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Abstract 
 
”Who are we meeting in the gaps?” A scentific essay about feeling professional pride.  
 
 

This essay is about how I, as a after school teacher look at the collaboration between school 

and after school activities. The starting point of this essay consists in a meeting between me 

and my teachers colleaugues. The dilemma arises around how we prioritize each other`s tasks 

in the context of collaboration. What task is most important when there is a lack of staff? 

   The aim of this study is to gain understanding of how we can improve the collaboration 

before, during, between and after the lessons. I do this by examining my dilemma on the basis 

of a number of questions about how the professional role looks like and what collaboration 

means for different occupational groups. 

   Through writing this essay, I have the oppurtunity to investigate and reflect on the profession 

as such, both from my own point of view and from my colleaugues point of view. I ellaborate 

on this by linking them to relevant literature on these issues. I also study the curriculum in order 

to investigate what it communicates about how collaboration should be practiced in the 

schools`activities. 

   Essay writing as a method has contributed to the fact that I now have a greater understanding 

of the teachers perspective on collaboration. It has also broadened my perception of what the 

term means and increased my interest in finding solutions to how we collaborate and cooperate 

with each other in a more rewarding way.  
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Sammanfattning 
 
”Vilka är vi som möts i mellanrummen? En vetenskaplig essä om att känna yrkesstolthet.” 

 

Denna uppsats handlar om hur jag som fritidspedagog ser på samverkan mellan skola och 

fritidshem. Den tar avstamp i ett möte mellan mig och en lärarkollega. Dilemmat som uppstår 

handlar om hur vi ser på prioriteringen av våra egna och varandras uppgifter inom ramen för 

samverkan. Vilken uppgift är viktigast att prioritera när det är brist på personal? 

   Mitt syfte med den här uppsatsen är att öka min förståelse för hur vi bättre kan samverka på, 

mellan och efter lektionerna. Det gör jag genom att undersöka mitt dilemma utifrån ett flertal 

frågeställningar om hur yrkesrollen ser ut och vad samverkan innebär för olika yrkesgrupper. 

   Genom essäskrivandet har jag möjlighet att undersöka och reflektera över yrkesrollen som 

sådan, både ur mitt eget perspektiv och ur mina lärarkollegors synvinkel. Jag fördjupar mina 

lärdomar genom att koppla de till relevant litteratur i dessa frågor och gör även nerslag i 

läroplanen för att undersöka vad den förmedlar om hur samverkan bör praktiseras i skolornas 

verksamheter.  

   Essäskrivandet som metod har bidragit till att jag numera har en större förståelse för 

lärarkårens perspektiv på samverkan. Det har även breddat min uppfattning om vad begreppet 

innebär och ökat mitt intresse för att finna lösningar till hur vi framtiden samarbetar och 

samverkar med varandra på ett mer givande sätt.  
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1.Gestaltning	
	
Typiskt att både Johan och Pernilla är hemma idag, tänker jag för mig själv. Korridoren där jag 

går känns längre än den brukar och ljudet av mina steg studsar mot väggarna. Jag är på väg till 

arbetsrummet för att prata med klassläraren Birgitta om hur vi ska lägga upp dagen. Det är både 

musik och idrott idag och vi behöver vara minst två stycken för att sköta logistiken för att få 

detta att fungera. Varför måste de vara borta just idag? Båda två också, samtidigt, tänker jag 

medan jag försöker komma fram till en lösning. Hoppas vi får en vikarie åtminstone, som kan 

hjälpa till med omklädningsrummen. Åh, jag tycker att det är så jobbigt att behöva springa upp 

och ner till idrotten. Sitta där i omklädningsrummen och vänta på att de ska byta om. Det är ju 

bra förstås att vi är med och kan fånga upp signaler som skickas mellan eleverna, blickar som 

växlas, kommentarer som slinter ur munnen på dem och gester som kan tolkas på olika sätt. 

Fast varför måste det alltid vara jag som ska vara med där? Egentligen är det ju Pernillas tur att 

vara med där men hon är ju sjuk. Fasen också nu låter jag som en gnällspik, tur att ingen hör 

vad jag tänker i alla fall. Jag snabbar på stegen och börjar skymta dörren till arbetsrummet 

längre fram i korridoren.  

     Jag arbetar som fritidspedagog i en lågstadieklass och i arbetslaget är vi sex personer. Fyra 

pedagoger som arbetar på fritids och två klasslärare. Birgitta är matte och NO-lärare och henne 

samverkar jag mest med. Idag är det meningen att jag ska vara med på hennes första 

mattelektion och därefter har jag min planeringstid. Hoppas jag kan ha den nu. Jag behöver 

verkligen få tid till att planera fritidstiden i eftermiddag. Tankarna spinner vidare på tråden om 

vad som händer om jag blir utan planeringstiden. Vi har skapande i eftermiddag och jag behöver 

tid att förbereda pyssel som passar de önskemål barnen har lämnat.  

     Jag måste ställa in pysselaktiviteterna om vi inte får någon vikarie. Jag känner hur pulsen 

går upp lite när jag tänker på det och känner mig frustrerad. Ja ja, jag ska inte ta ut något i 

förväg. Vi kanske får en vikarie idag eftersom det är två fritidspedagoger borta. Hoppas Birgitta 

är inne på arbetsrummet, så jag hinner prata med henne innan lektionen börjar.  

     Framme vid arbetsrummet stannar jag till för att öppna dörren och drar upp nycklarna ur 

fickan. De tjorvar lite och fastnar i fickans tyg, så jag rycker till för att de ska lossna. När man 

ska öppna dörren, lägger man nyckelblippen mot sensorn och när det klickar till trycker man 

ner handtaget. Senaste veckan har dörren krånglat och varit trögare än vanligt. Jag tar i lite extra 

och trycker till med axeln för att få upp den. Dörren åker upp med större kraft än vad jag tänker 

mig vilket återspeglas i de förvånade ansikten som vänds mot mig. ”Oj hoppsan!”, säger Sussie 

en av lärarna som sitter vid ett skrivbord och förbereder sina lektioner. ”Här går det undan”, 
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säger hon med vad jag uppfattar som ett överdrivet skratt och en smula irritation i rösten. 

Kommer jag och stör när de förbereder det sista innan morgonens start? Eller läser jag in dessa 

uttryck i hennes röst, för att jag känner mig stressad? ”Ja förlåt mig, det var inte meningen!”, 

svarar jag och söker med blicken över rummet efter Birgitta.  Jag får syn på henne vid kopiatorn 

med ryggen vänd mot dörren. Hon kanske inte hör mig, hinner jag tänka innan hon långsamt 

vänder sig om. ”Har du bråttom”, undrar hon.  Jag känner hur en gryende känsla av frustation 

stiger inom mig.  

     Jag tar ett par steg in i det stora rektangulära arbetsrummet möblerat med många skrivbord 

belamrade av böcker och pärmar. Stora fönster täcker ena långsidan och genom dem reflekteras 

gatlampornas gulvita sken i rutorna. Det svaga ljuset letar sig vidare in i rummet och sprider ett 

behagligt ljus i det annars mörka rummet. Endast enstaka smålampor är tända vid de skrivbord 

där det sitter lärare och arbetar. 

     Håll fokus nu, intalar jag mig själv. Jag vänder mig mot Birgitta och frågar henne om hon 

har fått informationen om att Johan och Pernilla är borta idag. Prata med lugn röst, säger jag till 

mig själv. Jag tänker inte bli irriterad och jag håller mig till fakta. Inombords snurrar dessa 

tankar vidare medan jag tittar på Birgitta för att utröna vad hon tänker. ”Nej, jag har inte 

bråttom. Men vi behöver samordna dagens aktiviteter och logistik innan lektionerna börjar.” 

svarar jag henne.  

     Birgitta svarar: ”Du är ju med mig på lektionerna, då finns det väl inget mera att prata om?” 

Hon samlar ihop de papper hon har kopierat och jag uppfattar det som att hon avslutar vårt 

samtal. Men jag fortsätter: ”Både Johan och Pernilla är sjuka idag och jag vet inte om vi får 

någon vikarie idag som kan hjälpa oss med lektionerna.” Jag känner mig lite torr i halsen och 

orden svajar till lite när jag pratar. Varför blir jag nervös? Behöver jag verkligen försvara min 

planeringstid? Jag upplever att hon framkallar en osäkerhet hos mig men nu ska jag stå på mig 

tänker jag. Birgitta tittar på mig med förvåning i blicken och säger med sen skarpare ton i rösten: 

”Varför kan inte du vara med på förmiddagens lektioner? Det finns väl ingenting som hindrar 

dig från det?” Jag kommer av mig och tittar på henne medan orden snurrar runt i huvudet men 

inte riktigt vill forma sig till meningar. Jag uppfattar hur hon uttalar de relativt neutrala orden 

med en hårdare ton än vad hon brukar och jag känner mig obekväm. Ibland känner jag att jag 

hamnar i underläge gentemot Birgitta speciellt när vi pratar om samordning av de olika 

uppgifterna. Varför blir det så? 

      Jag svarar henne med en ganska bestämd röst att: jag kommer att vara med på den första 

lektionen och att jag sedan har planeringstid. Trots att jag egentligen har lust att tala om ett och 
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annat för henne, försöker jag att inte visa henne vad jag känner. Jag vill bara att dagen ska gå 

ihop sig så att det blir så bra som möjligt både för barnen och oss vuxna.  

     ”Planering? har du planering idag? Då ryker ju den, det förstår du väl?” Du kan ju inte ha 

planering om det inte finns någon som kan vara med mig på lektionerna. Jag tror även Malin 

behöver hjälp på sina lektioner.” Birgittas ord rinner ur munnen på henne som en 

tillrättavisning. Kristallklart och i mina öron onödigt hårt. De ger inget utrymme för 

missförstånd. Hon tittar till en extra gång på mig, rättar till glasögon med en knyckig rörelse 

och fnyser sedan lätt med stram överläpp. Därefter vänder hon sig om och går med bestämda 

steg ut ur rummet. Kvar står jag snopen och förargad. Jag känner mig även tillplattad och lite 

dum. Vad händer nu? Tar hon för givet nu att jag bara ska göra som hon säger tänker jag för 

mig själv. Är det verkligen hon som bestämmer om jag ska vara med på lektionerna eller inte? 

     Jag står kvar en stund till efter att hon har gått därifrån. Vilka är mina alternativ? Ska jag 

foga mig i hennes vilja och gå till klassrummet? Eller ska jag följa mitt behov av att använda 

mig av planeringstiden för elevernas skull? Vad händer med fritidstiden om jag inte planerar in 

några aktiviteter? Vad gör vi då? Ska vi bara gå ut på gården för att det känns enklare att hålla 

koll på barnen där? Allt det här snurrar runt i huvudet och jag känner hur det börjar spänna över 

ögonen. Bara jag inte får huvudvärk nu.  

     Jag sätter mig en stund vid skrivbordet som står närmast dörren. Jag väger alternativen mot 

varandra och funderar vidare. Jag trummar med fingrarna mot bordet och ser mig om efter en 

dator. Jag kan ju kolla närvaron/ frånvaron på skolwebben så länge tills jag bestämmer mig. Jag 

lutar mig fram över bordet, drar datorn närmare mig och loggar in.  

     Jag tittar på skärmen men blicken irrar runt och läser orden utan att ta in innebörden av dem. 

Mina tankar maler vidare om planeringstiden och min närvaro i klassrummet. Undrar om 

Birgitta blir irriterad om jag inte dyker upp? Varför har jag så svårt att bestämma mig? 

Egentligen vill jag inte vara omedgörlig och ovillig att samarbeta, det är bara det att jag önskar 

ha planeringstiden som så ofta får stå tillbaka i liknande situationer som den jag för närvarande 

befinner mig i. Nej, jag struntar i planeringen och går tillbaka till lektionen. Även om det tar 

emot så gör jag det, tänker jag för mig själv. Lättnaden över beslutet gör att jag känner mig 

lugnare och kroppen slappnar av. Jag loggar ut från datorn och slår igen locket på den samtidigt 

som jag reser mig upp från stolen och går mot dörren. Blicken fastnar på den slitna och flagnade 

väggen och jag tänker för mig själv vad synd att den redan ser så sliten ut. Jag går ut från 

arbetsrummet och går med bestämda steg mot klassrummet. Undrar hur de har det på det inne 

på lektionen, tänker jag där jag går. Det kanske är lugnt och då kan jag ju göra annat.  
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     När jag kommer in i klassrummet sitter barnen och arbetar med sina uppgifter. Tystnaden 

ligger som ett mjukt täcke över rummet. Birgitta står böjd över datorn framme vid pulpeten och 

förbereder sig för nästa uppgift. Jag säger ingenting utan sätter mig bredvid en av eleverna som 

har en tom stol bredvid sig. Han tittar upp på mig och ler lite. Jag besvarar hans leende och 

kikar över hans axel för att se vad de arbetar med.  

     Tiden sniglar sig långsamt fram. Jag sitter där på stolen och ser mig omkring i klassrummet 

men alla elever jobbar på och det är en lugn skön stämning i rummet. Rastlösheten börjar krypa 

i mig och jag försöker byta ställning utan att störa den som sitter närmast mig. Oj vad onödigt 

det här känns. Varför sitter jag här? Alla elever är fullt sysselsatta med sina uppgifter och jag 

har ingenting att göra. Typiskt, jag har ju annat att göra än att sitta här och värma upp stolen. 

Frustrationen stiger inom mig, jag känner hur pulsen snabbar på och hjärtat slår lite fortare. Nu 

går jag! Jag reser mig bara upp och går! Nej jag måste försöka prata med henne innan jag går. 

Hon kanske blir irriterad om jag bara reser mig upp och går utan att tala om varför. Det verkar 

ju lite konstigt att bara gå iväg mitt under lektionen. Jag skruvar på mig där jag sitter och söker 

Birgitta med blicken. Men hon står med ryggen vänd mot mig och märker inte att jag söker 

hennes uppmärksamhet. Vad ska jag ta mig till? Jag har så många andra saker jag behöver göra 

och här sitter jag. På en stol och gör ingenting. Inte ens eleven som sitter närmast mig behöver 

min hjälp.  

     Tanken snuddar vid det som jag skulle vilja lägga min tid på istället för att sitta av den här 

på en stol. Jag hör en liten suck komma över mina läppar och ser mig förstulet om, ifall någon 

lägger märke till det. Puh, ingen märker att jag sitter här och suckar för mig själv. Tur det, 

fnissar jag till för mig själv.  

     För att få inspiration till hur jag ska lösa den här situationen låter jag blicken ge sig ut på 

upptäcktsfärd i klassrummet. Jag studerar eleverna i smyg där de sitter böjda över sina 

matteböcker. Några av stolarna står tomma och väntar på att de frånvarande eleverna ska 

återvända, förhoppningsvis redan i morgon. Blicken vandrar vidare bort mot anslagstavlan på 

ena väggen där eleverna sätter upp sina alster. Där fastnar den på de bilder som hänger där för 

tillfället. De har skrivit sagor och målat bilder för att illustrera dessa. Jag ler inombords när jag 

betraktar de fantasifulla bilderna. Vad dum jag är som sitter här och suckar, det blir ju inte bättre 

för det. Inte just nu i alla fall.  

     Tankarna som snurrar runt i huvudet tar mig vidare till att försöka förstå vad som händer i 

mötet mellan mig och Birgitta. Hur kan jag se på dilemmat som uppstår i krocken mellan olika 

perspektiv? Nedan presenterar jag vilket syfte och frågeställningar jag har valt för att undersöka 

och reflektera över dilemmat. 
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2.Syfte och frågeställningar 
	
Mitt dilemma handlar om hur motsättningar kring begreppet samverkan kan uppstå mellan olika 

yrkesgrupper när man utgår från olika perspektiv. Mötet med lärarkollegan illustrerar hur olika 

syn och förväntningar vi kan ha på samverkan. Det intressanta är vad som händer när två olika 

perspektiv ställs mot varandra, i det här fallet fritidspedagogens och lärarens, och hur man då 

löser problemen som uppstår. Min avsikt med den här uppsatsen är att undersöka vilka 

perspektiv vi utgår ifrån när vi talar om samverkan och öka min förståelse av dilemmat som 

återspeglas i min berättelse. 

     Om jag gör som läraren vill fortsätter jag i samma spår som tidigare och ingen utveckling 

av min egen praktik sker. Om jag inte gör det naggar jag min yrkesstolthet i kanten och går 

emot mina behov av att utveckla min roll och pedagogiska verksamhet. 

     Min intention har varit att lära känna min egen yrkesroll för att bättre förstå hur samverkan 

med skolan kan utvecklas till det bättre. Mitt syfte med att skriva en vetenskaplig essä är att 

genom formen ha möjlighet att belysa, undersöka och reflektera över yrkesrollen, och 

begreppen samverkan och samarbete inom skolans värld. Genom att ta till mig av de teorier jag 

har läst om i relevant litteratur inom området har jag vänt och vridit på mötet med lärarkollegan, 

där våra perspektiv krockade med varandra. Jag kommer att gå in närmare på det i 

reflektionsdelen och visa på vad jag har kommit fram till efter reflektionen av dilemmat. Jag 

kommer även att beskriva hur jag har kommit fram till mina slutsatser och lärdomar om 

samverkan.  

     Jag har utgått från frågeställningar rörande fritidspedagogens yrkesroll, hur jag själv och 

andra yrkesgrupper exempelvis lärare ser på den? Hur ser samverkan mellan skola och 

fritidshem ut? Hur ser samverkan mellan fritidspedagog och lärare ut? Finns det någon skillnad 

på samarbete och samverkan?  

     Jag beskriver nedan med vilken metod jag har belyst, undersökt och reflekterat över mitt 

dilemma, utifrån de frågeställningar som jag beskrev ovan.  

3.Metod 
 
Genom att använda mig av den vetenskapliga essän som metod har jag utforskat mitt dilemma 

utifrån de frågeställningar som har dykt upp längs med vägen. Jag gestaltar dilemmat och 

skriver mig fram till alternativa lösningar och synvinklar på hur jag kan se på begreppet 
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samverkan och även dra lärdom av det jag kommer fram till. Jag utgår från min berättelse och 

ser på den med olika glasögon, dels mina egna, mina kollegors och även utifrån teoretikernas 

synsätt. Lotte Alsterdal menar att skrivprocessen handlar om att närma sig sina upplevelser 

istället för som tvärtom, att se det från alltför lång distans och jämför det med att måla upp en 

bild alltså berättelsen, först med breda penseldrag för att ju närmare svaren man kommer måla 

med finare penseldrag (Alsterdal 2014, s.49) För mig har det inneburit att jag från början mest 

såg mötet med lärarkollegan utifrån mitt eget perspektiv, fritidspedagogens perspektiv till att ju 

mer jag målar fram mina svar, får en allt större förståelse för hur läraren utifrån sin horisont ser 

på samma händelse och på samverkan oss emellan.   

     Fördjupning av reflektionerna utifrån teoretiska perspektiv ger mig även förmågan att väva 

ihop mina upplevelser och tolkningar av situationer med andras perspektiv på samma händelse 

och utifrån det komma fram till lösningar som gagnar så många som möjligt.  

     Alsterdal beskriver skrivprocessen som: ”Den estetiska lärprocessen ser jag i växlingar 

mellan att berätta och reflektera, i att gestalta en berättelse och arbeta med en komposition av 

olika perspektiv och med en fantasi som gör att vi hittar oväntade infallsvinklar.”  (Alsterdal 

2014, s.49) Jag känner igen mig i den beskrivningen just med tanke på att jag genom att 

reflektera över min berättelse ur olika perspektiv fick tillgång till nya sätt att se på saken. Det 

hjälpte mig att sätta mig in i lärarens situation och jag fick en känsla av hur samverkan ur dennes 

perspektiv kan uppfattas. 

     Även Maria Hammarén tar upp skrivande som en användbar metod för att reflektera över 

och lära sig av de situationer man kan hamna i. Hon skriver: ”Att synliggöra erfarenhet handlar 

om att hämta stoff ur sitt eget lager-för att kunna belysa det.” (Hammarén 2005, s.17f) Jag 

tänker tillbaka på min egen skrivprocess med Hammaréns ord i tanken och ser vad som har hänt 

med mitt förhållningssätt. Jag vågade vända spegeln mot mig själv en stund och fick syn på 

mitt eget agerande. Genom detta har jag skaffat mig alternativ till hur jag vill agera och reagera 

när jag hamnar i liknande situationer som den jag beskriver i gestaltningen. 

     Förståelsen för att vi alla är delar av en helhet har vuxit fram hos mig genom att skriva och 

reflektera över ett dilemma på min arbetsplats.  Jag har även genom diskussionerna under 

skrivseminarierna som jag deltagit i ökat min förståelse för hur mitt och andras agerande 

påverkar omgivningen.  

     Jag kommer att utveckla mina tankar och lärdomar kring fritidspedagogens roll och 

samverkan med skolan i reflektionsdelen. Där visar jag fram vilka teorier jag har belyst mitt 

dilemma med och kommer att redovisa de svar jag har kommit fram till.  
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4.Etiska överväganden 
 
Jag valde att följa Vetenskapsrådets etiska regler enligt Patels beskrivning, för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning när jag skrev den här essän. Vetenskapsrådet har formulerat 

fyra övergripande etikregler, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag valde att utgå från konfidentialkravet, eftersom 

jag har beskrivit ett dilemma med en kollega på min arbetsplats.  Även andra personer 

förekommer i berättelsen och jag vill skydda och värna om deras identiteter. Detta innebär att 

jag har anonymiserat de personer förutom mig själv som jag skriver om i min gestaltning och 

har även gett dem fingerade namn för att värna om deras integritet. För att försvåra ytterligare 

igenkänning har jag vävt samman några olika exempel på situationer till en och samma som 

ändå tydligt visar på de frågeställningar jag har önskat undersöka i den här essän (Patel 2011, 

s. 62f) 

5.Reflektion	

	
5.1Inledning 
	
Inledningsvis berättar jag om hur jag har delat upp reflektionen i olika delar och samlat under 

dessa relevanta rubriker. Anledningen är att det ska vara enkelt att följa med genom berättelsen 

och hålla fokus på läsningen till slutet.  

     Till en början gör jag ett svep genom senaste sekelskiftet och bakåt mot slutet av 1800-talet 

för att måla fram en bild av fritidshemmets utveckling fram till dagens verksamhet för att 

förankra min syn på hur fritidspedagogens roll ser ut idag i den historiska myllan (Rohlin 2012, 

s.11ff) Utvecklingen av fritidshemmet och fritidspedagogens roll har löpt parallellt med 

varandra och jag anser att om vi gör en snabb tillbakablick kan vi dra lärdomar som kan vara 

till nytta i dagens verksamhet.  

     Via min utgångspunkt med beskrivning om vilka erfarenheter och kunskaper jag hade med 

mig in i yrket som fritidspedagog vidare till samverkan och samarbete. Jag reflekterar över vad 

dessa begrepp betyder och hur vi kan implementera dem i verksamheterna vi arbetar i, dels från 

min egen synvinkel på vad det innebär och dels utifrån litteraturstudier. Jag visar även fram hur 

tanken om arbetslag har växt fram över tid enligt Finn Calandars beskrivning i sin avhandling 

Från fritidens pedagog till hjälplärare (1999) 
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     Avslutningsvis följer en reflektion med hjälp av två etiska perspektiv, diskursetiken och 

pliktetiken enligt Henriksen och Vetlesens beskrivning i Etik i arbete med människor (2014) 

Med vilka jag har studerat och reflekterat över mitt dilemma med och som ger ytterligare en 

del till det prisma som förståelse och insikter kan liknas vid. Under skrivprocessens gång har 

bilden av ett prisma blivit tydligare för mig. Att jag genom förståelse och insikter fogar 

ytterligare en skärva till prismat som glänser i sin helhet.  

     Då ger vi oss iväg bakåt genom historien för att få en överblick av hur fritidshemmet har 

utvecklats till dagens moderna verksamhet. 

 

    

 
5.2 Fritidshemmets utveckling över århundrandet som gått 
 

 Om vi gör en snabb historisk tillbakablick över hur fritidshemmet har vuxit fram genom senaste 

århundrandet med start i förra sekelskiftet, kan vi se hur grunden för dagens fritidshem lades i 

de arbetsstugor som formades i takt med att industrialismen tog fart och att även kvinnor 

arbetade för att försörja familjen (Rohlin 2012, s.13) Då handlade det om arbetarklassen som 

skulle möta de krav som uppstod i samband med att utvecklingen av industrin gick framåt. 

Eftersom båda föräldrarna arbetade långa dagar var deras barn utan tillsyn efter skoldagens slut 

fram tills föräldrarna kom hem sent på kvällarna. Arbetsstugorna riktade sig mot de sämre 

bemedlade i samhället och tanken var att deras barn skulle hindras från att skolka från skolan, 

tigga på gatorna och i förlängningen hamna i kriminalitet.  Aktiviteterna som hölls i 

arbetsstugorna gick i arbetets tecken med förhoppningen om att barnen skulle lära sig ett yrke 

och på det sättet formas till goda samhällsmedborgare som kunde bidra till samhället i framtiden 

(Ibid 2012, s. 12) 

     På 1950-talet övergick arbetsstugorna till att vara en verksamhet som fokuserade på 

rekreation och läxläsning för barnen. Verksamheten gick från att verka på en social arena med 

fostran och disciplin som mål till bli en mera socialpedagogisk arena och kallades därmed för 

eftermiddagshem. För att visa vilken tid på dygnet deras verksamhet behövdes. Det var 

fortfarande barnen till arbetarklassen som var målgruppen och in på 1960-talet talades det om 

att det var viktigt att förhindra att barnen skolkade och tiggde på gatorna (Ibid 2012, s.15) 

     Nutidens fritidshem påbörjade sin integrering med skolan i slutet på 1980-talet och verkar 

på en utbildningspedagogisk arena med fokus på att komplettera skolan och inte som tidigare 

med att komplettera hemmet. (Rohlin 2012, s.13ff) Jag tolkar det som att motsättningar och 
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komplikationer uppstår i växlingen från att fritidshemmet till en början kompletterade hemmet 

för att sedan övergå till att istället komplettera skolan. Vad innebär det för de yrkesverksamma 

fritidspedagogerna frågar jag mig. Att ställa om fokus från att vara komplement till skolan 

istället för hemmet, men ändå behålla den nära kontakten och samarbetet med föräldrarna.  

Förhållandet till lärarkollegorna ändrar även det karaktär då vi numera huserar under samma 

tak som skolan och har Skolverket som gemensam huvudman. Vid närmare eftertanke är det 

kanske inte så märkligt att det uppstår meningsskiljaktigheter mellan yrkesgrupperna och att vi 

inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till vad till exempel samverkan innebär.   

     Jag ställer mig frågan om hur mycket vi påverkas idag i vårt arbete av tidigare arbetssätt och 

ideologisk syn på verksamheternas ansvarsområde. Jag funderar även på hur man kan ta tillvara 

på yrkeskategoriernas kompetenser utan att de ställs mot varandra. Jag utforskar 

fritidspedagogens yrkesroll genom att först göra ett nerslag i hur det började för min egen del.  

 

 

5.3 Min utgångspunkt 
 
När jag började arbeta som fritidsledare på fritidshemmet saknade jag helt erfarenhet av att 

arbeta inom skola, fritidshem eller med barn överhuvudtaget. Den erfarenhet jag hade av skolan 

var endast min egen skolgång och fritidshemmet hade ännu inte kommit till min stad när jag 

var liten. Dock hade jag många års erfarenhet av att arbeta inom relationella yrken i vård och 

omsorgssektorn. Jag arbetade med att vägleda personer med olika funktionshinder till en 

fungerande vardag genom att stödja dem i sina dagliga uppgifter. Många likheter finns mellan 

de olika verksamheterna och även skillnader såklart. Oavsett om man arbetar inom skolan eller 

vård och omsorg, står den relationella aspekten i fokus och man använder sig själv som verktyg 

i det dagliga arbetet.  

     Jag såg fram emot att börja arbeta på fritids och skaffa mig nya erfarenheter. Något som jag 

reagerade på var skillnaden på hur man blir mottagen som nyanställd inom skolan mot när man 

börjar arbeta inom vården. Största skillnaden var att jag så att säga började arbeta på en gång 

utan att bli introducerad i jobbet. Jag fick en nyckel och blev visad till klassrummet jag skulle 

vara i och blev presenterad för läraren jag skulle samarbeta med. Hade det varit en 

vårdavdelning eller behandlingshem jag hade börjat på hade arbetet föregåtts av flera dagars 

introduktion, där jag hade fått all information om vad som förväntades av mig och sedan hade 

jag fått ”gå bredvid” någon som var väl insatt i arbetet. Därefter när de ansåg att man hade fått 

grepp om vad arbetet handlade om, började man jobba på egen hand men ändå under översyn 
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av kollegorna. Inom vård och omsorgssektorn är man en del av en grupp eller team. För att 

kunna stödja och vägleda klienterna eller patienterna är det viktigt att man arbetar mot samma 

mål utifrån gemensamt förhållningssätt baserat på gemensamma värderingar. Således anser jag 

att det är viktigt att man arbetar tillsammans och fördelar arbetsuppgifterna utifrån de 

kompetenser och kunskaper man besitter. Med denna syn gick jag in i skolans värld och hade 

en föreställning om att arbetet i skola och fritidshem fungerade på liknande sätt. Att vi genom 

att utgå från samma värdegrund och gemensamt förhållningssätt ska stödja och vägleda 

eleverna i deras strävan mot sina kunskapsmål och sociala utvecklingsmål.  

     Tidigt upptäckte jag att synen på samarbete och samverkan varierade beroende på vem man 

samarbetade med. Till en början kände jag mig som en slags assistent och hjälplärare åt den 

klasslärare jag samarbetade med. När jag samverkade i min första klass var det läraren som 

bestämde över hur samarbetet skulle se ut. Jag skulle vara den person som under lektionstid 

höll ordning i klassen, så att läraren utan avbrott kunde ägna sig åt att undervisa eleverna. 

Meningen var också att jag skulle vara resursperson åt en elev som hade svårigheter med att 

hålla fokus på uppgifterna. Eleven försvann iväg ut från klassrummet vid de tillfällen då 

koncentrationen svalnade och då var det min uppgift att motivera denne till att komma tillbaka 

till lektionen.  

     Samarbetet med dåvarande kollegan handlade också om att klassen delades in i två eller tre 

grupper när de till exempel skulle ha lektion i svenska. Jag ansvarade för en av grupperna och 

skulle undervisa dem enligt lärarens anvisningar. I bästa fall fick jag ta del av planeringen dagen 

innan lektionen men oftast fick jag den i handen precis innan lektionen startade. Då handlade 

det om att snabbt läsa in sig på uppgifterna under några minuter för att sedan hålla i lektionen. 

Den här synen på samarbete och samverkan hade jag med mig till nästa arbetsplats inom skolan.  

     Hur jag ser på samarbete och samverkan nu efter att ha tillägnat mig flera års erfarenhet av 

att arbeta inom skola och fritidshem, kommer jag att reflektera över utifrån dilemmat från 

inledande gestaltning. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg.  

     Hur ser jag på fritidspedagogens roll, hur kan jag utvidga min förståelse för den och hur ser 

andra yrkesgrupper på yrket som fritidspedagog? 

 

5.4 Fritidspedagogens yrkesroll 
 
 En av de frågor jag ställde mig i början av uppsatsskrivandet var hur jag själv ser på 

fritidspedagogens roll och uppdrag. Till en början ansåg jag att vårt uppdrag var luddigt och att 

det innehöll dubbla roller. Jag hade även med mig den bilden och känslan av kluvenhet inför 
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rollen från mina erfarenheter jag under årens lopp har skaffat mig. Jag upplever även att andra 

verksamma inom yrket förmedlar samma bild av vår yrkesroll och jag funderar över om det 

hänger samman med hur utvecklingen av fritidshemmet har sett ut. Min ambition har varit att 

belysa, undersöka och reflektera över hur bilden av yrkesrollen stämmer överens med min 

uppfattning om vad det innebär att arbeta som fritidspedagog.  

     Jag började med att granska mina egna uppfattningar utifrån den erfarenhet jag besitter för 

att sedan ta del av hur andra har beskrivit fritidspedagogens roll. Min bild av yrket är att vi har 

två olika uppdrag som löper parallellt med varandra. Dels samverkar vi med skolan under dagen 

både på lektioner och i mellanrummen som uppstår, till exempel övergångar, raster och 

förflyttningar till matsalen, musiken och idrotten. Därefter tar fritidshemmets pedagogiska 

verksamhet vid med situationsanpassade aktiviteter och sysselsättningar som bidrar till lärande 

ur flera synvinklar. Jag upplever också att synen på vad samverkan och samarbete innebär kan 

variera beroende på vilken yrkeskategori man tillhör, om man är lärare eller fritidspedagog.  

     Under skrivprocessens gång har känslan av yrkesstolthet ökat hos mig och jag ser tydligare 

vad jag anser att uppdraget går ut på. Ju mer jag reflekterar över vad yrkesrollen innebär och 

vad uppdraget handlar om, ju tydligare blir den för mig. Kluvenheten som jag har känt under 

lång tid och som jag hade med mig in i uppsatsskrivandet början har nu istället övergått i en 

känsla av helhet. Uppdraget blir tydligare ju mer jag undersöker det och det är framförallt 

mellanrummen som har blivit mer konkreta. Jag beskriver ovan vad jag menar med 

mellanrummen och jag anser att det är viktigt att eleverna känner sig trygga i vilken situation 

de än befinner sig i. Jag har en förhoppning om att samverkan även inbegriper mellanrummen 

och vad som händer där. Situationer som uppstår i övergångar eller på raster leder ibland vidare 

till konflikter mellan eleverna som de sedan tar med sig in i klassrummet och påverkar således 

även deras kunskapsutveckling. 

     Jag anknyter till vad pedagogen Birgitta Qvarsell berättar om begreppen mellanrum och 

mellantider. Hon menar på att det visar vilka rum och tider det handlar om, alltså mellan olika 

aktiviteter och att det även kan påvisa olika typer av kontroll där eleverna befinner sig (Qvarsell 

2003, s.111) Jag tolkar det som att hon menar att även i mellanrummen befinner sig eleverna 

under kontroll av pedagoger och andra vuxna, vilket också är en av poängerna jag har kommit 

fram till. Men jag vill gärna tro att det handlar om balansen med att skapa en trygghetskänsla 

utan att de känner sig kontrollerade av oss vuxna. Det är dock en annan diskussion. 

     Jag spinner vidare på tråden om mellanrummen och utökar den till att gälla även 

omklädningsrummet och inte bara förflyttningen fram och tillbaka till idrotten. När eleverna 

byter om inför varandra och sedan efter lektionen duschar tillsammans, är det många som 
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känner sig utsatta genom nakenheten och då är det viktigt att pedagoger närvarar för att kunna 

fånga upp vad som händer i stunden. Eleverna kan ha med sig saker som har hänt på rasten med 

sig in i omklädningsrummet som visar sig med subtila signaler som blickar, kommentarer och 

gester, som för en ouppmärksam person kan te sig tämligen oskyldiga. Om de får fortgå i det 

tysta uppstår risken med att det leder vidare till för eleverna jobbigare situationer. Jag menar att 

vi som vuxna då har möjlighet att vägleda eleverna genom dessa situationer så att man reder ut 

dessa på en gång istället för att de leder vidare till större konflikter.  

     Jag återknyter till hur fritidspedagogens yrkesroll uppfattas av omgivningen genom att 

vända mig till pedagogen Monica Hansens avhandling om mötet mellan olika yrkeskulturer, 

lärare och fritidspedagoger. Enligt hennes tolkningar av vad lärare har svarat i den kvalitativa 

studie hon har genomfört, anser lärare att fritidspedagoger är kompetenta inom det praktiskt 

estetiska området och även att de är bra på att arbeta praktiskt med barnen (Hansen 1999, s202). 

Den bilden av fritidspedagogen målas fortfarande upp av vissa lärare har jag lagt märke till och 

stämmer till viss del överens med vad jag själv förutom allt annat anser att vi är bra på.  

     Enligt pedagogen Finn Calander är det inom de praktisk estetiska ämnena som 

fritidspedagogerna nyttjar sin kompetens mest. Han beskriver också hur bilden av 

fritidspedagogen ändras över tid och att fokus numera ligger på undervisning och 

skolsamverkan mot tidigare arbete som utgick från tanken om rekreation och en 

socialpedagogisk syn på eleverna (Calander 1999, s.27f) Jag upplever det som att vi fortfarande 

anses vara bäst på de praktiska delarna av arbetet med eleverna mer än inom undervisning av 

de teoretiska ämnena. Som någon av lärarkollegorna har sagt: ”Ni på fritids är så bra på att 

pyssla”. 

     Sammanfattningsvis ser jag att min bild av yrkesrollen till viss del stämmer överens med 

hur andra ser på fritidspedagogen. Jag menar att vårt uppdrag till stora delar handlar om den 

praktiska delen av elevvårdsarbetet och att det inom till exempel det praktiskt estetiska området 

och även det sociala området som det fritidspedagogiska perspektivet gör stor nytta.  

   Nedan kommer jag att utveckla tankarna vidare kring samverkan och samarbete. 

 

5.5 Samverkan och samarbete 
 

Jag har undersökt och reflekterat begreppen samverkan och samarbete utifrån min gestaltning 

av dilemmat. Dessa ord har liknande innebörd men skiljer sig ändå åt enligt Monica Hansen 

som beskriver detta i sin avhandling Yrkeskulturer i möte:  
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Vi kan urskilja en vidare innebörd i samverkan-det gäller inte enbart att 
arbeta tillsammans utan också att, med ordboksdefinitionens ord, både 
verka, uppträda och handla tillsammans, att sluta förbund och förena sina 
krafter, samspela, enas i ett gemensamt uppträdande i samklang och 
harmoni, eller, med andra ord, samverkan förutsätter såväl arbetsgemenskap 
och samarbete som strävan efter gemensamma mål och värderingar. 
(Hansen 1999, s.64) 

 

Min tolkning av citatet är att samverkan handlar om att vi ska komplettera varandras 

kompetenser oavsett om vi är lärare eller fritidspedagoger. Jag anser det viktigt att vi 

tillsammans sätter upp gemensamma mål för verksamheten och utifrån det formar ett 

gemensamt förhållningssätt i vår strävan med att vägleda eleverna i deras kunskapsutveckling. 

     Vad innebär då samverkan och samarbete i praktiken? När vi ska få verksamheten att 

fungera tillfredsställande, för barnen likväl som för pedagogerna. Min erfarenhet är att 

samverkan ser ut på olika sätt runt om på skolor och fritidshem. Min iakttagelse är att det 

handlar om vilken lärare man samarbetar med och vad denne har för syn på vad samverkan 

innebär. En del har erfarenhet av att arbeta på fritids och har då enligt min uppfattning en 

helhetssyn på verksamheten och anser att det är våra barn hela dagen. Medan andra ser på 

samverkan som att det är bra att ha någon vuxen med sig på lektionerna som dels kan hålla 

ordning eller springa iväg för att kopiera papper om det behövs.  

     Finn Calander beskriver i sin avhandling Från fritidens pedagog till hjälplärare 

motsättningen som finns mellan skolan och fritidshemmet så här:  

 

När fritidspedagoger och lärare väl möts i samverkan, så sker detta möte inte 
på jämlika villkor, utan skolkulturen    dominerar över fritidshemskulturen. 
Samverkan innebär en överföring av resurser från fritidshemsverksamheten 
till skolverksamheten, och i bästa fall upplever fritidspedagogerna att 
fritidshemsverksamhetens kvalitet är oförändrad, men oftast upplevs den bli 
försämrad. (Calander 1999, s.41) 

 

Jag anser att Calander sätter fingret på hur samverkan uppfattas av fritidspedagoger och 

fritidspersonal som arbetar på fritidshemmet. Jag märker av de här skillnaderna i mitt arbete 

genom att jag med relativt ofta känner att skolan tar överhand och förväntar sig att 

fritidshemmet ska infoga sig i vad skolan vill ha stöd och hjälp med. Däremot har jag sällan 

erfarit att det har varit det omvända, att skolans lärare hjälper till på fritidshemmet och stärker 

upp under eftermiddagens pedagogiska verksamhet vid till exempel personalbrist. 
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     Samverkan enligt Monica Hansen når man genom att arbeta utifrån ett gemensamt 

förhållningssätt mot att nå de mål och värderingar som gagnar eleverna och verksamheten. Hon 

menar att det handlar om att hitta arbetssätt som fungerar för alla, att man litar på varandra och 

är jämbördiga med varandra för att nå bästa möjliga samverkan (Hansen 1999, s.64). Min 

förhoppning är att vi genom att skaffa oss en större förståelse för varandras yrken och ta del av 

varandras kompetenser hittar en fungerande modell för samverkan som man kan applicera på 

vilken skola och fritidshem som helst.  

     Jag ställer mig frågan om vilka anvisningar läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet från 2011 ger oss om hur samverkan mellan skola och fritidshem bör se ut och 

hittar följande:  

 

	

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett 
förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas 
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de 
berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och 
information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, 
kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. (LGR 11, 
s.16.) 

	
Min tolkning av citatet ovan leder tankarna till att vi som arbetar på fritidshemmet i samverkan 

med skolan behöver implementera riktlinjerna från läroplanen i verksamheten och på så sätt 

stärka vår yrkesroll. För som jag ser det behövs alla aktörer för att stödja elevernas utveckling 

och lärande. Jag hittar inget stöd dokumentet för att det är skolan som ska diktera villkoren för 

hur samverkan bör se ut snarare än att alla aktörer bidrar med sin kompetens genom att: ” (…) 

läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.” (Lgr 11, s.14).  

Detta citat kopplar jag ihop med ovanstående och ser det som att vi som arbetslag samarbetar 

med varandra för att bidra till att stödja eleverna i deras utveckling och lärande. Genom att vi 

samverkar och ger de förutsättningar att i en trygg och god miljö öka deras lust att lära sig nya 

saker och samtidigt nå sina kunskapsmål.  

     Utifrån kapitel fyra i läroplanen läser jag följande: ”Undervisningen i fritidshemmet 

kompletterar förskoleklassen och skola genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, 

upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.” 

(Lgr 11, s. 24). Jag tolkar begreppet komplettering som att vi bidrar med ett fritidspedagogiskt 
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perspektiv genom andra ingångar till lärande och problemlösning av uppgifter under 

lektionstid. Förutsatt att vi hittar en gemensam syn på samverkan mellan skola och fritidshem. 

     Under nästkommande rubrik undersöker jag hur samverkan i arbetslag kan se ut och vad det 

innebär att arbeta i arbetslag.  

 
 

 
 
5.6 Arbetslag och samverkan 
	
Finn Calanders beskriver i sin avhandling Från fritidens pedagog till hjälplärare innebörden 

av samverkan och samarbete. Calander menar att samverkan har en djupare innebörd än vad 

samarbete har vilket betyder att grunden för ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna handlar 

om att skapa ett gemensamt förhållningssätt och forma en gemensam syn av att eleverna är vårt 

ansvar över hela dagen oavsett om de löser uppgifter på lektionstid eller tar del av 

fritidsaktiviteter. Samarbetet främjas också av en gemensam barnsyn och att medlemmarna i 

arbetslaget delar med sig av sina kunskaper och kompetenser till varandra. Calander säger också 

att samarbetet och samverkan utvecklas ännu mera om arbetslagets medlemmar känner tillit till 

varandra och har nära personliga relationer till varandra (Calander 1999, s.30) Beskrivningen 

får mig att tänka tillbaka till de varierande erfarenheter jag har av samverkan och får mig att 

hoppas på en positiv utveckling av samverkansarbetet. Både för elevernas skull och för 

pedagogerna som samarbetar med varandra.  

     Min erfarenhet säger mig att alla pedagoger som arbetar inom skola och fritidshem har en 

önskan om att skolsamverkan ska fungera tillfredsställande för alla inblandade. Jag har den 

uppfattningen om att det är synen på samverkan som skiljer sig åt och att det är otydligt hur den 

ska gå till. Som jag visade med citaten från läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet står det att vi ska samverka på ett förtroendefullt sätt och det är en anmaning som 

ger upphov till vid tolkning av begreppet.  

			Inom skolan arbetar man sedan många år tillbaka i arbetslag och tanken med arbetslag var 

dels skulle göra arbetet mer resurseffektivt och den pedagogiska tanken var att man skulle sätta 

ihop arbetslag med pedagoger som kompletterade varandras kompetenser. Tanken var att på så 

sätt rusta eleverna till att bli goda samhällsmedborgare (Ibid 1999, s.30) Min upplevelse är att 

det kan vara, men behöver inte, vara komplicerat att jobba i arbetslag med personer man inte 

har fått välja själv. Som jag ser det är en process att lära känna varandra och samtidigt forma 

ett fungerande arbetssätt där alla kommer till tals och kan bidra med sina kunskaper. Vi har 
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olika erfarenheter och kunskaper med oss i bagaget som ska komma till uttryck och till gagn 

för elevernas bästa. När jag tänker på det inser jag också att det handlar om vad man delar med 

sig av till de andra och om man låter andra ta den plats de har rätt till. Jag ser det som ett 

växelspel där det handlar om att ge och ta för att få det att fungera.  

     Calander säger också att det krävs en hel del för att få ett arbetslag att fungera och att det 

handlar om mera än att bara sätta ihop ett antal personer som sedan ska arbeta med varandra 

och utföra ett arbete tillsammans (Ibid 1999, s.30) Min erfarenhet är att samarbetet har fungerat 

bättre när medlemmarna omsorgsfullt har placerats i samma grupp utifrån kompetenser och 

personligheter. 

     Själv har jag lång erfarenhet av att arbeta i arbetslag, grupp eller team. Olika benämningar 

av samma arbetssätt beroende på vilken bransch man arbetar inom. Jag har även olika 

erfarenheter av att arbeta tillsammans med andra. Ibland har det fungerat bra och andra gånger 

mindre bra. För min del handlar det en hel del om vilka man samarbetar med och utifrån vilka 

perspektiv vi handlar.  

     Alla mellanmänskliga yrken bygger på samarbete av olika slag och jag har kommit fram till 

att det handlar en hel del om vad man bidrar med i det samarbetet och hur man delar med sig 

av sina åsikter, önskemål och behov. Jag anser att alla har samma rätt till att göra sin röst hörd 

och om jag är respektfull och lyhörd mot mina kollegor bidrar jag till ett gott samarbetsklimat.  

     Avslutningsvis undersöker jag och reflekterar över mitt dilemma utifrån två olika etiska 

perspektiv: diskursetiken och pliktetiken. 

 

 
	
5.7 Etiska perspektiv  
	
     För att bättre förstå dilemmat som utspelades mellan mig och lärarkollegan har jag utgått 

från två etiska perspektiv vilka är diskursetik och pliktetik. Jag tolkar diskursetiken som att de 

parter som är inblandade i en diskussion eller ett samspel är likvärdiga med varandra och att 

det är de moraliska handlingar som står i fokus.  

     Enligt filosofen John Rawls handlar det om att deltagarna i samspelet utgår från att, som i 

vårt fall, båda två är fria och jämbördiga och har ett intresse av att hitta en gemensam lösning 

på dilemmat. De söker så att säga efter det bästa argumentet att handla efter (Rawls 1971, s.285) 

Jag tolkar det som att vi båda har samma rätt till att göra våra åsikter hörda och att vi respekterar 

varandras behov och önskemål. Min uppfattning är att jag drog det kortaste strået i den här 

diskussionen och valde att böja mig för det starkaste argumentet.  
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     Dilemmat handlade om att samordning av dagens aktiviteter och vår syn på samverkan 

krockade med varandra. Jag som fritidspedagog hade dels fokus på att samordna logistiken 

kring lektionerna eftersom fritidskollegor var frånvarande och dels på möjligheten att planera 

eftermiddagens pedagogiska verksamhet. Läraren argumenterade för att jag skulle ställa in 

planeringen och istället närvara på lektionerna.  

     Hade utgången blivit en annan om jag hade lagt fram mina argument på ett tydligare sätt och 

visat på att min kompetens behövdes på annat håll än att fylla i de luckor som uppstod då mina 

kollegor var frånvarande? 

     John Rawls säger: ”Att respektera någon annan som moralisk person innebär således att 

försöka förstå hans syften och intressen ur hans egen synvinkel och att lägga fram synpunkter 

för honom som gör att han kan acceptera inskränkningarna i sitt handlande” (Rawls 1971, 

s.323) Jag frågar mig om en kompromiss av våra önskemål och behov hade varit möjlig att nå 

fram till om vi hade haft större förståelse för varandras uppdrag och om vi hade diskuterat oss 

fram till vad som hade varit bäst för elevernas bästa.  

     Enligt diskursetiken är det önskvärt att de inblandade parterna i en diskussion eller samtal 

tar hänsyn till varandras synpunkter och åsikter. (Henriksen och Vetlesen 2014, s.191) Ur min 

synvinkel med fritidshemmets pedagogiska verksamhet för ögonen kände jag att min åsikt var 

ohörd i den här situationen, vilket hos mig ledde till en känsla hos mig av att bli överkörd och 

förgivettagen av kollegan. Jag anser att det är viktigt att få göra sin röst hörd och att bli sedd i 

situationer man befinner sig i. Jag tolkar diskursetiken som att man kan använda sig av 

perspektivet för att hitta goda lösningar som leder verksamheten framåt både för eleverna och 

för pedagogerna.  

     Henriksen och Vetlesen skriver att det inte är den enskilda människan utan vi tillsammans 

som kommer fram till goda lösningar som man är överens om. (Henriksen och Vetlesen 2014, 

s.192) Som jag ser det är det genom samverkan och samarbete med varandra som vi hittar fram 

till hållbara lösningar och förhållningssätt för arbetet. Som i sin tur bidrar till ett positivt klimat 

för alla inblandade. 

     Vilket perspektiv uppfattar jag att kollegan utgår ifrån när hon argumenterar för att trots 

personalbristen ändå vill att det ska vara en fritidspersonal med på hennes lektioner? Jag förstår 

när jag ser tillbaka på händelsen att även hon har elevernas bästa för ögonen och vill att de ska 

känna trygghet under lektionerna. Ur den synvinkeln kan det te sig märkligt att jag som 

fritidspedagog hävdar rätten till planeringstid.  

     Den tyske filosofen Jürgen Habermas pratar om vikten av att alla inblandade deltagare i en 

argumentation ser varandra som fria och jämlika i jakten med att hitta det starkaste argumentet 
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för lösning på problemet som uppstått (Habermas 1988, s.285) Min tolkning av detta är att man 

genom kommunikation hittar lösningar som kommer alla inblandade till gagn. Om jag delger 

mina synpunkter och åsikter till den andre, till exempel lärarkollegan är chansen större att vi 

gemensamt hittar en lösning på problemet. Jag bör även lyssna till vad min motpart har att säga 

för att diskussionen ska vara möjlig.  

     När jag ser tillbaka på den ovan beskrivna situationen märker jag hur jag, mot min vilja viker 

mig för en person som har en överordnad roll i strukturen. Jag tänker på att skolkulturen anses 

dominera över fritidshemskulturen. Det sker på bekostnad av mina behov av att tillgodose 

elevernas behov av pedagogisk verksamhet över hela dagen och inte bara under skoldagen.  

     Om jag istället antar ett pliktetiskt perspektiv för att studera dilemmat, vad ser jag då?  

Samma saker som ovan med det diskursetiska perspektivet eller något helt annat? Jag tolkar 

pliktetiken som att man kan formulera den i en regel. Då tänker jag närmast på den valsituation 

jag hamnade i, om jag skulle välja planeringstiden som var schemalagd eller om jag skulle gå 

med på lärarens krav om att ha fritidspersonal närvarande på lektion? Vilket är det lämpligaste 

valet att göra med elevernas bästa i fokus? Blir deras lektion bättre av att jag sitter på en pall 

ifall det skulle hända något eller får de en bättre och mer meningsfull eftermiddag om jag får 

tillfälle att planera den? Som jag har beskrivit i gestaltningen är två av mina fritidskollegor 

frånvarande vid det här tillfället, vilket är anledningen att situationen ställs på sin spets.  

      Anledningen till att jag väljer att gå tillbaka till klassrummet för att vara med på lektionen 

istället för planeringen kommer möjligtvis undermedvetet ur tanken om att göra min plikt 

gentemot läraren och att följa något som är beslutat på vårt gemensamma personalmöte. 

Henriksen och Vetlesen förklarar plikt som att det är en handling som man måste göra, antingen 

om man har bestämt det själv eller att någon annan har gjort det. När det är något man anses 

måste göra ligger det en norm bakom det och den kan man inte avstå ifrån utan att det blir 

moraliska konsekvenser av det. (Henriksen och Vetlesen 2014, s.174) Handlade mitt beslut om 

att följa normen som gäller för vår arbetsplats? Att jag tror att jag bryter mot den om jag väljer 

ett annat alternativ?  

Eller var det en plikthandling mot den här specifika läraren? Att jag anser att hon står över mig 

i arbetsplatsens struktur. Vad hände med plikten gentemot mig själv och min önskan om att 

planera en tillfredsställande pedagogisk verksamhet för eftermiddagen?   

     Om jag tar ett steg tillbaka och begrundar de här tankarna om vad det är som ligger bakom 

mitt beslut om att tillmötesgå kollegans krav istället för att tillfredsställa mitt behov om att 

utveckla min praktik och i förlängningen synen på min yrkesroll. Vad ser jag då? Vad tar jag 

med mig i mötena med kollegorna? När jag betraktar dilemmat med hjälp av teorier och vad 
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andra har tänkt om de begrepp jag undersöker och funderar över växer insikten fram och visar 

upp olika perspektiv som ska mötas och som ska kommunicera med varandra för att driva en 

verksamhet tillsammans och ge eleverna chans att utveckla sina kunskapsmål och ge de 

möjligheter att bli goda samhällsmedborgare.   

     Så vilken regel handlar jag efter? Om jag studerar mitt agerande ur det pliktetiska 

perspektivet, vad finner jag då? Vad är det som motiverar min handling att gå emot mig själv 

till förmån för någon annan? Motivationen som leder till handlingar kan man enligt Kant 

formulera i en handlingsregel (Henriksen och Vetlesen 2014, s178) Jag tolkar Kants pliktetik 

utifrån Henriksen och Vetlesens beskrivning, som att man inte kan ställas till svars för 

konsekvenserna av ens handlingar, utan att det handlar om ens handlingar är moraliska eller 

inte. För att återgå till mötet med läraren ställer jag mig själv frågan om min handling gentemot 

henne var moralisk eller inte.  

     Om jag utifrån plitetiken betraktar situationen med läraren kan jag se att min intention var 

att behandla henne med förståelse och respekt, fast jag var inte tillräckligt tydlig.  För att vända 

på det kanske hon tolkade mitt bemötande på samma sätt som jag hennes. Att hon i stunden var 

ovillig att lyssna på mina argument och vad jag hade att säga. Enligt min uppfattning tog läraren 

för givet att jag skulle göra precis som hon sa åt mig att göra. Att lyda den som är överordnad 

och så att säga göra min plikt gentemot henne som lärare i de högre värderade skolämnena. 

Med utgångspunkt från att plikt är något som man ska hålla sig till oavsett vad man anser om 

det man känner sig tvungen att göra, t ex att normen om att fritids samverkar med skolan 

(Henriksen och Vetlesen 2014, s.174) Kan det vara så att vi missförstod varandras behov och 

pratade förbi varandra istället för med varandra? Om vi hade satt oss in i varandras perspektiv 

hade chansen för en lämpligare lösning möjligtvis varit ett alternativ. 

     Nedan följer slutord med de insikter som jag har kommit fram till i uppsatsen. 
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6.Slutord	
	
Vad har jag då kommit fram till under resans gång? Jag tog avstamp i ett dilemma som 

handlade om ett möte med en lärarkollega, där våra olika perspektiv krockade med varandra. 

Jag upplevde då min egen yrkesroll som otydlig och funderade en hel del på vad uppdraget 

egentligen gick ut på. Vad samverkan och samarbete innebar för mig och hur jag skulle stärka 

min roll på fritidshemmet och i samspelet med lärarna i skolan.  

     Jag känner en yrkesstolthet och har en önskan om att utveckla min roll vidare så att jag 

känner att jag bidrar med det fritidspedagogiska perspektivet på lärande och undervisning, 

istället för att känna mig som en hjälplärare eller assistent inom skolans ramar.  

     Den vetenskapliga essän som metod har hjälpt mig att först belysa mitt dilemma, för att 

sedan undersöka och reflektera över olika begrepp som ligger till grund för mina 

frågeställningar. Jag har på sätt fått möjligheten att skriva fram mina tankar och funderingar, 

och även att sätta mig in i kollegans perspektiv för att utöka min förståelse för hur 

perspektiven krockade med varandra. Lärdomen av det är att ta ett steg tillbaka när det händer 

liknande situationer, lyssna och ta del av den andres argument och sedan bidra till att nå en 

lösning som är till allas bästa.  

     Genom att vända spegeln mot mig själv och reflektera över mitt agerande har jag fått syn 

på mitt eget uppdrag som fritidspedagog som jag nu har möjlighet att utveckla vidare. Jag vill 

stärka min roll och även synliggöra vad uppdraget går ut på i enlighet med styrdokumentens 

riktlinjer.  

     Något som blir tydligare och tydligare ju mer jag reflekterar över uppdraget och över 

samverkan med skolan är att kärnan i uppdraget är mellanrummen. Vad det är som händer i 

dessa och hur vi som fritidspedagoger bidrar med vår sociala kompetens och förmåga att 

skapa trygga sammanhang för eleverna. Det är i mellanrummen mellan aktiviteter och 

lektioner som det kan uppstå situationer där eleverna behöver stöd och vägledning. 

     Avslutningsvis återknyter jag med inledningen av essän: Vilka är vi som möts i 

mellanrummen? 
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