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   Förord 
Det har varit en spännande, lärorik och intressant resa att skriva detta arbete. Jag har lärt mig 
oerhört mycket både om ämnesområdet men även om att skriva en akademisk och 
vetenskaplig text. Det har gett mig nya perspektiv på vetenskap som hantverk. 
 
Jag vill tacka min handledare Katji Lindberg för hennes tålamod och värdefulla återkoppling 
på min text. Jag riktar även ett tack till mina kurskamrater för deras stöd och synpunkter under 
arbetets gång. 
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Abstract 
In this academic essay I explore and reflect upon number of a number of questions arising 
from a dilemma. The dilemma comes from a situation where primary teachers with a 
specialization in extended school education (“recreation centre teachers”) is subject to 
contradictory demands and expectations in their job situation. 
I have searched for causes and new perspectives on the dilemma by exploring the role, 
mission and professional identity for this category of teachers. I find that a clear role as a 
teacher and a clear mission within the school is not present. Based on this I investigate 
different strategies and opportunities for the recreation centre teachers to use their competence 
and find their mission within the school based on the regulatory demands and different 
perspectives on learning. 
I find a need for further formalization of the role and mission and also opportunities for the 
recreation centre teacher to complement the traditional class room education with their own 
competences and different perspectives on education and learning. 
  
Keywords: recreation centre, teacher, professional identity, professional role 
  



   Sammanfattning 
I denna vetenskapliga essä utforskar jag ett antal frågeställningar utifrån ett självupplevt 
dilemma i vilket jag upplever att läraren mot fritidshem ställs inför motstridiga förväntningar 
och krav. Jag söker efter tänkbara orsaker till och nya perspektiv på mitt dilemma genom att 
undersöka yrkesidentitet, roll och uppdrag. Jag finner att läraren mot fritidshem saknar en 
tydlig lärarroll och läraruppdrag i skolan. Utifrån detta undersöker jag olika strategier och 
möjligheter för lärare mot fritidshem att verka i skolan och fritidshemmet mot bakgrund av 
styrdokument, olika perspektiv på lärande och de speciella kompetenser som läraren mot 
fritidshem har. Jag finner att lärare mot fritidshem kan tillföra alternativa sätt för lärande i och 
vid sidan av skolan, utöver det traditionella sociala och relationsinriktade fostrande uppdrag 
som karaktäriserar fritidshemmet. Jag finner behov att en ytterligare formaliserad och stärkt 
roll för lärare i fritidshem. I kombination med ett erkännande av lärare mot fritidshem som 
lärare, samt ett tydliggörande av de kompetenser med vilka lärare i fritidshem kan 
komplettera skolan bör en förbättrad samverkan i och med skolan och klassläraren kunna 
uppnås. 
 
Nyckelord: fritidshem, lärare mot fritidshem, yrkesidentitet, yrkesroll, lärandeperspektiv 
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1. Berättelse 
Jag går in genom dörren på arbetet och konstaterar att två kollegor i personalgruppen är borta. 
Jag kommer 45 minuter innan jag ska börja arbeta för att jag planerar att läsa min 
kurslitteratur i personalrummet. Det är kaos bland både barn och personal, några elever 
springer fram och tillbaka och jag känner luften svepa förbi mig. Direkt när jag kliver 
innanför dörren i klassrummet kommer Anders fram nästan lite andfådd som om han är 
stressad: 

- Erik och Sara är borta idag, säger Anders. 
- Men Alex är här? svarar jag. 
- Ja, Alex kommer vid 8.30, säger Anders. 
- Skönt, för då är han i klassen också och då får jag min egen planering som jag inte 

haft på tre veckor, svarar jag. 
- Ja precis, du kan ha planering, säger Anders. 

 
Vad skönt det känns att Alex äntligen är tillbaka. Jag kan ha planering och fortsätta mitt 
arbete som lärare mot fritidshem, tänker jag. Jag hinner inte tänka mer förrän Anders skriker 
”samling” högt.  

- På med kläderna och ställ upp er ute! halvskriker Anders i allt surr. 
- Skynda på, ni blir sena! skriker han ännu lite högre. 

 
Jag känner mig helt matt av allt ljud och stök. Vilken start för eleverna, tänker jag för mig 
själv. Jag som egentligen inte ens har börjat arbeta skyndar mig ut för att ta emot alla elever 
som ska stå i ledet. Som vanligt är det ett par stycken som inte gör det. Jag märker själv hur 
jag går på i samma anda som alla andra.  

- Ställ er nu i ledet så vi kan gå! säger jag lite onödigt högt. 
 
Jag går upp i korridoren mot klassrummet med eleverna och känner mig redan ganska trött 
och dagen har inte ens hunnit börja. Uppgiften att ta eleverna in i klassrummet har inte 
avslutats ännu heller, för sedan ska de ställa upp sig i korridoren innan de får gå in och ta 
fröken i hand. Det förväntas av mig att sköta det, det är inte något som flyter på av sig självt 
utan väl uppe får tjatet på eleverna fortsätta. Skönt att det sedan är möte och planering, tänker 
jag. 
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Klockan blir 08.00 och jag går in i klassen och läraren startar upp lektionen. Vid 8.30 kommer 
Alex. Jag går då ned på stora fritidsmötet som är varje tisdagsmorgon, men som jag inte haft 
möjlighet att delta i på tre veckor. Det är de och endast de tre veckor som jag arbetat på 
jobbet, då jag är ny här. Jag har alltså missat alla fritidsmöten hittills. 
 
Efter mötena rullar min tisdag på enligt schema, vilket innebär att jag är rastvakt efter min 
egen rast och sedan har jag min egen planering. Tisdagar är en sådan dag jag inte kommer 
kunna vara i klass, men Alex är ju där. Det fick jag också förklarat för mig när jag började på 
arbetet, att någon dag i veckan har man ingen klasskontakt för att vi är rastvakter och har 
möten. Jag känner mig trygg med det eftersom både min klasslärare och chef har sett mitt 
schema och vet att jag har annat på schemat än att vara i klass. 
 
Efter att min planering är slut är även skolan är slut för eleverna. Då springer jag på läraren 
från klassen jag är klasskontakt i, som jag även träffade på morgonen: 

- Hej Inger, hur har det gått idag? säger jag. 
- Hej, det har vart mycket och ganska stökigt, svarar Inger. 
- Jaha. Oj! Vad synd hoppas det blir bättre på fritids då, och att det inte genomsyrar 

hela dagen, säger jag. 
- Nej, det får vi hoppas. Men det är ju trots allt väldigt viktigt att det funkar på 

skoltid, svarar Inger. 
 
Av det korta och snabba samtalet märker jag att läraren är märkbart irriterad, så pass att hon 
inte kan dölja det. Jag känner direkt att det beror på att jag inte varit i klassen under dagen. 
Den första känslan som slår mig är dåligt samvete. Detta då jag är ny på arbetet och vill göra 
ett bra arbete så vill jag inte ha några klagomål på mig för att jag inte gör mitt jobb. Den andra 
känslan som slår mig är att jag känner mig riktigt irriterad. Dels för att jag i tre veckors tid 
inte fått någon planeringstid. Men även för att jag känner verkligen har ställt upp, och jobbat 
över tillexempel. När jag blev anställd betonade verkligen min chef att jag är anställd på 
fritids och det är där jag huvudsakligen ska vara. Vilket jag också känner eftersom jag 
studerar till lärare mot fritidshem.  
 
De timmar jag är i klass är helt fantastiska och jag känner att där lägger jag en stark grund hos 
eleverna och lär känna dem på ett bra sätt. Jag vet även vad som har hänt under dagen och kan 
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följa upp det på fritidshemmet, vilket känns värdefullt. Jag känner att jag har ett ben på skolan 
och ett på fritids, och vill gärna ha kvar det för att då kan jag se hela eleven. Jag tänker på det 
som har hänt under dagen och funderar på om jag ändå inte överdriver lite, eleverna är ju ändå 
trots allt viktigast. Det kanske är så att jag vill både äta kakan och ha kvar den.  
 
Vid 16-tiden börjar de flesta föräldrar komma för att hämta sina barn. Jag går stolt fram till 
”mina elevers” föräldrar och berättar hur dagen varit. Eftersom jag knappt varit i skolan kan 
jag bara säga att fritids varit bra men att jag inte hört något annat om skolan, det har 
förmodligen varit bra där med. Jag tänker återigen att de dagar jag varit i skolan som 
klasskontakt känner jag att jag kan berätta hur hela dagen varit och hur roligt det är att faktiskt 
känna att jag kan det. Men det fortsätter att snurra i mitt huvud om jag möjligtvis 
överreagerade för att jag själv är osäker på hur min tid ska fördelas. 
 
Veckorna går och arbetet flyter på, jag börjar komma in bra i klassen och eleverna accepterar 
mig mer och mer som en ”fröken”. Däremot blir det inte mycket planering för mig eftersom 
folk fortfarande är borta mycket. Det är kanske för tidigt att avgöra om det är såhär det 
kommer vara. Jag tycker fortfarande att det är jättekul att vara i klass och att se två sidor hos 
eleverna. Samtidigt känner jag att jag vill ge eleverna en sådan bra fritidstid som möjligt, 
vilket innebär att jag väljer att sitta hemma på kvällarna för att planera och göra klart en del 
saker. Dock kretsar mina tankar kring hur min roll ser ut, vem avgör hur rollen ska vara och 
vem är jag på arbetet? Jag trivs överlag med mitt arbete, men saknar något. Jag vet dock inte 
hur det ska lösas när man förväntas vara i klass så pass mycket att planeringen av 
fritidsverksamheten blir lidande.  
 
1.1 Mitt Dilemma 
Mitt dilemma är att jag i mitt yrke slits mellan arbetet i skolan och uppdraget på 
fritidshemmet.  
 
I skolan behövs jag som en resurs, men inte som en lärare. På fritidshemmet har jag ett ansvar 
för verksamheten och dess innehåll. En odefinierad roll i klassrummet står i konflikt med mitt 
ansvar och uppdrag i fritidshemmet. Jag ser detta som en prioriteringskonflikt. 
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1.2 Kort bakgrund till problemområdet  
År 1990 började fritidshemmen gå från att vara egna enheter till att tillhöra skolan och styras 
av samma huvudman. Samtidigt skrevs fritidshemmet in i läroplanen och det blev tydligare att 
samarbete och utbyte av kunskaper lärare emellan skulle användas (Falkner & Ludvigsson 
2012, s. 9). År 2011 startades även tre nya lärarutbildningar varav min är en. Benämningen 
fritidspedagogexamen försvann redan under 2001 och byttes då till lärare mot fritidshem. 
Forskaren i utbildningsvetenskap Annelie Hippinen menar att tanken från början när man slog 
ihop skola och fritidshem var att få ihop resurser och lokaler men att också att den 
pedagogiska tanken var att inlärningen och utvecklingen skulle stärkas. Samt att barns behov 
av trygghet, kontinuitet, och helhet skulle lyftas fram genom samverkan mellan skola och 
fritidshem (Hippinen 2011, s. 34). Tre olika tankar har historiskt formulerats för 
fritidsverksamhetens bas, de är: arbetstanke, rekreationstanke och på 60-talet kom den 
pedagogiska tanken (Falkner & Ludvigsson 2012, s. 8). Tankesätten kan kort beskrivas som; 
arbetstanken kom till i samband med arbetsstugorna och det handlade om social fostran och 
disciplinering för de barn som inte deltog i annan utbildning (Rohlin 2012, s. 121). Sedan 
kom rekreationstanken med eftermiddagshemmen, dessa betonade socialutveckling/inlärning 
men även rekreation som t ex barnens lek. (Rohlin 2012, s. 123). På 1990-talet integrerades 
sedan fritidshemmen med skolan. 
 
Debattören och forskaren i pedagogik Hadar Nordin menar samordnandet av skola och 
fritidshem skapat en identitetskris (Nordin 2013, s. 9). Denna kris beror på att skolan är 
normerande för den integrerade verksamheten (skola/fritidshem). En verksamhet där 
gränserna mellan de olika professionerna blivit otydliga och fritidspedagogerna har anpassat 
sig till skolans metodik och system (Nordin 2013, s. 9). Kanske kan har fritidshemmet 
underordnats skolan snarare än samordnats med skolan, det är i alla fall så jag upplever det i 
min berättelse. 
 
Vidare belyser Nordin att fritidspedagogiken översiktligt kan beskrivas som: ”praktisk-
estetisk-kreativ” och som främjande av ”social-emotionell utveckling” (Nordin 2013, s. 11). 
Nordin pekar på fritidspedagogens särskilda kompetens att kunna se sociala faktorer och 
framförallt se barnen och lärandet ur ett socialt perspektiv (Nordin 2013, s. 12). Jag menar att 
Nordin sätter punkten på något centralt, att lärare i fritidshem har en annan kompetens och ett 
annat synsätt på lärande. Lärare mot fritidshem bör kunna ha en egen tydlig roll och uppdrag 
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parallellt med klassläraren, där vi angriper lärande från ett annat perspektiv med andra 
metoder och på så sätt kan en helhet skapas där alla barn ses och nås, både i klassrummet och 
på fritidshemmet.  

2. Syfte och Frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa fritidslärarens roll, uppdrag och samverkan med 
skolan med avseende på prioriteringskonflikten mellan skolan och fritidshemmet som jag som 
lärare mot fritidshem upplever. 
Utifrån mitt dilemma har jag formulerat en huvudfråga med underfrågor: 

 Hur kan rollen stärkas för lärare mot fritidshem? 
o Vilka orsaker finns till otydligheten kring roll och uppdrag för lärare mot 

fritidshem?  
o Hur kan uppdraget tydliggöras för lärare mot fritidshem? 
o Med vilka kompetenser kan läraren mot fritidshem komplettera klassläraren 

med andra perspektiv och metoder för lärande? 
o Hur kan en tjänst se ut om fritidsläraren ska vara i klass men ändå ha 

tillräckligt med planeringstid?  
Jag är inte ute efter att få ett klart och tydligt svar utan snarare att undersöka dessa 
frågeställningar utifrån min egen praktiska kunskap och ett teoretiskt ramverk ifrån litteratur 
och forskning. 

3. Metodredogörelse 
Denna essä utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, det vill säga att jag inte är ute efter att 
finna en absolut sanning. Forskarna i statsvetenskap Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas 
Hinnfors (2009, s. 73) beskriver ett hermeneutiskt perspektiv som att studera människans 
livsvärld och hur denne uppfattar den. I min essä utgår jag från händelser ur mitt eget liv och 
reflekterar över hur jag uppfattar dessa och hur dessa händelser kan relateras till andra 
teoretiska och vetenskapliga perspektiv och tankegångar. Beteendevetarna Runa Patel och Bo 
Davidsson (2003, s. 31) beskriver den hermeneutiska spiralen som en process som går från 
text till tolkning, förståelse, ny text och ny förståelse. Vilket stämmer väl överens med det 
tillvägagångssätt genom vilket jag skrivit den här essän. 
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Jag valde att skriva i essäform för att jag då fått möjlighet till att reflektera. Det här ämnet är 
något som ligger mig nära och i mitt dilemma illustreras att rollen som lärare mot fritidshem 
och vårt uppdrag är otydligt. Samt att jag dagligen stöter på olika situationer där ett dilemma 
uppstår. Alla namn är anonymiserade och jag har även ändrat, för helheten oväsentliga 
detaljer, i berättelsen så att den inte ska kunna härledas till någon enskild person.  
 
Yrkeslivsforskaren Lotte Alsterdal menar att skriver man en erfarenhetsbaserad essä utgår 
man alltid från egenupplevda situationer där det handlar om att växla mellan att undersöka, 
utforska, läsa och skriva tillsammans med andra studenter (Alsterdal 2014, s. 48). Det är 
precis det som jag också har gjort, jag har skrivit samt utvecklat mitt eget tänkande och för att 
se olika vägar för att känna mig tillfreds med min roll. Jag är inte ute efter att lösa ett problem 
utan för att se andra perspektiv på mitt egenupplevda dilemma. Denna text är skriven enskilt 
men har reflekteras i grupp med fem andra kurskamrater som också skrivit sin text i essäform 
kring ett självupplevt dilemma. Yrkeslivsforskaren Maria Hammarén skriver att ”Skrivandet 
kan vara en metod både för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap. Att 
synliggöra handlar om att hämta stoff ur sitt eget lager för att kunna belysa det.” (Hammarén 
2005, s. 17). Jag plockar fram min praktiska kunskap och mina erfarenheter kring mitt arbete 
och behandlar det genom att reflektera och förhoppningsvis bli tryggare i min roll. 
 
Hammarén benämner människans samtal med sig själv som den inre dialogen, och genom att 
skriva använder vi reflektionen som metod och stärker den yttre och inre dialogen med oss 
själva (Hammarén 2005, s. 27). Jag tror att jag kan se mina funderingar i ett annat ljus genom 
att få ned den inre dialogen på papper, som en berättelse, och att jag då hjälper mig själv att se 
mig som lärare mot fritidshem i ett annat perspektiv. Vidare menar Hammarén att skriva kan 
vara en bra metod för att kunna reflektera och synliggöra den erfarenhetsgrundade kunskapen. 
Att synliggöra erfarenheten handlar om att plocka fram den lagrade erfarenheten (Hammarén 
2005, s. 17).  
 
Jag har skrivit berättelsen och sedan försökt läsa den flera gånger och för varje gång ställa 
mig en bit längre ifrån och betrakta den. Jag har i den mån jag kan försöka nollställa mig rent 
känslomässigt och bli ett blankt blad. För att sedan arbeta mig framåt med mitt arbete i 
uppsatsen, genom att reflektera min praktiska kunskap mot teoretiska perspektiv.  
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Jag har aktivt sökt efter relevant forskning och litteratur inom samma eller angränsande 
forskningsområden för att inhämta relevanta perspektiv på dilemma. Dessa perspektiv 
kommer ifrån forskning och litteratur inom främst pedagogikens område. 
 
När jag syftar på rollen lärare mot fritidshem kommer jag använda mig av olika begrepp både 
lärare mot fritidshem, fritidshemslärare och fritidslärare. I den litteratur och forskning som jag 
använt mig av används vanligen den äldre benämningen fritidspedagog på samma 
yrkeskategori. När det gäller läraren på skoltid kommer jag använda begreppen lärare, 
grundskollärare och klasslärare. Fritidshemmet benämner jag både som fritidshem och den 
allmänt vedertagna förkortningen fritids. Jag har använt olika benämningar för att det ska 
passa in i det aktuella sammanhanget. 
 
Centralt i mitt essäskrivande är reflektion och erfarenhet. Historikern Ylva Waldemarsson 
resonerar kring erfarenhet utifrån tre utgångspunkter; att erfarenhet i sig inte finns utan skapas 
av att vi bestämmer oss för att något gett oss en erfarenhet, att erfarenheter skapas i nuet 
eftersom det är där vi är just nu som avgör hur vi ser på det som hänt tidigare i livet samt att 
erfarenheter kan vara både av godo och av ondo beroende på om erfarenheten vägleder oss 
eller begränsar oss (Waldemarsson 2009, s. 131-132).  Dessa kärnfulla utgångspunkter har jag 
haft med mig i den process där jag själv reflekterat över mina erfarenheter. Att jag är öppen 
för det faktum att hur jag ser på händelser i mitt förflutna faktiskt påverkas av där jag är här 
och nu, vilket paradoxalt nog även det förändrats i takt med att examensarbetet färdigställts 
och jag tillgodogjort mig själv nya kunskaper och perspektiv. Därför förändras hela tiden hur 
jag tolkar mina erfarenheter, vilket är den process som Waldemarson beskriver som reflektion 
(Waldemarsson 2009, s. 133). 
 
Jag vill även belysa ytterligare två relationer eller kalla det ömsesidiga beroenden som är av 
vikt för hur jag ser på och tolkar mina erfarenheter och reflekterar.  
 
Det ena är det faktum att det knappast strikt går att skilja på yrkeserfarenheter från personliga 
erfarenheter – att det ej går att separera sina yrkeserfarenheter från sin person. Med detta 
följer att det är av stor vikt att vara medveten om hur detta, genom att vi bearbetar våra 
minnen löpande, skapar mening (Waldemarsson 2009,133-134). Detta innebär att mina 
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samlade minnen, upplevelser och erfarenheter, såväl från mitt arbete som från mitt övriga liv, 
samspelar och påverkar hur jag tar till mig erfarenheter. 
 
Den andra relationen eller kanske snarare dimensionen är kopplat till min identitet, vilket i 
vidare bemärkelse innefattar även min yrkesidentitet. Waldemarson belyser samverkan mellan 
individuella och kollektiva erfarenheter och att dessa påverkar hur identiteter skapas. Att 
tillhöra ett kollektiv av något slag påverkar vilka erfarenheter vi får samt även hur vi tolkar 
dessa, på samma sätt som erfarenheter på individuell nivå (Waldemarson 2009, s. 143). 
Således påverkas min identitet och yrkesidentitet av både mina enskilda erfarenheter och de 
erfarenheter som jag får som tillhörande ett kollektiv t ex kollektivet fritidspersonal. Jag 
menar att hur jag tolkar och reflekterar över mina erfarenheter givetvis påverkas både av vem 
jag är, min identitet som person och de personliga erfarenheter jag har. Men även min 
yrkesidentitet och tillhörighet till ett kollektiv påverkar hur jag ser på mina erfarenheter och 
tolkar dessa. Det är tvivelsutan så att hur jag uppfattar det beskrivna dilemmat samt hur jag 
reflekterar och tolkar dilemmat utifrån olika perspektiv påverkas av vem jag är som person 
samt det faktum att jag arbetar vid ett fritidshem, det kollektiv jag tillhör. Det ligger i sakens 
natur när dilemmat är självupplevt. 

4. Teoretisk reflektion 
Mot bakgrund av berättelsen i vilken jag beskriver det dilemma upplever på min arbetsplats 
och i min yrkesroll så skall jag i denna del utforska dilemmat utifrån min frågeställning. Jag 
utforskar fritidslärarens roll, uppdrag och identitet samt sätt för fritidsläraren att skapa och 
bidra till lärande samt möjligheter för fritidsläraren att samverka och komplettera 
skolundervisningen och klassläraren. Jag utforskar hur fritidsläraren kan finna sin roll och 
identitet och samverka med skolan i den integrerade verksamheten.  
 
4.1 De allmänna råden och styrdokument 
Verksamheten på fritidshemmet och i skolan styrs av de styrdokument som ges ut av 
Skolverket. Dessa utgår från de politiska beslut som tagits av våra förtroendevalda. 
Styrdokumenten måste alla inom skola och fritidshemmet förhålla sig till och därigenom har 
de en klar relevans och betydelse för denna essä. 
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Skolverkets allmänna råd för fritidshem (de allmänna råden) ska utifrån Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) ge oss på fritidshemmet stöd 
att kunna planera en målstyrd verksamhet på fritidshemmet (Skolverket 2014, s. 12). Det är 
också viktigt att all personal som samverkar med fritidshemmet har en ökad förståelse för 
uppdraget och rollen inom skola-fritidshem (Skolverket 2014, s. 3). Vidare beskrivs att 
fritidshemmet har fått tydligare uppdrag och riktlinjer. Det illustreras med begrepp som 
utveckling, lärande, förskoleklassen och obligatoriskt lärande (Skolverket 2014, s. 3). Det är 
svårt att som lärare mot fritidshem att veta hur hen ska förhålla sig till riktlinjerna och 
styrdokumenten i förhållande till verkligheten, både styrdokument och allmänna råd är 
formulerade på sådant sätt att de allmänt hållna samt är öppna för tolkning. 
 
Ett utdrag från de allmänna råden om vad syftet med arbetet i fritidshemmet lyder: 

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda utbildningsformer som 
skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling 
och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från 
en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap. (Skolverket 2014, s. 10) 

Jag menar att fritidshemmets syfte beskrivs i ganska vida ordalag, det är stora svepande 
beskrivningar. Detta syfte behöver sedan brytas ned i konkreta mål och aktiviteter, för att en 
verksamhet skall kunna planeras och bedrivas. Ovan formulering ställer krav på att 
fritidsläraren har en tydlig roll, ett tydligt uppdrag samt att en god samverkan med skolan 
finns. I berättelsen upplever jag att det finns en prioriteringskonflikt i att tid till förberedelser 
och planering av fritidsverksamheten ej ges. Vilket jag vidare kommer att avhandla i denna 
uppsats. 
 
I Lgr 11 står att läsa om de övergripande perspektiv som undervisningen skall omfatta, dessa 
perspektiv gäller såväl förskola, skola som fritidshem. Perspektiven beskrivs som; historiskt-, 
miljö-, internationellt-, och etiskt perspektiv (Skolverket 2011, s. 9-10). Då dessa perspektiv 
omfattar såväl skolan som fritidshemmet och de avser grunden för undervisning vilken kan 
ses som en tydlig signal på att fritidshemmet skall bedriva undervisning utifrån dessa 
perspektiv. 
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Vad innebär det att förhålla sig till de perspektiven och vad innebär undervisning på 
fritidshemmet och av fritidsläraren på skoltid? Det finns en problematik i att styrdokumenten 
är öppna för tolkning i så mån att de ej talar vart och hur lärare mot fritidshem skall verka och 
utöva sin kompetens, särskilt i skolan. Jag menar att undervisning på skoltid av fritidsläraren 
bör se annorlunda ut än undervisningen av klassläraren. Jag tror att problem kan uppstå om 
fritidsläraren ska axla klasslärarens roll. Fritidslärarens kompetens kommer bäst fram genom 
undervisning på fritidspedagogiskt sätt - att lärandet sker på ett annat sätt än vid traditionell 
skolundervisning. Hur detta kan gå till har jag avhandlat till längre fram i denna essä. 
 
4.2 Roll, identitet och uppdrag 
Forskaren i pedagogik Maria Hjalmarsson belyser en studie som gjordes 1999, där det visade 
sig i studien att det är svårt att avgränsa och definiera yrkesrollen och kunskaperna för och 
hos en fritidspedagog. Att det ofta beskrivs som luddigt och otydligt vad arbetet innebär, och 
att det är svårt att avgöra hur avgränsningarna mellan skola, familj och fritids ska vara 
(Hjalmarsson 2010, s. 42).  
 
Min uppfattning är att fritidslärarens uppdrag är omfattande, men inte tydliggjort. 
Övergripande sett kan uppdraget utifrån fritidshemmets syfte (i Lgr 11) ses som tydligt, det 
vill säga vad som förväntas av fritidshemmet uttrycks klart om än i vida ordalag. Om jag tittar 
på vårt uppdrag och vad vi ska göra; lärande och utveckling, mål, syfte och dokumentation, se 
alla, inkludering samt att kunna erbjuda eleverna roliga aktiviteter. Då finns en otydlighet, 
vilken jag upplever kommer till uttryck genom att både roll- och resursfördelning inte stödjer 
detta uppdrag fullt ut så som mitt dilemma illustrerar. 
 
I dagsläget borde det vara allmänt känt att fritidshemmen oftast består av mycket stora 
barngrupper och ibland för små eller ur miljöhänsyn dåliga lokaler. Redan där får en 
pedagogiskt ansvarig kämpa en hel del för att kunna göra en plan där alla är inkluderade. Vi 
kan aldrig tvinga barnen eller ge dom kvarsittning, för fritidshemmet är frivilligt men vi ska 
kunna erbjuda alla barn en planerad, strukturerad och målinriktad fritidsdag. Som också ska 
vara rolig. Vi skall alltså ge barnen en fritid med ett läroplansenligt lärande. Jag kan själv 
känna mig lite orolig när jag tänker på att det är allt det här vi ska ansvara för med så knappt 
om tid för att planera det. 
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Forskaren i pedagogik Peter Karlsudd beskriver hur ordet ”lärande” har blivit en viktig del på 
fritidshemmet och att förväntningarna är att arbeta utifrån de allmänna råden, och i kraft av 
Lgr 11 samverka med förskoleklasserna och skolan (Karlsudd 2011, s. 63). Detta resonemang 
bekräftas, i alla fall delvis, av det faktum att fritidshemmet i Lgr 11 förväntas bedriva 
undervisning utifrån samma perspektiv som skola och förskola. Vidare beskriver Karlsudd 
också vikten av att kommunen ordnar med personaltätheten och resurser för att det ska bli en 
skola för alla. Karsludd uttrycker också att det är ett svårt mål att nå; en skola för alla 
(Karlsudd, 2011 s. 63). Utifrån ett rollperspektiv är personaltäthet av stor väsentlighet. För att 
fritidshemsläraren skall kunna verka och utöva sitt yrke måste tillräckliga resurser finnas 
inom skolan och fritidshemmet för att utrymme och tid skall finnas för att planera 
verksamheten utifrån det syfte och de perspektiv som beskrivs i styrdokumenten. Detta ses 
även i min berättelse, klasslärarens frustration över min frånvaro från klassrummet och min 
egen frustration över motstridiga krav. 
 
Även att ha tillräcklig personaltäthet är ett oerhört viktigt kriterium för att kunna nå alla 
elever. Att alla elever skall synas och att jag som pedagog skall ha möjlighet att planera och 
genomföra undervisning och aktiviteter på sådant sätt att alla elever kan nås, utifrån elevens 
förutsättningar så att ett lärande uppstår. Jag tror att personaltäthet och resurser i många 
avseenden är nyckeln till lärandet, de skapar tid (planering och närvaro med barnen) och 
utrymme (en roll att verka i) för mig att kunna utöva mitt yrke. 
  
Till skillnad från läraryrket under skoltid behöver man inte vara lärare för att få arbeta i 
fritidshem. Det står i de allmänna råden om titeln: ”lärare i fritidshem syftar på den som får 
ansvara för och bedriva undervisning i fritidshemmet i kraft av sin legitimation” och om övrig 
personal: ” Personal i fritidshemmet syftar på all personal som arbetar i fritidshemmet med 
sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas.” (Skolverket, 
2014, s. 8) 
 
Fritidslärarens roll är tydligt avgränsad mot annan personal på fritids, dock säger de allmänna 
råden inget om fritidslärarens roll och uppdrag i klassrummet eller samverkan med skolan. 
Vilket öppnar för vidare studier. 
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Nordin föreslår att en väg för att stärka fritidspedagogens roll och identitet skulle kunna vara 
ytterligare formalisering av samverkan mellan skola och fritidshem (Nordin 2013, s. 9). Jag är 
benägen att hålla med Nordin i detta. En tydlig skillnad jag upplever mellan klasslärare och 
lärare i fritidshem är den högre grad av formalisering råder på klasslärarens område. Detta 
gäller både anställningsformen (avtal) samt ansvarsområden (klassföreståndare, ”chef i 
klassrummet”) och de formella bedömningarna (omdömen och betyg) som klassläraren 
uppdrag och roll omfattas av. Detta sammantaget innebär att ”lärare” har en väsentligt 
tydligare roll och med det lättare kan känna en identitet i yrket. 
 
Forskaren i pedagogik Björn Haglund behandlar i sin avhandling fritidspedagogens bidrag i 
skolan. Haglund identifierar i sin undersökning tre olika typer av yrkespraktiker för 
fritidspedagoger i skolan; skolinriktad, socialt inriktad samt integrerad praktik (Haglund, 2004 
s. 213-214). Jag menar att detta även speglar olika roller för läraren mot fritidshem. 
Den skolinriktade yrkespraktiken innebär att fritidspedagogen inordnas i skolsystemet och 
agerar som en resurs i klassen. Fritidspedagogen tillför inget fritidspedagogiskt lärande utan 
fritidspedagogen utövar samma perspektiv på lärande som klassläraren (Haglund 2004, s. 
213-214). Jag kan själv känna igen denna roll – att vi fritidslärare ses som en resurs i 
klassrummet och ett stöd i det traditionella lärandet. Vilket innebär att vi fritidslärare varken 
får en egen roll, identitet eller eget uppdrag i skolan. Denna yrkespraktik ligger nära det sätt 
på vilket jag upplever att jag förväntades agera i berättelsen, jag förväntas alltid finnas i 
klassrummet under lektionstid. 
 
En socialt inriktad praktik tillför vissa fritidspedagogiska perspektiv till skolan på så sätt att 
fritidspedagogen genomför aktiviteter med barnen som syftar till utveckla social kompetens 
och självförtroende (Haglund 2004 s. 216). Dessa aktiviteter är dock avskilda från 
klassrumsundervisningen och tillför inte i övrigt några fritidspedagogiska perspektiv i 
undervisningen (Haglund 2004, s. 216). Även denna form av yrkespraktik innebär att 
fritidsläraren inte ges möjligheter till en egen roll och identitet. Detta då de sammanhang där 
vi fritidslärare kan tillföra fritidspedagogiska perspektiv är inte en del av den egentliga 
skolundervisningen, vilket jag menar betyder att vi ändå inte får en tydlig roll och uppdrag. 
Särskilt inte i jämförelse med klassläraren. Jag vill jämföra detta med hur jag i berättelsen får 
se till att eleverna tar sig från fritids till klassrummet och att de ställer upp sig redo att hälsa på 
klassläraren och gå in i klassrummet. 



13   

 

 
När en integrerad praktik föreligger så innebär detta att fritidspedagoger och lärare funnit en 
samverkansform där fritidspedagogiska perspektiv är den del av det gemensamma arbetet 
(Haglund 2014, s. 217). Min reflektion är att en integrerad praktik bör innebära att det 
föreligger en ömsesidig förståelse för varandras kompetenser och roller mellan 
fritidspedagogen och klassläraren. Jag menar att en integration av fritidspedagogik i skolan är 
en nödvändighet för att lärare mot fritidshem skall kunna få en egen roll och känna en egen 
yrkesidentitet i skolan. 
 
Haglund belyser också vikten av att fritidslärarna har en annan utbildning och omfattas därför 
av annat avtal än vad lärarna gör (Haglund 2004, s. 212). Med annat avtal tolkar jag det som 
att klasslärarna har en annan anställningsform. Jag tror att fritidslärarna skulle kunna finna sig 
något opreciserad arbetsbeskrivning om de i övrigt blev betraktade som lärare, ofta känns det 
som om fritidsläraren tassar på tå för klassläraren. Att bli erkända som lärare tror jag är viktigt 
för fritidslärarens yrkesidentitet, att på förhand veta vilka lektioner vi behövs i och 
anledningen till varför vi ska vara i en viss klass. Inte bara vara där för att det behövs eller för 
att vi är oumbärliga som assistenter. Behövs det assistenter i varje klass kanske skolorna ska 
satsa på att anställa assistenter som en länk mellan skola-fritids, i likhet med vad som förordas 
av Karlsudd (2011) och avhandlats tidigare. 
 
Jag funderar på om fritidslärarens roll och identitet skulle bli tydligare om vi hade en annan 
titel under skoltid och en under fritidstid. Jag tror att genom att formalisera titeln under skoltid 
skulle skolorna (kollegor, ledning och all annan personal) få det lättare att se vår kompetens. 
På skoltid är jag resurslärare och på eftermiddagen lärare mot fritidshem. Det kanske även 
skulle stå i anställningsavtalet för att vi själva ska kunna se våra rättigheter och skyldigheter 
så vi inte faller mellan stolarna och bara blir fritidspersonalen som hjälper till i klass och är 
klasskontakt.  
 
Falkner & Ludvigsson hänvisar i sin rapport till Skolverkets uppföljning av integrationen av 
skolans verksamheter. Uppföljningen pekar ut som hinder för integration av verksamheten det 
faktum att fritidshemmets personal arbetar under andra avtal och villkor samt har en annan 
status. Vidare belyses att fritidshemmets personal inte heller alltid ses som skolans personal 
(Falkner & Ludvigsson 2012, s. 9). Om vi som lärare mot fritidshem skall verka under skoltid 
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måste vi ses som en egen lärarprofession även i skolan. Genom detta kan vi bygga en egen 
yrkesidentitet i relation till klassläraren och eleverna. 
 
Haglund karaktäriserar även olika positioner som en fritidspedagog kan ta. Intressant nog så 
har fritidspedagoger som väljer att ta en fostrande roll stora möjligheter ett själv styra sitt 
arbete och få en tydlig roll. Dock innebär detta en lägre status än en tydlig roll i klassrummet 
(Haglund 2004, s. 212). Jag menar att det måste finnas möjligheter för fritidsläraren att ha en 
tydlig roll och känna en identitet i klassrummet. Det skall inte vara så att fritidsläraren 
behöver ta en position skild från klassrumsundervisningen för att kunna känna att de har 
möjlighet påverka sitt eget arbete, att ha en egen roll och identitet. 
 
Den fostrande roll som fritidspedagogen kan ha, menar jag är vad Nordin (2013, s. 11) 
definierar som den socio-emotionella utvecklingen inom fritidspedagogiken. Nordin belyser 
att verksamheten på fritidshemmet kan anses ha som syfte att träna färdigheter som idag 
efterfrågas i samhället avseende förmåga till samarbete, nytänkande och social kompetens 
(Nordin 2013, s. 10-11). Detta understödjs av vad som i Lgr 11 beskriver läraren mot 
fritidshems roll med att förbereda eleverna för att kunna delta i samhällslivet aktivt samt 
hjälpa dem att skapa en förmåga till att kunna ta personligt ansvar för sina handlingar 
(Skolverket 2011, s. 8).  Detta perspektiv bör kunna inrymmas även inom ramen för 
klassrumsundervisningen. Det behöver inte vara skilt från klassrummet utan kunna integreras 
i skolan tydligare och därmed skapa förutsättningar för att läraren mot fritidshem skall kunna 
ha en egen roll i skolan. Kanske finns detta redan, men som outtalat. Kanske blir det som i 
berättelsen ”stökigt” i klassrummet när fritidslärarens socio-emotionella perspektiv är 
frånvarande. 
 
Forskaren i pedagogik Monica Hansen Orwehag påtalar att de tidigare (de som varit med 
sedan de fristående fritidshemmens tid) fritidspedagogerna ville ta avstånd från 
”skolifieringen” av fritidshemmet och ville ha kvar det ”fria” och egenstyrda. De tog även 
avstånd från att kalla sig lärare oavsett utbildning vilket då kanske har lett till att 
fritidshemspersonalen har blivit en gemensam grupp (Hansen Orwehag 2013, s. 30). Även 
Nordin problematiserar det faktum att bakåtsträvande eller nostalgiska tankar och uttalanden 
om att saker och ting var bättre förr inte bidrar till att utveckla fritidshemmet och 
fritidspedagogens roll i samordningen med skolan (Nordin 2013, s. 16-17). Kanske är det 
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även så att maktstrukturerna och synen på roller har sin grund i den gamla strukturen då 
fritidshemmet var vid sidan av skolan. Skolan var arenan för lärande och utbildning och det 
var endast i skolan som yrket lärare fanns, lärare var något för skolan exklusivt. I dag ser det 
annorlunda ut, då även fritids har lärare.  
 
Jag menar sammanfattande att vi fritidslärare för att få en tydligare roll och uppdrag och 
därigenom känna en yrkesidentitet tydligare måste ses som lärare och verka som lärare i 
samverkan med skolan och klassläraren. Detta bör kunna ske genom lärare i fritidshem får ett 
erkännande av våra kompetenser och hur dessa kan bidra till elevernas lärande utöver de 
sociala och relationsinriktade aspekterna av fritidslärarens arbete, vilket informellt kan 
tydliggöra rollen. Jag menar även att formellt tydliggöra rollen och uppdraget kan ske genom 
en egen titel i skolan, vilket kan bidra till att stärka professionen gentemot klasslärarna. En 
stärkt profession menar jag även bör underlätta samverkan med klassläraren, att det är fler än 
en lärare som tillsammans genomför och planerar verksamheten i skolan. Istället för en lärare 
med resurspersoner till sin hjälp. 
4.3 Tillämpning av Lgr 11 
Nordin argumenterar för att Lgr 11 tydligare än idag skall implementeras av fritidshemmen. 
Detta för att tydliggöra fritidshemmet som komplement till undervisningen i skolan samt för 
att stödja samverkan mellan skola och fritids (Nordin 2013, s. 28). Jag tror att en 
fritidsverksamhet tydligare grundad i läroplanen kan synliggöra och ge auktoritet till 
fritidshemmet i relation till skolan och klassrumsundervisningen. 
 
På mitt fritids/arbetsplats arbetar ungefär fyra personal på cirka 70 elever. Vissa av eleverna 
har särskilda behov, och fungerar inte bra i större grupper, de behöver ”punktmarkeras” och 
så vidare. De flesta elever som har en resursperson på skoltid tappar den resurspersonen på 
fritidstid för då är personalen utspridd på annat håll eller har slutat för dagen. På min 
arbetsplats är det planlagt att jag ska ha tre timmars planering, varav egen planering på en 
timma, en timma med min närmaste grupp och en timma med alla fritidshem. På den tiden ska 
vi planera för en verksamhet som lever upp till styrdokument och allmänna råd. I övrigt ska vi 
befinna oss i klass när vi inte är på fritids. Jag känner att det nästan är en omöjlighet att nå 
målen för fritidshemmet givet detta, men hur mycket är gott nog att nå upp till?  
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I den uppföljning av Skolverket som refereras av Falkner och Ludvigsson påvisas att 
förskoleklassen och den integrerade verksamheten, som är skola-fritidshem, har blivit mer 
”skolifierad” och vuxenstyrd. Vilket visade sig i form av en skolliknande ämnesinriktning och 
uppdelning av dagen i arbetspass och raster (Falkner & Ludvigsson 2012, s. 9). Vidare 
betonar Falkner och Ludvigsson att fritidshemmet är som vi vet ett frivilligt val och kanske 
just därför anses fritidshemmet vara långt ner i en skolhierarki som råder (Falkner & 
Ludvigsson 2012, s. 9). Jag ser detta som att fritidshemmet har underordnats skolan, att 
skolans tillämpning av Lgr 11 överförts på fritids snarare än att Lgr 11 har tolkats utifrån 
fritidshemmets perspektiv. 
  
Resonemangen kring att fritidshemmet blivit mer ”skolifierat” känner jag igen om vi ser på 
kraven vi har på oss ifrån skolledning och Skolverket. Vi ska redovisa vår verksamhet och 
visa på att det är ett lärande ut ifrån Lgr 11 och att vi täcker in alla elever. Det räcker inte med 
att säga vi leker och det är roligt, att barnen utvecklas socialt. Allt ska vara nedskrivet och vår 
verksamhet ska synas tydligt genom olika teman, årshjul etc. Men att bedriva en verksamhet 
med sin grund i Lgr 11 behöver inte innebära en ”skolifiering”. Nordin belyser även detta, att 
trots att Lgr 11 använder skolan som norm så kan ordet ”skola” faktiskt ersättas med 
fritidshem. Läroplanen skall tolkas mot bakgrund av fritidshemmet (Nordin 2013, s. 28).   
 
Situationen med klassläraren i min berättelse kanske aldrig skulle ha uppstått om det var så att 
det fanns en tydligare implementering av Lgr 11. För om det vore mer uttalat att vi på fritids 
skall arbeta utefter läroplanen, så tror jag att de skulle finnas en förståelse från klasslärarna att 
denna verksamhet kräver lika mycket planering som klassrums-undervisningen. Det skulle 
alltså finnas en ömsesidig förståelse. 
 
Saker kan förenklas om vi tolkar Lgr 11 utifrån fritidshemmet och det faktum att 
fritidshemmet skall ge barnen ”fritid”, alltså roande och stimulerande aktiviteter. Att vi tolkar 
Lgr 11 på ett fritidspedagogiskt sätt. Det vill säga att vi tolkar och använder Lgr 11 utifrån de 
perspektiv och metoder för lärande som vi använder på fritidshemmet, t ex genom att vi i 
planeringen av fritidsaktiviteterna (leken) utgår från innehållet i Lgr 11. Ett konkret exempel 
kan vara att vi i leksituationer arbetar utifrån ämnet Teknik för årskurs 1-3 i Lgr 11 (s. 270). 
Vi kan låta eleverna bygga eller konstruera saker med hjälp av lego eller liknande. Men det 
handlar fortfarande om en lek – att bygga med lego. Det blir då tydligt för alla elever när de 



17   

 

kommer till fritidshemmet vad som förväntas av dem. På fritidstiden ska det vara roligt, de 
aktiviteter som görs på fritidstiden går att härleda till Lgr 11. Vi förhåller oss till Lgr 11 
genom att ha planerade aktiviteter utifrån perspektiv och mål i Lgr 11.  
 
Att på ett tydligt sätt implementera Lgr 11 och genom detta skapa en tydligare legitimitet och 
auktoritet för fritidshemmet och vår profession ankommer på oss som arbetar på 
fritidshemmet. Här finns definitivt anledning till självrannsakan. Att detta ej är gjort tidigare 
kan endast tillskrivas oss själva som arbetar på fritidshemmet, vårt yrkeskollektiv. 
 
4.4 Samverkan med och i skolan 
Jag upplever att skolorna vill ha utbildad personal, gärna vi med nya lärarutbildningen, 
personal med rätt utbildning. Men jag upplever inte att de skapar förutsättningarna för att 
kunna utföra arbetet som lärare mot fritidshem på det sätt som jag menar är nödvändigt, det 
finns inte en tydlig samverkan mellan fritidshemmets och skolans kompetenser. 
 
Hippinen menar att flera forskare har liknande syn på fritidslärarens roll och kompetens. De är 
relativt eniga om att den sociala aspekten är den stora delen av vårt uppdrag. De anser också 
att det tillfaller oss att vara med barnen i barngruppen och samtidigt arbeta med eleverna i 
grupprelationer och gruppdynamik (Hippinen 2011, s. 40-41). Skulle vårt uppdrag preciseras 
mer genom att få en avgränsad rollbeskrivning tror jag att lärarna mot fritidshem också skulle 
känna sig tryggare i sin roll. Anledningen till mina funderingar är att jag blir osäker på min 
roll/mitt uppdrag när det mesta i dagens skola handlar om att jag upplever att fritidsläraren är 
en odefinierad ”resurs” för diverse uppgifter i klassrummet och skolan. Precis som jag 
upplever i min berättelse. Min frånvaro från klassrummet när jag har planeringstid leder till att 
klassläraren upplever att undervisningen blir lidande vilket i sin tur skapar irritation och 
frustration hos hen. 
 
Både Nordin och Hjalmarsson pekar på vad som kan sägas vara en social eller omvårdande 
del av fritidspedagogens roll och uppdrag. Nordin belyser att fritidspedagogen ser barnet 
primärt ur ett socialt perspektiv (Nordin 2013, s. 12).  Hjalmarsson refererar Hansen (1999) 
och för fram att både lärare och fritidspedagoger ser att fritidspedagogens kompetens kommer 
fram i situationer som handlar om sociala faktorer och grupprelationer. Vidare framhålls att 
fritidspedagogens roll skulle kunna stärkas och tydliggöras genom att dessa skulle kunna vara 
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”lärare i social kompentens” (Hjalmarsson 2010, s. 43). Sett utifrån detta perspektiv skulle det 
kännas tydligt hur fritidslärarens läraruppdrag skulle kunna vara definierat i relation till 
klasslärarens kunskapsförmedlande roll, att detta skulle kunna bidra till att ge lärare mot 
fritidshem en tydlig roll under skoltid 
 
Forskaren i pedagogik Maud Ihrskog skriver i sin avhandling ”kompisar och kamrater” om 
vikten av att ha kompisar, varför alla inte får kompisar och vad det beror på. Hon skriver 
också om att syftet med avhandlingen är att se läroprocessen och identitetsskapandet barn 
emellan och vikten av vuxenstöd i kamratskapandet (Ihrskog 2006, s. 14). Jag tänker att det är 
i skolan och på fritidshemmet som relationerna primärt skapas och där behövs vi vuxna. Att 
ha eller inte ha kamrater kan vara avgörande för hur ett barn mår, ser på sig själv och 
samverkar med andra barn. Att se alla barn i en stor barngrupp är ett heltidsarbete i sig. 
Ihrskog beskriver det som att: ”Alltså innebär både skoltiden och fritiden arenor där barnen 
har möjligheter att skapa sociala relationer, men över fritiden har de större inflytande än vad 
de har över skoltiden”  (Ihrskog 2006, s. 28). Där har vi som lärare mot fritidshem kunskap, 
yrkeskompetens, att arbeta med ”vuxenstöd i kamratskapande”. Det handlar om sociala 
relationer och det som finns omkring det sociala (bland annat relationer, fostrande roll, 
konflikthantering) är kunskap som vi på fritids har – en erfarenhetsbaserad praktisk kunskap. 
 
Hippinen beskriver hur en lärare mot fritidshem har olika roller under dagen och arbetar på ett 
annorlunda sätt jämfört med klassläraren och menar på att fritidslärarens kompetens ska 
komma fram under skoltid för att komplettera läraren (Hippinen 2011, s. 44). Vidare menas 
att skillnaden mellan skola och fritidshem är tydlig eftersom fritidstiden är frivillig. 
Klassläraren och fritidsläraren har olika förhållningsätt, metoder, ansvarsområden och kan ta 
barngrupper på olika sätt.  Fritidslärarens roll under skoltid är helt enkelt annorlunda än 
lärarens (Hippinen 2011, s. 45). Klasslärarna arbetar med ett lärande utefter varje ämne, 
fritidslärare arbetar mer ämnesöverskridande med ett informellt lärande.  
 
I samverkan mellan skola och fritidshem är det också läraren som har övertaget och 
fritidspedagogen/ läraren mot fritidshem får agera hjälplärare till läraren. Skolor gör klart och 
tydligt skillnad på lärare och lärare, det är en obalans mellan fritidsläraren och läraren. 
Grundskolläraren hamnar då högre upp i en makthierarki gentemot läraren i fritidshem 
(Falkner & Ludvigsson 2012, s. 11). Jag funderar på det här och tänker att, är det egentligen 
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fel att agera hjälplärare? Nej egentligen inte, utan jag tror det handlar om att vi som har 
utbildat oss vill att vår kompetens ska komma fram i klassrummet och att den inte gör det 
genom att vi är assistenter som tar order av läraren och gör arbete åt läraren som t.ex. suddar 
tavlan. Om det hade funnits en arbetsbeskrivning eller formell roll för arbetet i klassrummet 
med fokus på fritidspedagogisk kompetens hade det kanske varit enklare. Jag ser klasslärarens 
frustration som ett tecken på att vi behövs i klassrummet, för mer än enkla uppgifter. Snarare 
behövs vår kompetens i klassrummen. Frustrationen hos klassläraren i dilemmat kan inte 
enbart komma sig av att hen får sudda tavlan själv. 
 
Jag har funderat mycket på om prioriteringskonflikten mellan fritids och skolan, men även på 
om makthierarki och status, skulle förbättras om vi som lärare mot fritidshem också skulle få 
ferietjänst, 35 timmars arbetsvecka samt 10 timmar förtroende tid. Vi skulle då kunna 
förlägga den största delen på fritidshemmet samt en del klasskontakttid. Utöver det skulle vi 
kunna planera extra hemma eller på skolan, före eller efter vår arbetstid. Detta skulle kunna 
mildra den prioriteringskonflikt som nu råder. Där arbetet i skolan inte medger tillräckligt 
med tid för planering av fritidsverksamheten, eller alternativt att klassläraren upplever att 
undervisningen blir lidande av min frånvaro då jag har planeringstid. 
 
Jag tror också att fritidslärarens roll och arbetsdag kan handla om prioriteringar från 
huvudmannen (staden/kommunen). Skolorna kanske inte själva styr över hur 
fritidspersonalens timmar ska förläggas. Men skulle de som är anställda som lärare mot 
fritidshem få samma anställningsvillkor som lärarna i skolan, skulle det kunna räcka med en 
sådan på varje fritidshem som kan planera och strukturera. Sedan finns det annan personal 
som hjälper till att genomföra verksamheten. Vi skulle då slippa problemen med att få ihop 
planeringstimmar eftersom att det är upp till läraren mot fritidshem att lösa det på 
förtroendetiden. Jag skulle också finnas i klass alla de tider jag ska vara där utan att känna att 
jag skulle behöva vara någon annanstans. Mitt resonemang är lite motsägelsefullt om vi skulle 
applicera resonemanget på skolan, men jag menar att det finns skillnader. Det finns inget krav 
på utbildning för att få arbeta på fritidshemmet. I skolan är det en lärare per klass och sedan 
resurspersoner som hjälper till, stöttar upp och ibland tar halvklasser. Det är lite samma sak 
som om vi skulle vara en lärare mot fritidshem per enhet och resten barnskötare, assistenter 
m.fl. Men eftersom fritidshemmet inte har samma betygskrav och inte strikt måste förhålla sig 
till läroplanen kan det ”gå fler” barn per utbildad på fritidshemmet än i klassrumslektioner.  
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4.5 Perspektiv på lärande  
Ett tema i min essä är att läraren mot fritidshem skall tillföra andra perspektiv och 
kompetenser, utöver klassläraren och klassrumsundervisningen. Att tillföra och stå för 
fritidspedagogiska perspektiv. 
 
Forskaren i kognition, lek och lärande Mikael Jensen presenterar olika perspektiv på lärande, 
varav två är: konceptuellt lärande och procedurellt lärande. Det konceptuella lärandet handlar 
om vad vi lär oss om något, faktainriktat lärande som varför något är på ett visst sätt (Jensen, 
2011 s. 95-96). Det konceptuella lärandet kan sägas vara ett lärande med fokus på framtiden, 
mot högre studier eller arbete (Falkner & Ludvigsson 2012, s. 12). Det handlar om ett 
förmedlande av teoretisk kunskap, den traditionella klassrumsundervisningen. 
 
Det procedurella lärandet handlar om hur en person gör något, om ett mer praktiskt inriktat 
lärande (Jensen 2011, s. 95-96). Ett procedurellt lärande kan tag sig uttryck i form av lekar där 
eleverna bygger med hjälp av kaplastavar eller klossar, i leken finns ett procedurellt lärande 
där eleverna tränar praktiskt på bl a geometriska former. Det procedurella lärandet är ett 
lärande med fokus på nuet. (Falkner & Ludvigsson 2012, s. 12). Det handlar om att lösa en 
uppgift just nu, t ex att bygga ett torn av klossar i leken. 
 
Inom fritidshemmet menar jag att vi arbetar med det procedurella lärandet. Kanske för många 
ett otydligt lärande, är det då det som är informellt lärande? Begreppet informellt lärande 
beskriver Jensen som det lärande som sker utanför skolan, det vill säga utan för uttryckliga 
undervisningsmiljöer. Begreppet som sådant har sitt ursprung i behovet av att tydliggöra att vi 
lär under hela vårt liv. Även utanför skolan. (Jensen 2011, s. 99). Hansen Orwehag beskriver 
skillnaderna mellan formellt och informellt lärande som att det informella är det som står för 
fritidshemmet, att det informella karaktäriseras av att det oplanerade, spontana och icke-
reglerade lärandet (Hansen Orwehag 2013, s. 40). 
 
På fritidshemmet har vi möjligheten att finnas med barnen och vara med dem i nuet utan att 
ställa samma krav som i skolan. Att lära sig utan krav har även möjlighet att fånga upp barn 
med särskilda behov. Nordin menar på att skolan bör ta tillvara på den fritidspedagogiska 
kompentensen, vilken många gånger är outnyttjad (Nordin 2013, s. 26).  Detta för att skolan 
bättre skall kunna ge varje elev möjlighet att i enlighet med Lgr 11 finna sin unika egenart och 
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själv inhämta kunskap. Det traditionella förmedlandet av kunskap, ”klassrumssättet” eller det 
konceptuella lärandet, där läraren förmedlar kunskap till eleverna passar inte alla elever och 
här kan den fritidspedagogiska kompetensen utnyttjas (Nordin 2013, s. 24). 
 
Falkner och Ludvigsson menar att det informella lärandet som sker på fritidshemmet blir ett 
rikt lärande när vi erbjuder många olika lärandesituationer som att kan handla både om 
konceptuellt och procedurellt lärande, det vill säga att både lära sig veta vad och lära sig veta 
hur (Falkner & Ludvigsson 2012, s. 12). Vi som arbetar på fritidshemmet, oavsett utbildning, 
är ju ”experter” på att stimulera barns utveckling. Vi som även har utbildning är experter på 
att planera, strukturera och anpassa verksamheten så den passar alla barn. 
 
I Lgr 11 står följande: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket 2011, s. 7). Skall 
skolan kunna förmedla detta och verka enligt dessa normer så kan fritidslärarens kompetens 
utnyttjas för att bereda möjlighet till alternativa sätt för lärande just för att fånga upp de elever 
som har svårigheter eller för vilka klassrumsundervisning är en svår situation. Jag menar att vi 
kan verka som resurslärare som kompletterar klassläraren för att fånga upp och se alla elever 
genom att tillämpa andra perspektiv på lärande. 
 
Karlsudd formulerar begreppet ”barn som behöver vidgade lärmöjligheter i sin utveckling” 
som ett substitut för ”barn i behov av särskilt stöd”. Han menar vidare att motivet till detta 
begrepp är att förändra synen på kunskaper och metoder. Detta på sådant sätt att barnets 
förmågor skall synliggöras och med detta ge möjligheter till andra inlärningssätt än de 
traditionella, vilket passar bättre inom ramen för fritidshemmet än inom skolan (Karlsudd 
2011, s. 64).  På varje arbetslagsträff, på varje mötestillfälle pratas det om hur vi ska kunna se 
och nå barnen med särskilda behov, barnen som inte kanske alltid klarar målen och så vidare. 
Fritidshemmet och fritidslärarna bör ur detta perspektiv kunna komplettera skolan mycket bra. 
Barn som har svårt att sitta still i en skolsalsmiljö, som inte kan vara tysta på lektionerna eller 
har svårt med koncentrationen. De eleverna kanske skulle kunna nå målen med vad jag vill 
kalla för ett fritidspedagogiskt lärande, det vill säga ett annat sätt att lära sig på; med 
informellt lärande. Har en elev svårt att sitta ned och få vanlig undervisning i matematik, då 
kan t ex läraren mot fritidshem gå ut i skogen och ha utomhusmatematik. Jag funderar på hur 
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jag skulle kunna handlat om en sådan situation uppstod, vilket det gör ibland. Att någon elev 
stör i lektionen och jag blir en vakt som ska passa eleven. Jag kanske skulle ha föreslagit att 
jag kan gå till fritidshemmet med den eleven som inte klarar av lektionen och ha lärande i 
fritidshemsmiljön, det kanske avdramatiserar själva ”skolan”.  
 
Skall vi som lärare mot fritidshem verka som resurslärare, då får vi ett formellt uppdrag i 
klassrummet. Då måste vi ges möjlighet till planering som ligger utanför skoltid och fritidstid, 
för till skillnad mot mitt dilemma där klassläraren kände frustration så skulle en egen 
lärarbefattning i klassrummet innebära att vi inte kan vara frånvarande för fritidsplanering.  
 
Jensen beskriver också två andra begrepp för lärande, explicit och implicit lärande. Explicit 
lärande innebär personen vet om att den har lärt sig något. Implicit lärande är ett omedvetet 
lärande, att kunna utföra något men denne vet inte när och hur hen lärde sig det (Jensen 2011, 
s. 96). I varje årskull tycker jag mig se att det finns en handfull barn som är extra kravkänsliga 
och just pressen på att eleven ska lära sig gör kanske att det ”slår bakut” för eleven. Genom att 
tillämpa implicit lärande skulle vi kunna nå de eleverna och fritidshemmet bygger delvis på 
sådan typ av lärande.  Med det menar jag att vi inte lär ut på samma sätt som vid 
klassrumslektion, utan aktiviteterna på fritidshemmet genomsyras av fokus på en aktivitet i 
sig. Jag menar att det ur elevernas perspektiv inte uppfattas som en lärandesituation, och 
därmed upplever barnet inte krav på samma sätt. 
 
En av skillnaderna mellan skola och fritidshem skulle kunna beskrivas som skillnaden mellan 
”barnperspektiv” eller ”barns perspektiv”. Forskaren i pedagogik Birgitta Qvarsell beskriver 
skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv.  
 
Barns perspektiv är vad barn anser är viktigt och barnperspektiv är de vuxnas syn på vad som 
är viktigt eller bäst för barnet (Qvarsell 2013, s. 77-78). Jag upplever att skolan utgår från ett 
barnperspektiv och fritidshemmet från barns perspektiv, fritidstiden är friare och barnen får 
större chans att påverka. Vi som arbetar på fritidshemmet arbetar med demokrati, 
elevinflytande och grupprelationer, vår roll innefattar att bidra till att barnen utvecklas till 
självständiga individer, med ansvarstagande och bra självkänsla. Lyckas jag med det, lyckas 
jag med mitt arbete. Skolan är inriktad på vad de ska lära sig, vad som är viktigt att veta 
bestämmer läraren, läraren bestämmer också hur eleven ska lära in det. På fritidshemmet kan 



23   

 

vi arbeta med det informella lärandet då eleven själv får möjlighet att välja aktivitet och 
genom det också (indirekt) väljer vad och hur den ska få ett nytt lärande. Att erbjudanden till 
eleverna ska vara planerade och strukturerade, olika för var dag. Det ska vara ett lärande, 
dock ett informellt men det ska ändå planeras. Det är ett pedagogiskt arbete som behöver 
planeras, för att vi skall kunna arbeta enligt Lgr 11 och använda vår kompetens. 
 
Min uppfattning är att lärande på fritidshemmet handlar mer om barnens kunskapssökande 
och lärandet i leken. Eftersom att vi inte har kunskapskrav som visar sig på t ex prov kan vi 
vara med barnen i nuet och följa deras utveckling i barnets takt. Vilket bör gynna deras 
utveckling både socialt, teoretiskt och emotionellt. Det skulle kunna vara att genom en 
planerad och eller oplanerad lek ge eleverna utrymme att utforska både det teoretiska i leken, 
kanske ett problemområde. I leken tränas det sociala genom samarbete, kommunikation och 
samspel. Den emotionella utvecklingen/träningen sker genom att kunna hantera starka känslor 
i leken, att vänta på sin tur eller att förlora. Jag tror att genom de friare förhållandena på fritids 
kan lärandet stödjas och utvecklas på många sätt. Många förmågor kan utvecklas vilket jag 
menar i sin tur blir en form av fostran.  
 
Sammanfattningsvis menar jag att procedurellt och implicit lärande är två begrepp jag skulle 
vilja lägga till som lärandesätt/perspektiv i fritidshemmets uppdrag. Dessa begrepp ska alla 
barn kunna ta del av och där kommer fritislärarens kompetens in, som ett komplement till 
klassrumsundervisningen i skolan. Jag ser det som ett sätt till undervisning utifrån barns 
perspektiv. 
 
4.6 Fritidspedagogiskt lärande i skolan 
Det fritidspedagogiska lärandet vilket jag tidigare karaktäriserat som ett informellt lärande, är 
ett lärande som är skiljt från den gängse klassrumsundervisningen i ett flertal avseenden. Går 
det att få in informellt lärande i skolan i arbetsbeskrivningen för en lärare mot fritidshem för 
att höja fritidshemslärarens status bland andra lärarkollegor och för att förtydliga yrkesrollen?  
 
Jensen menar att det som bland annat utmärker det informella lärandet är frivilligheten, och 
att lärandet sker på elevernas villkor. Det finns en frivillighet i att delta i lärandesituationen 
(Jensen 2011, s. 103). Mot bakgrund av Jensens tankar kan fritidslärarens kompetens och 
elevkännedom i högre grad utnyttjas för att stimulera informellt lärande i situationer där det 
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formella lärandet av olika anledningar inte fungerar för vissa elever – som ett kompletterande 
stöd. Tänker jag tillbaka på mitt dilemma så kanske det var så att klasslärarens frustration 
över min frånvaro var grundad i att när jag inte var klassen så saknades de perspektiv på 
lärande som jag kanske ändå tillför i klassrummet. Kanske blev det ”stökigt” och ”mycket” 
eftersom min elevkännedom och de därtill kopplade informella lärandet saknades. Det är en 
tanke som jag så här i efterhand får. 
 
I de grundläggande värdena i kapitel 1, skolans värdegrund och uppdrag från Lgr 11 står 
följande: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. (Skolverket 2011, s. 7) 

Fritidsläraren behövs i klassrummet för det informella, för demokratin och för de utsatta.  I 
mitt dilemma menar jag att min yrkesroll kommit i kläm där jag på ett sätt ifrågasätter mig 
själv, mina kunskaper och mitt agerande på arbetet. Min osäkerhet som uppstått har gjort att 
jag sett dilemmat som något som genomsyrat hela mitt arbete.  
 
Bohlin resonerar kring begreppet tyst kunskap där beskrivs tyst kunskap som skild från 
teoretisk kunskap på sådant sätt att tyst kunskap är en färdighet. Det vill säga förmågan att 
kunna utföra något utan att för den skull kunna beskriva det med ord (Bohlin 2009, s. 56-57). 
Jag menar att min roll karaktäriseras av tysta kunskaper, där jag besitter tysta kunskaper 
utöver klasslärarens. Om vi återvänder till att vi har en elev som är starkt kravkänslig och 
efter vad hen uppfattar som press, börjar skruva på sig i stolen, leker med pennorna och viker 
pappersflygplan. Då vill jag mena att jag har kunskapen, den tysta kunskapen, där jag kan 
fånga upp eleven innan situationen uppstår. Jag ser även detta som en praktisk kunskap som 
kan härledas till mina erfarenheter. Klassläraren är fokuserad på själva undervisningen och jag 
är fokuserad på att se barnen, ser när deras sociala status skiljer sig från innan. Den tysta 
kunskapen är användbar i klassrumssituationer då jag som lärare mot fritidshem kan ta med 
mig eleven ut från klassrumsmiljön och fortsätta lärandet, fast på ett annat sätt.  
 
Ett annat exempel skulle kunna vara då jag från fritidshemsverksamheten sedan innan vet om 
en elev har särskilt svårt att förstå saker, kanske en beskrivning av något eller har svårt att ta 
instruktioner. Då kan jag genom min tysta kunskap, min yrkeserfarenhet, stötta eleven extra 
mycket vid en genomgång. Klassläraren har fullt fokus på att gå igenom instruktionerna på 
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tavlan och jag kan lägga mitt fokus på den eleven, genom att peka där läraren läser 
instruktioner. Eftersom jag ser eleven hela dagen kan jag också studera en elevs beteende i 
olika situationer. 
 
Pedagogikforskaren Catarina Schmidts (2013) avhandling undersöker läsförmågan hos barn 
ur ett antal perspektiv. Schmidt belyser läs- och skriv förmågan hos barn som menings-och 
identitetsskapande. Jag har tidigare belyst hur skola och fritidshem skall verka för att eleverna 
skall utvecklas till självständiga individer med god självkänsla. Då menar jag att 
fritidspedagogiska sätt och metoder bör kunna användas utifrån läs- och skrivförmåga som 
menings- och identitetsskapande. Vilket jag vidare menar är relevant då kunskap i skolan till 
stor del inhämtas via texter i den traditionella undervisningen. 
 
Schmidt belyser på vilket sätt läs- och skrivförmåga kan förklara världen, visa och skapa 
sammanhang. I sin avhandling drar Schmidt en slutsats att det inom skolan behövs stöd, som 
passar varje enskild elev, på ett sätt som främjar elevens lärande och utveckling (Schmidt 
2013, s. 259). Detta stöd ska ha sin grund i de processer som Schmidt (2013, s. 259) beskriver 
som bl a kommunikativa sammanhang och kritiskt utforskande av och med texter. Här ser jag 
en möjlighet för läraren mot fritidshem att fungera som ett stöd i skolan. Att med hjälp 
fritidspedagogik arbeta med barnen i kommunikativa sammanhang och bistå i att utforska och 
gestalta berättelser.  
 
På min arbetsplats finns problem med läs- och skrivförmågan hos eleverna, med följden att 
många barn blir osäkra, kanske inte förstår uppgifterna och inte vet vad som förväntas av 
dem. Resultatet blir att barn som är lite osäkra eller har språkliga svårigheter och eller någon 
diagnos, då gör annat än att arbeta med uppgifterna. Vi har också barn som är extra 
kravkänsliga, där minsta lilla krav får dem att sparka bakut. De eleverna kan fritidsläraren ha 
möjlighet att nå genom att placera dem i en mindre kravfylld miljö, kanske på fritidshemmet. 
Fritidsläraren kan använda de tidigare avhandlade alternativa perspektiven på lärande och 
genom andra metoder än klassrumsundervisningen hitta metoder som passar barnets 
förutsättningar. Konkret skulle det kunna handla om vi t ex spelar spel, där kan eleven läsa 
instruktionerna och spelkorten. Då sker lärandet inte i klassrummet, det är ”roligt” att läsa, vi 
pratar om vad det står och eleven kanske får sammanfatta reglerna för oss andra och att vi är i 
en mindre grupp.  
 
I mitt dilemma, där planering av fritidsverksamheten ställs mot min närvaro i klassrummet, så 
kan jag nu i efterhand se att jag förmodligen behövs i klassrummet för att jag bland annat 
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stöttat ”kravkänsliga barn” eller ”barn med extra behov”. Jag kanske redan tillför en hel del 
fritidspedagogiskt lärande i skolan. Sedan när jag inte är på plats, då saknas detta och det 
drabbar hela klassrumsundervisningen. 
 
Schmidt (2013, s 62) refererar till Ricoeur och beskriver begreppet kreativ mimesis (från 
Aristoteles) och det beskrivs: 

Jaget är identiskt med sig självt medan självet skapas och utvecklas i linje med 
mimesisbegreppet, alltså genom kommunikation, gestaltning och berättande för och 
tillsammans med andra (Schmidt 2013, s 62). 

Kreativ mimesis är en förändringsprocess i vilken människan genom att utifrån sin 
förförståelse tar till sig ny information och genomgår en förändring som resulterar i 
tillfredställelse över att nu veta mer än tidigare (Schmidt 2013, s. 62). En tillfredsställelse som 
skolan skall förmedla till eleverna.  
 
Vidare betonar Schmidt vikten av olika estetiska uttrycksformer som är betydande för 
mimesis begreppet, genom att det gör det möjligt att tolka och gestalta (Schmidt 2013, s 62). 
Jag som kommer att ha behörighet att undervisa i bild och musik när jag är klar med min 
utbildning skulle kunna arbeta med gestaltning och uttryck inom dessa ämnesområden. Barn 
som av olika anledningar inte alltid klarar av vanlig klassrumsmiljö, dessa barn skulle 
förmodligen komma längre i sin utveckling och sitt lärande om jag får möjligheten att arbeta 
med samma saker som klassläraren men på annat sätt. I en mer friare miljö men ändå med 
lärandet i fokus. Att jag utifrån elevens förutsättningar och förförståelse med hjälp av 
fritidspedagogiska metoder kan hjälpa dem att skapa sammanhang och mening på ett sätt som 
leder till lärande för eleverna. På så sätt kan min fritidspedagogiska kompetens komma fram 
under skoltid.  
 
Sedan bör man vara försiktig med att plocka ut elever från klassrummet. Det ska inte vara en 
regel utan ett undantag i särskilda fall. En anledning är elevens bästa men också de andra 
elevernas bästa. Att någon sitter och förstör en lektion med att störa andra är inte en bra 
arbetsmiljö för andra elever. Ett exempel är att elever som har svårt med koncentrationen kan 
se det som en chans att slippa skolan om vi allt för ofta går till fritids att det blir en möjlighet 
att sätta något i system. Det ska fortfarande finnas krav för det, det är inte acceptabelt att alla 
lektioner ligger på fritidshemmet utan då ska det planeras och eleven ska kämpa för att klara 
andra lektioner i klassrummet. Men å andra sidan ska det inte vara ett straff heller att lämna 
klassrummet med mig. Det är en balans som noga bör övervägas för att hjälpa och inte stjälpa.  
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Sammanfattningsvis menar jag att jag skulle kunna ha ett par planerade lektioner i skolan per 
vecka då vi arbetar på fritidshemmet med läs- och skrivförståelse, kanske i kombination med 
matematik. Det kan börja med en läsgenomgång om hur övningen går till. Sedan kan den 
utföras på olika sätt, du läser dig fram och hoppar till rätt svar eller det kan vara i rebusform 
då du ska räkna dig till rätt svar. Vi kan blanda bilder och text för en ökad förståelse. Det här 
är ett arbetssätt som passar bäst på skoltid just för att fritidstiden inte ska bli för ”skolifierad”. 
Vi kan arbeta med en kombination av matematik och bild där vi ritar och färglägger olika 
former och formler. Vi räknar och associerar, sedan skriver vi en historia om det. En sådan 
övning skulle ge eleverna både läs- och skrivförståelse, svenska, bild och matematik. Vi följer 
fortfarande samma läroplan och mål, men på ett annat kompletterande sätt, och får då in ett 
fritidspedagogiskt lärande i skolan. 
 
4.7 Lekens roll för det informella lärandet 
På fritidshemmet är det kring leken barnen samlas, jag menar att det är i leken som lärandet 
på fritidshemmet sker. Det finns alltså ett samband mellan lek och lärande. 
 
Hansen Orwehag menar att på fritidshemmet är leken det centrala för lärandet hos barnen, och 
belyser vikten av att läraren medverkar i barns lek (Hansen Orwehag 2013, s. 40). Barnen 
leker för att leka, och fritidsläraren ordnar lekaktiviteter för att de ska lära. Barnen reflekterar 
inte över att de lär och det är just därför som de lär och genom det kan vi fånga de som ”faller 
lite på kanterna”, det vill säga genom vad jag menar är ett procedurellt lärande, informellt 
lärande. På fritids har personalen möjlighet att tänka utanför de ordinarie ramarna, vi behöver 
inte följa någon mall även om vi har ramar att hålla oss till. Det som det handlar om är det 
oplanerade lärandet för eleverna men ett viktigt lärande att planera för fritidslärarna. Hansen 
Orwehag beskriver lärande på fritidshemmet på följande sätt: ”Vägen till barnets lärande går 
dels via tillförandet av material till leken, dels i den dialog som knyts till detta” (Hansen 
Orwehag 2013, s. 41). Dels tolkar jag det som att den sociala delen styrs av läraren mot 
fritidshem och materialet ger nya perspektiv att se på eller andra sätt att pröva sig fram på. 
Fortsättningsvis beskriver Hansen Orwehag hur viktig läraren är för den fria leken och för att 
det ska bli ett lärande. Det räcker inte med fri lek. Läraren behöver medvetengöra det som är 
”omedvetet” det vill säga det som eleven lär sig, dialogen och materialet (Hansen Orwehag 
2013, s. 41).  Det som är viktigt i det här resonemanget är lärarens delaktighet i leken, 
eleverna ska uppmuntras till både styrd och fri lek men en lärare behöver vara delaktig för 
diskussion och andra tankar. Som lärare kan du t ex stötta eleverna att räkna ut en summa vid 
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”stapla byggen” eller du kan visa hur de ska räkna ut på pärlplattor vart pärlorna ska sitta. 
Sedan kan eleverna tillsammans eller själva, men med lärarens närvaro, diskutera det dom 
gjort eller lekt, hur gjorde vi för att reda ut det här problemet?  
 
Hansen Orwehags resonemang ligger i linje med vad jag tidigare avhandlat beträffade 
fritidslärarens roll i sociala situationer gällande kamratsskapande och grupprelationer så som 
dessa belyses av bl a Nordin (2013), Hjalmarsson (2010) och Ihrskog (2006). Det vill säga att 
genom att medverka och stötta sociala relationer och situationer, leken, kan fritidslärarens 
kompetens komma fram, och då även komma fram ur ett lärandeperspektiv. När jag i 
berättelsen inte var i klassrummet, så beskrevs detta av klassläraren bland annat som att det 
varit ”stökigt”. Jag undrar nu om detta kunde komma sig av att jag faktiskt fyller en viktig 
funktion i klassrummet när det kommer till de sociala faktorerna, och att denna funktion är så 
pass viktigt så att när den saknas så blir hela undervisningen lidande. Vilket då självklart ger 
mig en annan syn på klasslärarens frustration. 
 
Kan man göra bedömning av lärandet i leken? Fritidshemmet kanske så småningom kan få en 
formell roll att stötta upp de som har svårare i skolan och ge dem en chans att visa att de lär 
sig på fritidshemmet. Kunskaper som kan vara giltiga sett utifrån skolbedömning. Skulle det 
vara så skulle vår roll bli tydligare och få en ännu viktigare funktion. Nordin förordar hur ett 
samarbete mellan klasslärare och fritidslärare ska möjliggöra för klassläraren att bedöma 
elever utifrån fritidslärarens bild av barnens lärande, och på så sätt utnyttjas fritidslärarens 
pedagogiska kompetens (Nordin 2013, s. 31).  
 
Jag menar sammanfattningsvis att om lek kan bedömas och då faktiskt i viss mån kan få en till 
viss del formaliserad betydelse parallellt med klassrumsundervisningen så ger detta även att 
fritidslärarens roll blir om än viktigare och tydligare. Skolan har vissa mål som att man ska 
kunna visa sina kunskaper på olika sätt, det räcker inte att bara kunna visa på papper att 
eleven kan. Fortfarande finns det många elever som har svårt att visa sina kunskaper på ett 
traditionellt sätt. Om vi skulle kunna använda oss av målen och kraven i skolan, men på 
fritidspedagogiskt sätt så kanske vi kan nå de eleverna också.  
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5. Sammanfattande diskussion 
Genom att skriva den här uppsatsen har jag utforskat min frågeställning genom söka svaren på 
dessa i en reflekterande process. Bakgrunden till frågeställningarna är den prioriterings-
konflikt som jag upplever. Att jag som lärare mot fritidshem upplever i mitt dilemma att jag 
både förväntas verka som en resurs (ej att förväxla med lärare) under skoldagen och samtidigt 
kunna planera och genomföra verksamhet på fritidshemmet. Detta upplever jag som 
oförenligt givet dagens förutsättningar. Denna problematik har jag utforskat med mina 
frågeställningar som kompass. 
 
Jag har genom min essä lärt mig det finns ett problem i att fritidsläraren saknar en egen tydlig 
roll och yrkesidentitet. Jag kan nu se att det beror på ett antal faktorer. För det första så har 
samordningen av skola och fritidshem medfört en ”skolifiering” av fritidshemmet där jag 
menar att fritidshemmet inte har samordnats med skolan utan snarare underordnats skolan. Att 
det blivit så menar jag i huvudsak beror på att fritidshemmet är en frivillig verksamhet utan 
formella bedömningar av kunskaper hos barnen. Sedan så tror jag att det finns en historisk 
komponent som lever kvar från de fristående fritidshemmen, där fritidshemmet fanns utöver 
skolan och, inte som idag, ska verka i samspel med skolan. Det finns helt enkelt en ”ärftlig” 
komponent av att fritids är inte skolan, vilket då leder till vi som arbetar där knappast ses som 
lärare eller ens ser oss själva som lärare. 
 
Jag har även utforskat den makthierarki i vilken klasslärare men även skolan som sådan är 
överordnad fritidshemmet och dess personal. Skolans undervisningsmetodik, förmedlandet av 
kunskap, är norm. Jag kan nu se att det finns en avsaknad av formalisering av samverkan 
mellan fritidshemmet och skolan. De bägge verksamheterna och dess personal skall arbeta 
med lärande – nå sitt syfte. Men vem skall göra vad, vem ansvarar för vad? Skolans lärare är 
ansvariga för att förmedla kunskap till eleverna och sedan bedöma hur väl de tillgodogjort sig 
dessa. Däremot finns ingen formaliserad roll och ansvar för fritidsläraren under skoldagen. 
Detta sammantaget anser jag innebär att fritidsläraren enbart används som en ”resurs” under 
skoldagen. Vi verkar inte som lärare under skoldagen, i alla fall inte formellt. Vi ses ej heller 
som lärare, varken av skollärarna eller av kollegor. Vi har ingen egen tydlig arena i skolan, 
där vår unika yrkeskompetens som kunskap (formell såväl som tyst) får möjlighet att komma 
fram. Sammantaget förminskas fritidslärarens roll och yrkesidentitet av att skolan ”äter upp” 
fritidshemmet. Men likväl, illustrerar min berättelse, så är fritidsläraren en viktig person i 
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klassrummet. Jag kan nu se i efterhand se vad fritidsläraren tillför och kan tillföra i skolan. 
Det är då naturligt att vi är saknade när vi inte är där, och kanske är det så att klassläraren 
också upplever samma dilemma. Nämligen hur de skall kunna bedriva undervisning när 
fritidsläraren är frånvarande? Mitt dilemma kanske inte enbart är mitt, utan snarare ett 
gemensamt dilemma för mig och klasslärarens. Vi känner båda frustration i 
dilemmasituationen. 
 
För att stärka fritidslärarens roll och yrkesidentitet har jag lärt mig att det finns ett antal olika 
strategier. Genom att fritidslärarens roll formaliseras på så sätt att samverkan med skolan 
formaliseras. Fritidsläraren skall ges en formell roll och ett uppdrag i skolan, där vi med 
alternativa perspektiv på lärande kan komplettera klassläraren ämnesöverskridande.  
Vidare tror jag att en översyn av anställningsvillkoren kan verka rollstärkande och 
identitetsskapande för fritidsläraren. Det vill säga att fritidslärare får samma villkor som 
skollärare och genom detta skapas tid och utrymme för den planering av verksamheten som 
idag saknas. 
 
En tydligare implementering av Lgr 11 i fritidshemmet skulle stärka fritidslärarens roll, detta 
skall dock ej förväxlas med att fritidshemmet skall ”skolifieras”. Utan Lgr 11 skall 
implementeras med fritidshemmet som norm – med fritidshemmets syfte att främja social 
utveckling och ge en meningsfull fritid. En tanke som presenterats är att fritidsläraren skulle 
kunna ses som lärare i social kompetens.  
 
Jag har lärt mig att fritidsläraren har möjligheter att använda sig av annan metodik än 
klassläraren. Den undervisning som sker i klassrummet är vanligen av typen formellt, 
konceptuellt och explicit lärande. Det vill säga en undervisning där läraren presenterar ett 
ämne för eleverna. Lärandet sker på ett traditionellt sätt – klassrumssättet. Efter att ha 
utforskat och reflekterat över alternativa perspektiv på lärande så identifierar jag 
fritidslärarens roll och uppdrag med det informella, procedurella och implicita lärandet. Att 
lärandet sker med fokus på nuet genom praktiska övningar, såsom i leken. 
 
Utöver alternativa perspektiv och metoder för lärande så anser jag mig ha funnit att 
fritidslärarens kompetens kan komma fram och komma till sin rätt genom att fritidsläraren får 
verka i roll där fokus ligger på sociala relationer, kamratskapande och stödjande av elever 
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med behov av utökade lärmöjligheter. Jag anser att då fritidläraren som har en möjlighet att se 
eleven hela dagen får en större elevkännedom än klassläraren. Fritidsläraren kan se eleven i 
det sociala samspelet både i skolan och på fritidshemmet. Genom detta anser jag att 
fritidsläraren har en tyst kunskap på så sätt att hen kan verka kompletterande i klassrummet.  
Jag tror även att denna tysta kunskap saknas i klassrummet när jag inte är där, och bidrar till 
frustrationen i dilemmasituationen. Fritidsläraren kan fånga upp de elever som kan behöva 
stöd i kamratsskapandet. Eller erbjuda elever som är kravkänsliga eller i behov av utökade 
lärmöjligheter andra situationer för lärande och på så sätt fånga upp de barn för vilka 
klassrumssättet inte fungerar fullt ut. Fritidsläraren kan även ha med sig dessa kunskaper till 
fritidshemmet och där använda leken för att stärka eleven där det behövs. 
 
Jag har i mitt skrivande också reflekterat över att jag vill bli bemött och sedd som en lärare 
eftersom det är det som jag är (snart). Jag menar att fritidslärare bör bli bemötta som lärare 
och få samma möjlighet som andra lärare. En lärartjänst med huvuddelen lagt på fritids-
hemmet, utöver det är våra timmar utplacerade i klass med tydligt uppdrag. 35 timmars 
arbetsvecka och 10 timmars förtroende tid och där kan vi lägga vår planering, hemma eller på 
arbetet innan vi arbetar. Så den platsförlagda arbetstiden inte på något sätt är till för planering. 
När jag är på arbetet så är jag på arbetet med barnen. Jag tror att vi genom det skulle minska 
en stor frustation hos mina fritidslärarkollegor och att vi genom den bekräftelsen skulle känna 
oss som lärare och att det i förlängningen skulle gynna fritidsverksamheten. Efter att fritids 
och skola samordnats och bägge lyder under Lgr 11, samt att det nu är en lärarutbildning som 
vi får i vår examen gör att vi har större anledning till att ifrågasätta vår roll. Utbildar vi oss till 
lärare (mot fritidshem), vill vi bli sedda som lärare och kunna verka som lärare.  
 
Sammanfattningsvis vill jag mena att den prioriteringskonflikt som jag upplever beror på att 
det ställs motstridiga krav på fritidsläraren och att dessa beror på att det finns både uttalade 
och outtalade förväntningar på fritidsläraren, dock saknas en formalisering av dessa krav och 
förväntningar. Genom att fritidsläraren ges en egen arena där det formellt uttalas vad, vart 
och under vilka villkor en fritidslärarens kompetens skall utnyttjas i skolan och på 
fritidshemmet så kan en stark roll och yrkesidentitet skapas. Det kommer att göra det möjligt 
för både skolans personal, fritidspersonalen samt fritidslärarana själva se sig en lärarroll. Då 
är min mening att det dessutom blir möjligt att få en fungerande samverkan mellan skola och 
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fritidshem, att vi faktiskt kan tala om en samordning av skola och fritidshem, och inte om den 
underordning som jag idag vill karaktärisera det som. 
 
Hur jag så här i efterhand ser på mitt dilemma har förändrats genom att jag i min essä har 
utforskat och lärt mig mycket om fritidslärarens roll, uppdrag och olika perspektiv på lärande. 
Detta gör att jag nu kan se att jag faktiskt, om än informellt, tillför olika kompetenser både i 
skolan och på fritidshemmet. Jag kan faktiskt se det förtroende som jag har ifrån klassläraren, 
vilket jag inte sett tidigare. Men genom denna essä så har jag kommit till insikt om detta. Jag 
kan förstå en klasslärarens frustration över min frånvaro. Jag tycker mig tydligt se att det finns 
ett konkret behov av fritidslärarens kompetenser i klassrummet, något som jag tror hela 
lärarprofessionen kan ställa upp på. Nästa naturliga steg bör då vara att ett tydliggörande och 
formaliserande av fritidslärarens uppdrag och roll. Vi har nog redan ett läraruppdrag och en 
lärarroll i skolan men denna kommer inte uttalat och formellt till uttryck. 
 
Genom att jag skrivit den här uppsatsen har jag även lärt mig att se saker ur olika perspektiv, 
det är inte bara svart eller vitt. Jag har prövat olika vägar för min yrkesroll och jag tror att det 
här rollsökandet inte bara gäller för mig utan jag tror att många utav mina kurskamrater och 
mina andra fritidslärarkollegor, tänker och känner samma sak. Vårt uppdrag och roll kommer 
också kanske med tiden att förändras och att det blir tydligare inom vilka ramar vi ska hålla 
oss. Det har vart en spännande resa och jag tror att jag har växt både som människa och lärare 
i och med den här uppsatsen. Jag har vidgat mina vyer och mitt sätt att tänka och se på saken. 
Jag tror att ärlighet varar längst - att det är vårt ansvar att säga ifrån om för mycket läggs på 
oss. Egentligen att vi som fritidslärare måste ställa krav på att det ska finnas uttalade, icke 
motstridiga, förväntningar på oss! 
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