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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att erhålla kunskap om hur fritidspedagogers uppdrag i 

skolsamverkan uppfattas av rektor, lärare och fritidspedagog själv, samt hur dessa 

uppfattningar påverkar skolsamverkan i praktiken. Studien är en fallstudie där kvalitativa 

intervjuer har genomförts med en rektor, två lärare och en fritidspedagog. Intervjuerna har 

varvats med observationer av fritidspedagogens roll i klassrummet. Informanterna i studien 

har varit representativa individer för de olika yrkeskategorierna, på så vis är de analysenheter i 

studien. Informanternas uppfattningar och de data som framkommit i observationerna har 

bidragit till genoförandet av analysen i studien. Några av de resultat som redovisas i studien är 

att fritidspedagogens roll i skolsamverkan är, utifrån styrdokumenten, svårtolkade. 

Fritidspedagogen tilldelas, av rektor och lärare, kompetenser som handlar om socialt samspel 

och praktiskt-estetiskt arbete. Ytterligare ett resultat handlar om tidsbristen för att utöva 

gemensam planering. En slutsats som dragits i studien är att fritidspedagogens kompetenser 

inte tas tillvara i skolsamverkan. En andra slutsats handlar om avsaknaden av samverkan i 

arbetslaget.  En tredje handlar om att fritidspedagogen roll i skolsamverkan påverkas av 

personaltillgång på skolan. 
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1. Inledning 
Under min utbildning har jag haft ett flertal perioder där jag gjort min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Redan under min första vecka ute i verksamheten började mina funderingar 

kring vad fritidspedagogens verkliga uppdrag under den obligatoriska skoldagen innebar. Ju 

längre min utbildning fortlöpte och min kunskap runt yrkesrollen ökade så blev funderingarna 

till ifrågasättanden när jag gjorde min VFU. Jag frågade och diskuterade med mina 

handledare om de uppdrag de hade och svaren jag fick var att de flesta inte var speciellt 

insatta i vad de skulle göra under den obligatoriska skoldagen.  

Trots en snart avklarad treårig utbildning till grundlärare i fritidshem och många diskussioner 

med klasskamrater om just vår yrkesroll, så har jag svårt att uttrycka hur min roll under den 

obligatoriska skoldagen ska vara. I den tidigare forskning som jag tagit del av menar Pihlgren 

(2011) att; i och med integreringen av fritidshemmet i skolan skulle fritidspedagoger och 

lärare jobba sida vid sida. De skulle på så vis komplettera varandra på ett sätt som skulle 

främja barnens utveckling. Frågorna jag ställer mig då är vad detta” komplettera” innebär? 

Finns det speciella uppgifter för mig som grundlärare i fritidshem som innefattas i detta 

komplettera och vilka är de i så fall? Hur ska samarbetet med lärarna fungera för att vi på 

bästa sätt ska komplettera varandra samt om fritidspedagogens kompetenser verkligen 

utnyttjas i detta samarbete?  Med dessa frågor som utgångspunkt och mina erfarenheter under 

mina VFU-perioder utformades detta arbete. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Arbetets övergripande syfte är att erhålla kunskap om hur fritidspedagogens uppdrag i 

skolsamverkan uppfattas av rektor, lärare och fritidspedagog själv, samt hur dessa 

uppfattningar påverkar skolsamverkan i praktiken. För att nå syftet kommer jag att använda 

mig av dessa forskningsfrågor: 

 

Hur ser fritidspedagogens arbetsbeskrivning ut i skolsamverkan på den aktuella skolan? 

 

Vad anser rektor, lärare och fritidspedagog att fritidspedagogen har för uppdrag/roll i 

klassrummet? 

 

Finns det motsättningar i synen på fritidspedagogens uppdrag mellan de olika 

yrkeskategorierna, vilka i så fall? 

 

Vilken relation finns mellan uppfattningar om skolsamverkan och det som faktiskt sker i 

praktiken? 

1.2 Centrala begrepp 
Fritidspedagog och lärare är två centrala begrepp i detta arbete. Fritidspedagog åsyftar den 

personal som arbetar i fritidshemmet och har för det ändamålet adekvat högskoleutbildning 

oavsett år för examen. Detta för att göra texten mer konsekvent och underlätta läsningen. 

Lärare är i detta arbete den som arbetar med elever i årskurs ett till årkurs tre och har en 

lärarutbildning på högskolan som motsvarar den som i dag kallas grundlärarutbildning med 

inriktning F-3. Den obligatoriska skoldagen syftar på den del av skoldagen då barnen har 

skolplikt. Skolsamverkan är ytterligare ett centralt begrepp som kommer att användas i detta 

arbete. Med skolsamverkan menas den samverkan som sker mellan lärare och fritidspedagog 

under den obligatoriska skoldagen. Ordet samverkan beskriver Calander på detta vis: 

”(…)arbetet baseras på en gemensam värdegrund, att det inte är avgränsat till enskilda 
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arbetsuppgifter utan arbetet som helhet är involverat, och att det kräver nära personliga 

relationer mellan de samverkande aktörerna” (Calander, 1999, s.30). Denna definition skildrar 

innebörden av ordet i detta arbete. 
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2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången följer en presentation av fritidshemmens historia, fritidspedagogens 

framväxt och förändringen av densammes uppdrag att behandlas, samt redogöra för vad 

tidigare forskning säger om fritidspedagogens uppdrag i skolsamverkan. 

2.1 Från arbetsstugan till dagens fritidshem 
Rohlin (2012) beskriver ett Sverige som under slutet av 1800-talet blev mer och mer 

industrialiserat. Många av dem som tidigare arbetat inom jordbruket sökte sig till städerna för 

en bättre inkomst och förhoppningar om ett bättre liv. Rohlin redogör för att många barn blev 

lämnade ensamma utan tillsyn medan föräldrarna arbetade långa dagar i fabriken. Barnen 

drog sysslolösa runt på gatorna och detta blev tillsynes ett stort problem för samhället. Detta 

kom att uppmärksammas av Anna Hierta Retzius och Fridtjuv Berg som blev initiativtagarna 

till arbetsstugan. Initiativtagarnas syfte med arbetsstugan var att fostra de fattiga barnen till 

goda arbetare och att få dem att gå till skolan (Rohlin, 2012). Arbetsstugorna var ofta belägna 

i anslutning till skolorna och det skedde ett samarbete dem emellan. Många vill mena att detta 

fenomen skulle vara föregångare till våra nuvarande fritidshem (Andersson, 2013; Rohlin, 

2012; Pihlgren, 2011) . 

 

Under 1930- och 40-talet var situationen för arbetarklassen fortfarande svår och behovet av 

tillsyn för deras barn var fortfarande hög. På grund av det uppror som nu startats mot det 

barnarbete som förekom i arbetsstugorna samt att barnen vistades där just på eftermiddagarna 

kom arbetsstugorna att kallas eftermiddagshem (Pihlgren, 2011). En annan förändring var att 

barnavårdsnämnden tog över tillsynen av eftermiddagshemmen från de tidigare lokala 

skolråden (Andersson, 2013).  

 

När allt fler kvinnor började arbeta under 1950- och 60-talet blev efterfrågan av offentlig 

barnomsorg allt större och under 60-talet etablerades det moderna fritidshemmet som erbjöd 

barnomsorg både före och efter skoldagen (Andersson, 2013).  

Under 1970-talet blev det fritidshemmets ansvar att erbjuda och samordna barns fria tid 

(Rohlin, 2012). Ett förslag om samarbete med skolan kom från riksdagen, men det skulle ta 

flera år innan detta blev verklighet (Andersson, 2013). 

 

Fritidshemmens framväxt under 1980-talet var stor. En helhetssyn där grundskola, fritidshem 

och förskola skulle bilda en helhet och en samverkan för att bidra till barns lärande och 

utveckling framhölls från olika håll (Andersson, 2013). Under 1990-talet tog Skolverket över 

den tillsyn som Socialstyrelsen tidigare hade haft av fritidshemmet som ett led i 

decentraliseringen, det vill säga kommunens övertagande av skolorna från staten. Under 

2000-talet påpekar Skolverket vid ett flertal tillfällen att kvalitén i fritidshemmen inte når upp 

till den standard som den borde (Andersson, 2013). Författaren menar också att trots att 

kvalitén sviktat så prioriterades inte resurser till fritidshemmet under hela 2000-talets första 

decennium.   

2.2 Fritidspedagogernas historiska bana 
I arbetsstugorna var det främst ideellt arbetande kvinnor samt hantverkare som ansvarade för 

verksamheten (Rohlin, 2012). Under 1930-talet när arbetsstugorna blev eftermiddagshem var 

det så kallade barnträdgårdslärarinnor, föregångarna till förskollärarna, som arbetade i 

verksamheten (Philgren, 2012). När efterfrågan på heldagsomsorg blev allt större blev det 
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aktuellt att införa en utbildning ”speciellt inriktad mot arbete med skolbarnens omsorg på 

fritiden” för att få personal med adekvat utbildning på rätt plats (Calander, 1999, s.24). 

 

Ett försöksprogram i syfte att utbilda fritidspedagoger utformades i Norrköping 1964. 

Utbildningen låg under förskoleseminariet, men flyttades 1966 över till yrkesskolan 

(Calander, 1999). År 1976 blev fritidspedagogutbildningen en tvåårig högskoleutbildning som 

kom att grundas på förskollärarutbildningen (Andersson, 2013, Calander, 1999).  

 

Det otydliga uppdraget och den diffusa yrkesrollen hos de verksamma fritidspedagogerna 

gjorde att de i början av 1980-talet själva försökte att utforma ett program som skulle göra det 

lättare att precisera sitt yrkesområde och sin yrkesroll. Detta lyckades föga då deras unika 

kunskaper samt specifika arbetsmetoder var svåra för dem att uttrycka (Andersson, 2013). 

 

Fritidspedagogernas korta historia, och det faktum att yrkeskåren under början av 1980-talet 

endast var cirka 7500 stycken gjorde att det blev förhållandevis enkelt att under 1990-talets 

integrering av fritidshemmen i skolan förändra fritidspedagogernas arbetsuppgifter 

(Andersson, 2013). Den samlade skoldagen innebar att om fritidspedagogen ville behålla en 

eventuell heltidstjänst innefattade det arbete under hela skoldagen (Andersson, 2013). Lärare 

och fritidspedagoger skulle nu arbeta sida vid sida i arbetslag och på så sätt komplettera 

varandra på ett sätt som skulle främja barnens utveckling och lärande. Detta för att tillgodose 

barnens behov av helhet, kontinuitet och trygghet på ett bättre sätt. (Pihlgren, 2011). 

2.3 Fritidspedagogens uppdrag  
Då begreppet fritids och fritidspedagog började användas först på 1960-talet samt att 

arbetsstugan och eftermiddagshemmens verksamhet förklarats tidigare i arbetet väljer jag att 

börja beskriva fritidspedagogens olika uppdrag från och med 60-talet.  

 

Enligt Andersson (2013) var fritidspedagogernas uppgift under 1960-talet att tillsammans 

med barnskötare få till stånd och utveckla verksamheten i det allt större antalet fritidshem. 

Andersson citerar Calander när hon pekar på hur fritidspedagogerna tolkade sitt uppdrag ”som 

ett led i välfärdsstatens ökande ansvar för medborgarnas väl och ve i allmänhet och barnens i 

synnerhet” (Andersson, 2013, s.15). Denna tolkning baserades på de målsättningar som fanns 

att läsa i socialtjänstlagen vilken inte utgjorde någon uttrycklig vägledning då den uppfattades 

väldigt allmän i sin karaktär. 

I mitten av 1970-talet beskrivs fritidspedagogen som en fritidens administratör (Calander, 

1999). Fritidspedagogen skulle komplettera det som skedde i skolan genom att erbjuda, 

planera, utveckla och samordna de aktiviteter barnen skulle syssla med på sin fritid. Det enda 

som förenade fritidshemmet och skolan var att de arbetade med samma barn. I och med det 

betänkande om skolans inre arbete (SIA) som lades fram i mitten av 70-talet kom 

rekreationstanken att omprövas och fritidspedagogerna uppfattade sitt uppdrag mer som 

barnomsorg än som fritidsverksamhet. Som ett led i denna dislokation börjar den pedagogiska 

tanken växa fram. Denna tanke förstärktes sedan genom att fritidspedagogutbildningen blev 

en del av lärarutbildningen (Calander, 1999). 

 

Rollen för fritidspedagogerna framstod under 1980-talet som väldigt otydlig (Andersson, 

2013). Under den samlade skoldagen sågs fritidspedagogens kompetens handla om 

rekreationstanken samt arbete ur ett socialpedagogiskt perspektiv (Calander, 1999). 

Författaren skriver att ”fritidspedagogen skall i huvudsak administrera och genomföra 

fritidsaktiviteter, samt arbeta med elevvårdande uppgifter” (Calander, 1999, s.27). 
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Under 1990-talet blev den samlade skoldagen ett faktum och fritidspedagogen kom att 

medverka i skolunderviningen (Andersson, 2013). Fritidspedagogens huvudsakliga uppgift 

blir nu att ”vara en länk mellan skolundervisningens teoretiska innehåll och dess praktiska 

tillämpning” (Calander, 1999, s.27). Fritidspedagogen ansågs också vara en tillgänglig 

yrkesgrupp som kunde rycka in som hjälplärare när individualiseringen i skola tilltog samt att 

man ansåg deras undervisningskompetens passade bra i praktiskt-estetiska ämnen (Calander, 

1999). 

 

Fritidspedagogerna fick 1998, när Skolverket tog över tillsynen av fritidshemmen från 

Socialstyrelsen, tre dokument att förhålla sig till: Skollagen som innehåller bestämmelser om 

fritidshemmets uppgifter, läroplanen för grundskolan som nu också anpassades för 

fritidshemmets verksamhet samt Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet (Andersson, 

2013). I det förarbete som kom att utgöra den nya ”läroplanen framhölls fritidspedagogens 

ansvar att utforma en lämplig helhet för fritidshemmets uppdrag i samverkan med 

förskoleklass och skola” (Andersson, 2013, s.14). 

 

Sammanfattningsvis visar detta på att fritidspedagogens yrkesroll varit under stor förändring 

över tid. Från rekreationstanken i eftermiddagshemmen där tillsyn, omsorg och fritid varit 

centrala delar till den pedagogiska arenan där omsorg förenat med målinriktat lärande varit de 

främsta ledorden (Calander, 1999).  Författaren menar vidare att: ”denna kluvenhet avspeglas 

i hur fritidspedagogerna själva betraktat sitt förhållande till skolan och lärarna vilket lever 

kvar i dagens totalintegrerade skola[…]” (Calander, 1999, s.27) 

2.4 Fritidspedagogens uppdrag under den obligatoriska skoldagen 
”Det finns ingen dokumentation av vad jag egentligen ska göra under skoldelen av dagen så 

det är ganska fritt för varje skola och arbetslag att bestämma” (Philgren, 2012, s.39). 

Precis som fritidspedagogen i Pihlgrens (2012) studie beskriver så finns det inget tydligt 

specificerat uppdrag för fritidspedagogen i styrdokumenten utan ledningen på skolan har 

friheten att organisera detta på sin skola. Detta bidrar till att det finns skillnader i utformning 

av fritidshemmen och uppdragen i olika kommuner (Pihlgren, 2012). 

 

Även i Anderssons (2013) avhandling kan läsas att det framgår, både av rektorer och av 

fritidspedagoger, att det är oklart vilken uppgift fritidspedagogerna ska tilldelas i 

skolsamverkan. 

  

Anderssons (2013) informanter beskriver att de i och med införandet av den samlade 

skoldagen fått avsevärt utökade arbetsområden och då speciellt under den obligatoriska 

skoldagen. Pihlgren (2012) menar att fritidspedagogerna många gånger känner att de tar på 

sig olika typer av roller under skoldagen, en i den obligatoriska skolverksamheten och en i 

fritidsverksamheten. Detta utmynnar i olika förhållningssätt till barnen beroende på vilken del 

av dagen det handlar om. 

Vidare menar Andersson (2013) att många av de fritidspedagoger hon har intervjuat har haft 

möjligheten att utifrån sina kunskapsområden påverka hur de nya arbetsuppgifternas upplägg 

ska utformas. För de flesta handlar arbetet under skoldagen om att på ett organiserat sätt, ofta 

i halvklass, lära och utveckla sociala färdigheter med olikartade undervisningsmetoder. Andra 

områden som också nämns när fritidspedagogerna får frågan vad de gör under skoldagen är 

planerad rastverksamhet, vara assistent till enskilda elever som har behov av särskilt stöd samt 

att vara en resurs som möjliggör att ha halvklassundervisning för läraren (Andersson, 2013).  

Andersson (2013) redogör för att det finns en uppfattning från fritidspedagogens håll att 

lärarna många gånger inte bryr sig om vad som sker under de halvklasstimmar som denne 
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ansvarar för. Dock vill läraren gärna att ha ett samarbete när det kommer till vad innehållet 

ska handla om. Det ska också tilläggas att många fritidspedagoger har en fortbildning i ett så 

kallat praktiskt-estetiskt ämne som till exempel bild eller idrott och då undervisar i detta ämne 

under skoldagen (Andersson, 2013). 

Att ställa upp och vara flexibel är fritidspedagogens vardag och något som tydligt kopplas till 

samarbetet med förskoleklass och skola. Att vara navet och kunna rycka in när lärare är sjuka 

är vanligt förkommande på de skolor som Andersson (2013) studerat. Denna flexibilitet kan 

dock medföra att fritidspedagogernas egentliga arbete, som för de flesta innefattar 

fritidshemsverksamheten, kommer i skymundan för att andra ska få möjligheter att utföra sitt 

arbete, något som fritidspedagogerna menar enbart gäller för sin yrkeskategori (Andersson 

2013). 

 

Att många fritidspedagoger känner sig splittrade av alla sina uppdrag och inhopp i olika 

barngrupper menar både Calander (1999) och Andersson (2013). De ökande arbetsuppgifterna 

under skoldagen medför att den planerade fritidsverksamheten blir lidande (Andersson 2013). 

 

Gunni Kärrby påpekar att det kan vara svårt för ”fritidspedagoger att frigöra sig från en 

schabloniserad bild av hur verksamheten i skolmiljö utformas” (Kärrby, 2000, s.138). Det 

finns med andra ord en stor risk att fritidspedagoger i skolsamverkan anpassar sin verksamhet 

efter hur läraren tolkar sitt uppdrag. Läraren är den som bestämmer och har makten över 

innehållet under den obligatoriska skoldagen vilket gör att fritidspedagogen blir lärare av 

skolans tradition (Kärrby, 2000). Författaren menar också i likhet med Andersson (2013) och 

Calander (1999) att många fritidspedagoger upplever att deras kompetens inte tas tillvara i 

skolsamverkan. I vissa fall upplever de också att de får en roll som utfyllnad samt det 

sammanhållande kittet i skolverksamheten då de får hoppa in och göra det som ingen annan 

har tid med (Kärrby, 2000). 

 

Det är av stor vikt att fritidspedagogerna ska kunna identifiera ett eget område inom skolans 

ram där deras specifika kompetens kan synliggöras för de andra i arbetslaget och på så sätt 

kunna ”värderas vid sidan av de övriga yrkesgruppernas kompetensområden” (Kärrby, 2000, 

s.140). Enlig Kärrby består fritidspedagogens specifika kompetens under den obligatoriska 

skoldagen av två delar: 

  
(1) att arbeta med grupprelationer och med barns övergripande sociala och allmänna utveckling 

eller, sammanfattat uttryckt som ofta används idag, den sociala kompetensen och (2) att arbeta i 

praktiska och konkreta sammanhang med barns lärande med utgångspunkt i det 

erfarenhetsbaserande lärandet.(Kärrby, 2000, s.140) 

2.5 Definitioner av samarbete och samverkan 
Orden samverkan och samarbete används ofta liktydigt (Calander, 1999). Författaren skiljer 

dock på ordens betydelse och menar att samarbete innebär: ”(…) betydelsen att aktörerna 

gemensamt arbetar för att lösa en avgränsad uppgift som inte kräver nära personliga relationer 

mellan dem” (Calander, 1999, s.30). Betydelsen av samverkan beskriver Calander följande: 

”(…)arbetet baseras på en gemensam värdegrund, att det inte är avgränsat till enskilda 

arbetsuppgifter utan arbetet som helhet är involverat, och att det kräver nära personliga 

relationer mellan de samverkande aktörerna” (Calander, 1999, s.30). Samverkan får således 

en djupare innebörd än samarbete. Inge Johansson menar att samarbete innebär: 

 
(…)en process som äger rum i och styrs av mönster och relationer. Samarbete innehåller någon 

form av inriktning mot gemensamma mål. Samarbete utgår från att det finns gemensamma 

intressen, såväl som formella som informella som kräver gemensamma insatser för att uppnås. 



7 

 

Samarbete är också något som kräver egen aktivitet och engagemang. Om någon i gruppen är 

passiv eller oengagerad försämrar detta samarbetets resultat dramatiskt.(Inge Johansson, 2010, 

s.94-95) 

 

Då Johanssons (2010) definition av samarbete och Calanders (1999) beskrivning av 

samverkan liknar varandra kommer Johanssons beskrivningar av samarbete att tolkas som 

samverkan i detta arbete. 

2.6 Arbetslag och samverkan 
I och med decentraliseringen av skolan och dess styrning blev samverkan och samarbete ett 

tydligt inslag (Calander, 1999). För många lärare blev detta en ny situation då de tidigare 

arbetat ensamma i sitt klassrum (Pihlgren, 2011). Reaktionerna blev många och osäkerheten 

stor då tryggheten i det gamla försvann. Det blev av stor vikt att inventera vilka vinster och 

förluster som detta med arbetslag medförde (Pihlgren, 2012). 

 

Enligt Calander förväntas samverkan i ett arbetslag leda till:” (…)pedagogisk utveckling i 

skolan och medföra att lärarnas professionalism stärks” (Calander, 1999, s.30). Fröman och 

Johansson i Pihlgrens publikation (2012) vill mena att arbetslaget ska ge möjligheter att öka 

bredden i sin kompetens samt att ett fungerande arbetslag tar tillvara på de olikheter som 

finns. Vidare talar författarna om den så kallade ”synergieffekten”, det vill säga att summan 

av helheten är större än summan av delarna. För att få till ett bra arbetslag gäller det för 

ledningen att hitta en grupp människor med komplementära kunskaper som alla jobbar för att 

nå gemensamma mål och förhållningssätt samt är införstådda med sitt ansvar i denna grupp 

(Calander, 1999). 

 

Många fritidspedagoger vittnar om att de tvingas bortprioritera sitt engagemang i skolan och 

på så sätt enbart utföra det som läraren har planerat åt dem (Brusling, Strömqvist, 2007). I 

likhet med Brusling och Strömqvist (2007) menar Pihlgren (2012) att tidsbrist är något som 

många arbetslag ser som en faktor till svårigheter att hitta ett gemensamt synsätt på lärande. 

Tidbristen beror i många fall på den stora förändringen som ständigt sker i skolan vilket ger 

de olika yrkesgrupperna nya och fler arbetsuppgifter. I stället för att fokusera på frågor som 

påverkar arbetslagets långsiktiga pedagogiska arbete måste akuta frågeställningar prioriteras 

och klaras upp (Pihlgren, 2012).  

 

Den gemensamma planeringstiden är viktig, dels för att reflektera och ha pedagogiska samtal, 

dels för att ventilera värderingar och förhållningssätt samt att lösa eventuella konflikter i 

arbetslaget (Pihlgren, 2012). När akuta frågeställningar ständigt tar plats på agendan vid de 

gemensamma planeringarna får medlemmarna i arbetslaget svårt att hitta strukturer för hur ett 

långsiktigt arbete kan se ut. Arbetslagen får således problem att kontrollera sin arbetsprocess 

och för att undvika total utmattning tvingas man till hård styrning av sitt arbete. Denna hårda 

styrning sker då på bekostnad av nytänkande och kreativitet (Pihlgren, 2012). Det gäller för 

arbetslagen att själva göra val och bedömningar av vilka uppgifter som bör prioriteras och 

vilka som bör läggas åt sidan för att arbetsprocessen ska syfta framåt samt att medlemmarna 

mår bra. Naturligtvis är det av vikt att även ledningen får ta del av arbetslagets svårigheter 

(Pihlgren, 2012).  

 

Vad utmärker då en god samverkanskultur? Johansson (2011) menar att detta innefattar att 

delta i de formella samverkansformerna så som planeringar och möten, men det handlar också 

om att samverka på ett informellt och personligt sätt. Samverkan blir då spontant och frivilligt 

och sker då i många situationer och sammanhang. I arbetslaget finns en kontinuitet som bidrar 

till trygghet och inställmingen präglas av en strävan efter gemensamma förhållningssätt och 
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en gemensam pedagogisk grundsyn. God samverkan bygger också på öppenhet, konstruktiv 

kritisk reflektion över det pedagogiska arbetet och vad som kan göras för att förbättra dess 

innehåll (Johansson, 2011). 

2.7 Vad säger styrdokumenten? 
Skollagen(SFS 2010:800) är det främsta styrdokumentet fritidshemmet har att förhålla sig till. 

Verksamheten omfattas av de bestämmelser som finns i kapitel 1 – 6 i skollagen samt att 

fritidshemmet regleras särskilt i kapitel 14 (Skolverket, 2014). I kapitel 14 under paragraf två 

kan man läsa detta om utbildningens syfte:  

 
”Fritidshemmet kompletterar utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

Fritidshemmet ska 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 främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”(SFS 2010:800, 127). 

 

Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för fritidshemmets 

verksamhet. Enligt regeringen ska tillämpliga delar i läroplanen gälla för fritidshemmet. 

Läroplanen är indelad i tre delar; Skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav (Skolverket, 

2014). I skolans värdegrund och uppdrag står bland annat:  

 
”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”(Skolverket, 

2011, s.17) 

 

Läroplanens Övergripande mål och riktlinjer, som beskrivs i Skolverket (2014), behandlar 

områden som, i de flesta avseenden, är lika relevanta för verksamheten i fritidshemmet som i 

förskoleklass och skolan. I enlighet med de syften som skollagen anger för fritidshemmet är 

Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Övergång och samverkan 

samt Skolan och omvärlden i läroplanens andra del i stor utsträckning också blir relevant för 

fritidshemmet. Dock är texterna språkligt utformade med utgångspunkt i skolans verksamhet. 

Detta medför att personalen i fritidshemmet behöver se över på vilket sätt detta kan bli 

relevant för fritidshemmets verksamhet. 

 

Del tre och tillika den som omfattar kursplaner riktar sig direkt till grundskolan och innehåller 

just kursplaner för grundskolans olika ämnen. Kursplanerna bygger på kunskapsmålen som 

finns under rubriken Kunskaper i andra delen av läroplanen.  Då fritidshemmet ska stimulera 

elevernas lärande kan det vara av stort värde för personalen i fritidshemmet att ha kunskap om 

innehållet i kursplanerna (Skolverket, 2014). 

 

Ett ytterligare styrdokument som de som arbetar inom fritidshem har att förhålla sig till är 

Allmänna råd med kommentarer för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2014). De allmänna 

råden är ett stöd som kan användas vid tillämpningen av bestämmelser som rör 

utvecklingsområden vilka identifierats vid utvärderingar och granskningar av verksamheten i 

fritidshemmet. Dessa råd bör ses som ett komplement till skollagen och läroplaner och är inte 

heltäckande för fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2014). 
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3. Metod 
I denna del beskrivs och motiveras de metoder jag har valt för datainsamling och bearbetning 

av denna. Detta kommer att göras genom en presentation av urval, deltagande informanter, 

genomförande och analysmetod, samt en redovisning av forskningsetiska principer. Slutligen 

kommer tillförlitligheten av studien behandlas. 

 

Detta arbete baseras på en fallstudie, det vill säga en studie där få objekt studeras utifrån ett 

flertal metoder (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2011). Syftet med en fallstudie är att få en 

djupare kunskap om ett eller ett fåtal fall (Johansson & Svedner, 2010). 

3.1 Insamling av data 
Det empiriska material som används i arbetet är insamlat genom kvalitativa intervjuer med 

fritidspedagog, lärare samt rektor som alla är verksamma på en och samma skola. Även 

löpande observationer av fritidspedagogens roll/uppdrag under skolsamverkan har gjorts 

under två dagar för att samla in mer empiriskt material.  

Valet av kvalitativa intervjuer som metod gjordes för att få en djupare och eventuellt friare 

bild av vad informanterna anser vara fritidspedagogens roll i skolsamverkan. Kvale (1997) 

menar att:  
 

I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem 

uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, får reda på uppfattningar om den egna 

arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och förhoppningar. (Kvale, 1997, s.9) 

 

Intervjuerna kan även ses som semistrukturerade då svaren ses som öppna (Kvale, 1997). En 

intervjuguide utformades som omfattade de ämnen som skulle klarläggas, samt ett antal 

frågeområden som formades utifrån vilken av informanterna som skulle intervjuas. Denna 

intervjuguide användes som stöd för att få en struktur i samtalet samt att föra det framåt. 

Intervjuerna spelades in i syfte att inte förlora viktig information som kan glömmas bort om 

enbart minnet ska användas. Intervjuaren kan dessutom vara mer fokuserad på ämnet och 

dynamiken i intervjun (Kvale, 1997) än vad som skulle vara möjligt om det enbart fördes 

anteckningar.  

 

Valet av observationer gjordes utifrån att ge mer empiriskt material för att besvara 

forskningsfrågan vilken relation det finns mellan uppfattningar om skolsamverkan och det 

som faktiskt sker i praktiken. 

Användandet av löpande observationer gjordes utifrån att tanken med observationen var att 

under alla tillfällen studera ett visst skeende (Johansson & Svedner, 2010). Det fanns en 

frågeställning i mitt observationsprotokoll som under hela observationstiden skulle besvaras. 

Frågeställningen hade utarbetats utifrån den vetskapen att forskningsfrågorna med stor 

sannolikhet inte helt kunde besvaras av de frågeområden som fanns i intervjuguiden och 

därför måste kompletteras med observation. I min roll som observatör valdes, i enlighet med 

Björndals (2009) modell för olika typer av observation, en hög grad av öppenhet men en låg 

grad av delaktighet.  

För att få ett godkännande att utföra min fallstudie kontaktades först rektorn på skolan via 

telefon. När ett godkännande gavs skickades ett följebrev (se bilaga 1) till de tilltänka 

informanterna via e-mail där information om syfte och tillvägagångsätt med arbetet 

presenterades samt att informanterna gick under konfidentialitetskravet (se avsnittet etiska 

riktlinjer). I följebrevet fanns också information om den vecka som var tilltänkt som start för 

mina intervjuer, samt att informanterna gavs frihet att bestämma dag och tid som passade 
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dem. Alla tilltänka informanter var villiga att delta och tider för intervjuer fastställdes 

samtliga via sms, utom en som bestämdes via e-mail. 

Samtliga intervjuer med lärare och fritidspedagog gjordes på den utvalda skolan och i lokaler 

som för tillfället var fria från elever eller personal. Intervjun med rektorn skedde på dennes 

kontor i en annan del av skolan. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter. Under min 

intervju med fritidspedagogen bestämdes en passande tid för observation. 

Under två dagar, vilket motsvarade ungefär tio timmar, utfördes observationer av vad 

fritidspedagogen hade för roll i skolsamverkan. Ett observationsschema (se bilaga 3) hade 

utformats där anteckningar fördes av vad som uppmärksammades. 

3.2 Urval 
Informanterna som i denna studie bildar den representativa urvalsgruppen består av en rektor, 

en fritidspedagog och två lärare, som alla arbetar på samma skola och som för mig är kända 

sedan tidigare. Fritidspedagogen samt de två lärarna ingår i ett arbetslag som ansvarar för en 

och samma klass under skolsamverkan. Informanterna som deltar i studien är representativa 

individer för de olika yrkeskategorierna och blir på så sätt också analysenheter för studien 

(Johansson & Svedner, 2010). Alla informanterna har deltagit i de kvalitativa intervjuerna. 

Under observationstillfällena har lärarna varit en del av sammanhanget, men enbart 

fritidspedagogens göromål har varit det som observerats. De lärare samt den fritidspedagog 

som deltagit har alla en högskoleutbildning för sitt nuvarande yrke. 

 

Här beskrivs informanterna med fiktiva namn. Namnen har en begynnelsebokstav som syftar 

till den yrkesroll vederbörande har: 

 

Rebecca, har arbetat som rektor sedan 1998 och har tidigare erfarenhet som förskollärare och 

lärare. 

 

Lilly, har jobbat som lärare sedan sin grundskollärarexamen 2003. Har jobbat på denna skola 

sedan augusti 2015. 

 

Lena, är utbildad förskollärare och lärare med examensår 1991 respektive 2006. Jobbar nu 

som resurs på skolan 50 procent.  

 

Frida, är utbildad fritidspedagog sedan 1995 och har jobbat på denna skola sedan 2001. 

3.3 Databearbetning och analys 
Alla intervjuer har transkriberats ordagrant och sedan gjordes ett schema med olika färgkoder 

för de olika frågorna och svaren för att få fram de mest informativa svaren för att besvara 

mina forskningsfrågor i analys och resultatdelen. Detta kan relateras till det som Johansson 

och Svedner (2010) menar är att finna en struktur i orelaterad fakta. 

För att komma fram till hur de representativa individerna, det vill säga rektor, lärare och 

fritidspedagog uppfattar fritidspedagogens uppdrag i skolsamverkan och i klassrummet, har 

resultaten kategoriserats utifrån de två första forskningsfrågorna. Dessa sammanfattar de svar 

som informanterna gett. För att få en tydlig bild av vilka uppfattningar som framkommit som 

särskilt viktiga utformades en tabell som svar på forskningsfråga två. I tabellen framgår vilken 

yrkeskategori som står för vilken uppfattning vilket Johansson och Svedner (2010) påtalar är 

en bra metod för att få en överskådlig och begriplig helhetsbild av uppfattningarna. Utifrån 

dessa två frågors resultat kunde fem utmärkande aspekter som är av vikt för fritidspedagogens 

roll i skolsamverkan analyseras. De data som samlades in under observationstillfällena 

jämfördes med de sagda uppfattningar som informanterna hade om fritidspedagogens 

uppdrag, något som Johansson och Svedner (2010) menar kan leda till utömmande resultat. 
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Detta kunde sedan bidra till analysen i avsnittet ”Analys av uppfattningar om skolsamverkan 

och det som faktiskt sker i praktiken” och således svara på den sista forskningsfrågan. 

Analyserna har också gjorts i relation till tidigare forskning och för ämnet relevant litteratur. 

3.4 Tillförlitlighet 
Att mäta reliabiliteten, det vill säga noggrannheten vid mätning, i ett examensarbete är sällan 

möjligt (Johanson & Svedner, 2010). Vidare menar författarna att reliabiliteten i stort sett 

aldrig är perfekt då olika faktorer såsom att olika frågor ställs vid intervjuer, olika tolkningar 

av situationer vid observationer eller att någon stör vid en intervju förekommer.  

Intervjuer och observationer har endast utförts av mig själv. Detta bidrar till att de 

genomfördes på ungefärligt likvärdigt sätt, vilket medför ökad tillförlitlighet. Ytterligare en 

aspekt som talar för en god tillförlitlighet är den tydliga beskrivningen av metoden. I 

resultatdelen redovisas också citat från de intervjuer som gjorts, samt utdrag från de utförda 

observationerna. Det faktum att jag ensam läst, tolkat och bearbetat empirin kan öka risken 

för partiskhet och därmed en minskad tillförlitlighet. 

3.5 Etiska riktlinjer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör forskare överväga om resultatet av den tänkta studien kan 

medföra negativa konsekvenser för de informanter som deltar. Även Johansson och Svedner 

(2010) menar att studien som görs bör bygga på respekt för de informanter som deltar samt att 

de inte får bli förda bakom ljuset när det kommer till arbetets syfte. Allt detta har jag tagit 

hänsyn till och har under hela arbetet haft Vetenskapsrådets fyra principer i åtanke: 

 

1. Informationskravet – de berörda informanterna ska informeras om studiens syfte och 

vad deras uppgift är i studien samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst. 

2. Samtyckeskravet – de berörda informanterna ska lämna sitt samtycke till att delta i 

studien. 

3. Konfidentialitetskravet – den information och de informanter som deltar i studien ska 

behandlas och avidentifieras så att ingen utomstående ska kunna röja deras identitet. 

4. Nyttjandekravet – alla uppgifter som samlas in används enbart i denna studie. 

 

Information om etiska riktlinjer fanns med i det följebrev jag skickade ut till mina informanter 

samt att jag innan både intervju och observationer försäkrade mig om att de godkände att 

samtalet spelades in samt upplyste om att inspelningen skulle komma att raderas när arbetet 

var klart. De etiska riktlinjerna har under hela arbetets gång varit något jag tagit i beaktande. 

 

 



12 

 

4. Resultat  

4.1 Hur ser fritidspedagogens arbetsbeskrivning ut i skolsamverkan? 

4.1.1 Enligt rektor 
Rektorn på skolan menar att arbetsbeskrivningen för fritidspedagogen i skolsamverkan finns 

skrivet i styrdokumenten och tillägger att hon vet att dessa förhoppningsvis kommer att 

förtydligas ytterligare. Vidare påpekar hon att dessa styrdokument kan tolkas olika, men att 

det är samspel och att komplettera varandra i skolsamverkan som är viktigt: 

 
(…)jag tolkar den nog som jag vill lite grann utifrån kompetenser och behov just i den klassen(…) 

det är samspelet alltså mellan både lärare och fritidspedagog, och är man samspelt så är det ju 

en fantastisk kombination kan jag tycka, där man kan komplettera varandra.(Rebecca) 

 

På frågan om vad hon menar med att komplettera varandra blir svaret att fritidspedagogen ska 

svara för att det sociala samspelet ska fungera i klassen samt att hon ska vara steget före och 

genom observationer av klassen kunna se om det finns utanförskap och så vidare. Detta ska 

sedan i samspel och planering med läraren kommuniceras och hittas lösningar på: 

 
(…)Ser du att... hur ska vi kitta ihop den här klassen eller hur ska vi... märker du att... jag har 

märkt det här när jag har observerat att det alltid är två stycken som är utanför... ja 

men...(Rebecca) 

 

Det anställningsavtal som fritidspedagogen har innefattar enbart att denne har semestertjänst 

samt vilka timmar tjänstgöringen handlar om, i detta fall 40 timmar. Det finns inga riktlinjer 

för hur många timmars pedagogisk planering eller arbetslagsträffar som tjänsten innefattar 

utan det handlar om behov, kompetens och ansvarsuppdrag menar Rebecca. När frågan ställs 

om inte uppdraget borde preciseras mer i anställningsavtalet så är svaret lite tvetydigt: 

 
Alltså både och. Det är ju professionen, alltså du har ju i din utbildning(…) fått den professionen 

så att du borde liksom veta vad är det jag ska göra. Jag kan vara lite emot att det blir väldigt, 

väldigt detaljstyrt(…) då kan man måla in sig i ett hörn tillslut, det här står inte alltså då gör jag 

det inte... nä men hallå, du ska ju se helheten(…) samtidigt som jag kan tycka ibland att det borde 

vara lite med du, du, dutt (hon visar uppdelning med händerna).(Rebecca) 

 

När Rebecca berättar hur hon uppfattar fritidspedagogens uppdrag enlig styrdokumenten 

menar hon att om fritidspedagogen har en utbildning där hen har behörighet att undervisa och 

ge betyg i ett ämne så är det ingen tvekan om att det är undervisning som är dennes uppdrag: 
 

Jo men då menar jag att... då... då har du en annan tyngd bakom... då får du göra skriftliga 

omdömen, då får du ju, då har du ju legitimitet för det om man säger så, enligt 

styrdokumenten.(Rebecca) 

 

Har man som fritidspedagog inte behörighet att sätta betyg och undervisa i ett specifikt ämne 

så menar Rebecca att fritidspedagogen borde ha den kompetens och erfarenheten så hen vet 

riktningen av den undervisning som hen ska bidra med. Den får gärna ske under lekfulla 

former och innehålla praktiska saker som lekar och arbete med händerna säger Rebecca och 

tillägger: ”(…)för det är liksom kärnan i fritids eller har varit traditionellt iallafall.” 
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4.1.2 Enligt lärare 
Även lärarna menar att skolsamverkan mellan fritidspedagoger och lärare handlar om att 

komplettera varandra samt att utnyttja varandras styrkor på bästa sätt. Även detta med att se 

helheten är något som Lilly påpekar: ”(…)och att det liksom hänger samman lite 

grann...(...)allas barn lite sådär.” 

 

Lena, som har varit borta från skolvärlden under några år, känner sig lite vilsen när det 

kommer till uppdragen, men säger sen att det är otydligt och att det är skillnader skolor 

emellan. Hon menar också att det är de starka personerna som styr vilket uppdrag man får 

samt att det har stor betydelse vilken fritidspedagog och lärare som samverkar: 

 
(...)indirekta ledare kan ha minst lika stor inverkan som ... den som faktiskt... alltså som rektorn… 

för att det kan, det är väldigt mycket som kan ske bakom kulisserna så att... ja... som styr så där… 

det är väl det jag tycka efter alla de här åren...(Lena) 

 

(…)vilket gör att det kan skilja väldigt mycket både om man säger fritidspedagog... och vem som 

är lärare... alltså vilka som samarbetar helt enkelt, kan göra att det är jättestor skillnad.(Lena) 

 

Ingen av lärarna har någon inblick i vad fritidspedagogens uppdrag är i skolsamverkan enligt 

styrdokumenten: ”Bra fråga... pass!” säger Lilly. ”Har inte läst dem, kommer inte ihåg dem” 

säger Lena. 

 

Lena menar återigen att hennes avbrott från läraryrket har medfört att hon inte har så stor 

kunskap runt lgr11 som hon egentligen borde och vill. Hon tycker att det är väldigt intressant 

och viktigt att lyfta frågor som handlar om att tydliggöra vad yrkesrollerna i arbetslaget ska 

innebära. Lena ger ett exempel som hon upplevde på en tidigare arbetsplats: 

 
(…)vi satte oss ner i arbetslaget och tydliggjorde alltså det här var, vad ska man säga, det var så, 

det var så renade för vårt arbetslag att det här förväntar jag mig av dig och det här anser jag 

vara mitt uppdrag(…) vi satt alla i arbetslaget och var så här brutalt ärliga, jag anser att mitt 

uppdrag som grundskollärare är det här och det här och det här.(…)du anser att ditt uppdrag är 

det här som fritidspedagog. Jag förväntar mig... alltså det här tror jag är ditt uppdrag(…)(Lena) 

 

Ingen av lärarna har heller tagit del av någon specifik arbetsbeskrivning där det skulle vara 

uttalat vad fritidspedagogen skulle ha för uppgift eller roll i klassrummet: 

 
Ehh, ingen har berättat särskilt mycket, det där är någonting som jag känner som att det har lite 

så där outtalat bara att fritidspedagogen är med och så försöker man hjälpas åt lite sådär och det 

är ingenting klart. (Lilly) 

 
Jag har inte läst något papper, jag har inte fått något papper där det, det din fritidspedagog ska 

göra det här eller får göra det här eller uppdraget är det här(…) (Lilly) 

 

Lilly menar att de försöker att hitta varandras styrkor, men att de kanske skulle bli bättre på 

att utnyttja styrkorna i skolsamverkan. 

4.1.3 Enligt fritidspedagogen 
Frida får fundera en bra stund innan hon svarar hur hon uppfattar uppdraget men säger tillslut 

att uppdraget handlar om att se barnens lärande under hela dagen och eftersom personalen på 

skolan har olika utbildningar och olika syn på lärande så har man även fått olika verktyg att ta 

till för att just lära barnen. Vidare säger Frida att hon uppfattar att hennes huvuduppdrag 

handlar om det sociala lärandet: 
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Jo men alltså sociala spelregler, för det är ju viktigt för att kunna lära sig(…) samspela mellan 

olika individer(…) det är ju många som kan läsa och skriva men inte kan samarbeta med andra. 

(Frida) 

 

Hon upprepar igen att uppdraget i skolsamverkan handlar om att ge barnen en helhet av 

lärandet under hela dagen och drar en parallell mellan fritidsverksamheten och 

klassrumssituationen när det kommer till den sociala aspekten: 

 
(…)på fritids lär man sig ju mycket av det sociala, att kunna ge och ta å att vara med andra och 

förstå vad som händer(...)när det inte blir rätt, varför blir det inte rätt, och sen under dagen, det 

händer ju mycket under dagen också, i ett klassrum, varför inte gå och vara egocentrisk utan man 

måste kunna vara empatisk. (Frida) 

 

När det kommer till vad som står i styrdokumenten om fritidspedagogens uppdrag samt hur de 

ska tolkas blir Frida lite frågande och säger att hon inte gått in på djupet om vad 

styrdokumenten menar är fritidspedagogens uppdrag i skolsamverkan. Hon menar att texterna 

i styrdokumenten är fria för tolkning: 

 
(…)utan det står väl bara att man ska samverka och hur det ska gå till det får man göra en egen 

tolkning känns det som, känns inte som att det finns någon rak beskrivning på hur det ska gå till 

utan det(...)vad man själv ställer upp på(…)eller vad chefen ställer för krav på en. (Frida) 

 

Precis som Rebecca bekräftade i intervjun så menar Frida att en skriftlig arbetsbeskrivning för 

henne som fritidspedagog inte finns, men att den muntliga beskrivningen innefattar ett flertal 

områden: 
 

Ibland låter det som man ska vara resurs i klassen, och då är det ju olika hur den 

resurssituationen, ibland så ska man vara med nått barn, plocka ut den när den inte orkar eller 

plocka in den om det går eller vara inne men se till att dagen fungerar för det barnet. Och ibland 

så är det att man ska dela och ha halva gruppen… och ibland ska man bara finnas till som 

hjälplärare(…). (Frida) 

 

Ibland handlar uppdraget också om att fritidspedagogen ska vara mer involverad i den 

undervisning som är planerad för klassen. Det kan röra sig om teman som rymden eller Alfred 

Nobel och då, menar Frida, får hon vara en del i den planering som finns i anknytning till det 

specifika temat och komma med förslag hur hon kan bidra med sin kunskap. På så sätt får hon 

en större överblick av vad som kommer att ske i klassrummet, vilket i dagsläget inte tillhör 

vanligheterna då den gemensamma planeringstiden inte finns: 

 
(…)nu i år så tycker jag vi har haft väldigt lite planering, gemensam planering med den jag ska 

jobba med så att jag går bara in som ett blankt blad på morgonen så ser jag vad som händer. 

(Frida) 

 

Ett av Fridas uppdrag i skolsamverkan är att ha huvudansvaret för den klass hon jobbar i en 

dag i veckan då klassens lärare (Lilly) har tjänstledigt, ett uppdrag som Frida har fått utifrån 

att rektorn anser att hon är den som känner klassen bäst och är en trygghet för gruppen. Själv 

tycker hon inte att det är en optimal lösning och har även sagt ifrån till rektorn: 

 
(…)ibland när jag har protesterat och tycker att jag inte bör ta visst ansvar så har jag fått det 

ändå eftersom jag känner barnen eller känner gruppen så ska jag göra vissa saker, vilket jag inte 

tycker, alltså som jag tycker är mer lärararbete. (Frida) 
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Som nämndes tidigare har Frida ett muntligt uppdrag att vara en trygghet för klassen, men vad 

denna trygghet ska innebära vet hon inte riktigt mer än att klassen fått nya lärare (Lilly och 

Lena) inför detta läsår och att hon på så sätt känner klassen bäst. I klassen finns också, som 

Frida själv uttrycker det, många orosmoment som hela tiden måste stävjas för att få ett 

arbetsklimat som går att jobba i. Detta kanske är det som menas med att vara en trygghet för 

klassen, att vara den som hjälper till att få en lugnare klass. 

4.1.4 Sammanfattning 
Rektor på skolan ser gärna att styrdokumenten förtydligas samt att texterna i dem idag är fria 

för tolkning. Hon menar dock att de handlar om att lärare och fritidspedagoger ska ha samspel 

och samverkan samt att de ska komplettera varandra. Vidare påtalar hon att det inte finns 

några nedskrivna arbetsbeskrivningar om vad som ska vara fritidspedagogens roll under 

samverkan. Hon lyfter dock det sociala samspelet, lek och skapande som områden 

fritidspedagogen kan bidra med. Rektor anser också att fritidspedagogen själv bör ha en 

uppfattning om vad denna ska eller kan bidra med i skolsamverkan. Finns det en behörighet 

att undervisa i ett ämne är detta fritidspedagogens roll i skolsamverkan. 

 

Precis som rektor anser lärarna att det handlar om att komplettera varandra och utnyttja 

varandras styrkor i skolsamverkan. Fritidspedagogens uppdrag enligt styrdokumenten har de 

liten kunskap om men uppfattar detta som otydligt. Även uppfattningen om att uppdraget kan 

skilja beroende på vilka som arbetar tillsammans finns hos en av lärarna, samt att ”det är de 

starka personligheterna som styr” vad uppdraget för fritidspedagogen handlar om. Det är av 

vikt, tycker lärarna, att tydliggöra arbetsrollerna samt att bli bättre på att utnyttja varandras 

styrkor. 

 

Fritidspedagogens uppfattning av hennes uppdrag handlar om det sociala lärandet och att se 

barnens lärande under hela dagen. Hon uppfattar, i likhet med både rektor och lärare, att 

styrdokumenten är fria för tolkning, men säger också att hon inte har studerat närmare vad de 

har att säga om hennes uppdrag i skolsamverkan. Att det inte finns några skriftliga avtal vad 

som skulle vara hennes roll i skolsamverkan på denna skola är något hon bekräftar. Men hon 

menar att det finns muntliga. Att vara resurs för enskilda elever samt att vara hjälplärare är 

några exempel. Som situationen ser ut på skolan för tillfället har fritidspedagogen liten 

överblick i vad som är planerat av läraren. Detta beror på brist av planeringstillfällen. 

4.2 Vad anser rektor, lärare och fritidspedagog att fritidspedagogen har för 
uppdrag/roll i klassrummet? 
Som en avgränsning av fritidspedagogens uppdrag under skolsamverkan har denna fråga för 

avsikt att ge en uppfattning om vad fritidpedagogen har för roll i klassrummet.  

4.2.1 Rektor 
Rebecca menar att fritidspedagogens uppdrag styrs lite av vad denna arbetar med för lärare 

och hur samspelet dem emellan fungerar och vad lärare och fritidspedagoger har för syn på 

uppdraget. Det kan handla om, menar Rebecca, att en del lärare vill ha hela läraruppdraget till 

sitt eget och då blir fritidspedagogens uppgift att vara klassrumsmedhjälpare. Att vara 

klassrumsmedhjälpare kan också vara något fritidspedagogen väljer själv då hen anser sig inte 

ha rätt utbildning för ”katederundervisning”: ”(…)jag vill inte ha lektion utan jag vill bara 

finnas här på, ja som stöd och, ja, som resurs” (Rebecca). 

 

Återigen pekar Rebecca på att om fritidspedagogen har behörighet att undervisa i ett ämne så 

är det just det hen ska göra: ”(…)har man behörighet då är det ingen tvekan” (Rebecca). 
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Har inte fritidspedagogen behörighet så finns det ändå möjlighet att ansvara för 

undervisningen om fritidspedagogen vill. Detta är något som läraren och fritidspedagogen får 

styra över och planera på sin gemensamma planering. Det som då skulle vara 

fritidspedagogens roll är att ansvara för den lite mer praktiska undervisningen: 

 
(…)att man håller på med att mäta deciliter och liter, göra praktiska saker göra mindre grupper, 

man delar klassen, man har en… den praktiska sidan. Eller när man går ut på rast göra, tänka 

till, ja men (…)hur kan koppla ihop det här mot uppdraget eller mot det vi håller på med tematiskt 

just nu eller och likadant på fritids för det ska… lärandet fortsätter ju. (Rebecca) 

 

Rebecca är också rektor för en mindre skola än den som för detta arbete är utvald och vid en 

jämförelse av skolsamvekan på båda skolorna så finns det en del saker som skiljer dem åt. På 

den mindre skolan är fritidspedagogerna mer involverade i helheten och inte enbart som 

klassrumsmedhjälpare. Varför det är så är något Rebecca har funderat kring: 

 
(…)och det har jag liksom funderat på ganska mycket själv också. Jag vet inte om en förklaring är 

att det är en mindre skola så att man måste, måste hjälpa varandra mer, nämen alltså måste, och 

man blir insatt i jobbet på ett annat sätt för att du, ja, man, det är vi. (Rebecca) 

 

När frågan ställs vad fritidspedagogens spetskompetens är och vad dennes uppgift bör vara i 

klassrummet svarar Rebecca: ”socialt samspel, konflikthantering, se hur gruppen 

fungerar(…)tänka framåt, koppla ihop(…)” (Rebecca). 

 

Hon påpekar vikten av att fritidspedagogen ser eleverna under hela dagen och då har en bild 

av hur eleven fungerar i andra sammanhang än i klassrummet, något som borde ses som en 

stor resurs och kunskap: 

 
(…)Ofta kan man vara på ett sätt under skoldagen och på ett annat sätt under fritiden och att få, 

fram det, pusha fram det, att jag vet att du kan det här, det här som du kan så bra kan du, ja vad 

det nu kan vara(…)Man ser helheten på ett annat sätt och kan använda sig av den(…) (Rebecca) 

 

Föräldrakontakten är också en aspekt som Rebecca anser att fritidspedagogen har stor inblick 

i och kunskap om. Barnen lämnas och hämtas just på fritids så den dagliga föräldrakontakten 

sker oftast med den personal som arbetar på fritids. Det blir på ett annorlunda sätt än för 

lärarna menar Rebecca och det bör tas tillvara: 

 
(…)sen tänker jag också föräldrakontakten på ett helt annat sätt(…)För det är inte ovanligt heller 

att man som förälder vill ha med, vid ett samtal till exempel vill ha med fritidspedagogen som ser 

barnet hela dagen och kanske har känt barnet längst(…) (Rebecca) 

 

Rebeccas beskrivning av vad som är fritidspedagogens roll i klassrummet på just denna skola 

är att fritidspedagogen är knuten till en specifik klass men att det kan finnas tillfällen, till 

exempel när någon är sjuk, då hen får vara behjälplig i någon annan klass. Rebecca menar att 

bild är ett ämne som fritidspedagogen ofta ansvarar för, detta trots att det saknas behörighet 

att ge betyg eller omdömen i ämnet. I övrigt handlar det om att vara en resurs eller en 

medhjälpare i klassrummet: 

 
(…)annars så är man en del i klassrummet och ibland har man gjort upp att jag går till OÄ- 

rummet med fyra barn och gör det här när det är svenska eller tvärt om att det är läraren som går 

och jag är kvar i klassen. (Rebecca) 

 



17 

 

Fritidspedagogen bör ha en inblick i vad läraren har planerat ska ske i klassrummet för att de 

båda ska kunna sträva efter samma mål när det kommer till vad eleverna ska lära menar 

Rebecca. På så sätt kan fritidspedagogen hjälpa eleverna som på ett eller annat sätt stöter på 

problem, samt att hjälpa dem framåt. 

 

Åter igen uttrycks vikten av att lärare och fritidspedagoger samspelar och kommer överens 

om vilka roller eller vilka uppgifter som man ska ha i klassrummet: ”Ja, i den bästa av världar 

och man har hunnit prata om vad det är då när jag är inne i 3A, vad är mitt uppdrag då?” 

(Rebecca) 

 

 Som situationen är nu så fungerar kommunikationen och samspelet väldigt olika i klasserna 

på skolan. Rebecca menar också att det är hennes uppdrag som rektor att ha inblick i detta, 

något som hon i dagsläget inte riktigt har: 

 
(…) ja det ser väldigt olika ut faktiskt och där skulle jag vilja säga beroende på hur långt man har 

hunnit själv, kommit själv i samspelet och i den bästa av världar så ska ju jag vara den som har 

stenkoll på hur det ser ut i varenda klass. Men jag har det bara schematiskt, det jag tror och ser 

och det kan se så olika ut. (Rebecca) 

4.2.2 Lärare 
Lilly uttrycker en stor tacksamhet att hon får arbeta tillsammans med en fritidspedagog i 

klassen. Hon menar att eleverna skulle få vänta betydligt längre på hjälp om inte Frida hade 

funnits tillhands. Vad barnen kan roa sig med under rasterna ser Lilly som en spetskompetens 

som fritidspedagogen har och menar att rastaktiviteter skulle vara något som gynnade 

eleverna på skolan: 

 
(…)jag menar en fritidspedagog kanske har mer kunskap om vad man kan göra, vad kan man 

hitta på för skoj ute på rasterna, för det är ju jättemånga som bara driver runt och gör 

ingenting(…)att det fanns lite rastaktiviteter och sånt det är ju jättekul.(Lilly) 

 

Gruppgemenskap och gruppövningar är också något som Lilly menar hör till 

fritidspedagogens spetskompetenser. Kring skolsamverkan påpekar Lilly att Fridas roll blir att 

vara en trygghet för barnen då hon känner dem bäst, samt att hon är en länk mellan skola och 

fritids för de barn som går på fritidshemmet: 

 
(…)ja såna där saker som liksom, binda ihop allt på nått vis och sen en person som varit med 

länge(…)de hade en annan fröken i ettan å en ny fröken i tvåan så är det ju extra viktigt med en 

person som känner dem(…). (Lilly) 

 
(…)och då kan det vara många som så här: "Hej Frida! Du jag ska inte vara på fritids idag... ja 

då har de fått lasta liksom av sig det, det de skulle meddela. De kanske inte ha varit på fritids på 

morgonen. (Lilly) 

 

Lena ger uttryck för en friare typ av lärande och lärande genom lek när hon får frågan vad 

fritidspedagogens roll är i klassrummet. Även det informella lärandet ser hon som en 

spetskompetens som tillskrivs fritidspedagogen. Vid påpekan att frågan ställs utifrån vad 

fritidspedagogen bör ha för roll under den obligatoriska skoldagen blir svaret lite annorlunda: 
 

Där blir det en annan sak... för där kan jag tycka det är inte juste... alltså antingen så då ska det 

ju och då ska det ju vara klart med förutsättningar eller ansvarsuppgifter eller är det OK att man 

kanske har det där då men jag har inget ansvar för det eller att… ehh… jag tänker som jag 
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jobbade förut, hon som var fp där jag var fantastisk duktig på bild, så det var liksom klockrent, 

eller alltså bild, skapande liksom alla de delarna. (Lena) 

 

Vidare menar Lena att det är bra att fritidspedagogens kompetenser tas tillvara och nyttjas i 

klassrummet, men att läraren bör ha insyn i arbetet så alla delar som ska läras täcks upp enligt 

de mål som finns i läroplanen. Läraren är den som sedan ska kunna ge omdömen och betyg. 

Återigen markeras vikten av att läraren och fritidspedagogen har en bra kommunikation och 

att de har gjort klart vad målet är med undervisningen är samt hur deras roller ska disponeras. 

 

Lilly vill också mena att det vore bra om fritidspedagogens styrkor tas tillvara och att denne 

då kan gå in helhjärtat i det hon brinner för och på så sätt bidra i klassrummet. Dock är det 

svårt att diskutera och komma fram till vad som är varandras styrkor då planeringstiden är 

knapp: 
(...)Frida brinner för det här så hon liksom kan gå in med liv och lust och jobba med 

gruppstärkande övningar... så... eller… Ehh ha en rastaktivitet... jag vet inte... ja... vi hinner inte 

prata med varandra så jag vet inte riktigt… ja men just det här att man känner att... ja... ett bra 

team... och att man kan prata rakt ut till varandra(…) (Lilly) 

 

En dag i skolsamverkan kan se olika ut beroende på vilken dag det talas om. Enligt Lilly så är 

det såklart Fridas schema som styr när hon är behjälplig i klassrummet. Ofta finns Frida till 

hands tidiga förmiddagar innan lunch och sedan efter lunchrasten fram till strax innan avslut. 

 

En dag i veckan delar de på klassen vilket innebär att Lilly tar den ena halva och Frida den 

andra. Under dessa halvklasstimmar redovisar eleverna sina läxor: 

 
(…)så en vanlig dag kan vara så att hon... börjar kanske vid tiosnåret och kommer in och är med. 

Sista stunden innan vi går iväg och äter lunch(…)och så sen... är hon med... stunden efter, passet 

efter lunch fram tills ett ungefär när det liksom är som en stund och under den tiden är hon ... då 

är... hon... oftast tillsammans med oss i klassrummet... ett pass i veckan så delar vi gruppen så då 

har hon egen grupp. (Lilly) 

4.2.3 Fritidspedagog 
Frida får tänka efter en lång stund innan hon svarar på frågan om vad som är 

fritidspedagogens spetskompetens. Hennes svar handlar om att vara den som ger barnen 

verktyg att förverkliga sina idéer: 

 
(...)det är väl att ta tillvara på barns idéer och tankar att, att hjälpa dem att utveckla, att när de 

kommer med idéer vad de vill göra, att ge dem verktyg å att genomföra sina idéer eller att se vad 

som blev tokigt och hur man kan göra det bättre. Få dem att hitta en lösning på hur de kan göra 

det på ett annat, bättre sätt. (Frida) 

 

När Frida berättar om vad det är hon gör en vanlig dag så handlar det mest om att få eleverna 

att lyssna på instruktioner, få dem att sitta vid sina platser samt att besluta om någon stör 

undervisningen i så stor grad att denne behöver tas ur klassrummet. En dag i veckan har Frida 

huvudansvaret för klassen då Lena är tjänstledig. Att fritidspedagogen blir huvudansvarig, det 

vill säga går in som klasslärare, kan även ske om någon annan lärare på skolan skulle bli sjuk 

eller av annan anledning inte finns på skolan: 

 
(…)då blir det samma sak när det är nån allts, om det är att, det är att den läraren är hemma så 

då blir det ju ingen planering för mig utan då är det ju att gå in i klassen istället. (Frida) 
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Vidare anser Frida att det hon tillför i klassrummet rör vetskapen om hur eleverna i klassen 

fungerar. Hon känner dem väl och vet när eleverna kan prestera mer eller när de verkligen har 

gjort sitt bästa. Även det att hon kan tillföra andra sätt att se på inlärning är något hon 

påpekar: ”(…)sen så just det där att tillföra, att kanske göra på andra sätt än, än. Inlärning på 

fler sätt.” (Frida) 

 

Frida uttrycker en önskan att få utöva mer fritidspedagogik i undervisningen och att få göra 

det i de lokaler där hon känner sig mer trygg och säker. Att få arbeta mer tematiskt där ämnet 

i sig handlar om samma sak, men där arbetssätten till inlärning kan se olika ut: 

 
(…)man vet liksom att nu ska vi hålla på med det här temat och så att man kan liksom göra 

samma sak som skolan alltså att vi har tema och så göra man samma sak utifrån temat fast på 

olika sätt då... eller veta att nu ska vi ha svenska och så kan man göra olika saker på svenskan 

man kan... göra egna spel eller olika saker... träna boks... alltså korsord eller ja. (Frida) 

 

Om tematiskt arbete inte är aktuellt så önskar Frida att hon hade en större inblick i vad läraren 

har planerat att klassen ska lära. 

4.2.4 Sammanfattning 
Vilket uppdrag som fritidspedagogen har i klassrummet beror mycket på vilka som arbetar 

tillsammans och hur samspelet fungerar menar rektorn, samt vilken syn man har på uppdraget. 

Om läraren vill ha hela uppdraget själv så blir fritidspedagogen klassrumsmedhjälpare, men 

det kan också vara ett val fritidspedagogen har gjort själv. Vilka roller man ska ha i 

klassrummet och vilka mål som ska nås är upp till arbetslaget att själva komma fram till under 

planeringstiden påpekar rektor. Hon säger att fritidspedagogens uppdrag har att göra med 

socialt samspel, se hur gruppen fungerar, att tänka lånsiktigt och att koppla ihop klassen. Har 

fritidspedagogen behörighet att undervisa i ett ämne är det ingen tvekan vad som är 

fritidspedagogens uppdrag. På denna skola ansvarar fritidspedagogen ofta för bildämnet samt 

finns som resurs eller hjälplärare. Även inhopp som klasslärare ingår också i 

fritidspedagogens uppgift. Rektor påpekar att det är av vikt att hela arbetslaget jobbar mot 

samma mål och har inblick i varandras planeringar så detta blir genomförbart. Samspel och 

överenskommelse om rollerna i klassrummet är också en viktig aspekt. Här, menar rektorn, att 

det är hennes roll att se till att samverkan fungerar.  

 

Enligt lärarna handlar fritidspedagogens uppdrag om att vara hjälplärare i klassrummet samt 

att ansvara för rastverksamhet. Gruppövningar, gemenskap i grupp, lärande genom lek, bild, 

skapande och informellt lärande är andra områden där fritidspedagogen har stor kompetens. 

En av lärarna menar att det i skolsamvekan är bra om arbetet är strukturerat. Kommunikation 

för att klarlägga mål och hur de olika rollerna ska disponeras är också viktigt enligt lärarna. 

Detta är dock svårt då tiden för gemensam planering är knapp.  

 

Fritidspedagogen menar att hennes spetskompetens handlar om att förverkliga barnens idéer 

och ge dem verktyg för att lösa olika problem. Hennes uppdrag i klassrummet handlar idag 

mest om att få eleverna att lyssna på lärarens instruktioner, få eleverna att sitta still på sina 

stolar samt att motverka att elever stör. Till arbetsuppgifterna hör också att täcka upp om det 

fattas personal i olika klasser samt att vara klasslärare en dag i veckan. Hon menar att hon 

känner eleverna väl och vet hur de fungerar vilket kan bidra till att skapa en viss trygghet 

bland eleverna. Att få större inblick i vad läraren planerar och att få utöva mer 

fritidspedagogik i undervisningen är något fritidspedagogen önskar.4.3 Finns det 

motsättningar och likheter i uppfattningen av fritidspedagogens uppdrag mellan de olika 

yrkeskategorierna, vilka i så fall? 
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4.3.1 Jämförelse av yrkeskategoriernas uppfattningar  
Tabellen (se tabell 1) nedan visar vilken uppfattning respektive yrkesgrupp har angående 

fritidspedagogens uppdrag samt vad som påverkar dennes roll i skolsamverkan och i 

klassrummet. Det går således att urskilja vilka likheter och olikheter yrkesgrupperna har i sina 

uppfattningar om uppdraget. 

 

      (Tabell 1) 

Uppfattningar av 

skolsamverkan 

Rektor  Lärare  Fritidspedagog  

Anser att styrdokumenten är 

svårtolkade. 

 

X 

 

X 

 

X 

Anser att fritidspedagogens 

uppdrag handlar om socialt 

samspel. 

 

X 

 

X 

 

X 

Anser att fritidspedagogens 

styrkor ligger i praktiskt-

estetiska ämnen. 

 

X 

 

X 

 

Anser att det är viktigt att i 

samtal förtydliga yrkesroller 

och gemensamma 

pedagogiska mål. 

  

X 

 

X 

 

X 

Anser att det finns muntliga 

avtal som talar om vilka 

uppdrag fritidspedagogen 

ska ha i skolsamverkan. 

 

X 

  

X 

Anser att tid för gemensam 

planering saknas. 

  

X 

 

X 

Anser att fritidspedagogens 

roll kan påverkas av vilka 

som ingår i dennes arbetslag 

 

X 

 

X 

 

Anser att fritidspedagogens 

roll i klassrummet handlar 

om att vara hjälplärare 

 

X 

 

X 

 

X 

Anser att fritidspedagogens 

roll handlar om att agera 

klasslärare vid behov 

 

X  
 

 

X 

Anser att fritidspedagogens 

roll handlar om att vara 

”ordningsvakt” dvs. få elever 

att vara tysta, sitta ned och 

lyssna 

   

X 
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4.4 Observationer 
Här presenteras det material som framkommit under de gjorda observationerna. I texten finns 

utdrag från de anteckningar som fördes under observationerna, dessa utformas som citat. De 

siffror som finns i parenteserna utger de datum anteckningarna skrevs. 

Under observationstillfällena uppmärksammades att fritidspedagogens roll i klassrummet ofta 

innefattade en så kallad ”ordningsvakts”-roll. Under ett flertal lektioner utspelades liknande 

förlopp där fritidspedagogen tystar eleverna och ber dem att lyssna på lärarens instruktioner. I 

observationsprotokollet kan meningar i likhet med denna läsas ett flertal gånger: ”Frida 

hyschar och försöker få eleverna att lyssna på läraren” (16/3 2016). 
  

Frida använder sig också av beröring och ansiktsuttryck som metod för att få eleverna 

uppmärsamma på att deras beteende eller handlande inte uppskattas: ”Frida lägger sin hand på 

en elevs axel: Eleven tittar på Frida. Frida skakar på huvudet och visar nej med sitt 

ansiktsuttryck” (17/3 2016). 

 

 I sin roll som ”ordningsvakt” ingår också att få elever som inte sitter på sina platser att hitta 

tillbaka till där de ska sitta. Här använder Frida också kroppskontakt och ”guidar” eleverna, 

genom att hålla dem på axlarna och leda dem tillbaka till sin plats. Att tala lugnt till eleverna 

för att få dem tillbaka till sina platser är också en metod som ses användas av Frida: ”Frida 

talar lågt till eleven som sedan går tillbaka till sin plats” (17/3 2016). 

 

När klassläraren har haft sin genomgång och eleverna börjar arbeta i sina böcker går Fridas 

roll från ”ordningsvakt” till att också bli en sorts hjälplärare. Hon går runt i klassrummet och 

hjälper de elever som räcker upp sina händer. Detta görs parallellt med att hon säger åt elever 

att inte störa och visar elever som vandrar runt i klassrummet till sina platser. Detta gör hon i 

samarbete med lärare och en assistent som också finns i klassrummet. Trots att det finns tre 

vuxna i klassrummet upplevs ingen större kommunikation dem i mellan: ”Hjälper elever som 

genom handuppräckning ber om det” (16/3 2016). ”Samtalar snabbt med den resurs som finns 

i klassrummet och nickar bort mot en av eleverna” (16/3 2016). 

 

Ett annat uppdrag som observerades vara fritidspedagogens uppgift var den som 

konfliktlösare. Under några tillfällen uppstod konflikter i klassrummet och Frida hjälpte i 

samtliga fall till att lösa dessa. Här ska dock tilläggas att hon inte alltid gjorde detta ensam 

utan fick hjälp av annan personal som fanns i klassrummet: ”Särar på två elever som tjafsar 

med varandra” (16/3 2016). ”Större bråk utbryter. Tar tag i/håller om en av eleverna, talar 

lugnt” (16/3 2016). 

 

Ytterligare en roll som fritidspedagogen tog på sig var den som uppmuntrade och lärare av det 

sociala samspelet. Under det observationstillfälle där klassen hade rytmik var Frida engagerad 

och tilldelade eleverna med glada blickar och uppmuntrande ord. Vissa elever har svårt att 

samarbeta i de smågrupper som de blir indelade i. Frida försöker att få dem att samarbeta och 

förstå vikten med det: ”Samtalar med elever som inte vill jobba tillsammans. Frida ”hoppar 

in” och samarbetar med elever som har svårt att komma överens” (16/3 2013). 

 

Inhopp som klasslärare var ett moment som uppfattas under observationerna. Som klasslärare 

denna dag ingår att skära frukt till eleverna, en kortare samling, högläsning, livskunskap samt 

fri aktivitet. Frida upplevs trygg i situationen. Hon förklarar uppgiften som ska göras i 

livskunskapen och går sedan runt och hjälper eleverna. Mycket av hennes tid går åt till några 

elever som är nyanlända till klassen och har ett annat modersmål än svenska.  
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Utifrån de observationer som gjorts, kan Fridas uppdrag i klassrummet sammanfattas på 

följande sätt: 

- Ordningsvakt, det vill säga den som ser till att eleverna är tysta, sitter still och lyssnar på 

lärarens instruktioner. 

- Hjälplärare, vilket innefattar att tillsammans med läraren hjälpa eleverna att komma framåt i 

sitt arbete. 

- Konfliktlösare 

- Lärare för socialt samspel 

- Klasslärare 
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5. Analys 

5.1 Analys av uppfattningar 
Analysen innefattar fem aspekter som utifrån resultatet har visat sig vara av stor vikt när det 

kommer till fritidspedagogens roll i skolsamverkan.  

Styrdokumenten 
En tydlig bild som framkommer i resultatet är att alla informanter är eniga om otydligheten i 

styrdokumenten. Fritidspedagogens uppdrag i skolsamverkan är svårtolkat. Att det är 

svårtolkat kan ha att göra med att det inte finns något tydligt specificerat uppdrag som 

Pihlgren(2012) hävdar. Författaren påpekar också att det är fritt för skolledningen att 

organisera och tolka vilka uppdrag fritidspedagogen ska tilldelas.  Detta kan relateras till det 

Rebecca berättar under intervjun; att hennes tolkningar av uppdraget görs i förhållande till 

vilket behov av kompetens som för tillfället behövs i skolsamverkan. Denna syn i samklang 

med att många rektorer har svårt att tolka arbetsbeskrivningarna i leder till lokala skillnader 

av uppdraget (Andersson, 2013; Pihlgren, 2012). 

 

Lena och Lillys uppfattning av Fridas specifika arbetsbeskrivning i skolsamverkan är i stort 

sett obefintlig. Några skriftliga dokument där Fridas uppdrag specificeras finns inte. Dock 

finns det ett muntligt avtal där Frida uppfattar att uppdraget handlar om; att vara resurs, ha 

halvklass, vara hjälplärare, vara klasslärare när någon är sjuk eller borta samt ibland vara 

involverad i undervisningen. Många av de arbetsuppgifter Frida nämner är också vad andra 

fritidspedagoger uppfattar vara deras uppdrag enligt Andersson (2013). 

I Fridas anställningsavtal finns som nämnts tidigare inga specificerade arbetsuppgifter utan 

innefattar enbart hennes arbetstid och vilken anställning hon har. Att utforma ett 

anställningsavtal där specifika arbetsuppgifter punktas upp kan leda till att den anställde inte 

ser helheten utan enbart utför de uppgifter som finns nedskrivna menar Rebecca. En utbildad 

fritidspedagog bör ha fått med sig vad hen kan bidra med i skolsamverkan i utbildningen 

fortsätter hon. I motsättning till det Rebecca säger, menar Andersson (2013) att många 

fritidspedagoger anser att deras yrkesroll är diffus samt att deras unika kunskaper och 

specifika arbetsmetoder är svåra att uttrycka. Detta tillsammans med fler arbetsuppgifter, 

speciellt i skolsamverkan, gör att yrkesrollen blir än mer svårdefinierad.  

Samverkan 
I resultatet går det att avläsa att Frida i dagsläget inte är speciellt involverad i 

undervisningssituationerna i skolsamverkan och, i enlighet med vad Kärrby (2000) skriver, 

anpassar därför sin verksamhet efter hur läraren tolkar sitt uppdrag. Frida beskriver en 

situation där hon allt som oftast går in i klassrummet som ett blankt blad och agerar 

hjälplärare. Återigen kan detta kopplas till Kärrby (2000) och det hon skriver om att läraren 

bestämmer innehållet under den obligatoriska skoldagen och fritidspedagogen blir lärare av 

skolans tradititon. Att situationen ser ut så här, menar Frida, beror på att tiden för planering 

inte finns. Hon menar också, precis som Brusling och Strömqvist (2007), att detta medför att 

hon får bortprioritera sitt engagemang i skolan och utföra det som läraren har planerat åt 

henne.  

 

Att komplettera varandra är ett annat tydligt svar som informanterna delar. Speciellt Rebecca 

och de två lärarna talar om att fritidspedagog och lärare måste komplettera varandra och 

utnyttja varandras styrkor. Vad komplettera innebär är inget som framkommer av Lilly och 

Lenas svar. Frågan ställs dock till Rebecca och hennes svar pekar på att det handlar om att 
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fritidspedagogen ska svara för det sociala samspelet, ”kitta” ihop klassen samt se eventuellt 

utanförskap bland elever. Viktigt är också att detta i samspel med läraren diskuteras på 

planeringetiden.  

 

Kärrby (2000) påtalar vikten av att fritidspedagogen ska kunna identifiera sitt eget område i 

skolans värld samt att den specifika kompetensen ska synliggöras för de andra i arbetslaget. 

Lenas uppfattning är i likhet med Kärrbys, men menar att det är viktigt att alla i arbetslaget får 

tydliggöra sina yrkesroller och vad yrkesrollen medför för uppdrag. Detta är ett måste för att 

arbetslaget ska kunna komplettera varandra med sina kompetensområden (Kärrby, 2000). 

Fritidspedagogens spetskompetens 
Alla informanterna har en uppfattning om vad fritidspedagogens spetskompetens handlar om. 

Socialt samspel, konflikthantering, gruppövningar, rastaktiviteter samt vara den som ger 

barnen verktyg att förverkliga sina idéer är några av svaren som framkom vid intervjuerna. 

Calander (1999) talar om att fritidspedagogen ofta ses som en länk mellan 

skolundervisningens teoretiska del och dess praktiska tillämpning. Detta kan också kan ses i 

svaren från Rebecca, Lilly och Lena när de beskriver fritidspedagogernas roll som den som 

arbetar praktiskt och med estetiska uttryckssätt. 

 

Trots att informanterna räknar upp ett antal områden som de anser tillhöra fritidspedagogens 

spetskompetenser så är det inte dessa uppgifter som beskrivs vara Fridas uppdrag på skolan. 

Resurs, klassrumsmedhjälpare samt att agera klasslärare vid sjukdom är de uppgifter som 

Frida ofta utför. I likhet med Andersson (2013)  menar Frida att det är vanligt förekommande 

att fritidspedagoger rycker in när lärare är sjuka eller lediga. Detta bidrar till att 

fritidsverksamheten kommer i skymundan (Andersson, 2013), något som Frida styrker när 

hon säger att hennes egen planeringstid ofta blir lidande av inhopp vid sjukdom eller annan 

frånvaro. Lilly och Lena uttrycker inte specifikt vad Fridas roll är utan mer vad den borde 

vara utifrån hennes kompetens. När Lilly berättar hur en dag i klassrummet kan se ut så 

berättar hon enbart vilka tider Frida finns tillhands och inte vad hon har för uppgift. Den enda 

beskrivningen hon ger är när de delar på klassen för läxläsning en dag i veckan. Återigen kan 

en koppling göras till att lärarna inte vet vad fritidspedagogen bör ha för roll i skolsamverkan 

och att någon gemensam planering för att diskutera detta inte finns.  

Tid 
Pihlgren (2012) klarlägger att tidsbrist ofta ses som en faktor till att det är svårt att hitta ett 

gemensamt synsätt på lärande i arbetslaget. Detta är något som även lärare och fritidspedagog 

i min studie vill mena bidrar till den svaga samverkan som finns i arbetslaget. Rektor däremot 

nämner inte tiden som någon bidragande faktor till svag samverkan. Samtliga informanter 

påtalar också vikten av att ha tid till att diskutera roller och gemensamma mål för att en bra 

samverkan ska ta form. 

Arbetslagets roll 
Informanterna påtalar att en betydande faktor till vad som påverkar fritidspedagogens roll i 

skolsamverkan och klassrummet är hur arbetslaget fungerar, vilka som ingår i det samt hur de 

samspelar med varandra. Starka personligheter och uppfattningar om vad som är undervisning 

och lärande kan bidra till vad fritidspedagogen får för roll i skolsamverkan menar både rektor 

och lärare. Calander (1999) menar att det är ledningens ansvar att finna en grupp människor 

som alla arbetar för att nå gemensamma mål och är införstådda med sitt ansvar i arbetslaget. 

Det är också viktigt att de har kunskaper som kan komplettera varandra.  
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5.2 Analys av uppfattningar om skolsamverkan och det som faktiskt sker i 
praktiken. 
Denna fråga besvaras genom att först göra en jämförande tolkning av de mest relevanta som 

informanterna säger är fritidspedagogens uppdrag och vad som under observationstillfällena 

uppfattades som fritidspedagogens uppdrag. Denna tolkning analyseras sedan i relation till 

relevant litteratur och tidigare forskning. De uppdrag som är utmärkande har markerats med 

fet text för att göra det lättare att få en överskådlig bild av vilka de är. 

 

Alla informanter svarar vid intervjuerna att socialt samspel hör till fritidspedagogens 

spetskompetenser. Frida säger bland annat: ”Jo men alltså sociala spelregler, för det är ju 

viktigt för att kunna lära sig(…)samspela mellan olika individer(…)” (Frida).  

 

Det sociala samspelet blir också en tydlig del av Fridas arbetsuppgifter under 

observationstillfällena. Vid några tillfällen blir det konflikter mellan elever i klassen och Frida 

går in och försöker lösa konflikterna genom att tala lugnt med dem. En annan tydlig bild av 

att Frida jobbar med det sociala samspelet mellan elever är då hon går in och samarbetar med 

de elever som har svårt att jobba tillsammans. Under rytmiklektionen finns detta att läsa i 

observationsschemat: ”Samtalar med elever som inte vill jobba tillsammans. Frida ”hoppar 

in” och samarbetar med elever som har svårt att komma överens” (16/3 2016). 

 

Här finns det en tydlig relation mellan det som informanterna menade var fritidspedagogens 

spetskompetens och det hon faktiskt arbetade med i skolsamverkan. Att en av 

arbetsuppgifterna under den obligatoriska skoldagen handlar om sociala färdigheter är något 

som Andersson (2013) menar i sin avhandling. Även Kärrby (2000) vill mena att en av de två 

delar som uttrycks vara fritidspedagogens specifika kompetens under den obligatoriska 

skoldagen handlar just om att arbeta med den sociala kompetensen hos eleverna. 

 

Arbete med praktiskt och estetisk undervisning är något som enligt lärare och rektor 

tilldelas fritidspedagogen: ”(…) göra praktiska saker, göra mindre grupper (…) man har en… 

den praktiska sidan” (Rebecca). 

 
(…) jag tänker som jag jobbade förut, hon som var fritidpedagog där jag var var fantastiskt 

duktig i bild, så det var liksom klockrent, eller alltså bild, skapande liksom alla de delarna. (Lena) 

 

Under observationerna kunde inga undervisningstillfällen där fritidspedagogen ansvarade för 

praktiskt eller estetiska ämnen uppmärksammas. När eleverna hade det som kunde relateras 

till praktiskt eller estetisk undervisning, rytmik, så hölls lektionen av en utomstående lärare 

och fritidspedagogen hade rollen som hjälplärare.  

I likhet med vad rektor och lärare säger om fritidspedagogens praktiskt-estetiska-uppdrag, så 

menar Calander (1999) att redan på 1990-talet var fritidpedagogens huvudsakliga uppgift att 

”vara en länk mellan skolundervisningens teoretiska innehåll och dess praktiska tillämpning” 

(Calander, 1999, s.27).  

 

För att återkomma till Kärrby (2000) och hennes två delar om vad som innefattar 

fritidspedagogen specifika kompetenser, så handlar del två om ”att arbeta i praktiska och 

konkreta sammanhang med barns lärande med i utgångspunkt i det erfarenhetsbaserade 

lärandet” (Kärrby, 2000, s.140). 

 

I resultatet kan utläsas att Lilly uttrycker en stor tacksamhet för att hon får arbeta tillsammans 

med en fritidspedagog i klassrummet. Skulle inte fritidspedagogen finnas till hjälp så skulle 
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eleverna få vänta betydligt längre på hjälp. Detta tolkas som att Frida får rollen som 

hjälplärare i klassrummet. Denna uppfattning delas även med Rebecca och Frida: ”(…) 

annars är man en del av klassrummet och ibland har man gjort upp att jag går till OÄ-rummet 

med fyra barn och gör det här när det är svenska (…)” (Rebecca). ”(…) och ibland ska man 

bara finnas till som hjälplärare(…)” (Frida). 

 

Fridas uttalade roll som hjälplärare är också något som kan relateras till observationerna. Vid 

samtliga lektioner går hon, tillsammans med läraren, runt och hjälper de elever som behöver: 

”Hjälper elever som genom handuppräckning ber om det” (16/3 2016). 

 

Även under den lektionen där eleverna har rytmik på schemat är hon behjälplig den läraren 

med att hämta material så lektionen kan fortgå: ”Tar fram rep och lägger på golvet” (15/3 

2016). 

 

I likhet med informanterna talar Calander (1999) om fritidspedagogerna som en tillgänglig 

yrkesgrupp som kan rycka in som hjälplärare och resurser. Detta som ett led i den 

individualisering som blev aktuell i skolan under 1990-talet. Resultatet i detta arbete visar att 

detta är något som förekommer än i dag. 

  

Frida är den enda som uttalar de uppgifter som ingår i den roll som i arbetet kallas 

ordningsvakt. Hon beskriver i intervjun att det hon gör mest under en vanlig dag är att få 

eleverna att lyssna på instruktioner, sitta vid sin plats samt se till att elever inte stör för 

mycket, och om de gör det följa denna ut ur klassrummet. Varken lärare eller rektor 

specificerar dessa uppgifter. Dock kan inget uttalande göras om vad de anser ingår i rollen 

som hjälplärare då den frågan inte ställdes under intervjuerna.  

 

Uppgifterna som Frida pratar om är tydligt representerade i observationsschemana. Under 

samtliga lektioner utgör Frida rollen som ordningsvakt: ”Frida hyschar och försöker få 

eleverna att lyssna på läraren” (16/3 2016). ”Frida lägger sin hand på en elevs axel: Eleven 

tittar på Frida. Frida skakar på huvudet och visar nej med sitt ansiktsuttryck” (17/3 2016). 

”Frida talar lågt till eleven som sedan går tillbaka till sin plats” (17/3 2016). 

 

Här finns en tydlig relation till det som Frida uttalar vara hennes uppdrag och det som ses i 

observationerna. Men alltså inget som lärare eller rektor explicit menar är Fridas uppdrag. 

Dock kan inget sägas om det faktum att dessa uppgifter kan vara något som lärare och rektor 

menar ingår i uppdraget som hjälplärare. Tidigare forskning pekar på, som nämndes tidigare, 

att många fritidspedagoger agerar hjälplärare och resurser (Calander, 1999). Detta kan sättas i 

relation till de uppgifter Frida talar om då vi inte vet vad hjälplärar-rollen innebär. Kärrby 

(2000) talar om att fritidspedagoger upplever att de får en roll som utfyllnad och får hoppa in 

och göra det som ingen annan har tid med. Möjligtvis kan det dras paralleller även här till de 

uppgifter Frida talar om.  

 

Den sista rollen som blir utmärkande när resultatet presenteras är rollen som vikarierande 

klasslärare. Frida och Rebecca menar i resultatet att i det muntliga arbetsavtalet så ingår det 

att fritidspedagogen får hoppa in som klasslärare om någon är frånvarande: 

 
(…) om det är att, det är att den läraren är hemma så då blir det ju ingen planering för mig utan då är 

det ju till att gå in i klassen istället. (Frida)  
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Ett tillfälle under observationerna innefattar att Frida går in som klasslärare. Det framkommer 

att hon gör detta varje vecka då läraren är på planering. Under denna lektion ansvarar hon för 

högläsning, samling och livskunskap. Eleverna får också fri aktivitet i slutet av lektionen där 

Frida hjälper till att hitta sysselsättning för de som inte har något att göra: 
 

Läser högt för eleverna. 

Ger instruktioner inför livskunskapslektion. 

Går runt och hjälper de elever som behöver. 

Sitter under lång stund hos två elever. (Anteckningar från observationsschema 16/3 2016) 

 

Även här ses en korrelation av det som Frida och Rebecca har uttryckt är Fridas uppdrag och 

det hon faktiskt gör i praktiken.  

Precis som Rebecca och speciellt Frida uttrycker så menar Andersson (2013) att flexibilitet, 

att ställa upp och rycka in när någon lärare är frånvarande är vanligt förekommande på olika 

skolor i landet. Författaren pekar också på att denna flexibilitet enbart gäller yrkeskategorin 

fritidspedagoger. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Målet med en fallstudie är att gå på djupet med att undersöka ett eller ett fåtal fall. 

Gemensamt är också att ett flertal metoder används (Johansson & Svedner, 2010). Denna 

studie syftade till att få en djupare förståelse i ett arbetslags syn på fritidspedagogens roll i 

skolsamverkan. Genom att begränsa mitt urval och använda både kvalitativa intervjuer och 

observationer som metoder kunde rikligt med data samlas in. Dessa data kunde sedan på ett 

tillfredställande sätt bearbetas för att få fram tydliga aspekter vad som uppfattas vara 

fritidspedagogens uppdrag och vad som verkligen är det. Metoden har också bidragit till att 

skapa en bild av vilka faktorer som kan påverka vilken roll fritidspedagogen får i 

skolsamverkan. Dock ska påpekas att fallstudier inte kan ge någon generaliserande bild av 

verkligheten, utan enbart se tendenser av den. 

 

Under intervjutillfällena upplevdes en viss stress hos några av informanterna vilket bidrog till 

att vissa svar inte blev allt för utömmande. Vid några tillfällen blev också intervjusituationen 

avbruten av elever och lärare som behövde tillgång till rummet där intervjun ägde rum. Dessa 

faktorer anses dock inte ha påverkat resultatet avsevärt då svaren ändå blev uttömmande från 

informanterna . Observationerna skulle bidra med information om vad fritidspedagogen 

gjorde i klassrummet under lektionstid, vilket de också gjorde. Dock kunde koncentrationen 

vara svår att hålla när eleverna ibland ville ha min uppmärksamhet. Detta kan ha medfört att 

vissa detaljer av vad fritidspedagogen gjorde inte uppfattades och således inte antecknades i 

observationsschemat. Emellertid ses det insamlade materialet vara så pass rikligt att dessa 

faktorer inte påverkat resultatet. 

6.2 Resultatdiskussion 
Det svårtolkade uppdraget är namnet på detta examensarbete och också ett av de tydligaste 

resultaten som framkommit. Alla mina informanter ger tydliga indikationer till att 

styrdokumenten är svårtolkade när det kommer till fritidspedagogens roll i skolsamverkan. 

Med stor sannorlikhet bygger detta på att uppdraget inte finns specificerat i styrdokumentens 

texter (Pihlgren, 2012).  Dock ska påpekas att varken lärare eller fritidspedagog är insatta eller 

”har gått på djupet” i vad styrdokumenten vill bidra med. Jag vill mena att det med stor 

sannorlikhet är svårt att tolka något som man inte har läst ordentligt och att resultatet troligtvis 

skulle ha sett annorlunda ut om informanterna hade varit mer insatta i och diskuterat kring 

styrdokumentens texter. 

Det finns emellertid två svar som informanterna menar att styrdokumenten pekar på. Det ena 

är att det ska ske en samverkan mellan lärare och fritidspedagog och det andra är att 

komplettera varandra under den obligatoriska skoldagen. Att de skulle komplettera varandra 

är dock inget som har framkommit i mitt resultat. Jag får istället uppfattningen att den 

kompletteringen som sker är ensidig. Det vill säga det är enbart fritidspedagogen som 

kompletterar läraren. Betydelsen av samverkan beskriver Calander (1999) som följer: 

 
”(…)arbetet baseras på en gemensam värdegrund, att det inte är avgränsat till enskilda 

arbetsuppgifter utan arbetet som helhet är involverat, och att det kräver nära personliga relationer 

mellan de samverkande aktörerna” (Calander, 1999, s.30).  

 

Att någon samverkan i denna bemärkelse skulle ske mellan informanterna i detta arbete är 

inget som framkommer i resultatet.  
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Informanterna uppger ett antal spetskompetenser som tillskrivs fritidspedagogen. Något som 

blir tydligt i resultatet är dock att dessa spetskompetenser inte tas tillvara i skolsamverkan. Jag 

vill i enlighet med Kärrby (2000), Calander (1999) och Andersson (2013) mena att 

fritidspedagogens kompetens inte tas till vara utan att denne fungerar som någon som får göra 

det som ingen annan har tid med. Jag ställer mig dock frågan om fritidspedagogen har hävdat 

sina kompetenser och vad dessa kompetenser kan tillföra i skolsamverkan för skolledningen? 

Ett dilemma är således att många fritidspedagoger har svårt att uttrycka sina kunskaper och 

sina specifika arbetsmetoder (Andersson, 2013), vilket kan bidra till att de finner sig i de 

uppgifter de blir tilldelade. En fråga är också om lärare och rektor menar att fritidspedagogens 

kompetenser ska användas i skolsamverkan eller om dessa enbart är aktuella på 

fritidshemmet? Kärrby (2000) pekar på en schabloniserad bild av hur verksamheten i 

skolmiljö ska utformas och att fritidspedagogerna har svårt att frigöra sig från denna. Kanske 

måste rektor och lärare släppa lite på denna schabloniserade bild och inse vad 

fritidspedagogens kompetenser kan tillföra i skolsamverkan? 

Jag ser här en möjlighet att fritidspedagogen få samtala med andra verksamma 

fritidspedagoger för att få en uppfattning hur kollegor ser på sitt uppdrag och sin yrkesroll. På 

så sätt finns förutsättningar till att stärka sin egen yrkesidentitet och kunna uttrycka sina 

kompetensområden samt påvisa vad dessa kan tillföra i arbetslaget.  

 

Samtal om yrkesroller med sitt egna arbetslag för att nå bra samverkan är av stor vikt enligt 

alla informanter. Som tidigare nämnts är samverkan i arbetslaget svag. En stor bidragande 

faktor till detta är den knappa tiden för gemensam planering. Denna uppfattning delas av 

Pihlgren (2012) som menar att avsaknaden av tid bidrar till att arbetslaget inte kan bilda sig en 

gemensam uppfattning om lärande.  Jag vill mena att det är rektorns roll att se till att 

tillräcklig tid ges för den gemensamma planeringen och att rektorn visar att hen tycker att 

detta är viktigt. Det är också av vikt, anser jag, att rektorn diskuterar tillsammans med 

arbetslaget om deras yrkesroller och vad som förväntas av alla parter. Pihlgren (2012) menar 

att det är arbetslagets uppgift att själva bedöma vad som är viktigt att prioritera vid den 

gemensamma planeringen. Jag vill, i likhet med Pihlgren, mena att arbetslaget har ett ansvar 

att se till att den tid man får, tas tillvara. Viktigt är att se till att ha en tydlig dagordning som 

strukturerat följs så arbetslaget får ut så mycket som möjligt av tiden de har. 

 

Att vara flexibel och ställa upp är en fritidspedagogs vardag och något som tydligt kan 

kopplas till samarbetet med skolan (Andersson, 2013). Av studiens resultat framkommer 

också att fritidspedagogens roll i skolsamverkan innefattar många olika uppgifter och att 

inhopp som klasslärare i olika klasser förekommer.  

Jag vill mena att fritidspedagogen å ena sidan ses som en "fullvärdig" klasslärare som mycket 

väl kan agera vikare vissa stunder. Å andra sidan går in som ett blankt blad, sitter längst bak i 

klassrummet och agerar ordningsvakt så läraren kan undervisa. Slutsatsen blir att detta ger en 

splittrad bild av fritidspedagogen "värde" i skolsamverkan.  Finns det ingen annan så duger 

fritidspedagogen till, men är lärare på plats så är det hen som sköter undervisning och 

planering. 

 

Något som också framkommit av informanternas svar är den betydande faktor som 

arbetslagets sammansättning har för fritidspedagogens roll i skolsamverkan. Vilka som ingår i 

arbetslaget och deras syn på undervisning bidrar till vilken roll fritidspedagogen tilldelas. 

Trots att Calander (1999) påtalar att det är ledningens ansvar att finna en grupp som 

samverkar och kompletterar varandra så menar rektorn att detta brister i vissa arbetslag. 

Slutsatsen kan således dras att rektorn är väl medveten om att vissa arbetslag inte samverkar 

på ett bra sätt och att fritidspedagogens kompetenser därför inte tas tillvara. Jag frågar mig då 
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varför skolledningen inte tar ett större ansvar för att arbetslagens sammansättning och 

svårigheter att samverka? Jag tror på en större inblick i vad som sker i klassrummen från 

rektors sida. Men jag vill också mena att medlemmarna i arbetslaget har ett ansvar att 

kontakta skolledningen och lyfta eventuella problem. 

 

Sammanfattningsvis vill jag mena att resultatet som har framkommit i denna fallstudie 

bekräftar tidigare studier i ämnet. Jag drar slutsatsen att styrdokumenten inte förmedlar ett 

tydligt uppdrag för fritidspedagogen samt att styrdokumenten måste förtydligas för att detta 

ska vara möjligt. Jag kan också konstatera att fritidspedagogens kompetenser inte tas tillvara i 

skolsamverkan utan ses som en resurs som kan vara behjälplig med sådant som ingen annan 

har tid till. Studien bidrar också till slutsatsen att skolledningen vet att sammansättningen av 

arbetslaget bidrar till vilken roll fritidspedagogen får i skolsamverkan och i klassrummet. 

Detta till trots tas situationen inte på allvar av rektor och tillräcklig tid för att diskutera 

yrkesroller ges inte i tillräcklig mån.  

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att utifrån mina VFU-perioder under utbildningen så är inte 

resultatet förvånande. Mycket av det som framkommer i arbetet är också vad jag sett under 

mina praktikveckor. Emellertid har resultatet gett mig inblick i vad skolledningens syn på 

fritidspedagogens uppdrag är och hur de tolkar styrdokumenten. Detta var något jag inte hade 

så stor kunskap om innan. Resultatet av arbetet har också gett mig en fördjupad bild kring 

vilka faktorer som kan påverka fritidspedagogens uppgifter i skolsamverkan. Denna insikt 

kommer ge mig en stadigare grund att stå på när jag själv kommer ut i verksamheten.  
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Bilaga 1 
 

Följebrev 

 

Hej! 

Som ni vet skriver jag just nu mitt examensarbete då jag läser Grundlärarprogrammet 

inriktning lärare i fritidshem vid Umeå universitet. Min uppsats kommer att handla om 

fritidspedagogens roll i klassrummet och har syftet att erhålla kunskap om hur 

fritidspedagogens uppdrag i skolsamverkan uppfattas av rektor, klasslärare och 

fritidspedagogen själv samt hur dessa uppfattningar påverkar skolsamverkan i praktiken. 

Jag har för avsikt att göra en mindre fallstudie där jag skulle vilja intervjua en rektor, en 

fritidspedagog och en lärare vid en och samma skola samt genomföra observationer under 

minst två dagar för att få en bild av hur lärare och fritidspedagog samverkar. Om det finns tid 

och möjlighet för dig att delta i min studie så skulle jag vara väldigt tacksam. Jag planerar att 

genomföra både intervjuer och observationer under vecka 11 och hoppas det ska passa dig 

också.  Jag anpassar mig och kommer till din arbetsplats den dag och tid som passar dig bäst. 

Under intervjun, som jag räknar med tar ca 30-40 minuter, kommer en ljudinspelning att ske, 

detta för att mitt minne inte ska svika mig under min bearbetning av arbetet. Så fort all 

textbearbetning är klar så kommer inspelningarna att raderas och de uppgifter jag införskaffar 

kommer enbart att användas i mitt examensarbete.  Du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun och din medverkan i studien utan några som helst problem. Jag kommer naturligtvis 

att följa konfidentialitetskravet vilket innebär att all information som framkommer under 

intervju och observationer, de personer och skolor som deltar anonymiseras, det vill säga att 

namn på personer eller skolor som deltar inte kommer att nämnas i examensarbetet. 

Jag skulle verkligen uppskatta din medverkan då den betyder mycket för genomförandet av 

min undersökning och mitt slutförande av examensarbetet. Vill du ha ytterligare information 

eller har andra frågor rörande mitt examensarbete så kan du kontakta mig via mail eller 

telefon. 

Med vänlig hälsning 

Anna Strandberg  

07xx-xxxxxx 
aXXXXXXXXXX@gmail.com 

 

mailto:aXXXXXXXXXX@gmail.com
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Forskningsfrågor 

- Hur ser fritidspedagogens arbetsbeskrivning ut i skolsamverkan? 

- Vad anser rektor, lärare och fritidspedagog att fritidspedagogen har för uppdrag/roll i 

klassrummet? 

- Finns det motsättningar i synen på uppdraget, vilka i så fall? 

 

Ämnesområden 

1. Hur uppfattas uppdraget/ arbetsbeskrivningen för skolsamverkan? 

2. Hur uppfattas fritidspedagogens roll, uppdrag och kompetens i 

skolsamverkan/klassrummet? 

3. Hur ser samverkan ut på denna skola? 

Uppvärmningsfrågor 

- Hur länge har du jobbat som……? 

- Vilken utbildning har du? 

- Hur länge har du jobbat på denna skola? 

 

Frågor fritidspedagog 

Hur skulle du beskriva/ (hur uppfattar du) uppdraget för skolsamverkan mellan fritidshem och 

skola? Hur tolkar du styrdokumenten när det kommer till fp uppdrag i skolsamverkan? 

Hur ser arbetsbeskrivningen ut för denna samverkan? 

- Har rektorn på skolan gett dig någon information om vad som ska vara ditt uppdrag 

under den obligatoriska skoldagen? Vad beskriver den i så fall? 

- Vad ser du för likheter i ditt dagliga arbete i klassrummet och de arbetsbeskrivningar 

du har? Finns det några skillnader, i så fall vilka? 

- Kan du berätta vad du uppfattar som ditt uppdrag/din roll under skoldagen/i 

klassrummet? Vad är bra med dessa uppdrag/vad är mindre bra? 

- Vad ska en fritidspedagog ha för uppgift i skolsamverkan tycker du? / Vad är 

fritidspedagogens spetskompetens?  

- Vad anser du att ditt uppdrag bör vara utifrån vad din utbildning gett dig? 

- Vad menar du att du tillför i klassrummet? 

- Kan du beskriva vad du gör i klassrummet under en vanlig dag? 

- Hur ser er gemensamma planering ut? Diskussioner om era roller? 

- Vad är det som gör att samverkan mellan fp och lärare på din skola fungerar tycker 

du? Vad gör att det inte fungerar? 

- Vad är bra skolsamverkan för dig? 

 

 

Lärare 

- Hur skulle du beskriva/ (hur uppfattar du) uppdraget för skolsamverkan mellan 

fritidshem och skola? Hur tokar du styrdokumenten när det kommer till fp uppdrag i 

skolsamverkan? 

- Hur ser arbetsbeskrivningen ut för denna samverkan? 
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- Har du någon uppfattning om det finns någon specifik arbetsbeskrivning för fp i 

samverkan med lärare, hur uppfattar du den i så fall och vem ha berättat om denna för 

dig? 

- Vad ska en fritidspedagog ha för uppgift i skolsamverkan tycker du? / Vad är 

fritidspedagogens spetskompetens? 

- Vad tillför fritidspedagogen i klassrummet? Vad fungerar bra, vad fungerar mindre 

bra? 

- Berätta om fritidspedagogens roll i ditt klassrum. 

- Hur ser en vanlig dag i samverkan ut för dig? 

- Vad är det som gör att samverkan mellan fp och lärare på din skola fungerar tycker 

du? Vad gör att det inte fungerar? 

- Hur ser er gemensamma planering ut? 

- Ser du någon likhet mellan det jobb som fritidspedagogen gör i klassrummet och 

hennes arbetsbeskrivningar? Finns det några skillnader, i så fall vad? 

- Vad är bra skolsamverkan för dig? 

Rektor 

- Hur skulle du beskriva/ (hur uppfattar du) uppdraget för skolsamverkan mellan 

fritidshem och skola? 

- Hur ser arbetsbeskrivningen ut för denna samverkan? 

- Hur ser anställningsavtalen ut när det kommer till att precisera vad den anställde har 

för åtaganden? Om det inte finns, behövs det? Varför? 

- Hur uppfattar du fritidpedagogens uppdrag under skoltid enligt styrdokumenten? 

- Vad är din uppfattning när det kommer till vad fp egentliga uppdrag är och vad fp 

egentligen gör i skolsamverkan? 

- Vad ska en fritidspedagog ha för uppgift i skolsamverkan tycker du? / Vad är 

fritidspedagogens spetskompetens? 

- Vad gör du för att förtydliga fritidspedagogens uppdrag i skolan? Skulle du kunna 

göra det på ett annat sätt, vilket? 

- Vilket ansvar har du som rektor att se till att fritidspedagogen har, för henne, en 

betydande roll under skoldagen? 

- Hur ser samverkan ut idag? 

- Kan du beskriva fritidspedagogens uppdrag/roll här på skolan under den obligatoriska 

skoldagen? 

- Vad gör du som rektor för att en bra samverkan mellan lärare och fritidspedagog ska 

finnas? 

- Vad är bra skolsamverkan för dig? 
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Bilaga 3 
 

Observationsschema 

 
Observatörens namn:……………………..  Närvarande personer:………………………… 

Lokal:……………………………………  Datum och tid:……………………………….. 

Verksamhet och 

tidpunkt 

Vad gör fritidspedagogen? Mina tankar 

   

 


