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Sammanfattning 
 
Det här arbetet beskriver utifrån intervjuer och litteratur fritidspedagogens uppgift i skolan. 
Jag beskriver enbart från fritidspedagogens synvinkel. I historiedelen tar jag upp hur yrket 
uppkom och hur det sett ut fram till idag. I litteraturgenomgången beskriver jag hur yrket ser 
ut idag och i resultatdelen beskriver jag hur de fritidspedagoger jag intervjuat ser på sitt 
arbete. Mitt syfte med undersökningen är att få kunskap om fritidspedagogens kompetens och 
arbete i skolan för att kunna bedriva en så framgångsrik samverkan som möjligt i min 
kommande lärarkarriär.  Jag har använt mig av intervjuer med fem fritidspedagoger för 
insamlandet av data. Resultatet jag kommit fram till är att fritidspedagogen har kompetens 
inom de estetiska ämnena; musik, bild, drama och rörelse/idrott. Detta innebär att 
fritidspedagogen kan komplettera lärarens teoretiska arbete med praktiska inslag i olika 
ämnen. Fritidspedagogen har också kunskap inom barns sociala utveckling, 
mobbningsförebyggande arbete och konfliktlösning. Frågeställningarna i arbetet är:  
Vad är fritidspedagogens roll i skolan? 
Vilket utrymme får fritidspedagogen i skolan? 

- kompetensmässigt 
- tidsmässigt 
- delaktighet i möten (personalmöten, elevvårdsmöten m.m.) 
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1. Inledning 
 
Jag började fundera på vad jag skulle skriva om i mitt examensarbete redan i början av år tre 
av lärarutbildningen. Jag och några kurskamrater diskuterade vad fritidspedagogerna gör. 
Efter den diskussionen började jag fundera över varför vi inte får kunskap om 
fritidspedagogerna under vår utbildning. Ju mer jag funderade desto konstigare tyckte jag att 
det var att vi faktiskt läst tillsammans med studenter som ska bli gymnasielärare med 
motiveringen att det är för att vi ska få insyn i varandras arbete/utbildning. Men 
fritidspedagogerna då? De ska vi ju faktiskt arbeta tätt tillsammans med, speciellt om vi 
kommer att arbeta inom åren 1-3. Men vad gör fritidspedagogerna egentligen? Och vad har de 
för kompetens? Vad kan vi få ut av varandra i våra olika yrkesroller? Jag beslöt mig för att jag 
skulle undersöka det, så därför valde jag att göra mitt examinationsarbete om 
fritidspedagogens roll i skolan. 
 
Förskolelärarna efterlyste en utbildning som var anpassad till barn i de tidiga skolåren, i 
mitten av sextiotalet startade därför den första fritidspedagogutbildningen, yrket är såtillvida 
relativt ungt om man jämför med till exempel läraryrket. 
 
Fritidspedagogen vill uppfattas som en kompis, samtidigt som man innehar en 
tjänstemannaroll där många föräldrar ser på fritidspedagogen som en person som är expert på 
barn. Omvärldens förväntningar på fritidspedagogens roll var från början väldigt luddiga.  
 
Mer eller mindre kan man säga att fritidspedagogen har fått ta ett kliv in i skolans värld. 
Frågan är inte längre om integrering ska ske, utan hur man kan gå vidare och utveckla den 
Skolan befinner sig i en utvecklingsfas och utvecklingen främjas om det finns personer som 
har olika kompetens att bidra med Fritidspedagogen bidrar med skapande, socialt samspel 
mellan eleverna, mobbningsförebyggande arbete. Att bry sig om varandra vare sig eleverna 
befinner sig på skolgården, i klassrummet eller på sin fritid är också en del av den kunskap 
fritidspedagogen lär ut. 
 
2. Bakgrund 
 
Ett aktuellt ämne inom skolan idag är fritidspedagogens roll. Fritidspedagogyrket är relativt 
ungt och har sedan utbildningen av fritidspedagoger startade ändrats en hel del, från att vara 
enbart i fritidshemmet till att vara en del av skolverksamheten. 
 
Finn Calander skriver att läraren har makten i klassrummet och skolan, fritidspedagogen får 
backa då läraren anses ha högre status.1Läraryrket är ett gammalt vedertaget yrke, alla vet vad 
en lärares uppgift är, därför är det svårt för fritidspedagogen att ta sig in i skolvärlden. 
Anita Lövendal är fritidspedagog och hon säger enligt tidningen Fritidspedagogen att hon 
tidigare tyckt att fritidshemmet varit för isolerat från skolan, när fritidspedagogerna började 
integreras i skolans värld kändes det inte heller bra. Men hon anser samtidigt att 
fritidspedagogerna hör hemma i skolan.2
Men vad gör egentligen fritidspedagogerna när de är i skolan? 
 
 
 
                                                 
1 Calander, F Kampen om vita tavlan  (1997) 
2 Fritidspedagogen 10/2002 
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2.1  Historiedel 
 
Förskolelärarna efterlyste en utbildning som var anpassad till barn i de tidiga skolåren, i 
mitten av sextiotalet startade därför den första fritidspedagogutbildningen, yrket är såtillvida 
relativt ungt om man jämför med till exempel läraryrket. Den första 
fritidspedagogutbildningen var en försöksutbildning som startade hösten 1964 i Norrköping. 
Utbildningen kallades från början fritidshemsledarutbildning, men efter ett par år bytte man 
namn till fritidspedagogutbildning. 3 Från början fanns inte utbildningen på högskolan, utan 
det var en yrkeslinje, men 1977 övergick den till att bli en linje vid högskolan. Utbildningen 
har många likheter med förskollärarutbildningen, men den har mer praktiska drag.  
 
Från starten fanns inga styrande anvisningar som yrkesutövarna kunde använda sig av när de 
skulle forma fritidshemmen. Enligt Hülphers uttrycker både fritidspedagogstudenter och 
yrkesverksamma fritidspedagoger att de har svårt att kunna förklara innebörden av sin 
yrkesroll. En förklaring till detta skulle kunna vara att när man hör ordet ”fritid” tänker man 
på ledighet och att barnen ska få göra det de själva känner för. Skolan ses som barnets 
arbetstid och fritidshemmet som barnens fritid.4 Många andra yrken anser man sig veta vad de 
innebär, t ex lärare och förskolelärare, men det är svårare med fritidspedagogerna.5 Så här 
sade en fritidspedagog i en intervju med Hülphers: 
 
”Vi var komplement till hemmen, någon slags extra förälder. Det var viktigt att fungera som 
en mamma eller pappa för barnen när deras egna föräldrar inte hade möjlighet att vara 
hemma. Ibland kände jag mig som en barnpassare. Jag kunde också känna mig som 
minivaktmästare eller bara som den vuxne i sammanhanget. Vi skulle arbeta nära barnen. 
Jag kunde känna mig som socialsekreterare eller föräldraassistent, lite polis och lite kurator 
men jag kände mig också lite som bildlärare, gymnastiklärare, musiklärare eller fritidslärare. 
Någon gång kunde jag känna viss passivitet också.”6

   
Den här fritidspedagogen visste inte riktigt vad hennes roll var, hon kände det som om hon 
hade många roller i en, men ingen klar bild av vad hon egentligen skulle göra. 
 
En annan fritidspedagog sade så här: 
 
”Det är svårt att säga vad verksamheten bestod i. Det var svårt att få till det. Det hette ju 
fritidshem så vi ansåg att de var viktigt att skapa en så hemliknande lugn och trygg miljö som 
möjligt. Föräldrarna skulle känna tillit när de lämnade barnen hos oss. Vi försökte skapa en 
hemliknande miljö fylld av värme och gemenskap. Vi utgjorde ett komplement till hemmen. I 
huvudsak hade verksamheten social karaktär……….”7

 
Här är ytterligare en fritidspedagog som hade svårigheter att definiera sin roll, man försöker 
bland annat skapa sin yrkesroll genom att bygga upp en trygg tillvaro för barnen. Ett problem 
som uppstått för fritidspedagogerna är att eftersom yrket inte funnits så länge så har de varit 
tvungna att skapa egna traditioner, att försöka skapa det som inte funnits tidigare.8  

                                                 
3 Hülphers, S Fritidspedagog – ett yrke i förändring (1998) 
4 Hülphers, S Fritidspedagog – ett  yrke i förändring (1998) 
5 Ibid  
6 Ibid s. 16 
7 Ibid s. 14 
8 Ibid 
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Enligt Johanssons undersökning var det många föräldrar som såg fritidspedagogerna antingen 
som ”lärare” eller som ”lektanter”. En anledning till detta skulle kunna vara 
fritidspedagogernas strävan efter att ha en personlig relation till föräldrarna. Man vill 
uppfattas som en kompis till barnen, samtidigt som man innehar en tjänstemannaroll där 
många föräldrar ser på fritidspedagogen som en person som är expert på barn.9 Omvärldens 
förväntningar på fritidspedagogens roll var väldigt luddiga. Fritidspedagogerna själva hade 
svårt att välja mellan att identifiera sin yrkesroll utifrån det faktiska arbetsinnehållet eller med 
den formellt beskrivna rollen som var föreskriven i ramarna.10

 
Från början hette det barntillsyn, och det var mer eller mindre det som det handlade om, 
personalen skulle se efter de barn som hade behov av tillsyn då föräldrarna arbetade. 
På sjuttiotalet hette det inte fritidshem, utan barnstuga och där arbetade främst förskolelärare 
och barnskötare. I barnstugorna fanns ofta en avdelning där fritidshemmet bedrevs, men det 
kunde också ligga i en lägenhet eller i en friliggande lokal. Vissa fritidshem låg förlagda till 
en mellan- eller lågstadieskola.11 På fritidshemmet arbetade oftast en fritidspedagog och en 
barnskötare, men även förskolelärare kunde arbeta på fritidshemmen. 
Ofta tog fritidspedagogerna rollen som en extraförälder, de uppfattade att fritidsverksamheten 
skulle utgöra ett komplement till hemmet och därför hjälpte de barnen med läxläsning, 
bordsskick bland annat.12På många fritidshem fanns till och med ett speciellt rum som var 
avsatt för just läxläsning. Enligt Johanssons utredning hjälpte fritidspedagogerna oftast inte 
till eller uppmuntrade läxläsning, men det fanns de fritidshem där man kommit överens om, 
lärare och fritidspedagoger sinsemellan, att fritidspedagogerna skulle se till att barnen gjorde 
sina läxor.13

 
Från 1960-talet och framåt har behovet av barnomsorg och fritidshemsplatser ökat kraftigt.. 
Många barn blev lämnade utan tillsyn före och efter skoltid, eftersom många föräldrar vid den 
här tiden förvärvsarbetade. Det hade också att göra med att många fler kvinnor än tidigare 
började arbeta. I Lgr 1969 fick skolan därför i uppgift att organisera fritidsverksamheter både 
under och i anslutning till skoldagen.14 Diskussionen om samverkan mellan skola och 
fritidshem tog fart och man började organisera om. I vissa fall flyttades 
fritidshemsverksamheten till skolorna, medan man i andra fall flyttade skolorna till 
fritidshemmen.15 När diskussionerna inleddes utfördes också ett antal utredningar bland annat  
SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete), här lades förslag som skulle komma att ha betydelse 
för fritidshemmen.16 Man föreslog bland annat att både fasta och fria aktiviteter ska ingå i 
skolverksamheten och att man ska förlänga skoldagen, till en så kallad samlad skoldag där 
även fritidshemmen skulle medverka.17 Utredningen föreslog också att det skulle finnas 
kontinuitet och helhetssyn på arbetet i skolan. Genom att samla och samordna resurser ville 
man ge skolan ett mer allsidigt innehåll.18 Kommunerna fick den tid de behövde för att 
genomföra förändringarna med resultatet att det inte hände särskilt mycket. En del kommuner 
satte dock igång försök med att ha samlad skoldag med samarbete mellan skola – fritidshem. 
Denna utredning gjordes i mitten av 1970- talet, men fler har följt i dess spår. Under 1980-
                                                 
9 Johansson, I. Fritidspedagog på fritidshem  (1984) 
10 Ibid 
11 Hülphers, S. Fritidspedagog – ett yrke i förändring  (1998) 
12 Hülphers, S Fritidspedagog – ett yrke i förändring (1998) 
13 Johansson, I Fritidspedagog på fritidshem (1984) 
14 Gummesson, Flising, Qvarsell och Wener Samverkan för utveckling  (1992) 
15 Lindborg, M och Nilsson, V-A. Fritidspedagogen möter skolan -  en vidgad yrkesroll – (1997) 
16 Prop. 1975/76:39 Utredning om skolans inre arbete. 
17 Gummesson, Flising, Qvarsell och Wener Samverkan för utveckling (1992) 
18 Ibid  
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talet utfördes en rad utredningar och i ett betänkande från fritidshemskommittén 1985 står att 
samordning av lokaler, verksamheter och personal kan minska kostnaderna för skola och 
fritidshem samtidigt som verksamheten kan förbättras. Skola och fritidshem bör kombineras 
och personalen bör användas på ett bättre sätt så att de olika verksamheterna kan stödja 
varandra.19

Den senaste utredningen om samverkan kom 1991, man vill påskynda och stimulera 
verksamheten mot en god heldagsomsorg av hög kvalitet i en ekonomiskt rationell 
organisation. Här föreslås ett samlat måldokument för skola och skolbarnomsorg som bör 
omfatta utbildning, omsorg och rekreation. Grunden för en god heldagsbarnomsorg är de 
olika personalgruppernas kompetens i samverkan och att man bör bilda arbetslag som ska 
planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten.20

 
 Fritidspedagogens roll i skolan idag 
 
Fritidspedagogen har fått en plats i skolans vardag. Fritidspedagogen ska finnas där för att 
arbeta med barnen med skapande verksamhet, komplettera undervisningen med praktiska 
inslag, samt tillföra socialpedagogisk kompetens till skolan.21 De ska tillföra en kompetens 
som skolan saknar, de har stor kunskap om hur man bedriver elevaktiv undervisning, vilket 
skolan behöver lära sig.22  
 
3. Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka vad fritidspedagogen gör under den tid han eller hon 
befinner sig i skolan. Jag vill undersöka vad deras yrkesroll är och hur de själva ser på sin 
yrkesroll. Jag vill även få kunskap om vad de får för utrymme i skolan, om de anser att det är 
tillräckligt för att kunna använda sin kompetens på ett bra sätt. 
Anledningen till att jag vill få kunskap om fritidspedagogens roll i skolan är att jag anser det 
viktigt att veta vad de medarbetare som jag ska samarbeta med har för kompetens och 
kunnande för att kunna utöva samverkan på ett fullgott sätt. 
 
4. Frågeställningar 
 

1. Vad är fritidspedagogens roll i skolan? 
2. Vilket utrymme får fritidspedagogen i skolan?  

- kompetensmässigt 
- tidsmässigt 
- delaktighet i möten (personalmöten, elevvårdsmöten m.m.) 

 
5. Avgränsningar 
 
Jag kommer att utföra detta arbete utifrån fritidspedagogens synvinkel, jag kommer alltså bara 
att intervjua fritidspedagoger så  arbetet kommer att handla om deras perspektiv.  
Jag har också valt att begränsa mig till fritidspedagogens arbete inom skolan, jag kommer 
alltså inte att behandla deras arbete på fritidshemmet. 

                                                 
19 Lindborg, M och Nilsson, V-A Fritidspedagogen möter skolan – en vidgad yrkesroll – (1997) 
20 Ibid 
21 Calander, F. Från fritidens pedagog till hjälplärare  (1999) 
22 Ibid 
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6. Litteraturgenomgång 
 
6.1 Fritidspedagogen i skolan 
 
Mer eller mindre kan man säga att fritidspedagogen har fått ta ett kliv in i skolans värld. 
Frågan är inte längre om integrering ska ske, utan hur man kan gå vidare och utveckla den.23  
Enligt Johansson har fritidspedagogen ingen specialiserad yrkesroll i den meningen att det 
finns uppgifter som bara får och kan utföras av en fritidspedagog. Detta gör att 
fritidspedagogens roll är knuten till den sociala verksamhet yrkesutövaren är knuten till. Vad 
som ska utföras och hur beror mycket på hur personen som innehar rollen som fritidspedagog 
tolkar sitt yrke, men också hur verksamheten som den är en del av tolkar rollen och vill att 
hon eller han ska agera. Den lösa organisatoriska kopplingen tenderar på så sätt, som tidigare 
nämnts, att göra yrkesrollen mera diffus och generell.24  
 
Samarbetet mellan lärare och fritidspedagog kan fungera på lite olika sätt. Ett sätt att 
samarbete kan vara genom teman. Här kan lärare och fritidspedagog planera och utveckla 
idéer tillsammans. Utövandet brukar genomföras genom att läraren håller i de teoretiska 
delarna medan fritidspedagogen håller i de skapande delarna, med studiebesök, bild, drama 
eller forskning. Läraren och fritidspedagogen genomför samma innehåll, men 
fritidspedagogens del blir alltså mer praktisk och för vissa barn mer tydlig. Fritidspedagogen 
kan också samarbeta med lärare kring de ordinarie skolämnena eller ta ansvar för något ämne 
eller del av ämne.25 Det finns också bra exempel på där läraren och fritidspedagogen arbetar 
tillsammans inom ett skolämne. Det kan till exempel gå till så att fritidspedagogen har 
högläsning med några barn, medan läraren går igenom något nytt i svenska med de andra. Det 
kan också vara så att fritidspedagogen är kvar i klassrummet och handleder barnen när de 
arbetar med något, medan läraren är ute med ett eller flera barn för att ge extra stöd. 
Ytterligare exempel är när eleverna är igång med arbete och både läraren och 
fritidspedagogen finns i klassrummet för att hjälpa till och handleda.26  
Fritidspedagogen får ofta ”ta hand om” ett par undervisningstimmar i veckan, då brukar de 
hålla i de praktiska delarna av undervisningen. Ofta är den del av undervisningen som hålls av 
fritidspedagogen mycket uppskattad av eleverna. Många barn tycker det är roligt med de 
praktiskt inriktade aktiviteterna. Ibland kan de arbeta med något som har samband med det 
läraren arbetar med i klassrummet, andra gånger kan de göra helt fristående aktiviteter som de 
planerar på egen hand.27

När samverkan sker genom temaarbete brukar det fungera bättre mellan läraren och 
fritidspedagogen. Här utvecklar de idéer, planerar och genomför en verksamhet tillsammans.28

En princip inom tematiskt arbete brukar vara ”man gör det man är bra på”. Fritidspedagogen 
har sin plats i de skapande delarna med drama, musik, rörelse och bild.29  
Enligt Lindborg och Nilsson finner Flising att samverkan har stor betydelse för hur man ska 
ge barnen lämpligt stöd. Fritidspedagogen har en vardaglig kontakt med både barnet och dess 
föräldrar genom tiden på fritidshemmet och får på så sätt en mer nyanserad bild av barnet..30

                                                 
23 Lärarförbundet: Fritidspedagogerna och skolans utveckling (2001) 
24 Johansson, I Fritidspedagog på fritidshem (1984) 
25 Lindborg, M och Nilsson, V-A Fritidspedagogen möter skolan – en vidgad yrkesroll –  (1997) 
26 Flising, B Samverkan skola – skolbarnomsorg (1996) 
27 Ibid  
28 Ibid 
29 Lärarförbundet: Fritidspedagogerna och skolans utveckling (2001) 
30 Lindborg, M och Nilsson V-A Fritidspedagogen möter skolan – en vidgad yrkesroll - (1997) 
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Flising menar också, enligt Lindborg och Nilsson, att man kan se tre nivåer i samarbetet 
mellan lärare och fritidspedagog: 
 
• ”Första nivån är parallellt arbete. Här betonas yrkesrollen och var och en gör sitt. 
• Andra nivån innebär att man börjar hjälpas åt, försöker att få en röd tråd till exempel i 

ett temaarbete. 
• Tredje nivån innebär att tillsammans utveckla innehållet.”31 

 
Hur påverkas då fritidspedagogens yrkesroll av samverkan? Det finns delad uppfattning om 
hur rollen påverkas. En del fritidspedagoger tycker att rollen är i stort sett densamma som den 
de har på fritidshemmet, andra tycker att de får lite av en lärarroll i och med att det är en mer 
strukturerad verksamhet i skolan. Den mer strukturerade verksamheten i skolan upplevs dock 
positivt av många. Det är lättare att se resultat när man planerar och avgränsar en 
verksamhet.32 Flising säger, enligt Lindborg och Nilsson, att många fritidspedagoger tycker 
att de får en dubbel arbetsroll med vilket de menar att i skolan arbetar de mer med att hålla 
ordning då det finns fler ramar och regler för vad barnen får och inte får göra, medan de på 
fritidshemmet ska inspirera och stimulera barnen i deras egna intressen.  
 I och med att samarbetet mellan skola och fritidshem främst sker på skoltid och 
fritidspedagogerna har en del av sin arbetstid förlagd till skolan samtidigt som det inte finns 
nästan något liknande exempel på lärare i fritidshemssituation är det många som anser att 
skolan får allt och fritidshemmet inget, att samverkan sker på skolans villkor. Att man sällan 
ser lärare på fritidshemmet beror dock på tjänstekonstruktionen.33

Ute på skolorna idag finns statusskillnader mellan läraryrket och fritidspedagogyrket. Ofta 
beror detta på att många lärare inte ser fritidsaktiviteter, där studiebesök med mera ingår, som 
lika viktigt som den vanliga ämnesläran. De vill inte att det ska tas tid från skolarbetet till 
andra aktiviteter. De tycker att det är viktigt att läroplanen måste följas och att barnen håller 
ett tidsschema där de måste tillägna sig de kunskaper som krävs för att de ska kunna gå vidare 
till nästa nivå.34

 
I och med att lärarna och fritidspedagogerna känner av statusskillnaderna gör även barnen det. 
De får budskapet att i skolan ska man vara flitig och arbetsam och jobba inom förutbestämda 
ramar, medan man på fritidshemmet får mest beröm om man är en bra kompis och tar egna 
initiativ till lärande. 
 
Det blir problem i samverkan mellan lärare och fritidspedagog då de i många fall använder sig 
av samma uttryck såsom helhet, tema, samverkan, och så vidare, men menar olika saker med 
ordens betydelse. Detta gör att de får svårt att förstå varandra vilket i sin tur påverkar 
samverkan negativt. 35Ahlstrand m.fl. menar att det är viktigt att arbetslag där det ingår fler 
yrkeskategorier får tid att sitta tillsammans och planera och utvärdera. Det är i tiden nyckeln 
ligger, ju mer tid de har tillsammans, desto större rimlighet är det att de kan utveckla ett 
gemensamt yrkesspråk så att de kan försåt varandra och på så sätt underlätta i samverkan.36

 
Det finns två olika scenarion som kan inträffa då fritidspedagogen kommer in i skolan. 
Antingen blir skolmiljön mer förändrad åt fritidshemmets håll eller också kan det bli så att 

                                                 
31 Lindborg, M och Nilsson, V-A Fritidspedagogen möter skolan – en vidgad yrkesroll –  (1997) 
32 Ibid 
33 Ibid 
34Gummesson, Flising, Qvarsell och Wener Samverkan för utveckling  (1992) 
35 Ibid 
36 Ahlstrand, Arnqvist, Granström och Lidholt Antologi lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling   (2003) 
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fritidspedagogen anammar skolans struktur och tar den med sig in i fritidshemmet. Detta kan 
också bero på att läraren och fritidspedagogen inte talar samma språk, utan missförstår 
varandra och så tar den starkare parten över.37En ytterligare orsak kan vara skillnader i 
yrkeskategoriernas utbildning som gör att man har olika syn på verksamhetens mål. Man kan 
se olika lösningar på samma problem, vilket försvårar samverkan om inte fritidspedagogerna 
och lärarna får tiden som krävs att sitta ner och diskutera detta.38

 
Erfarenheten av samverkan säger att ju närmare varandra man är, desto bättre fungerar 
samverkan och desto lättare är det att utveckla samarbetet. En viktig bit i samverkan hänger 
på chefen. Om det är en skicklig, samordnande chef brukar samverkan fungera bättre.39Skolan 
befinner sig i en utvecklingsfas och utvecklingen främjas om det finns personer som har olika 
kompetens att bidra med. Fritidspedagogen bidrar med skapande, socialt samspel mellan 
eleverna, mobbningsförebyggande arbete, att bry sig om varandra vare sig eleverna befinner 
sig på skolgården, i klassrummet eller på sin fritid.40

 
Fritidspedagogens roll har utvecklats sedan utbildningen började, från att befinna sig enbart 
på fritidshemmet finns nu fritidspedagogen i våra klassrum. Såhär beskriver Finn Calander 
skillnaden eller synen på fritidspedagogens uppgifter 1980 mot 1990: 
 
1980 
Fritids pedagogen skall:                        Fritidspedagogen arbetar med: 
• Samordna och genomföra fritidsaktiviteter * Skapande verksamhet 
 inom och utanför den samlade skoldagen * Vardagssysslor 
• Tillföra socialpedagogisk kompetens * Läxhjälp och högläsning 
till skolan    * Elevvårdsfrågor 
 
 
1990 
Fritidspedagogen skall:   Fritidspedagogen arbetar med: 
• Komplettera skolundervisningens teori * Praktisk-estetiska ämnen 41 
med praktiska inslag 
 
Exempel på praktiska uppgifter fritidspedagogen kan arbeta med är: 
• praktiskt arbete i olika ämnen 
• skapande 
• upplevelser 
• etiska samtal 
• kamratsamtal 
• konfliktlösning 
• att vara ute 
• bada, gymnastik 
• klättra och fysiska aktiviteter42 
 

                                                 
37Gummesson, Flising, Qvarsell och Wener Samverkan för utveckling (1992) 
38 Ahlstrand, Arnqvist, Granström och Lidholt Antologi lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling (2003) 
39 Flising, B Samverkan skola – skolbarnomsorg (1996) 
40 Lärarförbundet: Fritidspedagogerna och skolans utveckling (2001) 
41 Calander, F Från fritidens pedagog till hjälplärare s.28 (1999) 
42 Lärarförbundet: Fritidspedagogerna och skolans utveckling (2001) 
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Ofta tar man upp och satsar på det som barnen är intresserade av. Fritidspedagogen har också 
begränsningar för vad de inte vill göra, det kan till exempel vara att ha ansvar för och 
undervisa hela klassen. De ägnar sig åt vissa delar – vad de kan och vill.43

 
”Fritidspedagogen ska komplettera skolan och stimulera barnens allsidiga utveckling. De 
ska skapa trygga och stabila relationer till vuxna och kompisar. Det finns ett 
utvecklingstänkande i deras uppdrag. ”44

 
Fritidspedagogen och fritidsverksamheten grundar sig i ett utvecklingstänkande och känner att 
han/hon lyckats i sitt uppdrag då en elev vågar göra något som han eller hon inte vågat göra 
tidigare.45 Från början var det alltså meningen att fritidspedagogerna skulle arbeta enbart på 
fritidshemmet, men som utvecklingen inom yrket skett så har de mer och mer blivit en del av 
skolan. Ett motiv för att integrera fritidspedagogerna i skolan var att de skulle tillföra en 
annan pedagogisk kompetens, en kompetens som skolan saknar. De har mer kunskap om hur 
man ska gå tillväga när man ska genomföra elevaktiv undervisning.46Fritidspedagogen har 
också kunskap om hur man ska gå tillväga i konfliktlösningssituationer och hur man ska gå 
tillväga för att utveckla elevernas sociala kompetens. Fritidspedagogen vill att barnet tänker 
efter och på egen hand kommer fram till hur de ska agera i situationer som kan uppstå när de 
agerar i sociala situationer. Fritidspedagogen arbetar också mycket med värdegrundsfrågor, 
har kompissamtal och konfliktlösning, detta är områden som alltmer hamnar i fokus i skolan. 
Kort sagt arbetar fritidspedagogen mycket i praktiken istället för i teorin, där läraren oftast 
befinner sig.47 Frågan är hur fritidspedagogernas kompetens tas tillvara. Om inte mottagaren 
är villig att ta emot informationen så spelar det ingen roll hur duktig och kompetent givaren 
är. Det viktiga här är att de lärare och fritidspedagoger som ska samverka kan göra det på ett 
bra sätt, att båda är aktiva i att ta tillvara på varandras kompetens.48För att definiera rollem en 
fritidspedagog har kan det vara en hjälp att försöka beskriva vad de inte vill ta på sig för 
uppgifter. Några exempel är att de inte vill ta ansvaret för undervisningen i klassen, de vill 
inte hoppa in som vikarie om läraren skulle vara sjuk och ta ansvar för hela klassen, de kan 
ägna sig åt vissa saker i undervisningssituationer, till exempel i de estetiska ämnena, men inte 
övrigt. De vill helst inte ta på sig rollen att ha läxförhör med barnen, om det inte är ett barn 
som speciellt ber om det, det anses inte meningsfullt utifrån deras kompetens.49  
En ytterligare aspekt är att fritidspedagogen ofta arbetar med de yngre barnen/eleverna, men 
deras utbildning sträcker sig i själva verket från F – 7 det vill säga att de får arbeta med barn 
från att de är 6 år till att de är 13. Men det är inte ofta man ser en fritidspedagog på 
mellanstadiet. Det är värdefullt för barnen att ha fritidspedagogerna i skolan, dels för att det 
innebär att det är fler vuxna i skolan, i klassrummet och på rasterna. Dels för att klasserna kan 
delas in i flera grupper och undervisning kan bedrivas även på ett mer praktiskt vis.50

Enligt Flising så har kommunerna satsat mer pengar på sexåringar och dragit ner på 
barnomsorgen för 10 – 12 åringar. Det är därför man sällan ser fritidspedagoger på 
mellanstadiet.51

 

                                                 
43 Lärarförbundet: Fritidspedagogerna och skolans utveckling (2001) 
44 Rapport av Britt Hellman m.fl. Samarbete på skoltid? (2002) 
45 Lärarförbundet: Fritidspedagogerna och skolans utveckling (2001) 
46 Calander, F Från fritidens pedagog till hjälplärare (1999) 
47 Lärarförbundet: Fritidspedagogerna och skolans utveckling (2001) 
48 Calander, F Från fritidens pedagog till hjälplärare (1999) 
49 Lärarförbundet: Fritidspedagogerna och skolans utveckling (2001) 
50 Calander, F Från fritidens pedagog till hjälplärare (1999) 
51 Flising, B Samverkan skola – skolbarnomsorg (1996) 
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Det ställs stora krav och förväntningar på samarbetet mellan fritidspedagogerna, lärarna och 
förskolelärarna, eftersom det är deras uppgift att få samverkan att fungera. Dels ska planering, 
värdering och utvärdering fungera men det finns också förväntningar på att de olika 
yrkeskategorierna med sina olika kompetenser ska kunna komplettera och lära av varandra. 
De ska tillsammans utveckla ett nytt pedagogiskt tänkande som ska vara till fördel för 
eleverna.52 Att det bildas arbetslag behöver inte betyda att det uppstår god samverkan, men 
enligt Granström kan sådan samverkan i bästa fall leda till att det bli r en bra arbetsmiljö för 
eleverna.53

 
6.2 Styrdokumenten 
 
I styrdokumenten kan man hitta några formuleringar om hur fritidspedagogen och övrig 
personal i skolan ska samverka och arbeta tillsammans för att få en god skolmiljö. Det står om 
samverkan mellan fritidshem och skola samt att det är viktigt att dessa två, skolan och 
skolbarnomsorgen kan fylla ut varandra. 
 
”Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull 
fritid och stöd i utvecklingen.”54

 
Det poängteras att lärandet underlättas om fritidshem och skola kan samarbeta. Man kan nå 
kunskap både genom praktiska och teoretiska vägar, temaarbeten är ett utmärkt sätt att 
samverka. 
 
”När fritidshem och skola arbetar tillsammans underlättas möjligheterna att varva teoretiska 
och praktiska inslag så att en större balans mellan olika former för lärande uppnås. Till 
exempel kan fritidshemmen bidra till att inslagen av skapande verksamhet i temaarbetet 
förstärks.”55

 
Fritidspedagogerna och övrig personal har ansvar för att samverkan ska fungera, både mellan 
fritidshemmet och skolan likaväl som fritidshemmet och förskoleklassen.  
 
”Det är fritidspedagogernas och övrig fritidshemspersonals ansvar, att med stöd av 
läroplanen och de allmänna råden, utforma en lämplig helhet för fritidshemmets uppdrag i 
samverkan med förskoleklassen och skolan.”56

 
När man arbetar inom skola och barnomsorg är man alltid en förebild för barn och elever, 
barnen gör som man gör, inte som man säger, därför är det viktigt att fritidspedagogen och 
övrig personal i skolan föregår med gott exempel. En god samverkan mellan de olika 
yrkeskategorierna är ett steg på vägen, att visa eleverna att alla som arbetar på skolan är lika 
värda, oavsett om man är fritidspedagog, lärare, elev, lokalvårdare, vaktmästare eller rektor. 
 
”Personalen har stort ansvar för att barnen lär sig respektera olikheter och olika åsikter och 
att de inser nödvändigheten av kompromisser. Genom att vara goda förebilder kan 

                                                 
52 Ahlstrand, Arnqvist, Granström och Lidholt Antologi lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling (2003) 
53 Ibid 
54 Skolverket Allmänna råd med kommentarer för fritidshem s. 11 (1999) 
55 Ibid s. 14 
56 Ibid s. 9 
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personalen levandegöra ett demokratiskt förhållningssätt, till exempel i situationer som rör 
barns inflytande och samverkan med föräldrar.”57

 
Enligt styrdokumenten handlar det mycket om samverkan, det står inte om några 
specificerade uppgifter, utan att man tillsammans ska nå det resultat och arbetsklimat som 
gagnar alla som vistas i skolan. Men det måste ändå finnas något att gå efter, vad är det som 
är viktigt att tänka på när man ska få samverkan att fungera? 
 
” Erfarenheter från samverkan mellan skolbarnomsorg och skola har visat att om samverkan 
ska bli lyckad krävs att vissa grundförutsättningar är uppfyllda. Det är viktigt att barnen står 
i fokus för samverkan och att barnens behov och intressen sätts främst och inte personalens. 
Det har stor betydelse för ett gott resultat att tid avsätts för förberedelser och diskussioner om 
hur samverkan ska utformas. Gemensam ledning underlättar och det är också väsentligt att 
ledningen har kunskap, förståelse och intresse för verksamheternas särart. Att personalen i 
fritidshem och skola ges möjlighet till gemensam planering, uppföljning, utvärdering och 
utveckling av verksamheten är viktig, liksom att lokalerna är anpassade till båda 
verksamheternas behov.”58

 
I Lpo 94 kan man läsa om vad som förväntas av den personal som har förtroendet att arbeta i 
skolan. Det handlar inte bara om fakta, teori och praktik i skolan, det handlar också om att 
eleverna ska lära sig att fungera i samhället. De ska lära sig att känna respekt för varandra och 
sig själva, samt att veta hur de ska agera i situationer då någon blir mobbad eller trakasserad. 
Det finns några punkter att tänka på när man ska arbeta med barn och andra vuxna och få 
samarbetet att fungera. 
 
”Alla som arbetar i skolan skall: 

- medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen 

- i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor 
- aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 
- visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt”59 
 
Det är ett stort ansvar att få arbeta inom skolan och med barn, därför är det upp till varje 
vuxen som arbetar där att se till att det är ett gott arbetsklimat och att barnen och eleverna kan 
känna sig trygga i att det är de som är viktiga, att de vuxna som finns på skolan är där för 
elevernas skull. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Skolverket Allmänna råd med kommentarer för fritidshem s.9 (1999) 
58 Ibid s. 22 
59 Lpo 94 
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7. Metod 
 
7.1 Metodval 
 
Den första frågan som dök upp när jag väl bestämt mig för vad jag ville skriva om och 
funderat ut frågeställningar, var hur jag skulle få kunskap om fritidspedagogens roll i skolan 
på bästa sätt. Jag ville få kunskap om vad fritidspedagogens egentliga uppgifter i skolan är, 
och det bästa sätt jag kunde komma på utifrån att ha läst en del metodiklitteratur var att 
genomföra kvalitativa intervjuer. Enligt Patel och Davidson är kvalitativa undersökningar ett 
sätt att skaffa en djupare kunskap om området man vill undersöka. Man erhåller en djupare 
kunskap och kan analysera helheten på ett annat sätt än om man använder sig av kvantitativa 
metoder.60Det som talade mot kvalitativa intervjuer var att de är tidskrävande, eftersom 
textmassan att bearbeta blir stor. Vidare skrev Bell att det kan vara svårt att genomföra 
kvalitativa intervjuer om man är ovan, eftersom de inte är lika strukturerade som kvantitativa 
intervjuer. Men samtidigt påpekar hon att ostrukturerade intervjuer som har ett visst tema kan 
ge stora mängder information.61Detta gjorde att jag valde den metoden eftersom jag ville ha 
mycket information. Dessutom skulle inte mina intervjuer vara så ostrukturerade, utan de 
skulle följa ett mönster där jag hade ett antal grundfrågor och utifrån dem skulle jag och 
fritidspedagogen föra en diskussion, där i huvudsak fritidspedagogen skulle prata. Jag skulle 
alltså hamna i något slags mellanting mellan en strukturerad och ostrukturerad intervju, något 
som Bell kallar styrd eller fokuserad intervju, vilket skulle innebära att jag som intervjuare har 
ett antal punkter eller frågor som vi ska ta oss igenom.62Vidare så skrev Bell att ett bra sätt att 
få med all information var att spela in intervjun på band. Men hon påpekar också att man 
måste ha svarspersonens medgivande till detta63, vilket jag hade i åtanke då jag kontaktade 
fritidspedagogerna jag skulle intervjua. 
 
7.2 Urval  
 
I mitt arbete är fritidspedagogens egna beskrivningar av sitt arbete i skolan i fokus. Jag ser det 
då naturligt att få deras egna berättelser om yrket och sin kompetens. Därför valde jag att bara 
intervjua fritidspedagoger. Jag började fundera på hur jag skulle välja ut de jag skulle 
intervjua. Jag började med att se efter vilka som arbetade som fritidspedagoger på skolan där 
jag hade min praktik. Skolan har tre avdelningar med fritidsverksamhet och fritidspedagoger, 
så jag tänkte att jag skulle ta kontakt med fritidspedagoger från olika avdelningar med 
baktanken att de inte skulle ha lika mycket kontakt med varandra och kunna påverka varandra 
i sina svar i fall att de skulle diskutera intervjun med varandra. Jag hade också tankarna åt en 
annan skola. Jag har en bekant som arbetar som fritidspedagog på en annan skola i samma 
stad. Genom henne vet jag att de arbetar på lite annorlunda sätt än fritidspedagogerna på den 
skola jag gjorde praktiken på. Jag tyckte det kunde vara intressant att intervjua några 
fritidspedagoger från praktikskolan och några från den andra skolan för att se om det blev 
någon skillnad i svaren. När jag väl bestämt mig för detta tog jag kontakt med berörda 
fritidspedagoger för att se om de var intresserade av att bli intervjuade. Jag passade då också 
på att fråga om det gick bra att jag spelade in intervjuerna på band, vilket ingen av dem jag 
tillfrågade såg som något problem. Enligt Bell ska man som intervjuar göra intervjutillfället så 

                                                 
60 Patel, R och Davidson, B Forskningsmetodikens grunder (1991) 
61 Bell, J Introduktion till forskningsmetodik (1995) 
62 Ibid 
63 Ibid 
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bekvämt som möjligt för svarspersonen64, därför lät jag fritidspedagogerna bestämma tid och 
plats för intervjun, så att det skulle bli så enkelt som möjligt för dem. Alla var väldigt positiva 
och tyckte det var roligt att jag valt ett sådant ämne att skriva om. Ingen av fritidspedagogerna 
arbetade på samma avdelning, men två av dem arbetade på praktikskolan och tre stycken 
arbetade på den andra skolan. Jag intervjuade alltså fem fritidspedagoger sammanlagt. 
 
7.3 Datainsamling  
 
Att skriva ner intervjufrågor var ett första steg. Jag skrev intervjufrågorna utifrån 
frågeställningen så att jag kände att jag skulle kunna få svar på frågorna där. Därefter 
diskuterade jag med min handledare om frågorna var möjliga att använda. Efter ett par 
justeringar var intervjufrågorna färdiga och jag pluggade på dem så att jag kunde dem utantill, 
eftersom jag ville att intervjun skulle få karaktären av ett avslappnat samtal. Under 
intervjuerna hade jag dock med mig pappret med frågorna som stöd så att jag inte skulle 
glömma något. När arbetet med intervjufrågorna var färdigt så funderade jag på vem man 
skulle utföra en provintervju på och valet föll ganska naturligt på en bekant som studerar till 
fritidspedagog. Provintervjun gick bra, men jag var tvungen att ytterligare omformulera mig 
för att frågorna skulle bli tydligare. Dessutom fick jag en uppfattning om hur lång tid 
intervjuerna skulle ta. Så var det dags att intervjua ”på riktigt”. Innan jag började intervjuerna 
var jag noga med att återigen fråga om det gick bra att jag spelade in intervjun på band, 
dessutom berättade jag lite mer om mitt arbete, varför jag valt att skriva om fritidspedagogens 
arbete, varför jag tyckte det var viktigt. Därefter ställde jag några inledande frågor om hur 
länge fritidspedagogen hade arbetat, när hon fick ut sin examen och så vidare. Varje intervju 
tog ungefär 40 minuter. 
 
7.4 Databearbetning och analys 
 
När intervjuerna var fullföljda transkriberade jag dem på datorn och skrev ut dem. Enligt Patel 
och Davidson får man bäst resultat genom att läsa igenom texten ett flertal gånger för att 
sedan dra slutsatser och analysera svaren.65Därför genomförde jag min resultatdel så att jag 
började läsa igenom de transkriberade sidorna noggrant. Därefter sammanställde jag svaren 
jag fått från de olika fritidspedagogerna och skrev ner dem fråga för fråga. Efter varje 
frågesvar gjorde jag en analys av svaret och slutligen gjorde jag en sammanställande analys 
på alla frågorna och försökte utifrån de svar jag fått svara på min frågeställning. Jag gjorde en 
sammanställande analys av frågorna därför att jag ansåg det viktigt att ”knyta ihop” 
informationen jag fått i svaren, då svaren blev en aning spretiga. Jag ville också att det skulle 
bli tydligt hur jag tänkt. Patel och Davidson påpekar att det är viktigt att visa läsaren hur man 
tänkt under bearbetningen.66 Eftersom, som jag skrev tidigare, svaren pekade åt olika håll 
tyckte jag det blev tydligast att göra en egen analys vid varje svar för att finna olikheter och 
likheter där. I slutet av resultatet gjorde jag en sammanställande analys där jag kunde titta 
närmare på resultatet i sin helhet. I den sammanställande analysen försöker jag besvara 
frågorna i min frågeställning utifrån de svar jag fått från intervjuerna, vilket gör att viss text 
till viss del återkommer, men jag vill att svaren på frågorna ska bli tydliga. 
 
 
 
                                                 
64 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik (1995) 
65 Patel, R och Davidson, B Forskningsmetodikens grunder (1991) 
66 Ibid 
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7.5 Metodanalys 
 
Hur pålitlig blir resultatet i min uppsats? Eftersom jag intervjuat fem stycken fritidspedagoger 
på två skolor så kan man inte säga att resultatet kan påvisa hur det ser ut generellt, utan 
resultatet visar hur det ser ut på de här två skolorna utifrån fritidspedagogernas perspektiv. De 
slutsatser jag dragit utifrån litteraturen och intervjuerna är mer pålitlig, eftersom jag använt 
mig av flera källor för att finna svaren på frågeställningen. Hur pålitlig min analys blir beror 
på hur jag tolkar mina frågor och svarspersoner. Enligt Patel och Davidson blir reabiliteten 
större om intervjuaren eller observatören har stor vana, eftersom de gör tolkningar och 
bedömningar utifrån sin erfarenhet.67Detta skulle kunna betyda att jag gör en del 
felbedömningar och misstolkningar eftersom jag inte är så tränad i att intervjua och tolka 
intervjuer samt att mina tidigare erfarenheter av området inte är så stora. Patel och Davidson 
skriver vidare att man som intervjuare ibland, medvetet eller omedvetet kan påverka 
svarspersonen genom att ställa frågorna eller agera på ett sådant sätt att de förstår vad som 
förväntas av dem.68 När jag först skrev mina frågor och lämnade in dem till min handledare 
för att hon skulle ge sin åsikt om dem så fick jag bedömningen att några frågor var ledande. 
Därför fick jag omformulera dem, så jag tror inte att det var ett problem för mig. Det som 
skulle kunna ha varit ett problem är att jag inte har så stor erfarenhet av att intervjua och att 
jag där uppträtt så att svarspersonerna blivit påverkade, men det var något som jag tänkte på 
under intervjuerna att jag inte skulle göra och när jag transkriberat så har jag inte upptäckt 
något tillfälle där det verkar som om jag har påverkat dem. 
 
Det finns en del etiska aspekter att ta hänsyn till när man intervjuar personer, bland annat, 
som Bell skriver, måste man vara ärlig och hålla sina löften. Har man sagt att en person ska 
vara anonym i arbetet till exempel så måste man respektera detta. Vidare om man vill spela in 
intervjun på band måste man be om tillåtelse.69Man måste vara noggrann med att informera 
om vad intervjumaterialet kommer att användas till och inte minst, att presentera sig och 
förklara syftet med intervjun. Dessutom är det viktigt att fråga svarspersonen om det  går bra 
att använda honom eller henne som källa i arbetet och om personen i fråga vill vara anonym.70

 
 
 
 

                                                 
67 Patel, R och Davidson, B Forskningsmetodikens grunder (1991) 
68 Ibid 
69 Bell, J Introduktion till forskningsmetodik (1995) 
70 Ibid 
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8. Resultat 
 
8.1 Svarsresultat och analys 
 
Jag har intervjuat fem fritidspedagoger från två olika skolor, båda mellanstora. Tre stycken 
fritidspedagoger var från den ena skolan och två från den andra. Alla fem jag intervjuade var 
kvinnor.  Fyra av dem har arbetat mellan fem och åtta år, medan den femte arbetat dryga tjugo 
år. Alla hade arbetat på andra skolor innan de började på sin nuvarande arbetsplats. 
Jag kallar de tre som hörde till den första skolan för Fp1, Fp2 och Fp3, de som hör till den 
andra skolan kallar jag Fp4 och Fp5. 
 
Vad tycker du fritidspedagogens uppgift i skolan är? 
 
Några fritidspedagoger (alla från samma skola) svarade att de tyckte uppgiften var att hålla i 
de praktiska delarna av skolarbetet, att de skulle hålla i delar med musik, drama och bild. Fp 4 
tyckte att uppgiften var att tillsammans med läraren planera och genomföra undervisningen, 
men att hennes huvudansvar låg på att arbeta praktiskt med det som man lär sig teoretiskt. Fp 
5 svarade inte riktigt på frågan, utan började prata om annat, men till slut så sa hon att det är 
bra om fritidspedagogen kan tipsa läraren eftersom han/hon känner barnen som de är, inte 
bara i klassrumssituationen. 
 
Min analys: 
 
Jag får intryck av att alla fritidspedagogernas svar har liknande drag. De tycker att de ska 
hålla i den praktiska delen av skolarbetet, alltså att de försöker göra det som är abstrakt för 
barnen konkret. 
  
”- I stort tycker jag att det är att komplettera det teoretiska arbetet i klassrummet med 
praktiskt arbete, att få känna det man ska lära sig.”71

 
Detta citat tycker jag tydligt visar det svar som jag tyckte mig få från alla fritidspedagogerna, 
om än i olika formuleringar.  
 Två av fritidspedagogerna pratade om samarbete med läraren, men den ena tycker att de 
tillsammans ska planera, medan den andra pratar mer om att hon ska tipsa läraren. Jag tycker 
att de fyra första fritidspedagogerna var mer säkra på sina svar, de visste direkt vad de tyckte 
att deras uppgift var. Den sista däremot var lite svävande i sitt svar och jag fick intrycket av 
att hon inte var riktigt säker på vad hon tyckte att hennes roll skulle vara.  
 
Berätta om dina uppgifter i klassrummet. 
 
Fp1 och Fp3 svarade att de aldrig är med inne i klassrummet, de timmar de har skolförlagd tid 
kommer barnen till dem på fritidshemmet och så har de halvklass där, eller så är de ute i 
skogen och har naturkunskap. Fp2 berättade att hon brukar vara med i klassen från morgonen 
fram till lunch ungefär tre gånger i veckan. När hon befinner sig i klassrummet brukar hon 
och läraren se efter vad som behöver göras, ibland läser hon läxor med de som behöver det 
eller tar ut en grupp för att ge extra stöd. Ibland är hon kvar i klassrummet och handleder de 
elever som är kvar medan läraren tar ut några stycken för att ge extra stöd. Andra gånger kan 
hon ha egna grupper och då arbetar de med skapande verksamhet som har anknytning till 
                                                 
71 Fritidspedagog 3 Intervju den 11/11-2003 
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temat man arbetar med i skolan. Fp4 beskriver ett liknande scenario som Fp2, men hon säger 
att hon tar mycket halvklass just den här perioden därför att de har lite problem med klassen 
och det är lättare att bedriva undervisning om man delar upp dem. Då brukar hon gör ett 
skapande tema som har anknytning till samma som de arbetar med teoretiskt i klassrummet. 
Hon poängterar omsorgsfullt att hennes uppgift inte är att serva läraren. 
Fp5 brukar ta halva klassen och antingen ha gymnastik med dem eller gå ut i skogen en stund 
och hitta på något där. Men hon är också med i klassrummet och stöttar upp verksamheten där 
om det behövs. 
 
Min analys: 
 
Under intervjuerna får jag intrycket av att det beror mycket på läraren vilka uppgifter 
fritidspedagogen har. Men också att det beror på i vilken grad läraren är villig att släppa in 
fritidspedagogen. Det kan vara så att det fortfarande finns lärare som är rädda för att släppa in 
andra i ”deras” klassrum. Fp4 är mycket tydlig med vad hennes uppgift inte är, nämligen att 
vara hjälpreda åt läraren. Hon är där för barnens skull och det säger hon mycket bestämt. 
 
 
Vilka uppgifter tycker du att du borde ha? 
 
Fp1 skulle gärna vilja att hon och läraren kunde samarbeta om något tema, att de skulle 
planera det tillsammans och så kunde hon hålla i de skapande delarna av temat, till exempel 
ha en dockteater, eller göra en saga om temat som man dramatiserar. Fp2 och Fp4 säger båda 
att de är nöjda med de uppgifter de har och att de gör precis det som de tycker att de borde 
göra. 
 
”- Nej, jag tycker nog att jag gör det jag kan nu och tycker om, vi liksom pratar och är 
överens om vad jag ska göra och vad vi gör tillsammans, jag har en bra dialog med den 
läraren jag jobbar med.”72

 
 Fp3 skulle vilja ha mer samarbete med läraren och, liknande Fp1 att de skulle planera ett 
tema och så kunde hon hålla i de praktiska delarna av temat. Hon skulle också vilja vara med 
mer i klassrummet för att kunna ge eleverna stöd och hjälp när de arbetar.  
 
”… däremot skulle jag önska att jag hade lite mera samarbete med den lärare jag jobbar med 
och kunna, hur ska jag säga….vara med i klassrummet ibland för att se hur de jobbar där för 
att kunna stötta barnen mer individuellt på de timmar jag har också.”73

 
Fp5 vill gärna arbeta med att göra det abstrakta konkret för barnen. Jag får inget riktigt svar 
på frågan. 
 
Min analys: 
 
I det här fallet får jag intrycket av att Fp2 och Fp4, som har svarat att de tycker att de gör 
precis de uppgifter de borde göra, är sådana personligheter som är säkra på sig själva. De vet 
var de står och vad de vill med sitt arbete. Det är i alla fall så jag uppfattar dem. Av Fp3 och 
Fp5  får jag intrycket att de är lite mer osäkra, de vet nog ungefär var de vill komma med sitt 
arbete, men de upplevs inte lika bestämda i sitt sätt som Fp2 och Fp4. Jag kan tänka mig att 
                                                 
72 Fritidspedagog 2 Intervju den 5/11-2003 
73 Fritidspedagog 3 Intervju den 11/11-2003 
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det kan vara en bidragande orsak till att de inte riktigt känner att de gör precis de uppgifter 
som de vill göra. Undertonen jag plockar upp är återigen att det till stor del är läraren som 
ligger bakom att samarbetet inte riktigt fungerar. Jag får uppfattningen av att det inte riktigt 
finns intresse för samarbete från lärarens sida. Fp3 uttrycker klart och tydligt sin önskan om 
ett bättre samarbete, så viljan finns ju i alla fall hos henne.. 
I Fp1: s fall får jag intrycket av att hon verkligen är en person som vet vad hon vill och står 
upp för sina åsikter. Ändå fungerar inte samarbetet mellan henne och läraren. Viljan finns ju 
där, hos fritidspedagogen vill säga. Det verkar som om det återigen är läraren som är orsak till 
att samarbetet flyter riktigt. 
 
Hur mycket tid tillbringar du som fritidspedagog i klassrummet? 
 
Fp1 och Fp3 tillbringar ingen tid i klassrummet. Fp4 påpekar att hon inte bara har till uppgift 
att vara i klassen när hon är i skolan, utan hon har även andra uppgifter då hon vistas där. Men 
hon är inne i klassen eller har halvklass varje dag ungefär fram till lunch. Fp2 svarade tidigare 
att hon var inne i klassen ungefär tre dagar i veckan från morgonen till lunch. Fp5 är med 
klassen ca elva timmar i veckan, men då räknar hon också den tid hon är rastvakt. 
 
Min analys: 
 
Tiden verkar vara det som knyter samman tre av pedagogerna, återigen finns de två som jag 
ser som relativt starka personligheter ibland dem som är med i klassrummet. De två andra är 
inte med i klassrummet överhuvudtaget. 
 
Hur upplever du att din kompetens som fritidspedagog tillvaratas i klassen? 
 
Fp1 upplever inte att hennes kompetens tas tillvara överhuvudtaget, hon säger att de på 
hennes skola fortfarande kallar den tid fritidspedagogen har för ITA, Icke Timplanerad 
Aktivitet, men menar att det är ett begrepp som inte används längre, men att det lever kvar på 
skolan. Fp2 och Fp4 upplever att deras kompetens tillvaratas mycket bra och båda tycker att 
de har en bra dialog med sin respektive lärare. Fp4 säger att hon tidigare varit i situationer där 
hon varit mer som en ordningspolis än en fritidspedagog, men att det nu fungerar alldeles 
utmärkt.  
 
”- Just nu känner jag att det är jättebra, jag har varit i situationer där jag i princip varit en 
ordningspolis och inget annat, en hjälplärare som drar ut stenciler och kopierar och håller 
reda på barnen.”74

 
Fp2 betonar att det fungerar bra med den här läraren hon arbetar med nu. Fp5 Upplever 
också att hennes kompetens tas tillvara väldigt bra på skolan. Fp3 tycker att hon får använda 
sin kompetens på ett bra sätt då hon har sina pass, eftersom hon har fullt förtroende att planera 
sina lektioner själv, men hon tycker inte att kompetensen tillvaratas på det sociala planet, hon 
skulle vilja att hon och läraren tillsammans kunde sätta sig ner och planera verksamheten i 
klassen, hon skulle vilja vara med mer i klassrummet. 
 
 
 
 

                                                 
74 Fritidspedagog 4 Intervju den 23/10-2003 
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Min analys: 
 
De två ”starka” fritidspedagogerna svarar att de tycker att deras kompetens tillvaratas mycket 
bra. Av både Fp2 och Fp4 får jag intrycket att de har haft mindre bra samarbete med 
någon/några lärare tidigare, men att båda är nöjda med den lärare de nu har samarbete med. 
Fp3 tycker att hennes kompetens tillvaratas. Visserligen säger hon att hon tycker det under de 
timmar som hon har hand om sin grupphalva, men jag får ett intryck av att hon inte alls är så 
nöjd. Hon säger ju också att hon skulle önska mer samarbete mellan henne och läraren. 
Fp1 är väldigt missnöjd, och den enda som faktiskt uttrycker det tydligt, hon pratar till och 
med om att söka sig till en annan skola, men att hennes livssituation inte tillåter det just nu. 
 
Har du kompetens inom något speciellt område/är det något som intresserar dig mer, 
och får du i så fall möjlighet att använda dig av den? 
 
Fp1 tycker att det är bild och drama som hon har extra kunskap om och den kunskapen 
använder hon sig av då hon har sina pass med eleverna. Hon känner dock att hon inte får 
något stöd från läraren, det är inte så att läraren och fritidspedagogen kommer överens om att 
hon ska arbeta med drama och bild, utan det är, som hon säger ”av egen kraft”. Fp2 säger att 
det hon läst mest och är mest intresserad av är drama, men tyvärr är det så tidskrävande att 
planera att hon inte hunnit med det så mycket den senaste tiden. Fp3 och Fp5 är gärna ute i 
naturen med barnen och tycker att de får utlopp för sin speciella kompetens. Fp4 brinner för 
de barn som har behov av särskilt stöd, eftersom hon arbetar på en skola där många barn har 
det jobbigt så anser hon att hon får utlopp för det. 
 
Min analys: 
 
Vad jag kan se i dessa svar är att fritidspedagogerna får arbeta med sin speciella kompetens. 
Det är bara en, Fp2, som inte tycker att hon hinner med att arbeta så mycket med drama, men 
annars får jag intrycket av att alla tycker de får använda sig av de kunskaper som de anser sig 
vara mer pålästa inom. 
 
I vilken utsträckning är ni fritidspedagoger med på möten i skolan (personalmöten, 
elevvårdsmöten etc)? 
 
Fp 1, 2 och 3 är med på alla personalkonferenser och eventuella kvällsföreläsningar. De är 
inte med på elevvårdsmöten och studiedagar, men däremot vill skolrådet, som föräldrarna 
håller i att ha med en representant från fritidshemmet. De säger att anledningen till att de inte 
är med på mötena är att ”det inte är sådan kultur på den här skolan, vi har inte den sortens 
samarbete”. 
Fp4 och 5 är med på alla möten som äger rum på skolan, de är också med på studiedagar. Det 
enda som skulle hindra dem från att vara med på mötena skulle vara om de var inlagda då det 
är öppet på fritidshemmet, det vill säga den tid de har schemaförlagd att arbeta på 
fritidshemmet. Tyvärr tycker de att en del viktiga möten, till exempel elevvårdsmöten och 
liknande är förlagda just på de tiderna. 
 
Min analys: 
 
Här kan man se skillnad mellan de två olika skolorna. På den ena är det självklart att 
fritidspedagogerna är med på alla möten i mån av tid, medan det på den andra skolan inte alls 
är lika självklart. Fp1,2 och 3 säger att det inte ens diskuterats om de ska vara med på mötena 
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eller inte, vilket jag kan tycka är väldigt konstigt, eftersom fritidspedagogen har en helhetssyn 
på barnet till skillnad från läraren som oftast ”bara” ser barnen på lektionstid. 
Fritidspedagogen ser ju även barnet på eftermiddagarna och vet hur det agerar där, detta borde 
ju anses som viktig information inför ett elevvårdsmöte. 
 
Hur ser din insats ut på dessa möten, tar du initiativ och är aktiv? 
 
Alla fritidspedagogerna svarar att mötena oftast brukar se ut så att först går rektorn igenom 
någonting och sedan brukar de få sätta sig i grupper och diskutera, varvid alla tycker att de är 
aktiva. Sedan träffas de i den stora gruppen och går igenom vad de kommit fram till. I den 
stora gruppen är man överlag inte lika aktiv. 
 
Min analys: 
 
Det är inte alltid så lätt att prata och hålla sig framme i stora grupper, det är lättare när man får 
delas upp i mindre grupper, vilket jag märkte att alla fritidspedagogerna svarade. Jag fick 
uppfattningen av att Fp1 och Fp2 inte tyckte det var någon större idé att försöka prata i den 
stora gruppen, utan att mer försöka få fram sina åsikter i de mindre grupperna. 
 
Hur tycker du att övriga yrkeskategorier på skolan lyssnar och tar tillvara på dina 
åsikter och kunskaper? 
 
Fp1 tycker att de lyssnar när de sitter i mindre grupper, men hon känner att de tycker att hon 
och de andra fritidspedagogerna är lektanter. De har, enligt henne inte riktigt förstått att 
fritidspedagogerna har kompetens inom de estetiska ämnena. Hon tycker att ledningen gjort 
en del försök till att de ska närma sig varandra, nu har de till exempel arbetslag, vilket de inte 
haft tidigare, för bara något år sedan träffade de aldrig lärarna, endast den lärare de arbetade i 
samma klass som. Fp2 tycker att läraren hon arbetar med lyssnar och tar tillvara på hennes 
åsikter, men hon anser att generellt i lärarkåren lyssnar de på vad hon har för idéer, men sedan 
menar de ofta att de vet ju bäst hur det brukar vara och så kör de som vanligt.  
 
”- Ja, den läraren som jag jobbar med, tycker jag gör det och försöker verkligen, men rent 
generellt kan det hända att om man säger något så lyssnar de, men sen så tar man inte det 
så…man tar...vet bäst hur det brukar vara och hur det alltid har varit och det är ju så bra…så 
där upplever man ju inte att man bidrar med något så direkt.”75

 
Fp3, Fp4 och Fp5 tycker att de andra yrkeskategorierna lyssnar på vad de har att säga och att 
de får sin röst hörd. 
 
 
Min analys: 
 
Återigen är det Fp1 och Fp2 som tycker att deras åsikter inte tas tillvara, men det kunde man 
nästan förstå utifrån svaret på den förra frågan. Fp3 upplever att hennes åsikter generellt tas 
tillvara på, medan Fp1 och Fp2 som arbetar på samma skola är av en helt avvikande åsikt. 
Som jag skrev tidigare ger Fp1 och Fp2 intrycket av att vara starka personligheter som vet vad 
de vill med sin yrkesroll. Fp3 känns mer osäker i sitt sätt att vara, jag får intrycket av att det 
finns mer bakom ytan som säger att allt är bra, men kan inte riktigt sätta fingret på det. 

                                                 
75 Fritidspedagog 2 Intervju den 5/11-2003 
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Fp1 och Fp2 vill ha mer bekräftelse på sin yrkesroll och att de tas mer på allvar av övriga 
yrkeskategorier på skolan. 
Fp4 och Fp5 är överens om att deras röst blir hörd och att deras åsikter vägs in och tas tillvara 
på. Det blir jag inte förvånad över, för det är det intryck jag fått utifrån samtalen med 
fritidspedagogerna och atmosfären på skolan. 
 
 
Är du nöjd med det inflytande du har över planeringen i klassen, vad eleverna gör, det 
du kan bidra med och din egen arbetssituation? 
 
Fp2, Fp4 och Fp5 är nöjda med det inflytande de har när de planerar i klassen och över sin 
arbetssituation.  Fp1 är inte nöjd, hon säger till och med att hon sneglar lite åt andra skolor 
just nu, men hon tycker samtidigt att eftersom fritidshemmet fungerar så bra som det gör så 
väger det upp lite av det som inte är så bra under skoltid. Fp3 är nöjd med de delar hon har 
ansvar för, men hon skulle önska mer samverkan mellan henne och läraren. 
 
 
Min analys: 
 
Här kan jag skönja en tendens att om fritidspedagogen känner att hon har inflytande beror 
mycket på hur samarbetet fungerar mellan läraren och fritidspedagogen. Är det ett bra 
samarbete, tycker fritidspedagogen att hon får utrymme och har inflytande. Är det ett sämre 
samarbete tycker fritidspedagogerna att de inte har något inflytande. Fp1 och Fp3 har tidigare 
uttryckt att de inte är helt nöjda med samarbetet med läraren. Fp1 har till och med uttryckt att 
hon inte känner att hennes kompetens tas tillvara överhuvudtaget. Fp3 ser jag som mer 
blygsam i sitt framförande, hon känner sig nöjd med den del som hon har ansvar över, men 
skulle önska mer samverkan mellan läraren och henne själv, att hon blev mer insläppt i 
klassrummet. 
 
Berätta hur du anser att läraren och fritidspedagogen kan komplettera varandra på ett 
bra sätt. 
 
Alla fritidspedagogerna är här ense om att läraren och fritidspedagogen kan komplettera 
varandra genom att ha en nära samverkan och planering kring klassen, att fritidspedagogen 
kan finnas som en extra resurs för barnen i klassen, antingen de tar ut elever som behöver lite 
extra lässtöd eller liknande eller är kvar i klassen när läraren tar ut en grupp. Ett annat sätt att 
komplettera varandra skulle vara att fritidspedagogen håller i det praktiska arbetet medan 
läraren håller i det teoretiska.  
 
” - Jag brukar ta ett exempel; Ta en mattelektion, de håller på att lära sig yta. De lär sig 
olika sätt hur man räknar ut en kvadrats area 1 X 1 m. En del barn har svårt att greppa det 
där och få en uppfattning hur det ser ut. Dessa barn tar jag ut på skolgården och ritar upp 
1X1m.”76

 
Någon uttrycker också önskan om att alla som arbetar i skolan borde få insikt om att man 
faktiskt lär sig i alla situationer, även när man gör praktiska saker eller är ute i skogen. De 
poängterar vikten av att ha ett gott samarbete mellan fritidspedagog och lärare. Ju bättre 

                                                 
76 Fritidspedagog 4 Intervju den 23/10-2003 
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samarbete och förståelse för varandras yrkesroller och kompetenser dem emellan, desto mer 
gagnar det barnen och deras lärosituation. 
 
Min analys: 
 
Alla fritidspedagogerna har klart för sig hur läraren och fritidspedagogen kan komplettera 
varandra och alla har i princip samma svar att ge. Fritidspedagogen håller i det praktiska och 
läraren i det teoretiska, fritidspedagogen finns även som ett extra stöd för barnen i 
klassrummet.  
 
8.2 Sammanfattning av resultat 
 
De fritidspedagoger jag har intervjuat har i stort sett samma uppfattning om vad deras 
uppgifter i skolan är och vad det går ut på. En del svar skiljer sig ifrån varandra men det beror, 
som jag uppfattar det, mycket på dels hur synen på fritidspedagogen ser ut på skolan de 
arbetar på, dels hur samarbetet med läraren de arbetar med fungerar. Det kan också bero på 
hur de är till sin personlighet och hur de uppfattar sin egen roll. 
Jag ser, som jag skrev innan att alla fritidspedagogerna är överens om vad deras roll går ut på. 
Tyvärr fungerar inte samarbetet så bra i praktiken för alla, utifrån de intervjuer jag gjort kan 
jag få intrycket av att det kan bero på lärarens bristande intresse för att släppa in 
fritidspedagogen i klassrummet och verksamheten. Eftersom jag inte intervjuat någon av de 
berörda lärarna så kan jag inte bestämt säga att det är det som är orsaken, men det är så jag 
kan tolka det utifrån de svar jag fått. 
Vad var det nu som fritidspedagogerna var överens om? Jo, de tyckte allesamman att de 
skulle vara i skolan för att hjälpa och stödja de barn som behövde hjälp med att få det 
abstrakta konkret. Ibland handlar det om ett fåtal barn och ibland kan det vara större grupper. 
De är också överens om att de ska stötta upp i klassrumssituationer vid sådana tillfällen då 
läraren kanske behöver arbeta lite extra med några elever eller överhuvudtaget bara finnas till 
i klassrummet som en extra vuxen då barnen arbetar självständigt. 
Vad var det som uppfattades som spretigt i svaren? Jag kan se ett samband mellan de frågor 
som har en koppling till samverkan. Det är några fritidspedagoger som tycker att samverkan 
fungerar bra, medan det är ett par andra som ofta säger att de skulle vilja ha mer samverkan. 
En vet precis hur hon vill arbeta och var hon står, men det faller på grund av att samverkan 
inte fungerar. Nu ska jag i och för sig inte dra några slutsatser av att det är så här överallt, 
eftersom jag bara intervjuat fem fritidspedagoger, och det kan ju vara så att samverkan 
fungerar bra på många skolor. Men vad jag kan utläsa av svaren här så fungerar samarbetet 
bra på den ena skolan och mindre bra på den andra. Jag kan utläsa en önskan om att bli 
accepterad och sedd för den kunskap och kompetens man besitter, en önskan om att få arbeta 
mot samma mål för barnens bästa. Jag uppfattar att det är viktigt för fritidspedagogerna att få 
sin röst hörd om att de faktiskt är kompetenta och har kunskap om både de estetiska ämnena, 
och även om barns utveckling, vilket är en stor del av deras utbildning. 
 
Vad är fritidspedagogens roll i skolan? 
 
Enligt vad man kan utläsa från intervjuerna är svaret på frågan som följer: Fritidspedagogens 
roll i skolan är att finnas som en extra resurs i klassrummet. Fritidspedagogen ska vara i 
klassrummet för barnens skull, för att stötta de barn som behöver få det abstrakta tydliggjort 
på ett konkret sätt och att finnas till hands för barnen som hjälp när de arbetar självständigt. 
Fritidspedagogen ska tillsammans med läraren planera och strukturera upp de teman man 
arbetar med för tillfället och därefter hålla i de praktiska delarna av arbetet såsom att till 
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exempel dramatisera temat, eller illustrera det tillsammans med barnen. Fritidspedagogen ska 
också finnas till för att bidra med sin kompetens och kunskap om barnen, eftersom de får se 
barnen under andra förhållanden än i klassrummet och på så sätt har en bredare bild av hur 
barnet agerar och reagerar i olika situationer. 
 
Vilket utrymme får fritidspedagogen i skolan? 

- kompetensmässigt 
- tidsmässigt 
- delaktighet i möten (personalmöten, elevvårdsmöten m.m.) 

 
Enligt svaren från intervjuerna kan man utläsa följande: Fritidspedagogen får det 
kompetensmässiga utrymmet tillgodosett på så vis att de har förtroendet att planera sin egen 
tid, den tid de tillbringar med barnen. Det är en fritidspedagog som tycker att hennes 
kompetens inte tas tillvara överhuvudtaget, eftersom hon och läraren inte planerar någon 
aktivitet tillsammans. Utifrån de här intervjuerna är alltså svaret blandat, det finns de 
fritidspedagoger som anser sig få utrymme för sin kompetens, men det finns också de som har 
helt avvikande åsikt.  
Tidsmässigt är det återigen blandade svar, alla fritidspedagoger är tillsammans med barnen, 
men inte nödvändigtvis i klassrummet och skolsituationen. Två av dem är aldrig med i 
klassrummet, utan har halvklass den tid som är schemalagd för skoltid. Den tiden får de också  
planera självständigt, utan anknytning till vad man arbetar med i klassen. De andra 
fritidspedagogerna är med i klassrummet, varvat med att de ibland tar halvklasser eller mindre 
grupper. De tre är nöjda med sin situation, medan de andra två skulle vilja ha mer utrymme 
till samverkan. 
Delaktigheten i möten skiljer sig mellan de båda olika skolorna. På den ena skolan är det 
självklart att fritidspedagogerna ska vara med på alla möten så länge det är schematekniskt 
möjligt. Deras kompetens och kunskap tas på så sätt tillvara tack vare att de kan bidra med sin 
åsikt på dessa möten. På den andra skolan får jag uppfattningen att samverkan är ett relativt 
nytt begrepp och att man inte riktigt insett fördelarna med att ha fritidspedagogerna delaktiga i 
alla möten, speciellt de som rör eleverna. Tyvärr arbetar ofta fritidspedagogerna på 
fritidshemmet under den tid då mötena äger rum, eftersom de ofta är förlagda mellan 16 och 
18, vilket gör det svårt för dem att närvara. 
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9. Avslutande diskussion 
 
9.1 Diskussion 
 
Jag har i mitt arbete försökt få en bild av vad fritidspedagogens uppgift i skolan är. Jag har 
förstått att det inte har varit så lätt för fritidspedagogerna att ta en plats i skolans värld, men 
jag får ändå uppfattningen att de nu är i skolan för att stanna och att de blir mer och mer 
accepterade ju mer de hittar sin roll. Fritidspedagogen kan till skolan bidra med sin kunnighet 
om barnens sociala utveckling, skapande verksamhet, konflikthantering,77 sådant som jag 
under min utbildning till lärare inte har läst så mycket av. Fritidspedagogerna har fått kämpa i 
uppförsbacke för att bli accepterade i skolan, de har kallats för lektanter, då man inte förstått 
vidden av deras kompetens. En fritidspedagog jag intervjuade sade att hon skulle vilja att 
övriga yrkeskategorier och samhället skulle inse att det finns fler sätt att lära än att bara sitta 
och läsa i en bok. Hon ville att man skulle se att man lär sig i alla situationer, ett exempel 
skulle vara om man dramatiserar en historisk händelse. Det gäller att se det som ett lärtillfälle, 
inte som ett lektillfälle.78I den litteratur jag läst står det mycket om samverkan mellan skolan 
och fritidshemmet, att det är viktigt med samverkan för att barnens bästa ska tillgodoses. Det 
som jag har upptäckt är ett problem i det här fallet är att lärare och fritidspedagoger i vissa fall 
ställs mot varandra. I intervjuerna får jag en känsla av att lärare har svårt att släppa taget om 
”sina” elever. Jag tror också att anledningen till att det kan vara svårt är att många lärare inte 
har någon kunskap om fritidspedagogens uppdrag och roll. Nu ska jag inte säga att det är så, 
eftersom jag bara pratat med och läst om fritidspedagoger, men det är den uppfattningen jag 
fått utifrån den kunskap jag har fått genom litteraturen och intervjuerna. Gummesson m.fl. 
säger att lärare och fritidspedagoger har svårt att förstå varandra på grund av att man använder 
samma ord och uttryck, men orden har olika innebörd.79Kanske är det därför samverkan 
fungerar sämre på en del skolor. När jag genomförde intervjuerna fick jag uppfattningen att 
fritidspedagogerna vet var de står och vad de vill arbeta med, men de verkar inte vara på 
samma våglängd som lärarna de arbetar med. Kanske har det med att göra som jag skrev i 
litteraturgenomgången, att läraren och fritidspedagogen har olika förutsättningar och tankesätt 
utifrån sin respektive utbildning, vilket leder till att de använder samma ord men med olika 
innebörd. På grund av brist av tid att planera tillsammans tar det lång tid för den bron att 
överbyggas. Återigen ska jag säga att det är min bedömning av det hela och det är inte alls 
säkert att jag skulle ha fått samma uppfattning om jag också intervjuat berörda lärare. Men 
eftersom fritidspedagogerna uttryckte sin vilja att samarbeta, men ändå blev utestängda från 
klassrummet kan jag inte dra någon annan slutsats än att det var hos läraren det beslutet låg.  
Det står mycket om samverkan i litteraturen och efter vad jag förstår är nyckeln till gott 
samarbete i många fall tid. Om fritidspedagogen och läraren får mycket tid att utvärdera och 
planera tillsammans är det lättare att få förståelse och kunskap om varandras roller. 
Gummesson m.fl. skriver att det är svårt för fritidpedagogen att etablera en högre status i 
skolan eftersom deras villkor för arbetet inte har samma målstyrning som lärarens. Det är 
lättare för en lärare att motivera sina beslut än för fritidspedagogen. Samtidigt är 
fritidspedagogen inte lika bunden till gamla mönster i arbetet utan kan arbeta under friare 
former.80

Nu till min frågeställning och om jag fått svar på mina frågor. Den första frågan lyder:  
 

                                                 
77 Lärarförbundet: Fritidspedagogerna och skolans utveckling (2001) 
78 Fritidspedagog 2 intervju den 5/11-2003 
79 Gummesson, M, Flising, B, Qvarsell, B, Wener, I-L Samverkan för utveckling (1992) 
80 Ibid 
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Vad är fritidspedagogens roll i skolan? 
 
Denna första fråga tycker jag att jag fått svar på både ifrån litteraturen och intervjuerna. Enligt 
litteraturen är fritidspedagogens uppdrag och roll i skolan att införa den skapande 
verksamheten och komplettera den teoretiska undervisningen med praktiskt arbete.81Skapande 
arbete och praktiskt arbete är något man pratar mycket om även i intervjuerna. Men en av 
fritidspedagogerna nämner också planering och utvärdering som en del av arbetet. 
Fritidspedagogen betonar att arbetet också består av gemensam planering och utvärdering, att 
läraren och fritidspedagogen ska arbeta tillsammans. Det här anser jag vara ett viktigt 
uttalande då jag i litteraturen läst mycket om hur man ska få samverkan att fungera och att det 
finns blandade känslor inför samverkan. Gummesson m. fl. skriver att de har talat med lärare 
som tycker att fritidsaktiviteterna är bra, men att det inte får bli för mycket av dem, skolan 
måste komma i första hand. Andra lärare tycker att samarbetet med fritidspedagogerna får 
dem att kunna ge eleverna fler möjligheter att själva nå sin kunskapsutveckling. En del 
fritidspedagoger tycker att samarbetet leder till att de inte får utlopp för sina tankar och idéer, 
medan andra tycker att samverkan har gjort att de tillsammans med läraren har utvecklat en 
verksamhet som ger barnen större möjligheter att få sammanhang i tillvaron.82

 
Den andra frågan lyder: 
Vilket utrymme får fritidspedagogen i skolan? 

- kompetensmässigt 
- tidsmässigt 
- delaktighet i möten (personalmöten, elevvårdsmöten m.m.) 

 
Den här frågan var inte lika lätt att hitta svar på genom litteraturen. I litteraturen skriver man 
främst om samverkan som ett nyckelord. Om fritidspedagogens delaktighet i möten och den 
tidsmässiga frågan hittade jag inte något om. I en bok läste jag att fritidspedagogen får några 
timmar då och då att disponera, men det var allt. Det kompetensmässiga utrymmet tycker jag 
hör samman med samverkan, så det har jag hittat svar till. Vad jag menar med att samverkan 
hör ihop med kompetensen är att jag tycker att man får använda sin kompetens på ett bättre 
sätt om samverkan fungerar än om den inte fungerar. Den åsikten grundar jag på de intervjuer 
jag gjort med fritidspedagogerna. De fritidspedagoger som är nöjda med sin samverkan med 
läraren tycker också att deras kompetens tas tillvara. 
Svaret på frågan blir alltså att kompetensen tillvaratas bäst när samverkan fungerar. Nästa del 
i frågan var vilket utrymme fritidspedagogen får tidsmässigt. I alla intervjuerna har jag fått 
svar att de har schemalagd skoltid, det vill säga att de har ansvaret för grupper av barn i viss 
schemalagd tid. Sedan är det tyvärr så att några av fritidspedagogerna inte är med i 
klassrummet och arbetar, men de har i alla fall sin tid med barnen. Slutligen då medverkan i 
möten, som jag skrev i analysen och svaret från intervjuerna så ser det ut som att på en skola 
är det en självklarhet att fritidspedagogerna ska vara med i alla möten, medan man på den 
andra skolan har en bit kvar. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
81 Calander, F Från fritidens pedagog till hjälplärare (1999) 
82 Gummesson, M, Flising, B, Qvarsell, B och Wener, I-L  Samverkan för utveckling (1992) 
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9.2 Slutanalys 
 
Jag tycker att jag fått svar på de frågor jag inledningsvis ställde. Jag vet nu vad 
fritidspedagogen gör och vad de har för kunskap. Fritidspedagogerna besitter en annan typ av 
kunskap än den som jag fått på lärarutbildningen. De har i allmänhet mer kunskap om barns 
sociala utveckling och barns utveckling, de har fått läsa mer om konflikthantering och 
mobbningsåtgärder. Jag menar att det vore mycket tråkigt för barnens skull om inte lärare och 
fritidspedagoger kan hitta bra vägar att samarbeta på, som gör bägge grupperna nöjda. Jag tror 
att båda yrkesgrupperna kan få ut så mycket av varandra och följaktligen att eleverna på så 
sätt får ut mycket mera av undervisningen. Fritidspedagogrollen har utvecklats under en lång 
tid och det är kanske på grund av att rollen har varit svårdefinierbar som fritidspedagogerna 
har haft svårt att ta en plats i skolan och i klassrummet. Men jag tror att med kunskap om sin 
egen roll tillsammans med att övriga yrkesgrupper har kunskap om fritidspedagogens roll kan 
göra att det blir ett mycket gott samarbete som gynnar de som vi faktiskt är där för: eleverna. 
Fritidspedagogerna har en flexibel roll, vilket gör att de är till stor nytta i skolans värld. Med 
flexibel roll menar jag att de både kan ta ansvar för grupper och genomföra till exempel 
drama eller något annat estetiskt ämne som har anknytning till det man arbetar med i skolan. 
Fritidspedagogen kan också vara med och vara en extra resurs för barnen i klassrummet, eller 
så kan han/hon ta med några barn som behöver få det teoretiska förklarat på ett praktiskt vis 
och hjälpa dem med det. 
 
Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av den kunskap jag tillgodosett mig med av det här 
arbetet i min framtida lärarkarriär. Eftersom jag är 1-7 lärare kommer jag antagligen att få 
arbeta med en fritidspedagog i klassen. Min ambition är att ha ett nära samarbete med den 
personen, så att vi tillsammans kan skapa en god lärmiljö för eleverna. Eftersom 
fritidspedagogen är så pass flexibel har man många möjligheter att skapa möjligheter för 
barnen att få kunskap. För det är ju som jag skrev tidigare, för barnens skull vi är i skolan och 
kan vi då skapa en miljö för dem som tillgodoser deras behov har vi lyckats.  
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