring dessa 

tankar är att fritidshemmets verksamhet på eftermiddagen är det som blir drabbat på grund av 

att tid och resurser fördelas till fördel för skolan. Fritidslärarens ökande närvaro under 

skoltiden försämrar möjligheterna att skapa en meningsfull fritid under eftermiddagen, som då 

utvecklas till att endast bli en trygg plats att vistas på. Den pedagogiska verksamheten får allt 

mindre betydelse (Andersson 2013, s. 160). För mig bekräftar hennes tankar min situation 

som jag beskrivit i min berättelse om att jag inte räcker till för att kunna ta ansvar fullt ut för 

arbetet på fritidshemmet då jag bara får mer att göra i klasserna och under skoltiden.  

Men Andersson ger inte bara en negativ bild kring yrkesrollen utan hon beskriver 

att fritidslärare besitter kunskaper som gör dem till experter på att se hur barn fungerar i grupp 

och att de har en stor skicklighet i att lyssna in och läsa av reaktioner och beteenden. Hon 

skapar en bild av fritidsläraren som innehavare av en variation kompetenser och styrkor inom 

de estetiska skolämnena och utomhuspedagogik, med en “förmåga att konkretisera och 

omsätta skolämnesinnehållet mer praktiskt” (Andersson 2013, s. 149). En rektor som 

Andersson har intervjuat i sin undersökning beskriver fritidslärarens yrkesroll på följande sätt: 

 

Jag ser ju att dom är otroligt duktiga på det här att ta personen, inte just 

kunskapsinlärning utan att ta personen, att fånga in den och se var och en, den här 

har det här behovet, ge stödet omkring, kompisrelationer, socialt beteendemönster. 

Det ser jag att dom är otroligt duktiga på. (Andersson 2013, s. 149) 
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Den koppling jag gör av Anderssons tankar till mitt dilemma är att om jag som 

fritidslärare kunde få känna det förtroendet från klassläraren, att jag besitter dessa förmågor, 

skulle innebära en effektivare samverkan. På samma sätt som jag vill ha en förståelse för min 

yrkesroll måste jag också visa förståelse för klasslärarens uppdrag och när vi kan 

kommunicera våra behov till varandra så kan vi också effektivisera vårt arbete. 

 

Mina val utifrån praktisk kunskap 

I berättelsen om mitt dilemma så framgår det att jag gör vissa val när jag tar ett beslut om att 

inte komma i tid till lektionen utan istället stanna kvar på rasten och lösa en konflikt, trots att 

jag hade lovat läraren att ta halva gruppen. Även om mitt huvuduppdrag är rasten så sviker jag 

ändå en överenskommelse och jag gör det utan att ha några större funderingar kring vilka 

konsekvenser det får.  

Jag är medveten om att det inte är helt enkelt att ha ett samarbete med mig när det helt 

plötsligt inte blir som planerat, men det arbetssättet och agerandet ingår i det som jag anser 

vara en god samverkan ur elevens perspektiv.  

Likaväl som jag väljer att inte prioritera lärarens lektion så väljer jag också bort min egen 

rast och välmående då arbetet kräver det. I situationer som den när tjejerna sitter i korridoren 

finns inte möjlighet att boka in en tid för att diskutera senare utan det måste ske här och nu 

och för mig handlar det om en praktisk kunskap som jag besitter, att kunna hantera 

situationen. 

Den praktiska kunskap jag talar om i det här fallet beskriver Fredrik Svenaeus i sin skrift 

Vad är Praktisk kunskap? som en kunskapsteori som används inom yrkeslivet. De yrken som 

betonas i beskrivningen är mellanmänskliga yrken där arbetet är relationsbaserat och i 

yrkeskunnandet läggs det stor vikt på förmågan att kunna möta människor i olika situationer. 

Vidare menar han att allt arbete som handlar om människor kräver ett bakgrundskunnande 

och en förförståelse som vi har samlat på oss och aldrig lämnar bakom oss (Svenaeus 2009, s. 

12).  

På sättet som jag väljer att applicera de tankarna till min egen arbetssituation, så handlar 

det om att jag har samlat på mig tillräckligt med arbetslivserfarenhet som gör att jag i 

situationer som uppstår bara agerar utan att reflektera över vad det är jag gör. När jag tänker 

samverkan så anser jag att mitt agerande utgår från en praktisk kunskap jag besitter, vilken 

bidrar till att läraren kan fortsätta sin undervisning med resten av klassen. Då jag även tar 

hand om eventuella föräldrakontakter så har jag en helhetsbild som jag har med mig till 
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fritidshemmet på eftermiddagen och väljer att enbart kort informera läraren om vad som har 

hänt. Värdet av att få till ett sådant samarbete där båda parterna uppskattar tillvägagångssättet 

bidrar till att fritidslärarens yrkesroll integreras på ett naturligt sätt under skoldagen. Samtidigt 

skapar det en trygghet och tydlighet för eleverna att de vet vem som gör vad och till vem de 

ska vända sig med sina olika problem.  

För att tydliggöra att jag inte anser att lärarna saknar den praktiska kunskap jag beskriver 

vill jag poängtera att mitt syfte är att beskriva vikten av att vi förstår de olika uppdragen för 

att kunna komplettera varandra i det dagliga arbetet. Generellt så är det den vetenskapliga 

kunskapen som lärarna, genom undervisningen i klassrummet, ägnar sig åt tillsammans med 

eleverna. Jag som fritidslärare är inte så involverad i skolundervisningen utan befinner mig i 

närheten för att ha möjligheten att snappa upp eventuella problem och konflikter som kan 

uppstå i relationerna. Det handlar alltså inte om en praktisk kunskap i form av att estetiskt 

kunna skapa något inom bild, slöjd eller musik utan mer en praktisk klokhet som hjälper en att 

veta när det är lämpligt att agera. Svenaeus menar att den kunskapen inte är något som går att 

utforska eller mäta på samma sätt som en teoretisk kunskap utan den “bärs som en personligt 

erövrad kunnighet som tagit plats hos individen – och i den mänskliga gemenskap där han 

eller hon handlar – och den utövas på ett intuitivt sätt” (Svenaeus 2009, s. 13).  

Den praktiska klokhet som Svenaeus beskriver ovan kallar den grekiske filosofen 

Aristoteles för fronesis och är den högsta formen av praktisk kunskap. I sin text Fronesis och 

den mänskliga tillvaron ger filosofen Christian Nilsson sin tolkning på hur Aristoteles tänkte 

kring det begreppet. Fronesis hjälper oss att utföra praxis som är ett begrepp som innebär att 

det är själva handlandet som är målet (Nilsson 2009, s. 47). I min verksamhet används 

fronesis till att avgöra hur vi ska handla i en konkret situation där vi förväntas att handla 

(Nilsson 2009, s. 48).   

 

Maktstruktur och hierarki 

I min gestaltning skildrar jag flera situationer som är värda att studera utifrån maktperspektiv 

och hierarki. Till en början kan vi se på min reaktion när klassläraren säger att jag ska vara 

kvar i klassrummet, och jag efter att gjort ett tamt försök att göra det jag anser vara bäst, 

väljer att gå runt i klassrummet och hjälpa till. Det visar på att det ändå är läraren som får sista 

ordet. Jag ställer mig frågande till varför jag inte står på mig och handlar efter min 

övertygelse, men det finns en hierarki som är inarbetad i de olika yrkesrollerna. Om inte de 

rollerna utmanas av någon kommer heller inga rutiner att brytas för nya tankesätt. 
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Även i nästkommande situation blir det som läraren vill efter att jag har brutit den 

överenskommelse vi hade. Här skapas också en känsla av att använda en viss makt för att på 

något sätt markera ett fel som har begåtts och därför ska saker och ting nu vara på ett visst sätt 

även om det inte är optimalt. Jag tror inte att situationen uppstått om vi haft en gemensam bild 

av uppdraget, en tydlig kommunikation och att vi agerade utifrån ett lösningsinriktat 

förhållningssätt. Att jag sedan i tredje steget tänker i banor att chefen måste visa förståelse, ta 

sitt ansvar och styra upp det här, leder inte heller till några konstruktiva lösningar.  

Hansen tar i sin avhandling upp den här typen av situationer då fritidsläraren upplever sig 

ha en underlägsen status gentemot läraren och kallar den för statusrangordningen (Hansen 

1999, s. 58). Tidigare, menar Hansen, mättes statusen inom läraryrken utifrån barnens ålder, 

det vill säga att ju äldre barn desto högre status, vilket då borde ge fritidsläraren en högre 

ranking gentemot förskolelärare men så var inte fallet (Hansen 1999, s. 57). Idag är det andra 

saker som bestämmer statusen, menar jag och funderar i banor kring om längre utbildningar 

och en annan typ av anställningsform har betydelse. Jag kan inte heller låta bli att tänka på om 

Hansens andra tanke ligger närmare sanningen. Hon menar att det kan handla om att teori 

väger tyngre än praktik. Det innebär att det finns åsikter som handlar om att, trots att det är 

samma barn som de båda yrkesgrupperna arbetar med, så är lärarens uppgift mer intellektuell 

än fritidslärarens praktiska arbete, och har då följaktligen en högre status (Hansen 1999, s. 

58).  

Tidigare beskrev jag att tidsaspekten påverkar yrkesrollen under eftermiddagen då jag 

inte hinner med fritidsverksamheten, men även ur ett maktperspektiv går det att diskutera 

tiden som en faktor till svårigheter för samverkansformer. Min upplevelse är, och det tar jag 

också upp i min gestaltning, att det sällan finns tillräckligt med tid och att saker hellre skjuts 

upp istället för att försöka skapa viktiga och betydelsefulla stunder här och nu. Som 

fritidslärare anser jag mig själv vara flexibel till att ta tillvara både tiden och platsen. Jag 

menar att jag hellre ser att eleverna får vara delaktiga i exempelvis ett värdegrundat samtal i 

20 minuter ute på skolgården om vi inte kan genomföra de planerade 45 minuter i 

klassrummet, istället för ingenting alls bara för att det blev kort om tid. Monica Hansen menar 

att innebörden i tankesättet av att ha tid eller inte ha tid också blir avgörande över vad som är 

viktigt och mindre viktigt. Hon säger: 

 

Läraren jagas av tiden, kraven, medan fritidspedagogen har tid. Har man inte 

tillräckligt med tid är det just de saker som fritidspedagogen sysslar med och anser 

vara av centralt värde som får stå tillbaka hos läraren, det sociala, konfliktlösning, 
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det skapande, dvs detta är det man gör ”i mån av tid”, men underförstått: ”det finns 

annat som är viktigare”, det ”teoretiska”. (Hansen, 1999 s. 235) 

 

Idag är det också krav på läraren att hinna med att skapa ett underlag för den bedömning 

de är ålagda att göra på eleverna vilket också skapar en tidspress att hinna se det de måste se. 

Även om jag har full förståelse för deras motiv till sitt agerande så skapas det en hierarki 

kring vilket uppdrag som anses ha högre status. 

Malin Rohlin menar i Fritidspedagogik och lärande att en annan viktig del i arbetet med 

att höja statusen för fritidsläraren är att börja se sig som innehavare av färdigheter inom social 

kompetens och att lärandet har stor betydelse. Vidare menar hon att fritidslärare som inte 

längre använder begrepp som rastvakt och hjälplärare börjar erkänna sin egen kompetens och 

ser sig inte bara som någons “hjälp”. Det här bidrar till att utveckla samarbetet mellan 

fritidsläraren och klassläraren (Rohlin, 2011, s. 138).  

Arbetet med att lyfta fritidslärarens roll i förhållande till lärarna i skolorna måste, om det 

ska finns någon substans, vara en strävan som skolledningen stöttar. På många håll och 

framför allt i min egen skola talas det om att höja fritidshemmets status och minska klyftorna 

mellan fritidshemslärarna och klasslärarna. Men det finns fortfarande en hierarki som skiner 

igenom när det i samtal dyker upp argumentet som: 

 

Jag tror vinningen är att föräldrar ser att fritidsverksamheten inte bara är fritid utan 

att den kan appliceras på skolan och faktiskt att man kan dra nytta utav den. På så 

sätt tror jag att man kan göra fritidshemmets verksamhet lite tydligare, att den har en 

funktion på förmiddagen kan då sedermera höja deras status lite. (Intervju Bitr. 

rektor, 2018)3 

eller: 

 

Om jag ska kunna ge dig som fritidshemslärare en sådan lön måste jag kunna visa att 

du har ett undervisningsansvar under skoltid, annars blir det svårt att försvara. 

(Rektor vid lönesamtal)4 

 

Jag vill med de här båda exemplen göra en markering och visa på en tydlig bild hos 

många skolledare av att det måste finnas en koppling för fritidshemsläraren till skolan för att 

skapa ett värde och att det inte räcker med arbetet på fritidshemmet för att lyfta sin status. Jag 

                                                 
3 Bandad intervju med biträdande rektor på F-5 skola 2018-03-09. 
4 Lönesamtal med rektor på F-5 skola 2018-03-23. 
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tycker det är anmärkningsvärt då det upprepade gånger i läroplanens fjärde kapitel, som 

behandlar fritidshemmet, hänvisar just till undervisningen på fritidshemmet (Skolverket 

2011b, s. 24–25). Det här är ingenting som verkar vara självklart hos alla skolledningar vilket 

skapar underlag för ett fortsatta samtal i arbetet med att höja fritidshemmets status. 

 

Professionalisering 

Mina tankar kring professionaliseringen av yrkesrollen är att den har flera olika uttryck. Ett av 

dem är andras förväntningar och ett är den teoretiska beskrivningen men den viktigaste är ju 

ändå min egen syn på min profession.  

På min skola bjöd vi in chefen till ett fritidsmöte vi hade för att vi ville ha en diskussion 

kring samverkan och hur vi ska hitta bra arbetsformer mellan lärarna och fritidspersonalen. 

Chefen tyckte att det var ett bra initiativ men jag kände efter bara en kort stund att vi inte hade 

så genomtänkta argument. Stämningen i gruppen hade karaktären av en tydlig “vi och dom”- 

känsla. Åsikterna som framfördes handlade om vilka som vinner genom att skrika högst och 

det kändes gnälligt i största allmänhet och inte så professionellt.  

Men en av åsikterna som lades fram handlade om att möjligheten till samverkan beror på 

om det finns en bra relation till sin samarbetspartner så funkar det, annars inte. Det fick mig 

att fundera och komma fram till åsikten att, visst underlättar samarbetet om jag kommer 

överens med den jag arbetar med, men jobbet måste göras hur som helst. Är det en dålig 

relation mellan klassläraren och fritidsläraren så tänker jag också att det är större skäl till att 

dela barngruppen och arbeta på varsitt håll, vilket kan skapa en bättre undervisning ur ett 

elevperspektiv. Det behövs då tydliga riktlinjer från skolledningen för hur arbetet ser ut och 

ska genomföras och att det måste fungera oavsett hur den personliga relationen ser ut. 

Birgit Anderssons åsikter kring professionaliseringen av yrket kan också ge en bild av 

hur viktigt det är att det skapas bra samarbetsformer. Hon menar att när vi fritidslärare 

fungerar som inhoppare och allt-i-allon i skolarbetet hamnar vi i underordnade positioner, 

vilket kan leda till en avprofessionalisering av den traditionella fritidsläraren på grund av att 

den traditionella kunskapsbasen riskerar att tunnas ut. Samtidig framhåller hon att när 

fritidsläraren bidrar med sin kompetens i arbetet med utvecklingssamtal och bedömningar i 

skolan så ses det som en professionalisering av yrket men att det då finns en risk att arbetet på 

fritidshemmets försakas (Andersson 2013 s. 166).  

För mig blir det klart att det krävs en tydlig kommunikation mellan skolledning, 

klasslärare och fritidslärare där alla måste få uttrycka sina förväntningar och bli medveten om 
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varandras uppdrag på ett mer formellt sätt. Ett viktigt mål måste vara att hitta en vi-känsla där 

eleven hela tiden är i fokus för våra prioriteringar. 

 

Slutdiskussion 

För att sammanfatta vad jag har kommit fram till vill jag börja att se tillbaka på vad jag hade 

för syfte med min undersökning. I min berättelse lyfter jag fram en situation som blir ett 

dilemma för mig som fritidslärare när jag behöver vara på två ställen samtidigt och mitt beslut 

leder till att jag sviker en överenskommelse med klassläraren. Jag vet att jag gör ett bra arbete 

men kan ändå inte känna mig helt nöjd eftersom det negativa arbetsklimatet som skapas 

påverkar mig. Samtidigt känner jag att jag försakar andra viktiga arbetsuppgifter vilket skapar 

en stress hos mig.  

Det här dilemmat skapar problem i form av misstroende till varandra som kollegor och 

jag upplever att i min yrkesroll måste jag kunna ge ett förtroendegivande intryck till både 

kollegor, chefer och elever. De måste kunna lita på mig samtidigt som jag har behov av deras 

stöd. När situationen kommit så här långt vill jag ta ett ansvar och försöka hitta svar. 

Mitt syfte blir då att försöka skapa en förståelse för varför de här problemen uppstår och det 

har jag gjort genom att undersöka problemen utifrån tre frågeställningar. 

Den första handlar om på vilket sätt hierarki och maktstruktur har betydelse för att 

samverkan ska fungera mellan fritidsläraren och klassläraren under skoltid. Här har jag velat 

visa på hur mina exempel kring hierarki från min berättelse har skrivits om av andra forskare, 

men också hur jag genom samtal med nuvarande arbetskollegor velat se hur det ser ut idag. 

Det jag har kommit fram till är att det finns en hierarki som följs och även om det inte är 

uttalat så påverkar det samarbetet. Många talar om att höja fritidshemmets status och då 

fokuseras det på hur fritidsläraren ska göra för att lyckas med det när det istället måste vara att 

alla i skolan har samma fokus och insikt. Finns inte den samsynen så kommer det också bli 

svårt att komma fram till ett arbetsklimat där alla känner samma delaktighet och värde. 

I min andra frågeställning undrar jag hur vi skapar förståelse hos ledningen och varandra 

inom arbetslaget när arbetssituationen inte blir som planerat utan kräver flexibilitet i 

utövandet. För att komma fram till en sådan förståelse ville jag först ta reda på hur samverkan 

definieras av alla inblandade för att därefter utröna var och på vilket sätt förändringar behöver 

påbörjas.  

Det jag har kommit fram till i mina samtal och undersökningar är att det finns en 

gemensam bild av hur en bra samverkan ska vara men att vi är begränsade av att vår dag är 
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tidsstyrd. Det finns ofta en tanke om att vi inte hinner och att det är för kort tid för att börja 

med den aktiviteten nu - för att vi ska passa den tiden där. Här tycker jag att tanken med 

helhetssyn kan vara värt att titta på och skapa nya idéer utifrån. 

Slutligen har jag frågat mig om vilka förutsättningar som behövs för att få till en 

integration av fritidslärarens roll i skolan ur i första hand ett elevperspektiv. För att komma 

fram till en slutsats som jag kan stå för väljer jag att försöka se på hur elever påverkas av olika 

situationer som uppstår under skoldagen. Jag har inte gjort någon formell intervju eller samtal 

med elever under arbetet med den här uppsatsen utan det är utifrån mina observationer och 

erfarenheter under arbetets gång som jag kommit fram till följande.  

Skulle vi komma fram till förståelse av mina två tidigare frågeställningar kring makt och 

hierarkier och få till en helhetssyn över dagen, så skulle det innebära att fritidslärarens roll i 

skolan förbättrades. Under avsnittet praktisk kunskap diskuterade jag värdet av att få till ett 

samarbete där båda parterna uppskattar tillvägagångssättet. Detta tillvägagångssätt skulle 

bidra till att fritidslärarens yrkesroll integreras på ett naturligt sätt under skoldagen och på så 

sätt ge en trygghet och tydlighet för eleverna i att de vet vilken vuxen som har vilken roll. 

* 

Hur ser jag då på mina slutsatser och hur kommer det att påverka mitt arbete framöver? Det 

går att fördjupa sig hur mycket som helst i vad som orsakar svårigheter för samverkan ur ett 

makt- och hierarkiskt perspektiv men det intressanta är hur det går att komma fram till de 

bästa lösningarna. Vår verksamhet är uppbyggd av de styrdokument som beslutas av politiker 

och myndigheter i toppen av hierarkin men det är ändå nere i verksamheten som skillnad görs. 

Vi som arbetar tillsammans måste komma fram till en gemensam målbild och bestämma oss 

för om vi i vår verksamhet ska ha samverkan eller inte. Därefter kan vi, då vi alla varit 

delaktiga i beslutet, bestämma hur vi ska komma fram till en bra arbetsgång. Jag upplever att 

de två yrkesrollerna jag undersökt, fritidsläraren och klassläraren, arbetar enskilt bredvid 

varandra och där försöker hitta samarbetsformer istället för att se sig som en helhet som 

arbetar runt eleven och har dennes bästa i fokus under hela dagen. 

Om jag skulle formulera ett svar till min chef på mailet som han skrev till mig i min 

berättelse, så skulle det troligtvis handla om hans brist av förståelse för min arbetssituation 

och jag skulle hitta ursäkter för att jag inte gjort si eller så. Det är en väldigt negativ självbild 

och för att kunna vända den är det viktigt att fokusera och kommunicera det positiva i arbetet. 

Så istället kan jag berätta för honom om en händelse som inneburit att jag inte hunnit göra det 

jag ska men att jag fått ut något av det. Jag kan berätta om situationen med tjejerna på 
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Kingplanen, att jag trots bristen på rekreation känner mig nöjd med vad jag åstadkommit med 

dem på den korta tiden vi pratade och att det gav mig ny energi. När jag känner att det jag gör 

betyder något för någon så orkar jag lite till. Slutligen skulle jag kunna förklara för honom att 

mitt problem inte handlar om att han har synpunkter på vad jag gjort eller inte, utan hur han 

väljer att kommunicera det. Hans förmanande början i mailet skapar mer frustration än om 

han först skulle visa förståelse för min situation och därefter be mig att inte glömma mitt 

ansvar.    

Under arbetet med den här essän har jag reflekterat över min yrkesroll och på vilket sätt 

jag bidrar till att förändra arbetsklimatet på min arbetsplats. Varje ny diskussion i texten har 

gett mig nya insikter om mig själv vilket gör essän till en utmärkt metod att utveckla mina 

egna erfarenheter och till att bygga nya. Jag har blivit stärkt i mitt yrkesuppdrag och det 

fortsatta arbetet med att stärka fritidslärarens yrkesidentitet. 
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