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Abstract 
 
Idén om att skolbarnsomsorgen skulle samarbeta med skolan föddes för mer än ca 40år sedan. Denna idé ledde senare 
till att skolbarnsomsorgen expanderade samtidigt som samverkan mellan de två parterna aktualiserades på mitten av 
70-talet. Efter att integreringen av de två verksamheterna påbörjats, för snart 30 år sedan, har lärandet i skolan 
förstärkts medan lärandet på fritidshemmet försvagas. Yrket som fritidspedagog har gått från att vara inriktat på 
barnens fritid till att bli hjälplärare i skolan. Tanken bakom samarbetet mellan fritidshemmet och skolan var och är att 
barnen ska ha en samlad skoldag, där läraren och fritidspedagogen arbetar tillsammans i ett arbetslag och följer barnen 
under hela dagen.. De som har fått anpassat sig mest för att detta samarbete ska fungera är fritidspedagogerna. 
 
Syftet med detta arbete har varit att kartlägga relationen mellan lärare och fritidspedagoger. Hur ser läraren på sin 
egen yrkeskompetens? Hur ser läraren på fritidspedagogens yrkeskompetens? Hur ser läraren på samarbetet mellan 
lärare och fritidspedagog? Svar på dessa och många andra frågor har hjälpt mig att få en bild av hur samspelet mellan 
de två yrkeskategorierna förändrats med tiden fram tills idag. I min studie har jag valt att intervjua fem, lärare från en 
grundskola i en medelstor stad i Sverige. De fem medverkande lärarna har alla olika antal yrkesverksamma år bakom 
sig. Utifrån min analys av svaren jag fått under intervjuerna gick det att urskilja många gemensamma åsikter och 
synsätt. Ur intervjuerna framgick även att samarbetet mellan lärare och fritidspedagog kan skilja kraftigt från klass till 
klass. I de klasser där samarbetet suddade ut de olika yrkesrollerna var det även påtagligt att det var läraren som 
arbetade mer som en fritidspedagog än tvärtom. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete har varit att kartlägga relationen mellan lärare och fritidspedagoger. 
Hur ser läraren på sin egen yrkeskompetens? Hur ser läraren på fritidspedagogens 
yrkeskompetens? Hur ser läraren på samarbetet mellan lärare och fritidspedagog? Svar på 
dessa och många andra frågor har hjälpt mig att få en bild av hur samspelet mellan de två 
yrkeskategorierna förändrats med tiden fram tills idag. I min studie har jag valt att intervjua 
fem, bekvämlighets utvalda, lärare från en grundskola i en medelstor stad i Sverige. De fem 
medverkande lärarna har alla olika antal yrkesverksamma år bakom sig. För att de olika 
intervjuerna skulle ge mig data inom de tänkta ramarna för mitt arbete fick samtliga lärare, 
med undantag för några spontana följdfrågor, svara på samma frågor. Utifrån min analys av 
svaren jag fått under intervjuerna gick det att urskilja många gemensamma åsikter och synsätt. 
Samtliga lärare i förstudien ansåg sig sakna vissa egenskaper och kompetenser som deras 
fritidspedagoger behärskade. Ur intervjuerna framgick även att samarbetet mellan lärare och 
fritidspedagog kan skilja kraftigt från klass till klass. I vissa klasser är samarbetet så pass 
påtagligt att de respektive yrkesrollerna suddas ut under lektionerna. Medan det i andra 
klasser alltid var tydligt vem som är lärare och vem som är fritidspedagog, oavsett övning. I 
de klasser där samarbetet suddade ut de olika yrkesrollerna var det även påtagligt att det var 
läraren som arbetade mer som en fritidspedagog än tvärtom.  
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1 Inledning 
 
Idén om att skolbarnsomsorgen skulle samarbeta med skolan föddes för mer än ca 40år sedan. 
Det var i samband med skapandet av det svenska fritidshemmet, på 60-talet, som idén växte 
fram. Denna idé ledde senare till att skolbarnsomsorgen expanderade samtidigt som 
samverkan mellan de två parterna aktualiserades på mitten av 70-talet. Efter att integreringen 
av de två verksamheterna påbörjats, för snart 30 år sedan, har lärandet i skolan förstärkts 
medan lärandet på fritidshemmet försvagas. Yrket som fritidspedagog har gått från att vara 
inriktat på barnens fritid till att bli hjälplärare i skolan. Vilket har medfört att de tilldelas 
arbetsuppgifter som inte andra, t.ex. lärarna, hinner utföra. Tanken bakom samarbetet mellan 
fritidshemmet och skolan var och är att barnen ska ha en samlad skoldag, där läraren och 
fritidspedagogen arbetar tillsammans i ett arbetslag och följer barnen under hela dagen. Men 
det egentliga samarbetet sker bara under skoltiden och inte under fritidshemstiden, som är 
före och efter skoltid. De som har fått anpassat sig mest för att detta samarbete ska fungera är 
fritidspedagogerna. Då man jämför fritispedagogsutbildningen med andra pedagogiska 
utbildningar har den ett mycket lägre deltagarantal. En av anledningarna till detta kan vara att 
många inte anser utbildningen vara av lika stor vikt som andra högskoleutbildningar, vilket är 
förvånande eftersom utbildningen är, näst intill, identisk med förskollärarutbildningen. En 
fritidspedagogs centrala uppgift, vilket även är dennes främsta kompetens, är att arbeta med 
den sociala utvecklingen hos barn. Detta kan innebära allt ifrån barnens utveckling i skolan 
till att de ska lära sig att fungera i samhället. Åsikterna om en lärares kompetens skiljer sig 
däremot mycket beroende på vem man frågar. Arbetsgivaren anser att en lärare ska vara väl 
medvetna om sin egen utveckling, kunna arbeta i ett arbetslag och inte glömma bort 
ämneskunskaperna samtidigt som läraren ska ha förmågan att utöva en stimulerande och 
intressant undervisning. När lärare själv talar om sin kompetens är det främst de icke-formella 
kunskaperna som lyfts fram. De anser att erfarenheter gjorda under yrkesutövningen är en stor 
del i deras kompetens. Den formella kunskapen behöver inte vara lika betydande i alla 
situationer. Frågar man, å andra sidan, en fritidspedagog så är lärarnas främsta kompetens de 
formella kunskaperna. Med detta menar man, bland annat, kunskapen i att lära barn läsa. 
 
Under min utbildning på grundskollärareprogrammet har jag haft flera verksamhetsförlagda 
veckor. Där har jag sett hur ett samarbete mellan lärare och fritidspedagog kan se ut på flera 
olika sätt. Det var då som mina frågor angående lärarnas syn på fritidspedagogen i skolan dök 
upp. Jag lade märke till att en viss oklarhet fanns hos lärare om vad fritidspedagogen hade för 
kompetens. Jag insåg också att jag själv saknade kunskap om fritidspedagogen och dess 
kompetens. Det var då med stor nyfikenhet jag beslöt mig för att fördjupa mig i 
fritidspedagogens akademiska och praktiska kompetens, samt försöka kartlägga relationen 
mellan fritidspedagog och lärare. Mina metoder i sökandet efter information och kunskap, var 
litteraturstudier och samtal.  Eftersom parterna har olika utbildningar och därmed olika 
kompetenser, är det viktigt att ha kunskap om varandras kompetenser. Vet man inte vad man 
själv är bra på och vad ens samarbetspartner är bra på, så blir det svårt att ha ett väl 
fungerande samarbete. 
 
Efter att ha gjort detta arbete är jag övertygad om att undervisningen i skolan är starkt 
beroende av ett väl fungerande samarbete mellan fritidspedagog och lärare. Som blivande 
lärare känner jag därför stort ansvar, för att den kommande relationen mellan mig och 
fritidspedagoger, som jag kommer att arbeta med, blir så bra som möjligt. Trots min starka 
känsla av ansvar vill jag understryka att ”det krävs två för att dansa tango”. 
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2 Bakgrund 
 
Tittar man på samverkan mellan lärare och fritidspedagoger ur ett yrkesperspektiv blir det en 
tragedi för fritidspedagogen. Fritidspedagogyrket har gått från att vara ett yrke inriktat på 
barnens fritid till att bli en hjälplärare i skolan.1 Fritidspedagogerna upplever att deras 
kompetens inte tas tillvara fullt ut. De får ofta rollen som hjälplärare vilket innebär 
arbetsuppgifter som inte andra, t.ex. lärarna, hinner utföra.2 
 
Sedan fritidshemmen integrerats med skolverksamheten förstärks lärandet i skolan hela tiden 
medan lärandet på fritidshemmet försvagas.3Vad kan detta bero på? Tanken med samarbetet 
mellan lärare och fritidspedagog är att de ska komplettera varandra för att kunna genomföra 
den bästa undervisningen för barnen. Men eftersom skolverksamheten planerats så att läraren 
kan fortsätta att bedriva sin undervisning som innan, blir fritidspedagogen tvungen att anpassa 
sig efter lärarens arbetssätt. Fritidspedagogens kompetens bidrar då inte till en utveckling 
inom skolverksamheten, vilket var tanken då fritidspedagogerna integrerades i skolan. 
 
Tillgängliga data tyder i vilket fall på att det för närvarande inte finns strukturella 
förutsättningar för fritidspedagogerna att tillföra en fritidshemspedagogisk grundad 
kompetens till skolundervisningen som kan inverka mer på denna än vad en näve isbitar kan 
bidra till att kyla ner helvetet.4 
 
Är det så här dramatiskt i verkligheten som Calander uttrycker sig i ovanstående citat? Vad är 
det som gör att fritidspedagogens kompetens inte utnyttjas i skolan? Det var på grund av 
frågor som dessa som jag beslöt mig för att undersöka det här ämnet djupare. Jag bestämde 
mig för att låta lärarna beskriva sina tankar om fritidspedagogernas kompetens och sin egen 
kompetens. Jag fokuserade mig också på lärarens syn på samverkan mellan de båda 
yrkesgrupperna. För att på så sätt få en tydligare bild av hur det kan komma sig att 
fritidspedagogens roll i skolan ser olika ut beroende på vilken lärare man samarbetar med. 
 
 
2.1 Fritidspedagogsyrkets utveckling fram till idag 
 
Redan på 60-talet, då fritidshemmet skapades, fanns det tankar om att skolbarnsomsorgen 
skulle samarbeta med skolan. Detta ledde så småningom till att skolbarnsomsorgen 
expanderade samtidigt som samverkan mellan de båda parterna aktualiserades på mitten av 
70-talet. Anledningen till att fritidshemmen lokalintegrerades in i skolan var att det ansågs bli 
för dyrt att låta dem vara fristående. Men det fanns också vinster i det pedagogiska 
samarbetet. Fritidspedagogens roll i skolan skulle vara en slags spindel i nätet mellan barnens 
fritidsaktiviteter och skolarbetet. Trots beslutet om att fritidshemmen skulle integreras i 
skolan blev resultatet inte som förväntat. Det var inte många fritidshem som flyttades in i 
skolbyggnader. Men vissa pedagoger från skola och fritidshem samarbetade ändå. Det var inte 
förrän 1991 som riksdagen tog ett beslut gällande skola och skolbarnsomsorgens samarbete. 
Detta beslut var att skolan skulle ha en flexibel skolstart, vilket innebar att fritidspedagogerna 
och förskollärarna blev viktiga samarbetspartner med lärarna. Den flexibla skolstarten innebar 

                                                 
1 Calander, F. Från fritidens pedagog till hjälplärare. Uppsala: University Library. 1999 
2 Hansen, M. Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothogurgensis. 1999 
3 Calander, F. Från fritidens pedagog till hjälplärare. Uppsala: University Library. 1999 
4 Ibid. s 206  
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att ett barn vid 6 års ålder kunde börja sin skolgång. Lärarna behövde då tillgång till 
fritidspedagogernas och förskollärarnas kompetens på det område som de själva saknade.5 
Under slutet av 90-talet har fritidshemmens integrering i skolan ökat och de flesta har nu 
flyttat in i skolornas lokaler. Detta medför att även samarbetet håller på att växa och 
utvecklas.6 
 
 
3 Syfte 
 
Syftet med min undersökning är att få en fördjupad kunskap i hur kvinnliga lärare ser på 
fritidspedagogen i skolan.  Jag vill få en bild av lärares syn på fritidspedagogens kompetens. 
Jag vill även undersöka vad lärarna vet om sin egen kompetens. Dessutom är syftet att 
undersöka hur läraren ser på samverkan mellan de båda yrkesgrupperna. Jag vill veta hur 
deras eventuella samarbete tillsammans med fritidspedagogen ser ut och fungerar. 
 
 
4 Frågeställningar 
 

1. Hur ser läraren på sin egen roll och yrkeskompetens? 
 
2. Hur ser läraren på fritidspedagogens yrkeskompetens? 

 
      3.   Hur ser läraren på samarbetet mellan lärare och fritidspedagog? 

 
- När samarbetar de? 
- Hur samarbetar de? 

 
 
5 Avgränsningar 
 
Jag kommer att presentera detta arbete utifrån lärarens synvinkel. Jag begränsar mig genom 
att enbart intervjua lärare och undersöka deras uppfattningar och kunskaper om 
fritidspedagogens kompetens. Jag ska även undersöka lärarens syn på samverkan mellan dem 
själva och fritidspedagogen. Jag begränsar mig även genom att enbart fokusera på 
fritidspedagogen i skolan och inte på deras arbete i fritidshemmet. Detta gör jag på grund av 
att det är i skolan som läraren och fritidspedagogen arbetar tillsammans. 
 

                                                 
5 Calander, F. Från fritidens pedagog till hjälplärare. Uppsala: University Library. 1999 
6 Torstenson-Ed, T & Johansson, I.  Fritidshemmet i forskning och förändring. Kalmar: Skolverket. 2000 
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6 Litteraturgenomgång 
 
6.1 Utbildningen 
 
1964 startade den första fritidspedagogutbildningen i Sverige. Den var då en valbar inriktning 
på förskollärarseminariet. Efter att utbildningen funnits i fyra år omorganiserades den och 
lades på gymnasienivå istället och så var det ända fram till år 1977. Då startades en tvåårig 
utbildning på flera universitet och högskolor. Man tyckte trots detta inte att utbildningen var 
riktigt bra. Därför beslöt man sig för att förlänga den med ett år samt att slå ihop den med 
förskollärarutbildningen igen.7 
 
De förändringarna som skedde i samhället gjorde att fritidspedagogsrollerna behövde förnyas 
för att avspegla förmågan till omställning, förnyelse och utveckling. Så år 2001 ändrade man 
förskollärar- och fritidspedagogsutbildningarna ännu en gång, samt 
grundskollärareutbildningen till att de blev en gemensam lärareutbildning. Vilket innebar att 
alla blir lärare, men med olika inriktningar. På så sätt ersattes de gamla utbildningarna barn- 
och ungdomspedagogisk, bildlärar-, grundskollärar-, gymnasielärar-, hushållslärar-, 
idrottslärar-, musiklärar- och slöjdlärarexamen. Den nu gemensamma utbildningen är 
uppbyggd av tre utbildningsområden: allmänt utbildningsområde, inriktning samt 
specialisering.8 
 
 
6.2 Svårigheter med att skapa utbildningen 
 
När man jämför fritispedagogsutbildningen med andra pedagogiska utbildningar har den ett 
mycket lägre deltagarantal. Detta kan vara en anledning till att utbildningen inte anses vara 
lika ”viktig” som andra utbildningar. Begreppet fritid är ett mycket svårdefinierat begrepp och 
därav blir synen på begreppets innebörd olika.  Det i sin tur har lett till att utbildningen 
nästintill blivit identisk med förskollärarutbildningen.9 
 
Fritidspedagogsyrket har förändrats och utvecklats en hel del under de drygt trettio åren som 
yrket har funnits. Till en början hade fritidspedagogerna sitt fokus på barnpassning och nu är 
det mer ett ”pedagogyrke”. Nu är fritidspedagogerna också delaktiga i skolans verksamhet. 
Synen på begreppet fritid har förändrats under en relativt kort period. Tidigare såg man fritid 
som ett tillfälle för barnen att koppla av och vara lediga från skolarbetet. Men nu resonerar 
man att eftersom barnen lär sig ständigt så varför inte utnyttja det och lära barnen saker även 
på fritiden men på ett annorlunda sätt än i skolan.10 
 
Med ett yrke som ständigt är i förändring, är det svårt att veta hur det kommer att vara om 
några år. Kanske kommer fritidspedagogerna att arbete helt och hållet i skolan och då som en 
hjälpande lärare. Eller så kanske fritidspedagogen kommer att arbeta mer på fritidshemmet, 
där de då lär barn med hjälp av pedagogiska övningar. Hur det än kommer att vara så måste 
självklart utbildningen stämma överens med yrkets utövning. Problemet uppstår då yrkets 
uppgifter förnyas så att utbildningen blir inaktuell.11 
                                                 
7 Hülphers, S. Fritidspedagog- ett yrke i förändring. Karlstad: Högskolan i Karlstad. 1998 
8 Sveriges riksdag. www.riksdagen.se. Stockholm. 2003-12-05 
9 Hülphers, S. Fritidspedagog- ett yrke i förändring. Karlstad: Högskolan i Karlstad. 1998 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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6.3 Fritidspedagogens kompetens 
 
Fritidspedagogens centrala uppgift i sitt arbete, vilket även är deras främsta kompetens, är att 
arbeta med den sociala utvecklingen hos barnen. Detta kan innebära allt ifrån barnens 
utveckling i skolan till att de ska lära sig att fungera i samhället. I fritidspedagogernas arbete 
fokuseras mycket på att lära barnen hur man bör vara och agera som god människa och 
medborgare i olika situationer. När fritidspedagogen arbetar med barnens sociala utveckling 
lär de barnen till exempel hur de kan klara av att lösa olika händelser och hur de själva söker 
kunskap i situationer då de saknar information för att genomföra något. Fritidspedagogerna 
förbereder och hjälper inte bara barnen i skolarbetet utan de förbereder också barnen för ett 
fungerande vuxenliv i samspel med andra människor i samhället. Fritidspedagogens arbete 
handlar om att barnen ska utvecklas så att de kan lära sig att lära. Att arbete med så stora och 
långsiktiga mål gör att fritidspedagogen arbetar med detta kontinuerligt under all verksamhet. 
Det kan vara i övningar men också vid matbordet eller i kapprummet. Det är när konflikter 
och andra situationer uppstår som fritidspedagogen behövs och talar då om för barnen hur 
man bör göra och bete sig för att till exempel vara en god kamrat.12Fritidspedagogen fungerar 
lite som ett komplement till föräldrarna under dagen. Det blir fritidspedagogen som får 
förmedla mänskliga värderingar under tiden de har ansvaret för barnen. Då blir 
fritidspedagogens roll även att umgås med barnen och se till att ha tid till att lyssna på dem 
och diskutera kring olika saker med dem.13 
 
Fritidspedagogens kompetens: att arbeta med grupprelationer, med barnens övergripande 
sociala och allmänna utveckling och att arbeta i praktiska och konkreta sammanhang med 
barnens lärande.14 
 
Detta sätt att arbeta, kan för många, tyckas vara ett rörigt och ostrukturerat arbetssätt. Ofta så 
jämförs detta arbetssätt med exempelvis lärarens. Där är de flesta mål som sätts för barnen 
konkretiserat på ett tydligt sätt där resultaten går att avläsa i exempelvis prov. Men 
fritidspedagogerna som har ett mycket större mål och mer långsiktigt än vad läraren oftast har, 
måste därför arbeta på ett annorlunda sätt. Så detta, utåt sett, osynliga och ostrukturerade 
arbete är mycket väl planerat och målmedvetet.15 
 
Fritispedagogen har även kunskaper inom den estetiska och praktiska verksamheten. Men 
eftersom vikten i deras kompetens läggs på den generella utvecklingen fram till målet, blir 
deras estetiska och praktiska kunskaper inte lika centrala i huvuduppgiften. Dessa kunskaper 
använder de sig ändå självklart av men då som ett redskap för att nå det övergripande målet.16 
 

                                                 
12 Kärrby, G. Skolan möter förskolan och fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur. 2000 
13 Hansen, M. Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothogurgensis. 1999 
14 Kärrby, G. Skolan möter förskolan och fritidshemmet, s 145. Lund: Studentlitteratur. 2000 
15 Hansen, M. Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothogurgensis. 1999 
16 Kärrby, G. Skolan möter förskolan och fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur. 2000 
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6.4 Fritidspedagogen i skolan 
 
Fritidspedagogens roll i skolan kan lätt bli att fungera som en hjälplärare till den ”riktiga 
läraren” i klassen, vilket givetvis inte är tanken. Det leder till att de flesta fritidspedagoger 
upplever att deras tid i skolan blir som en extra resurs för läraren. Eftersom de näst intill 
aldrig får någon extra hjälp tillbaka i fritidshemmet av lärarna om så skulle behövas.17 
 
En kompetens som fritidspedagogerna har tagit med sig in i skolan är att de är mycket bra på 
att arbeta i arbetslag. Att kompetensen förts in i skolan medför i många fall en förbättrad 
kollektiv utveckling. Men att arbeta i arbetslag med flera yrkesgrupper representerade 
behöver inte enbart betyda positiva saker. Det kan också innebära en del negativa saker som 
till exempel att utvecklingen på den professionella nivån inte går framåt.18Forskare som 
Hansen menar att när man arbetar i ett arbetslag så anpassar man sig ofta till den lägsta 
gemensamma nivån.19 
 
Fritidspedagogerna blir mer resultatinriktade än processinriktade när de arbetar i skolan. Det 
blir mer synliga spår efter deras arbete i skolan än det som de gör på fritidshemmet. Det kan 
man se då fritidspedagogerna ofta kan ha ett eget ämne i skolan som musik, slöjd eller idrott. 
Kreativa uppgifter brukar de också få ta hand om som till exempel experiment och liknande 
övningar. Här ser man då att lärarens egentliga uppgifter föses över på fritidspedagogen som 
då i många fall kan känna sig underordnad till läraren.20De skulle istället kunna ägna sig åt att 
arbeta med barnens sociala lärandeprocess på ett praktiskt och kreativt sätt, vilket är centrala 
delar i fritidspedagogens kompetens. Det är bäst för barnen om allas olika kompetenser 
utnyttjades på ett framgångsrikt sätt.21 
 
Som skolan ser ut i dag bidrar fritidspedagogerna med en del i utvecklingen av skolan, just för 
att de har en annan inriktning på sin utbildning än de övriga lärarna. Exempel på detta är 
bland annat att de är mycket flexibla, vilket man kan se ha påverkat lärarna så att barnen 
oftare får arbeta med skolämnena tillsammans med fritidspedagogen. Men på ett annorlunda 
sätt än när de har ämnena med läraren. Fritidspedagogerna har dessutom en mycket stor vilja 
att lära samt att de upplevs som initiativrika och kreativa personer som inte räds nya 
utmaningar.22 
 
 
6.5 Lärarens kompetens 
 
Åsikterna om lärarens kompetens skiljer sig beroende på vem man frågar. Arbetsgivaren 
framhåller saker som att en lärare ska kunna arbeta i ett arbetslag. De ska vara väl medvetna 
om sin egen utveckling och vara positivt inställd för att vidareutveckla sig. Arbetsgivaren 
menar också att man inte får glömma bort ämneskunskaperna som läraren ska ha inhämtat 
under sin utbildning. Vidare så ska läraren ha förmåga att hålla i stimulerande och intressant 

                                                 
17 Torstenson-Ed, T & Johansson, I. Fritidshemmet i forskning och förändring. Kalmar: Skolverket. 2000 
18 Ibid. 
19 Hansen, M. Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothogurgensis. 1999 
20 Torstenson-Ed, T & Johansson, I. Fritidshemmet i forskning och förändring. Kalmar: Skolverket. 2000 
21 Kärrby, G. Skolan möter förskolan och fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur. 2000 
22 Munkhammar, I. Från samverkan till integration. Luleå: Luleå tekniska universitet. 2001 
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undervisning, där en trygg och god sammanhållning finns i klassen. För att ha en bra 
sammanhållning i klassen så måste även läraren ha förmågan att knyta kontakt med 
eleverna.23 
 
 
6.5.1 Lärare beskriver sin kompetens 
 
Att beskriva sin egen och andras kompetens, kan för många var mycket svårt. Vissa kan ha 
svårt att se sina goda kvalitéer medan andra kanske rent utav inte tror sig ha några. För att få 
en rättvis och objektiv bild av sambandet mellan kompetens och samarbete mellan lärare och 
fritidspedagoger gjorde Hansen en djupare förstudie med en grupp lärare och 
fritidspedagoger. Studiens syfte var att genom intervjuerna jämföra lärares och 
fritidspedagogers uppfattning om deras samarbetssituation. 
 
När lärare talar om sin kompetens är det främst de icke-formella kunskaper de besitter som de 
framhäver. De anser att erfarenheter gjorda under yrkesutövningen är en stor del i deras 
kompetens. Den formella kunskapen behöver inte vara lika betydande i alla situationer. 
Lärarna anser också att de under sin utbildning hade alldeles för få praktikveckor för att de 
skulle kunna inhämta informell kunskap, i form av erfarenhet. Lärarens kompetens är alltså 
mycket större än de formella kunskaperna som exempelvis metoder för läs- skriv- och 
matematikinlärningen. De har en otrolig förmåga av flexibilitet, lyhördhet och 
simultankapacitet. Dessa tre egenskaper är näst intill ett måste då de ska kunna se varje elev 
för sig i en stor grupp barn. Läraren kan också individualisera lärandet och har god förmåga 
att motivera lärandet samtidigt som de hela tiden arbetar för en god och trevlig 
klassrumsatmosfär.24 
 
Vissa lärare ser den formella kompetensen som den mest centrala. Men variationen för vad 
lärarna framhåller som det centrala i sin kompetens är stor och individuell. De olika 
uppfattningarna kan tänkas bero på hur lång erfarenhet de har av yrket samt vilka slutsatser de 
dragit av erfarenheten. Många lärare nämner att den centrala delen i deras kompetens ligger i 
att uppmärksamma och sätta sig in i hur barnen tänker kring ett visst ämne. Det gör att barnen 
lättare kan få uppgifter som passar just för dem. Den sociala delen är viktig för en lärare. Då 
är det inte bara relationen till barnet som är betydande utan även förhållandet till föräldrarna. 
Att ha förståelse inför barnets hemförhållande och livssituation kan vara avgörande för att 
förstå och kunna påverka barnets beteende i skolan.25 
 
 
6.5.2 Fritidspedagogen beskriver lärarens kompetens 
 
Fritidspedagogerna är mer eniga då de talar om lärarnas kompetens. De anser att de formella 
kunskaperna är den centrala delen i lärarens kompetens. Då menar de bland annat kunskapen i 
att lära barn lära. De tänker främst på sådant som läraren har inhämtat från sin utbildning. 
Detta är den generella bilden som fritidspedagogen har av lärare, medan undantag finns om de 
lärare som de möter och arbetar tillsammans med.26 
 

                                                 
23 Malten, A. Lärarkompetens i ett mångdimensionellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 1995 
24 Hansen, M. Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothogurgensis. 1999 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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6.5.3 Sammanfattningsvis 
 
Det gemensamma kunskapsområdet som fritidspedagogen och läraren anser sig ha är barnens 
utveckling.  Fritidspedagogen har dock en mera övergripande helhetssyn på varje barn och 
läraren ser mer på den intellektuella utvecklingen hos varje individ.27 
 
 
6.6 Samarbetet 
 
Tanken bakom samarbetet mellan fritidshemmet och skolan är att barnen ska ha en samlad 
skoldag, där läraren och fritidspedagogen arbetar tillsammans i ett arbetslag och följer barnen 
under hela dagen. Men det egentliga samarbetet sker bara under skoltiden och inte under 
fritidshemstiden som är före och efter skoltid. Vilket medför att samarbetet går ut på att man 
för över resurser från fritidshemmet till skolan men inte tvärtom. Detta gör att många 
fritidspedagoger känner att de blir mer eller mindre hjälplärare i skolan och att hela 
samarbetet styrs av skolan.28 
 
De som har fått anpassat sig mest för att samarbetet ska fungera är fritidspedagogerna. De 
anser också att de har minst nytta av samarbetet. Men det hindrar inte vissa fritidspedagoger 
att tycka att det är positivt att skola och fritidshem börja närma sig varandra. Ska detta 
samarbete bli riktigt bra så menar fritidspedagogerna att det måste ske på mera lika villkor. 
För som det är i dag så anser de att lärarens villkor överväger och att de i så fall måste 
komplettera fritidspedagogen så som de kompletterar läraren i dagens samarbete.29 
 
När skola och fritidshem integrerats har fritidspedagogens roll varit att de ska tillföra sin 
pedagogiska kompetens som skolan saknar. Fritidspedagogerna har en yrkeskompetens som 
kan vara till stor nytta i skolan då undervisningen håller på att förändras. Lärarna ska nu föra 
en undervisning som gör att barnen är mer aktiva i sitt lärande, samt att barnens 
lärandeprocess ska sättas i fokus. Men redan innan fritidspedagogerna integrerades i skolan så 
var katederundervisningen på väg att minska och en mer flexibel undervisning hade ökat. 
Att arbeta på detta sätt innebär att kraven på läraren blir högre då undervisningen är mer 
individuell för varje barn. Vilket betyder att fritidspedagogens hjälplärarfunktion blir ett 
komplement till den gamla katederundervisningen men i en mindre grupp av barn. 
Förändringarna i undervisningen i skolan har lett till att det finns ett större behov av 
hjälplärare idag. Varför det blev fritidspedagogerna som fick den rollen var inte bara för att de 
hade lämplig kompetens utan också för att de var lätta att ta in i skolan genom fritidshemmens 
integrering.30 
 
 
6.7 Styrdokument 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet bygger på 
vad skollagen säger. Skollagen innehåller bestämmelser för hur det offentliga skolväsendet 

                                                 
27 Hansen, M. Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothogurgensis. 1999 
28 Calander, F. Från fritidens pedagog till hjälplärare. Uppsala: University Library. 1999 
29 Hülphers, S. Fritidspedagog- ett yrke i förändring. Karlstad: Högskolan i Karlstad. 1998 
30 Calander, F. Från fritidens pedagog till hjälplärare. Uppsala: University Library. 1999 
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ska utformas. Där står skrivet om grundvärderingar och om vem som har ansvar för de olika 
verksamheterna, samt vad ansvaret innebär. I läroplanen går det alltså att läsa statens 
övergripande mål och riktlinjer för verksamheterna, men det är de enskilda kommunerna som 
står för genomförandet.31 
 
Vidare står det i Lpo 94 att utrymme ska finnas för olika arbetssätt. Detta för att barnen ska 
lära med alla sinnen och på så sätt bilda en helhet av deras lärande. Barnen ska utveckla 
förmågor till eget skapande, och det genom att själva uppleva och prova på olika 
uttrycksformer. Dessa uttrycksformer är exempelvis dans, bild och drama. Barnen ska också 
utveckla tillit till sina förmågor och lära sig lyssna samt diskutera.  Barnen ska dessutom lära 
sig att respektera andra människor. De ska kunna förstå och leva sig in i andra människors 
situationer och förhållanden.32 
 
I avsnittet om övergången mellan olika skolformer och samverkan kan man läsa: 
 
Samarbetsformerna mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika 
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 
samarbete med förskolan samt med de eftergymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter 
till. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för 
respektive verksamhet 33 
 
Skolan ska alltså möta förskolans pedagogik. Detta leder till att förskoleklassens betydelse 
stärks i det offentliga skolväsendet. Vilket också gör att fritidspedagogens roll i skolan stärks. 
När lärare och fritidspedagogen möts i ett samarbete mellan de båda. Är tanken att deras 
respektive kompetenser ska utbytas sinsemellan.  Detta för att skapa en gemensam hållning 
och gemensam syn på kunskap samt barnens utveckling. Den som ska leda detta arbete är 
rektorerna på skolorna i de enskilda kommunerna.34 
 

                                                 
31 Utbildningsdepartementet. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Stockholm: Fritzes.1998 
32 Ibid. 
33 Ibid. s29 
34 Axiö, A & Palmquist, B. Utveckla ledarskapet i skolan. Stockholm: Liber. 2000 



14  

7 Metod 
 
 
7.1 Metodval 
 
Mitt syfte med arbetet är att undersöka lärares syn på fritidspedagogens roll i skolan. Min 
ambition är att försöka förstå lärarnas sätt att resonera kring olika frågor. Jag vill också kunna 
urskilja likheter och olikheter i lärares svar om ämnet. Med detta som utgångspunkt bestämde 
jag mig för att en kvalitativ metod passar min undersökning bäst. Den kvalitativa metoden går 
ut på att analysera helheter och försöka förstå dem. När forskare använder sig av den 
kvalitativa metoden undersöker de hur människor upplever och förstår sin omgivning. Jag 
ansåg därför att den kvalitativa inriktningen passade för min undersökning.35 
 
Den kvalitativa metoden som jag valt att inspireras av är den fenomenografiska ansatsen. Där 
utgår forskningen från att människor har olika syn på och uppfattningar om saker. Dessa 
olikheter beror på att människor har olika erfarenheter. Syftet med forskningen är att 
undersöka dessa likheter och olikheter samt att sedan beskriva dem.36 
 
I en fenomenografisk forskning är det vanligast att använda intervjuer som 
datainsamlingsmetod.37Jag har då valt att använda mig av just intervjuer. Mer preciserat av 
halvstrukturerade sådana. En strukturerad intervju håller frågorna fokuserade till ett visst 
förutbestämt område. Det medför att det blir lättare att jämföra svaren med varandra då alla 
har svarat inom vissa ramar.38 
 
 
7.2 Etik 
 
De etiska aspekterna är en mycket viktig del när man intervjuar. Människor som ställer upp på 
intervjuer måste själva få tal del i val av tid och plats för intervjun. Det är också viktigt att 
sätta sig ner på en lugn och ostörd plats under intervjun. Samt att innan intervjun informera 
undersökningspersonen om intervjuns syfte. De bör också veta om att deras identitet kommer 
att skyddas genom fingerat namn och plats. Ytterligare en mycket viktig sak att tänka på när 
man intervjuar människor, är att allt deltagande måste vara frivilligt.39De har rätten att avbryta 
sitt deltagande när som helst.40 
 

                                                 
35 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 1997 
36 Alexandersson, M. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 1994  
37 Ibid. 
38 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 1995 
39 Ibid. 
40 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 1997 
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7.3 Urval 
 
I den här studien har jag valt att intervjua fem kvinnliga lärare i en medelstor stad i Sverige. 
Alla fem lärarna är verksamma på samma skola. Skolan har ca 300 elever som går i 
förskoleklass till och med år 6. Lärarna som jag intervjuade har alla olika antal 
yrkesverksamma år bakom sig. Samtliga har lärarexamen och arbetar som klasslärare med 
barn i åren 1-3.  Jag valde fem lärare från samma skola, för att alla har liknande utgångspunkt 
i sitt arbete tillsammans med fritidspedagoger. De har till exempel lika mycket utrymme i tid 
och plats, samt att de alla har samma rektor som bestämmer hur arbetet ska se ut på skolan. 
Jag gjorde mitt urval genom att själv ta kontakt med dem och frågade om de var intresserade 
av att ställa upp för en intervju. Att det blev just dessa fem lärare var av ren bekvämlighet. Jag 
tillfrågade de lärare som först kom i min väg då jag letade efter frivilliga 
undersökningspersoner. 
 
 
7.4 Datainsamling 
 
Eftersom jag hade förberett alla intervjufrågor innan intervjuerna genomfördes, detta för att 
sätta gränsen inom vilket ungefärligt område jag sökte svar, fick alla lärare svara på samma 
frågor. I vissa fall användes även följdfrågor beroende på de svar jag fick från den intervjuade 
personen. 
 
Under varje intervju som genomfördes använde jag en diktafon som spelade in hela samtalen. 
Valet att spela in intervjuerna kändes mer naturligt än att föra anteckningar. När man har en 
diktafon så kan man koncentrera sig på undersökningspersonen fullt ut. Man visar då ett bättre 
intresse för vad den intervjuade säger. Man har också ett stressmoment mindre än om man ska 
skriva ner allt som sägs i intervjun. Dessutom så kan man i lugn och ro efteråt lyssna på 
intervjuerna flera gånger om, för att sedan kunna göra en så rättvisande analys som möjligt. 
 
 
7.5 Databearbetning 
 
Jag började med att transkribera alla intervjuerna för att få en helhetssyn av samtliga svar från 
intervjuerna. Dessa transkriberingar har jag sedan haft som underlag när jag analyserat 
lärarnas svar. I mitt resultat har jag tydliggjort lärares uppfattningar som kom fram under 
intervjun. Det var uppfattningar som berörde mina frågeställningar i mitt arbete. Jag har även 
tagit med citat från intervjuerna för att få fram ett tydligt meningsinnehåll och ett 
sammanhang. Sedan jämförde jag dessa med varandra för att hitta likheter och olikheter. 
Vilket den fenomenografiska metoden syftar till. Den kvalitativa metoden säger också att man 
kan ta med en sammanfattning där de olika uppfattningarna framgår.41Detta har jag också 
gjort i en sammanfattning av resultatet. 
 

                                                 
41 Alexandersson, M. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 1994  
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7.6 Validitet 
 
Validitet är hur giltig informationen är som man samlar in. Med giltig menas om man 
verkligen har undersökt det som man skulle undersöka. Man kan säga att validitet är ett mått 
på om en undersökning beskriver det man vill att den ska beskriva.42Jag anser att min 
undersökning har en hög validitet. Detta för att mitt syfte var att undersöka om hur lärares syn 
på fritidspedagogens roll i skolan är. Det var också vad jag ställde mina frågor om i 
intervjuerna med lärarna. 

                                                 
42 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 1995 
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8 Resultat 
 
Jag har valt att presentera resultatet från de fem intervjuer av lärarna fråga för fråga. Efter 
varje fråga har jag gjort en kvalitativ analys där jag belyser de utmärkande uppfattningarna 
som lärarna hade. För att tydliggöra det har jag skrivit ner några citat efter varje fråga. 
 
 
8.1 Resultat från intervjuerna 
 
Vad tycker läraren är utmärkande drag i sin egen kompetens och vilka är lärarens 
viktigaste uppgifter? 
 
I lärares svar framhävs tre tendenser. Den första uttrycker att lärares kompetens 
huvudsakligen ligger i att få barnen att lära sig det sociala samspelet i skolan och i samhället, 
med andra ord att lära barnen att vara samhällsmedborgare. 
 
Man måste lära dem att vara i skolan och samhället. De ska lära sig det sociala samspelet. 
 
Läraren måste då vara en god observatör både av grupp och individ. 
 
Dels gruppspelet och sen se eleven. 
 
Att lära barnen ett gott samspel innebär att läraren också måste iaktta sitt eget beteende och 
föregå med gott exempel. 
 
Att vara en bra förebild. 
 
Den andra tendensen i lärarnas svar innebär en starkare betoning på lärarens uppgift att 
undervisa i ämneskunskapen. De lärarna planerade även sitt arbete, i respektive ämne, efter 
vad målen säger i styrdokumenten. 
 
Skolkunskaper, målen som ska nås i de olika ämnena. Men eleven ska även lära sig social 
samvaro. 
 
Att ha ämneskunskaper i fokus innebar inte att lärarna glömde bort andra mycket viktiga delar 
i sitt arbete som lärare. 
 
Det viktigaste ska ju vara undervisningen naturligtvis. Vi ska ju vara grunden i det hela. Det 
är ju vårat uppdrag. Sen finns det ju andra delar i vårat uppdrag som inte är lika tydliga, men 
som vi måste göra. Alltså den sociala biten. 
 
I dessa två olika tendenser så framkommer det att även de ämneskunskapsfokuserade lärarna 
nämnde att den sociala utvecklingen hade en stor betydelse i en lärares kompetens. Men i den 
tredje tendensen handlade svaren om att uppgiften som lärare inte bara innehåller konkreta 
kunskaper som ska föras över till barnen. Utan även att stimulera barnens  nyfikenhet till att 
själva söka kunskap. 
 
Att ge… väcka deras nyfikenhet… så att de vill lära och  Att visa barnen världen 
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Läraren med den uppfattningen menade att barn måste lära sig hur de finner information som 
de inte redan har. Läraren ansåg att i dagens skola så serverar vi allt till barnen som de ska 
lära sig. De behöver även känna att om de vill lära sig något som inte finns med i 
undervisningen, så ska möjligheten finnas att de själva kan undersöka saken.   
 
 
Känner läraren att hon/han får använda sin kompetens i sitt arbete? 
 
I lärares svar om hur vida de känner att de får användning av sin kompetens i sitt arbete som 
lärare, fann jag två olika uppfattningar om hur deras kompetens utnyttjades i skolan och 
undervisningen. Den ena uppfattningen var att tiden saknades för att läraren skulle hinna 
nyttja sina kompetenser. De menade att skolarbetet som barnen gör tar ofta lång tid och då 
oftast längre tid än vad läraren planerat. Vilket gör att läraren inte har möjlighet att ta tillvara 
på alla idéer de har samt deras kompetens. 
 
Det är mer så att jag inte hinner göra allt jag skulle vilja göra. 
 
När en lärare inte har tillräckligt med tid för sitt arbete så måste de prioritera den tid som finns 
att tillgå, till saker som de anser har högst prioritet. 
 
Det går åt så mycket tid och planering till det sociala. De måste lära sig att göra en uppgift, 
så än så länge får de kunskapen på köpet. 
 
Den andra uppfattningen som lärare hade om sitt kompetensanvändande, var att 
ämneskompetensen inte utnyttjades fullt ut. De lärare som svarade så menade att 
undervisningen i respektive ämne inte alltid var så avancerad som lärarens utbildningsnivå 
hade legat på. 
 
Eftersom jag har yngre barn nu, men är behörig upp till år 9, så använder jag ju inte allt som 
till exempel ämneskunskaper jag har. 
 
Samtliga lärare ansåg att de inte använde sig av sina kompetenser fullt ut på grund av dessa 
två tidigare nämnda uppfattningar. 
 
 
Vilka anser läraren är fritidspedagogens viktigaste uppgifter? 
 
På frågan om vilka fritidspedagogens viktigaste uppgifter är i skolan ansåg en majoritet av 
lärarna att gruppsamspelet var huvuduppgiften och därmed också den viktigaste. Den ena 
uttrycker att fritidspedagogerna arbetar med gruppsamspelet genom att iaktta hur barn 
integrerar med andra barn. 
 
Det är ju framför allt att… dom är ju mer inriktade på att se det här med hur barnen 
interagerar med varandra. 
 
Barn ska inte bara lära sig att fungera med andra barn utan även tillsammans med vuxna. 
 
Vi båda fokuserar på att arbeta med samspelet mellan barn och barn, och barn och vuxna. 
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Genom att aktivt vara medveten om detta så kan fritidspedagogerna styra olika agerande 
tillrätta, med hjälp av att ta en diskussion med barnen just i det tillfället då händelsen uppstår. 
Att ha en social träning uttrycker en lärare, är fritidspedagogens viktigaste uppgift. 
 
Att ge trygghet och självkänsla i gruppen och den sociala träningen. 
 
Den andra åsikten i lärares svar var inte lika övervägande. Där svarade en lärare att det 
praktiska arbetet utgjorde den viktigaste uppgiften. Att till exempel få lära sig genom att måla, 
leka eller varför inte gå ut i naturen. Barn behöver omväxling i sitt lärande och det ska 
fritidspedagogen ge menade läraren. 
 
De arbetar mer praktiskt och ser till att barnen får lära sig på alla möjliga olika sätt. 
 
Att låta barnen arbeta med alla sinnen i skolarbetet är ett sätt där fritidspedagogen är med och 
utvecklar undervisningen i skolan. 
 
Hur samarbetar läraren med fritidspedagogen och hur fördelar de arbetet? 
 
I svaren från lärare fanns det tre olika tendenser. En lärares uppfattning var att själva 
undervisandet symboliserade en lärare. Läraren uttryckte sig att de samarbetade med varandra 
men att gränsen i samverkan mellan fritidspedagogen och läraren gick vid undervisningen. 
Den ansvarade läraren för. 
 
Jag är ju lärare i den mening att jag undervisar barnen det gör ju sällan fritidspedagogen. 
 
En lärare med samma åsikt formulerade sig att läraren agerar mer som fritidspedagog än vad 
fritidspedagogen är lärare. 
 
Jag är mer fritidspedagog än vad hon är lärare. 
 
Den andra tendensen i lärares svar innebär att samarbetet mellan de båda yrkesgrupperna 
genomförs på flera sätt och i olika grader. I vissa fall samarbetar de med allt så att deras 
respektive yrkesroller suddas ut under arbetets gång. Andra sträcker sig till att planera de 
olika aktiviteterna i klassen, men att var och en gör sina uppgifter med barnen, vilka i sin tur 
är baserade på de olika yrkeskompetenser som lärare och fritidspedagoger besitter. 
 
Planering av lekar gör vi tillsammans men inte själva arbetet. 
 
Den tredje tendensen i svaren var att en lärare hade sett många fritidspedagoger och lärare 
som samarbetat mycket bra. Dennes tankar kring ett fungerande samarbete var att det borde 
alla ha för barnens bästa. Trots denna positiva inställning för ett samarbete med en 
fritidspedagog hade läraren själv inte något som helst samarbete med fritidspedagogen i 
klassen. Anledningen läraren gav var att fritidspedagogen inte ville samarbeta och att läraren 
försökt men nu givit upp. 
 
Vi samarbetar inte överhuvudtaget. Fördelar arbetet gör vi inte heller… han vill inte så jag 
kan inget göra. 
 
Ett väl fungerande samarbete kräver att både läraren och fritidspedagogen ger och tar, samt att 
det finns en ömsesidig respekt för varandras olika kompetenser. 
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Lär sig läraren något av fritidspedagogen? 
 
Av svaren som lärarna gav mig urskiljer jag två olika uppfattningar. Den ena är att lärare lär 
sig av fritidpedagoger medan den andra uppfattningen är att de inte lär sig något av 
fritidspedagoger. Där är den första uppfattningen i stor majoritet. En lärares åsikt var att 
fritidspedagogen besatt en mängd olika kunskaper som läraren inte kunde precisera. Därmed 
ansåg läraren att fritidspedagogen var en mycket kompetent person. 
 
Man lär sig av alla människor. Fritispedagogen är mycket kompetent. 
 
Att fritidspedagogen är kompetent innebär för en lärare att de har en förmåga att vara 
idékläckare. 
 
Det är det som är så häftigt att arbeta tillsammans med en fritidspedagog. De är idémaskiner. 
 
En annan lärare tyckte att fritidspedagogerna har en otrolig förmåga att se varje elev. Läraren 
hade lärt sig mycket från fritidspedagogen om barnens olika utvecklingsfaser. 
 
Oh ja, väldigt mycket.  Att se eleven det är de väldigt bra på. Jag tycker de är duktigare på 
barnens utveckling och den delen. 
 
Det som skilde svaren åt i den första uppfattningen var exemplen på vad läraren hade lärt sig 
av fritidspedagogen, inte om läraren lär av fritidspedagogen. Den andra uppfattningen från 
lärares svar var att det inte fanns något som läraren lärde sig av fritidspedagogen. Läraren 
uttryckte sig så att det inte berodde på att läraren nedvärderade fritidpedagogens kompetens. 
Utan på att fritidspedagogen inte var villig att dela med sig av sina erfarenheter samt sin 
kompetens. 
 
Vi har tyvärr inget utbyte av varandras kompetenser. 
 
Att samarbetet inte fungerade på så sätt att de utnyttjade sina olika kompetenser uteslöt inte 
att läraren ändå lärde sig av andra fritidspedagoger som arbetade på skolan. Genom att läraren 
själv rådfrågade fritidspedagoger och på så sätt sökte efter deras kunskap, ger ett intryck av att 
läraren är väl insatt i att fritidspedagogen har en kompetens som kan vara nyttig för en lärare 
att få ta del av. 
 
Har fritidspedagogen någon kompetens som läraren själv saknar? 
 
Här svarade samtliga lärare att de ansåg att fritidspedagogen besatt kompetens som de själva 
ansågs sig behöva. Lärarna var inte bara överens i den uppfattningen, utan också att det främst 
var kompetensen i att kunna ge förslag på konkreta och kreativa övningar som fritispedagogen 
ofta gör. 
 
Dom har ett större förråd att plocka lekar och idéer ifrån. Det skulle jag också vilja ha. 
 
Alla lärare hade samma uppfattning om att fritidspedagogens idéförråd var något de saknade i 
sin egen kompetens. Att alla är så rörande eniga om det ger mig en del frågor. Vad kan det 
bero på?  Blir lärare utexaminerade utan en viktig del i kompetensen? Eller är just den här 
kompetensen hos fritidspedagogerna den mest synliga för läraren? 
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Eftersom de praktiska saker man gör syns mest, är det fullt möjligt att detta är anledningen till 
att samtliga lärare angivit samma svar. De kunskaper som inte praktiseras synligt genom 
praktiska saker framkommer inte lika tydligt Ett exempel på kunskap som inte syns är 
förmågan att förstå ett barn och se vad det behöver. Därför lägger en, ej insatt person, inte 
märke till kunskapen på samma sätt som den praktiska och därmed den mer konkreta 
kunskapen. 
 
Vad tillför samarbetet med fritidspedagogen läraren i sitt arbete? I vilka avseenden kan 
det vara hindrande? 
 
Här gav lärarna i huvudsak två olika kategorier av svar. Det ena var att lärare upplevde hinder 
i samarbetet med fritidspedagoger. Dessa hinder kunde vara personliga så väl som 
yrkesmässiga. En av lärarna i undersökningen gav, med sitt svar, exempel på hur ett 
yrkesmässigt hinder kan se ut. Om läraren och fritidspedagogen planerar en gemensam 
aktivitet för klassen och fritidspedagogen blir sjuk vid det tilltänkta tillfället, finns det sällan 
någon som kan ”hoppa in” och vikariera för fritidspedagogen. Vilket kan ge läraren stora 
bekymmer eftersom denne då tvingas agera dubbla roller och därmed även ansvara för 
samtliga elever själv. Om fritidspedagogen dessutom brukar ha ensamt ansvar för 
förskoleklassen, blir problemet för den ensamme läraren ännu större. Läraren har nu två 
klasser att ansvara för samtidigt som den tänkta aktiviteten ska genomföras. Skulle däremot 
situationen vara omvänd, det vill säga att läraren blir sjuk, går det oftast snabbt och lätt att 
hitta en tillfällig ersättare. Den läraren menade med sitt svar var att denna typ av risk finns vid 
ett samarbeta med en fritidspedagog. Och denna risk upplevs därför som ett hinder. Trots 
detta, till synes, negativa svar ansåg läraren att ett samarbete mellan sig själv och 
fritidspedagogen i klassen är av stort värde och många gånger nödvändigt för att 
undervisningen ska fungera. 
 
Det har varit negativt, vi har samarbetat väldigt tätt och sedan har då fritidspedagogen blivit 
sjuk. Och då står man där och så får man ingen vikarie och så ska man ha alla barnen. Men 
naturligtvis har det även tillfört väldigt mycket också. 
 
Den andra kategorin uttryckte lärare att samarbetet med fritidspedagogerna enbart tillförde 
olika positiva saker. En av lärarna arbetar ofta ensam, men ett samarbete med 
fritidspedagogen tillförde flera perspektiv som i sin tur gör arbetet mer utvecklande. Läraren 
menar att de båda kunde ha nytta av varandra då de diskuterade allt ifrån eleverna till att 
peppa och stötta varandra i arbetet. 
 
Tillför bara. Mycket skönt att kunna diskutera med henne om eleverna och deras problem. 
 
Att vara två personer som samarbetar i klassen istället för en medför även andra saker. Det 
blir möjligt att kunna arbeta med barnen i mindre grupper än helklass. 
 
Det är bara positiva saker. Jag har ibland halvklass. 
 
Att ha möjligheten till att undervisa i små grupper gör det lättare för läraren att se alla barnen. 
Det i sin tur leder till att läraren kan ge barnen mer individuell undervisning på sådant som 
just den individen behöver. Samtliga lärare ansåg att trots vissa hinder så var de positiva 
tankarna om samarbetet med fritidspedagogen övervägande. 
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Lärarens åsikter om fördelarna med att vara lärare. 
 
Lärares svar om fördelarna med att vara lärare kan delas in i två kategorier. Där den ena 
lägger vikten vid barnens utveckling. Lärarna som svarade så menade att det absolut bästa 
med yrket var att se barn utvecklas både personligt och kunskapsmässigt. 
 
Man får vara med i barns utveckling och se dem växa som individer. 
 
Den andra kategorin tog upp att det bästa med att vara lärare är att de får arbeta tillsammans 
med barn. Lärarna uttryckte sig då att arbetet blir mycket varierande och kreativt. Vilket de 
trivdes bra med. 
 
Jobbet är kreativt och så är det mycket varierande.  Jag får också jobba med barn hela 
dagarna. 
 
Ett arbete som är varierande kan innebära variation på många olika plan. En lärare påpekade 
att ett varierande arbete innebar att läraren får planera sin egen tid. 
 
Att få jobba med barn hela dagarna och så är det ett varierande jobb på så sätt att jag kan 
planera min tid själv. 
 
Läraren anser att det är en fördel att kunna planera sin egen tid för sitt arbete. När läraren trivs 
med att arbeta på ett sådant självständigt sätt, kan det kanske bli problem med att ha ett 
fungerande samarbete med fritidspedagogen. Ett samarbete innebär inte bara att parterna 
genomför arbetet tillsammans, utan också att arbetet planeras med hjälp av varandra och där 
utnyttja bådas kompetenser. För att ett samarbete, från planering till genomförande, ska kunna 
fungera kan in läraren vara så självständig som innan fritidspedagogen blev en kollega. 
 
Lärares åsikter om nackdelarna med att vara lärare. 
 
Lärares svar gav två uppfattningarna om det negativa i läraryrket. Främst ansåg lärare att det 
är ett mycket energikrävande yrke. Man kan arbeta hur mycket som helst utan att känna sig 
färdig. Lärarna menade att lärararbetet inte har någon tydlig gräns när arbetsdagen är slut. De 
förklarade vidare att de hela tiden kände en stress över att det alltid fanns mer att planera och 
göra. Det är upp till dem själva att avgöra när de anser sitt arbete vara klart, och inte alltid ta 
med sig arbetet hem. Det kan leda till att lärare ofta känner att tiden inte räcker till, just för att 
lärarna själva inte begränsar arbetet på en rimlig nivå, utan arbetar mer än vad som står i 
anställningsavtalet, vilket är 45 timmar per vecka. Om det uttrycker en lärare sig så här: 
 
Det skulle vara att man ger så mycket av sig själv att det är lätt att bli utbränd 
 
När en lärare engagerar sig till 100 procent i barnen, kan det vara svårt att inte tillåta sig att bli 
personligt berörd av olika hemförhållanden som barnen kan ha. 
 
Det negativa är väl att man kan jobba hur mycket som helst och ändå räcker det inte. Man får 
också se barn och föräldrar som mår dåligt. 
 
Den andra uppfattningen i lärares svar hade tyngdpunkten i ansvaret som lärare har, ett ansvar 
som är mycket viktigt och stort. Dels har lärare ansvaret över barnen och deras utveckling i 
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skolämnen, dels den personliga utvecklingen. En lärare menar att ansvaret blivit större och 
bredare med åren för lärare på grund av omorganisationer i skolan. 
 
Det känns mycket för att ansvaret läggs mer och mer på läraren. 
 
En anledning till att ansvaret känns större för lärare är att barnen i klasserna ökar i antal för 
varje år som går. Detta på grund av att resurserna i skolan blir färre. Det medför att lärare får 
fler barn att se till så att de klarar skolan, samt fler föräldrasamtal att genomföra. Arbetet och 
därmed ansvaret blir alltså större och mer tidskrävande för läraren. 
 
Vad läraren anser kan vara en fördel med att vara fritidspedagog. 
 
I lärares svar går att utläsa tre olika tendenser. Den första uttrycker att ett litet ansvar är den 
största fördelen med att vara fritidspedagog. 
 
Dom har inte lika stort ansvar. 
 
Med ansvar menar en lärare att fritidspedagogen inte behöver känna pressen på att barnen gör 
sitt skolarbete, utan de kan koncentrera sig på barnens arbete just för stunden. 
Fritidspedagogen behöver inte planera hur mycket varje barn ska hinna med för att inte 
komma efter i skolarbetet. 
 
Inga krav på att barnen ska göra sina läxor och skolarbete. 
 
Den andra tendensen som uttrycks av lärare är att fritidspedagogen har tydligare arbetstider. 
Fritidspedagogen har det lättare att känna arbetet avslutat för dagen då de går hem. 
 
Dom har tydligare ramar om deras arbetstider. 
 
Den tredje tendensen är att fritidspedagogen har en mer avslappnad relation med barnen, på 
grund av att de träffar barnen i andra miljöer än i skolan. Det leder också till, menar en lärare, 
att de får ett helhetsperspektiv för varje barn. 
 
Fördelen är väl att de får se barnen i andra situationer än i skolan… helheten alltså. 
 
Barn är olika i olika miljöer och situationer. Det kan då vara bra att lära känna barnen i en 
annan miljö än i skolan, där barnen inte känner någon press på sig att prestera saker. 
 
Vad läraren anser kan vara en nackdel med att vara fritidspedagog. 
 
På den här frågan kan svaren från lärare delas in i två kategorier. Den ena tar upp 
fritidspedagogens arbetstid som en nackdel med yrket. 
 
De har däremot längre arbetstider. 
 
Till skillnad från när lärare ansåg fritidspedagogens arbetstid som en fördel menar lärare nu 
att det är negativt för fritidspedagogen att ha längre arbetsdagar samt fler arbetsdagar per år. 
När de talar om fördelarna med arbetstiden är det de tydliga tids strukturer som 
fritidspedagoger har jämfört med lärare. En lärare uttrycker att fritidspedagogen inte bara har 
längre arbetsdagar, utan att de dessutom har mer tid tillsammans med barnen varje dag. 



24  

 
De har också längre arbetsdagar med barnen, men ett tydligare tidsschema för arbetstiden. 
Det vore skönt att veta när arbetsdagen är slut. 
 
Vilket läraren anser kan vara mer ansträngande än att, som för en lärare, sitta vid ett skrivbord 
och planera för sig själv en stund i tystnad. Läraren menar att barnen tar mer energi än vad ett 
arbete i ensamhet gör. Samt att det kan vara skönt att komma ifrån den höga ljudnivån som 
finns bland barnen. Men fritidpedagogen har ingen möjlighet till att komma ifrån 
barngrupperna och dess höga ljudnivå, eftersom hela deras arbetstid är tillsammans med 
barnen. 
 
En nackdel är ju att de har längre dagar och kan inte planera sin egen tid som vi lärare. 
 
Den andra kategorin menar att den största nackdelen med att var fritidspedagog och inte lärare 
är att de ofta blir utnyttjade. Läraren hade vid flera tillfällen sett hur andra lärare låter 
fritidspedagogen springa ärenden åt läraren själv. Fritidspedagogens funktion i klassen 
försvinner då. De ska vara där som en resurs för barnen och inte en hjälpreda för läraren. 
 
De utnyttjas ibland som hjälplärare. 
 
Den första kategorin lärare gav om nackdelar med fritidspedagogsyrket tydliggör att lärare 
anser överlag att fritidspedagogen har ett mindre självständigt arbete än läraren, på grund av 
arbetstiden. Den inställningen kan i så fall vara en anledning till att läraren själv sätter sig 
över och bestämmer vad fritidspedagogen ska göra, vilket kan leda till att fritidspedagogen får 
springa ärenden åt läraren. Detta medför att den andra kategorin som lärare gav som nackdelar 
med fritidspedagogsyrket frambringas av lärarna själva. Om så var fallet och lärarna skulle 
inse detta och sluta utnyttja fritidspedagogerna så skulle den nackdelen med yrket inte finnas. 
 
 
8.2 Sammanfattning av resultat 
 
8.2.1 Lärares tankar om fritidspedagogens kompetens 
 
Alla lärare jag intervjuade var eniga om att fritidspedagogen besatt kompetenser som de själva 
saknade. Den kompetens som alla nämnde först och främst var att fritidspedagogen har en 
förmåga att kunna ge konkreta tips på lekar och övningar, på mycket kort varsel. Lärarna var 
mycket beundrande över hur fritidspedagogerna kunde var så idérika när de hittade på övning 
efter övning. 
 
 
8.2.2 Lärarens tankar om fritidpedagogsyrket 
 
Det positiva med att vara fritidspedagog menar lärarna är att de får ta del av barnens 
utveckling i olika miljöer. Det gör att fritidspedagogen får ett helhetsperspektiv på barnen och 
kan då lättare veta vad varje barn behöver för stimulans i skolan. Fritidpedagogen har också 
en fördel i sitt yrke när det gäller ansvar. De har inte lika stort ansvar som läraren och behöver 
inte heller känna någon press på att barnen måste göra till exempel sina läxor. Ytterligare en 
positiv sak är att de har tydligare ramar kring deras arbete. De vet när arbetet slutar och börjar. 
Men när lärarna nämnde några negativa saker om fritidspedagogsyrket kom deras arbetstider 
på tal igen. Men nu tyckte de att fritidpedagogens arbetsdagar var långa och fler än lärarens 
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och det var negativt. Dessutom har fritidspedagogen mer tid tillsammans med barnen, 
eftersom de följer med dem till fritidshemmet efter skolans slut, vilket inte läraren gör. Det 
menar lärarna är negativt i den mening att arbetet tillsammans med barnen är mer 
energikrävande än att sitta vid ett skrivbord och planera, som läraren gör på eftermiddagarna. 
 
 
8.2.3 Lärares tankar om fritidspedagogens roll i skolan 
 
En majoritet av lärarna ansåg att fritidspedagogens viktigaste uppgift är att utveckla och träna 
barnen i det sociala samspelet mellan barn och barn samt barn och vuxen. Som till exempel att 
lära barnen att fungera i en grupp och att kunna lösa konflikter. Men några lärare ville också 
påpeka att de praktiska övningarna var viktiga. För att barnen ska få tillfälle att lära med alla 
sinnen. De lärare jag intervjuade hade alla samma uppfattning om att fritidspedagogen har 
uppgifter i skolan. Skillnaden var bara att lärarna pekade på olika uppgifter som de viktigaste 
för fritidpedagogen. Men alla fritidspedagoger fick nog inte chansen att utöva exempelvis 
dessa ovan nämnda uppgifter, nämnde en lärare. Läraren beskrev att fritidspedagoger ibland 
blir som en hjälpreda i klassen. Då uppgifterna istället blir sådana som ingen annan hinner 
med. 
 
 
8.2.4 Lärares tankar om sin egen kompetens 
 
Kompetensen som lärare besitter utnyttjas inte fullt ut enligt de lärare jag intervjuat. Främst 
för att det inte finns tid till att genomföra allt som en lärare ofta vill få gjort. Det kan vara av 
många olika anledningar. Allt från att barnen behöver längre tid på sig med uppgifterna än 
vad läraren beräknat, eller att klassen är mycket stökig så att tid går åt till konfliktlösningar. 
Det finns säkert en mängd fler saker som kan göra att undervisningen inte hinns med. En 
andra anledning till att lärares kompetens inte utnyttjas fullt ut är att lärare anser sig ha läst 
mer i sina undervisningsämnen än vad som någonsin kommer att behövas i verkligheten. 
 
 
8.2.5 Lärares tankar om läraryrket 
 
Läraryrket har många positiva delar, så många att alla inte går att nämna uttryckte sig 
samtliga lärare. Men de saker de ville framhäva var bland annat att yrket är så fantastiskt för 
att man får möjligheten att arbeta tillsammans med barn. Man får se och följa deras utveckling 
både personliga och kunskapsmässiga. Det är även en fördel att yrket innehåller många olika 
arbetsuppgifter som gör att det är ett mycket varierande arbete. Men detta yrke har också en 
baksida menar lärarna. Man blir lätt för engagerad och arbetar då mer än vad man borde göra. 
Detta kan leda till att läraren blir stressad och därmed utbränd. 
 
 
8.2.6 Lärares tankar om lärarens uppgift i skolan 
 
Lärarnas uppfattning om sin egen centrala uppgift i skolan var lite varierande. De flesta tyckte 
att det sociala samspelet i skolan och i samhället var den viktigaste uppgiften. De menade att 
man som lärare alltid måste tänka på sitt eget beteende och föregå med gott exempel. Där kan 
jag se likheter med lärarnas svar angående fritidspedagogens viktigaste uppgift. Då lärarna 
uttryckte att det var den sociala träningen som var deras viktigaste uppgift. 
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Några lärares åsikter var inte av samma slag. De ansåg istället att det var själva 
undervisningen som var lärarens huvuduppgift i skolan. Att se till att barnen når alla målen 
som skalls i respektive ämnen. 
 
 
8.2.7 Lärares tankar om samarbetet med fritidspedagogen 
 
I lärares svar går att utläsa att samarbetet mellan de båda yrkesgrupperna genomförs på flera 
sätt och i olika grader. I vissa fall samarbetar de med allt så att deras respektive yrkesroller 
suddas ut under arbetets gång. Andra sträcker sig till att planera de olika aktiviteterna i 
klassen tillsammans. Medan de sedan utför sina uppgifter var och en för sig tillsammans med 
barnen. 
 
De flesta lärarna berättade att de tyckte det var skönt att ha en nära kollega. Med kollega 
menade de någon att samarbeta med för att barnen skulle få bästa möjliga undervisning. Med 
denne kunde de diskutera sig fram till olika beslut med hjälp av deras olika kompetenser. 
Fritidspedagogen och läraren har tillsammans fler perspektiv på verkligheten än om man 
arbetar ensam. Detta gör att arbetat utvecklas mer och till det bättre. En enstaka lärare 
berättade att fritidspedagogen som arbetade i samma klass, inte hade visat någon som helst 
vilja till samverkan med läraren. När den läraren talade om vilka fördelar som fanns med att 
ha en kollega så var det avlastningen i arbetet som framhölls och inte samarbetet dem 
emellan. Läraren beskrev att det var skönt att kunna ha halvklass ibland då fritidspedagogen 
befann sig i klassen. De övriga ansåg att deras samarbete med fritidspedagogerna tillförde en 
mängd olika saker i arbetet. 
 
Av de lärare som hade, i deras syn, ett fungerande samarbete med fritidspedagogen, kan man 
utläsa att det är läraren som oftast arbetar mer likt en fritidspedagog än tvärtom. Om läraren 
inte är tillgänglig för tillfället så hoppar sällan fritidspedagogen in i lärarens uppgifter. De 
säger istället till barnen att vänta med exempelvis frågan tills läraren kommer tillbaka. Detta 
kan bero på att läraren inte släpper ifrån sig sina huvuduppgifter. Eller så backar 
fritidspedagogen för att de inte tror sig klara av lärarens arbete. 
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9 Slutsats 
 
9.1 Hur lärare ser på sin egen yrkeskompetens 
 
Att lära barn ”läsa-skriva-räkna” är den främsta uppgiften lärare överlag anger som sin 
huvuduppgift och att det är inom detta som lärarna har sin kompetens.43 Men min 
undersökning ger inte samma svar. En majoritet av lärarna, jag intervjuade, tydliggjorde att 
det var den sociala utvecklingen hos barnen som var deras huvuduppgift i arbetet som lärare. 
Men det poängterades även att undervisningen i skolämnena var en viktig del. En lärare 
betonar vikten i sin uppgift att väcka barnens nyfikenhet. Då är det metoden i lärandet som är 
det centrala. Läraren fokuserar på hur barnet på ett stimulerande och utvecklande sätt tar till 
sig kunskap. Med ett sådant tänkande så fokuserar läraren på hanterandet av individ och grupp 
samt dess förhållanden, mer än vilka ämneskunskaper barnen får44. När en lärare anser detta 
vara sin huvuduppgift samt att det är inom det området som de har sin kompetens. Det tyder 
på att läraren har en lång erfarenhet i yrket som lärare. Erfarenheten behövs för att lita på sig 
själv och veta att man kan nå de olika målen i respektive ämne, utan att följa kursplanens 
ordningsföljd. Lärares syn på sin egen kompetens innebär ofta att det sociala arbetet med 
barnen eller ämneskunskaper ligger i fokus45. Där kan jag se en tendens till att min studie ger 
liknande svar, då jag fick fram en klar minoritet med uppfattningen att metoden är lärarens 
viktigaste uppgift. 
 
Jag förvånades över att lärarna överlag ansåg att de inte fick användning av sin kompetens 
fullt ut. De menade att vissa kunskaper de inhämtat på sin yrkesutbildning hade de inte någon 
användning av i arbetet. Några angav att tiden var för kort för att hinna med allt man ville 
göra. Det argumentet behöver inte vara sant. Jag tror att, som lärarna också nämnde, det finns 
en stor risk att man i detta yrke engagerar sig så mycket att det blir svårt att sätta gränser för 
var arbetet slutar. Detta kan vara en anledning till att de upplever sin kompetens som 
outnyttjad. Men visst kan det vara så som lärarna beskriver. Tiden i klassen går åt till 
konfliktlösningar och liknande saker man inte räknar med i tidsplaneringen. Det leder i så fall 
till att lärarna inte får använda sin kompetens inom ämnesundervisningen fullt ut. 
 
 
9.2 Hur lärare ser på fritidspedagogens yrkeskompetens 
 
Genom att analysera svaren från lärarna har jag kommit fram till att lärare anser att 
fritidspedagogens huvuduppgift är att stödja den sociala utvecklingen hos barnen. Hansen 
menar också att fritidspedagogens centrala del i arbetsuppgifterna är inom det sociala 
området. Samt att umgås med barnen och ta sig tid till att lyssna på dem, för att på så sätt 
skaffa sig en bild av barnets alla förmågor och kompetenser.46  
 
När lärarna svarade på frågan om vilken/vilka kompetenser fritidspedagogen har som de 
saknade hos sig själva ansåg samtliga lärare att det främst var kompetensen i att ha kunskap 
om kreativa övningar. Jag hade nog förväntat mig att en del svar skulle vara kompetensen 
inom arbetet med den sociala utvecklingen hos barnen. Men eftersom fritidspedagogen 
arbetar med ett mera övergripande och långsiktigt mål, gällande den sociala träningen, så kan 
                                                 
43 Hansen, M. Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothogurgensis. 1999 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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deras arbete bli relativt osynligt.47Jag tror även att fritidspedagogens arbete ibland kan bli 
osynligt för dem själva också. Bland annat för att det är svårt att sätta ord på vad deras 
huvuduppgifter är och vilka specifika kompetenser de har. Detta tror jag är orsaken till att alla 
lärare, som jag intervjuade, nämnde konkreta exempel på vilken kompetens fritidspedagogen 
hade som de saknade hos sig själva. Jag anser att lärarna hade en relativt god uppfattning om 
vilka fritidspedagogens huvuduppgifter är i skolan. Men som jag nämnde ovan så var det 
fritidpedagogens konkreta, och där med mest synliga, kompetenser som beskrevs av lärarna.  
  
 
9.3 Hur lärare ser på samarbetet mellan lärare och fritidspedagog 
 
När lärarna beskriver sina respektive fritidspedagogernas huvuduppgifter blir svaret 
detsamma. Lärarna säger att den sociala utvecklingen ligger i fokus för de båda 
yrkesgrupperna. Då kan man tycka att ett samarbete inte vore så svårt att genomföra. Men ett 
samarbete mellan lärare och fritidspedagogen kan se ut på lika många sätt som det finns 
individer. Det beror helt på läraren och fritidspedagogen själva hur de utformar sitt samarbete. 
Det finns dock vissa delar man måste ta hänsyn till förutom barnen och dem själva, som till 
exempel läroplanen. Där står det att skolan ska möta fritidshemmets pedagogik för att skapa 
en gemensam hållning, vilket gör att fritidshemmets betydelse i skolan blir större och att 
fritidspedagogernas roll i skolan stärks48. Det anser jag är bra men att det inte är tillräckligt för 
att få fritidspedagogens roll att bli tydlig i skolan. De lärare som jag har intervjuat i min studie 
berättade att de tog rollen som fritidspedagog oftare än vad fritidspedagogen agerade som 
lärare. Detta tycker jag är en tendens till att lärarna inte ser på fritidspedagogen som 
tillräckligt kompetent att de får ta del av lärarens egentliga uppgifter. Men att lärarna anser det 
vara naturligt att de klarar av fritidspedagogens uppgifter i samarbetet mellan de båda 
yrkesgrupperna.  
 
Jag anser att det är positivt att lärarna är medvetna om hur pass viktigt barnets sociala 
utveckling är. Tyvärr har det nog idag blivit ett mycket tuffare samhälle vi lever i där kraven 
ökar. Detta gör att barnen blir mer beroende av att ha starka vuxna individer i sin närhet, som 
visar dem respekt. Att arbeta mycket med grupprelationer med barnen upplever jag också som 
viktiga arbetsuppgifter för pedagogerna, eftersom samhället i dag kräver mer samarbete och 
social kontakt i arbets- och vuxenlivet. Ett exempel kan min undersökning vara, om hur lärare 
och fritidspedagoger samarbetar. Samverkan mellan de båda parterna är olika beroende på 
vilken lärare jag talar med, samt att det finns klara hinder i samarbetet. Det är fortfarande en 
lång väg kvar till att en samverkan där båda parter är nöjda och inte minst också att 
samarbetet ska generera det bästa för barnen. Det är ju trots allt barnen som är det 
gemensamma fokus för fritidspedagogen och läraren. Det finns en liten tendens till att barnen 
glöms bort då ett samarbete inte fungerar mellan de båda yrkena. Energin läggs då mer på en 
kanske infekterad relation mellan fritidspedagogen och läraren. Men en utveckling av 
samarbetet är under process och jag tror, att det inom snar framtid kommer fungera bra. 
Lärare och fritidspedagoger kommer med tiden att lära sig varandras kompetensområden 
genom att iaktta varandra samt genom gemensamma diskussioner. Men trots det anser jag att 
lärare och fritidspedagoger borde ha någon slags undervisning på yrkesutbildningarna om det 
yrke man närmst kommer att arbeta med under sina yrkesverksamma år. Detta för att de båda 
yrkeskategorierna ska kunna samarbeta på ett väl fungerande sätt, som gör att barnen blir de 
stora vinnarna av arbetet.  

                                                 
47 Kärrby, G. Skolan möter förskolan och fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur. 2000 
48 Axiö, A & Palmquist, B. Utveckla ledarskapet i skolan. Stockholm: Liber. 2000 
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