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Sammanfattning 
 

Arbetets syfte har varit att undersöka klasslärares och fritidspedagogers syn på fritidspedagogens roll 

i klassrummet under den obligatoriska skoltiden. Detta syfte har vi försökt att uppnå genom att se 

över relevant forskning inom ämnet samt utföra kvalitativa intervjuer med personal från 3 olika 

skolor och 7 deltagare. Vi har valt att intervjua klasslärare, fritidspedagoger och outbildad 

fritidspersonal. I studien har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet har visat på att 

huvudproblemet inom samverkan i klassrummet är brist på struktur som leder till att det skapas 

vidare svårigheter där personkemin yrkesgrupperna emellan får en alldeles för stor roll i arbetet samt 

att fritidspedagogen inte får använda sin kompetens till fullo. Slutsatsen som vi har kommit fram till 

är att fritidspedagogens roll i klassrummet är till viss del oklar för att det finns förväntningar på 

samverkan mellan olika yrkesroller emellan samtidigt som det saknas verktyg. 
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Förord 
Denna uppsats är skriven av John Lyberg och Hjalmar Byström. Vi är två studenter som läster sista 

terminen på Stockholms Universitet för att bli grundlärare i fritidshem, samt lärare i bild och idrott. 

John har valt inriktning idrott och Hjalmar inriktning bild. Examensarbetet är en av de sista delarna i 

utbildningen och en av de mer krävande utmaningarna vi har stött på under dessa sex terminer. Syftet i 

utbildningen är mycket relevant för vår kommande yrkesroll, eftersom att denna fråga har ventilerats 

mellan oss när vi varit ute på VFU och andra sammanhang då vi har varit ute i skolmiljön. Vi skulle 

vilja tacka alla som har medverkat i denna studie, samt vår handledare Fanny som har varit till stor 

hjälp under denna arbetsprocess.   

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har valt att arbeta tillsammans i denna process kring examensarbetet. Där båda tagit ansvar för det 

material som samlats in och analyserats, samt det färdigställda arbetet. Under arbetsprocessen 

fördelades arbetsuppgifterna rättvist mellan oss. Vi båda deltog i samtliga intervjuer. Under denna 

process har vi arbetat tätt ihop och skrivit samtliga delar tillsammans. 
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Inledning 
 

Området vi har undersökt i denna studie är fritidspedagogens roll i klassrummet. Detta är ett ämne 

som vi har intresserat oss för och stött på under våra VFU-perioder vilket har bidragit till att vi ha känt 

att rollen som fritidspedagog i klassrummet har varit otydlig.  

Detta är något som vi båda stött på under våra VFU-perioder och känt att detta är en roll som är 

otydlig och därav tyckte vi att detta var ett spännande område för oss att fokusera vårt examensarbete 

på. Så att när vi själva kommer ut på arbetsplatser vet vad våra arbetsuppgifter är såväl i klassrum som 

i fritidshemmet. Calander (1997) menar på att skolan har mötts av strukturella förändringar vilket lett 

till att fritidspedagoger och lärare har blivit tvungna att samverka mer med varandra. Detta har i sin tur 

bidragit till att det har lagts större krav på ett fungerande samarbetet mellan fritidspedagoger och 

klasslärare med avsikt att erbjuda eleverna en god lärandemiljö. I och med fritidshemmets integration 

in i skolan har detta ställt krav på en god samverkan mellan dessa verksamheter. 

 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre 

grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, 

intressen och initiativ (Skolverket, 2018, s.22).    

 

 

Vad som varit äldre strukturer som att klassrummen alltid har varit lärarnas plats går fortfarande att 

finna i klassrummens väggar. I och med den ökade samverkan mellan skolan och fritidspersonal samt 

att fritidspersonalen fått ta steget in i klassrummen tillsammans med klassläraren blir då samspelet 

dessa emellan viktig. I och med Skolverket (2018) som nämner fritidshemmets syfte:  

 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre 

grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, 

intressen och initiativ (Skolverket, 2018, s.22).  

 

Då blir detta samarbete ännu viktigare för att fritidshemmet ska få möjlighet att komplettera skolans 

verksamhet. Förekommer det en bra kommunikation så kan fritidshemmet komplettera skolans 

undervisning och bygga vidare på denna. Detta samspel kan utveckla och stimulera barnens lärande en 

mer om läraren och den närvarande fritidspersonalen drar nytta av varandras kunskaper och förmågor 

för att på så sätt skapa goda lärandetillfällen för eleverna (Pihlgren, 2017). Utifrån detta blir det då 

intressant att finna vilken roll fritidspedagogen får eller tar i klassrummen. 
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Tidigare forskning 
 

Mötet mellan klasslärare och fritidspedagog  

 

Avhandlingen Yrkeskulturer i möte: Läraren, fritidspedagogen och samverkan är skriven av Monica 

Hansen (1999). I denna studie skriver författaren om hur yrkeskulturerna klassläraren och 

fritidspedagogen både krockar och hur de arbetar tillsammans. Avhandlingens syfte är att undersöka 

yrkesgrupperna fritidspedagogen och klasslärare, samt hur de samspelar med varandra. Hansen (1999) 

har i sin studie till största del använt sig utav deltagande observationer, formella intervjuer och 

barnintervjuer vid sitt insamlande av det empiriska materialet. Hansen (1999) har använt sig av en stor 

mängd intervjuer, 34 formella och 27 barnintervjuer. I avhandlingens resultat skriver Hansen (1999) 

att fritidspedagoger beskriver sin egen yrkesroll som annorlunda gentemot klasslärarens eftersom de 

har olika syn på lärande. Hansen (1999) försätter sen att förklara att fritidspedagogerna nämner sig 

som omvårdande och även som känslomässiga stöd för barnen. De anser också att deras yrkesroll 

lägger tyngd vid utvecklingen av barnens ansvarstagande samt att vara en god förebild för eleverna. 

Fritidspedagogerna beskriver i avhandlingen sin kompetens i det praktiska som en viktig del av yrket. 

Detta gick även att finna kring lärarnas beskrivning av fritidspedagogsyrket. I Hansens (1999) 

avhandling påvisar lärarna att fritidspedagogyrket till viss del är okänt för de. Detta beror på att de inte 

haft någon större kontakt med den andra yrkesrollen. Klasslärarnas egen syn på fritidspedagoger 

bygger på deras egen erfarenhet av vilka fritidspedagoger de mött. Vilket i sin tur leder till att varje 

lärare har sin egen syn på hur fritidspedagogsyrket ser ut. Detta avspeglar sig i resultatet i Hansens 

(1999) avhandling. I studiens resultat framkommer skillnader mellan de två yrkeskulturerna kring 

lärande. Enligt Hansen (1999) ligger lärarnas fokus vid elevernas kunskapsbyggande, medan 

fritidspedagogernas fokus ligger vid elevernas sociala kompetensutveckling. Dessa två syner på 

lärande kan skapa missförstånd och konflikter mellan de två yrkeskulturerna.  

Samverkan till integration 

I avhandling Från samverkan till integration: arena för gömda motsägelser och förgivet tagna 

sanningar skriven av Ingmarie Munkhammar (2001) beskriver hon studiens syfte. Syftet är att 

undersöka hur samverkan mellan förskolelärare, lärare och fritidspedagoger fungerar i den 

gemensamma verksamheten. I Munkhammars (2001) studie ingick tre arbetslag från tre olika skolor 

bestående av nio pedagoger vardera. Författaren använde intervjuer och observationer som metod för 

sitt insamlande av det empiriska materielat. Munkhammar (2001) använde sig både av individuella 

intervjuer och gruppintervjuer. I resultatet kommer Munkhammar (2001) fram till att det finns starka 

åsikter kring lärande och att pedagoger i de olika yrkesgrupperna kontrolleras utifrån dessa. Detta 

skapar ramar för hur de olika yrkesrollerna utformar sitt arbete. En annan slutsats som Munkhammar 

(2001) påvisar i resultatet är att yrkesgrupperna saknar struktur och hjälpmedel för att bibehålla sin 

pedagogiska praktik. Fortsättningsvis i resultaten visar författaren på svårigheter i samarbetet mellan 

förskolelärare, lärare och fritidspedagoger. Dessa yrkesgrupper har olika syn på barn, kunskap och 

lärande där deras egna syn på dessa områden tas för givet. De olika synerna på barn, kunskap och 

lärande ses som självklara sanningar för respektive yrkesgrupp vilket leder till svårigheter när dessa 

olika yrkesgrupper ska samarbeta. Utifrån dessa områden gällande barn, kunskap och lärande finns det 

en förväntan att dessa yrkesgrupper ska kunna samarbeta och ta tillvara på varandras kompetenser för 

att frambringa en förändring. Men utifrån dessa skilda uppfattningar skapas barriärer mellan 

yrkesgrupperna vilket leder till svårigheter i samverkan. Samverkan förhindras alltså av de 

motsägelser som finns mellan dessa yrkesgrupper (Munkhammar, 2001). 
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Från fritidspedagog till lärarassistent  

 

Artikeln From ‘the Pedagogue of Recreation’ to Teacher’s Assistant skriven av Finn Calander 

behandlar relationen mellan fritidspedagoger och lärare som samarbetar i arbetslag. Studiens syfte är 

att analysera vad fritidspedagogers yrkesfunktion är under planeringsmöten ihop med lärare. Calander 

(2000) följde två olika arbetslag vilka var utgjorda av fritidspedagoger och lärare. De två arbetslagen 

flöjdes under en termin var och var aktiva på två olika skolor. Den största delen av insamlingen av det 

empiriska materialet var ljudinspelningar av samtal under planeringstilfällen men även observationer, 

samtal och intervjuer användes till viss mån. På grund av oförutsedda händelser i en av skolorna, så 

kunde inte insamlingen utföras som planerat skriver Calander (2000). Detta ledde till att författaren var 

tvungen att anpassa sig till dessa nya förutsättningar. I dataanalysen använde Calander (2000) en 

modell som utgick ifrån Anthony Giddens teori om strukturering. Studiens resultat visar på att 

fritidspedagoger intar en roll som lärarassistent inom samarbetet med lärare. Utifrån detta drar 

Calander (2000) slutsatsen att det två yrkesrollerna inte har en jämlik relation utan att lärarna anses ha 

en högre status än fritidspedagogerna. Författaren skriver även att fritidspedagoger som fick positiva 

påföljder från lärare och ledning utförde sitt arbete utifrån ett mer skolinriktat arbetssätt. Dessutom 

visar studien att det var mer troligt att fritidspedagoger som arbetar utifrån ett fritidhemsinriktat 

arbetssätt oftare fick negativa påföljder.  Dock menar Calander (2000) att fritidspedagoger tillför en 

annan pedagogisk kompetens till undervisningen och att fritidspedagogernas arbete har ett värde för 

eleverna under den obligatoriska delen av skolan.  

  

Kampen om vita tavlan 

I denna artikel skriven av Finn Calander (1997) vill författaren undersöka om samverkansresultat 

främst beror på̊ strukturella förutsättningar eller aktörernas viljor. Samverkansresultatet menas med att 

förändringar på nationella och kommunala nivåer har föranlett fritidspedagoger och klasslärare att 

samverka. Calander (1997) har använt sig av Giddens struktureringsteori som utgångspunkt kring 

samverkan. Det empiriska materialet som har samlats in för denna studie har framkommit genom en 

”interaktionsremsa” där 6 lärare och 2 fritidspedagoger reflekterar över hur klassrummen skall 

användas efter skoltid. Tillgången till klassrummet efter undervisningstid blir som en slags metafor för 

makt mellan klasslärare och fritidspedagoger. Resultatet utifrån denna ”interaktionsremsa” visar på att 

klassrummet efter skoltid fortfarande regeras av klassläraren där Calander (1997) menar på att när 

fritidspedagogerna själva var elever samt efter senare möten format en bild av att klassrummet styrs av 

klassläraren. En bild som accepterar att klassläraren har rätten att bestämma över klassrummet. 

Resultatet kring denna studie visar att diskussionen mellan klasslärarna och fritidspedagogerna handlar 

mer om en kamp om bestämmande, underordning och makt än om själva klassrummet i sig. 

 

Den nya fritidspedagogen     

 

Avhandlingen Nya fritidspedagoger – i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer skriven av 

Birgit Andersson (2013) har syftet att undersöka hur fritidspedagogernas yrkesidentitet har förändrats 

vid inträdet i skolverksamheten samt hur den kan tolkas. Författaren har både använt sig av kvalitativa 

och kvantitativa undersökningsmetoder vid insamlandet av det empiriska materialet. Tyngdpunkten i 

Anderssons (2013) undersökning har legat vid intervjuer med fritidspedagoger. Undersökningen har 

utförts på fyra olika skolor. Andersson (2013) fann i sin studie att det fanns fyra olika yrkesidentiteter 

av fritidspedagoger. Backupläraren menar författaren lägger mycket tid på undervisning i skola, vilket 

leder till att det uppstår tidsbrist vid planeringen av fritidsverksamheten (Andersson, 2013).  Lärare i 

social kompetens innefattar fritidspedagoger som inte är lika bundna under skoldagen och arbetar mer 
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självständigt. De har även ansvaret för det sociala lärandet under skoltiden och denna kompetens ses 

som värdefull under skoldagen (Andersson, 2013). Den skolkomplerande fritidspedagogen har sin 

utgångspunkt i att komplettera arbetet från skolan. Det kompletterande arbetet kan innefatta praktiska 

och estetiska arbetssätt för att stärka skolämneskunskaperna hos eleverna (Andersson, 2013).  Den 

traditionella fritidspedagogen har fokus i fritidshemmet och lägger vikt i värdegrundsarbetet men 

detta arbete försvåras på grund av strukturella hinder i sitt fritidspedagogiska arbete. (Andersson, 

2013).   

 

Andersson (2013) finner i sin studie att integreringen av fritidshemmet i skolan skapar svårigheter för 

fritidspedagogerna när de måste anpassa sig både till klassrumsundervisning och 

fritidshemsverksamheten. Detta innebär att fritidspedagoger slits mellan den traditionella 

kunskapsinriktade undervisningen och det mindre prestationsinriktade fritidpedagogiska arbetssättet 

(Andersson, 2013).  
 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka klasslärarens och fritidspedagogens syn på fritidspedagogens roll i 

klassrummet under den obligatoriska skoltiden. I studien utgår vi från följande frågeställningar: 

 

• Vilka upplevelser beskriver fritidspedagoger och klasslärare av fritidspedagogens roll i 

klassrummet?  

• Hur beskriver pedagogerna samverkan mellan fritidspedagoger och klasslärare i skolan? Hur 

organiseras och prioriteras detta arbete?  

• Framkommer upplevelser av hierarkiska relationer mellan fritidspedagogerna och klasslärare, 

om så, hur beskrivs dessa? 

 

Teoretiskt perspektiv 
 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv. Roger 

Säljö (2014) skriver att grundstenen i det sociokulturella perspektivet är att människan utvecklas med 

hjälp av olika interaktiva redskap såsom språket, samt miljön för att utvecklas och lära sig ny kunskap. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är människor mycket beroende av kommunikationen och 

interaktion med sin omgivning. Detta beror på att vi lär oss det som vi tar in via medmänniskor och 

vår miljö (Säljö, 2014). Enligt Lev Vygotskij (1995) så är språket det viktigaste verktyget vi besitter 

för att kommunicera och interagera. Språket är alltså ett viktigt redskapen som vi har för att utbyta 

information och kunskap med varandra (Säljö, 2014). Med språket blir alltså dessa utbyten av tankar, 

erfarenheter och idéer mycket tydligare (Säljö, 2014). I vår studie kommer denna teori vara relevant 

eftersom att samverka i största del består utav mötet och interaktioner mellan pedagoger. Dessutom 

finns det en mängd aspekter inom det sociokulturella perspektivet som vidrör lärande, och som i 

många fall direkt kan kopplas till skolan. Till exempel påverkas människor av sin närmiljö och 
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kulturen som de befinner sig i utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2013). Detta är då intressant 

i vår studie eftersom att eleverna som befinner sig i skolan påverkas av hur kulturen i skolan ser ut. Då 

borde betyda att det finns ett starkt incitament för klasslärare och fritidspedagoger att skapa en god 

miljö för samverkan i skolans verksamhet, vilket då borde leda till att elever tar efter en 

samarbetsmässig inställning. Säljö (2014) beskriver också att en central del av lärandet består av hur 

man använder fysiska och kollektiva resurser. Detta innebär då att eleverna, både i klassrum och i 

fritidshemmet, påverkas av dessa faktorer. Dessutom är det viktigt att hitta de metoder som är mest 

lämpade för just den elevgruppen som man arbetar med. Detta kan peka på att man som pedagog, både 

klasslärare och fritidspedagog, bör vara uppmärksam på hur gruppen lär sig bäst och därför hålla ett 

samspel mellan fritidshem och klassrum. Eftersom vår studie utgår från fritidspedagogens roll i 

klassrummet så bör vi förstå hur klassrummet fungerar. Säljö (2013) beskriver att det kollektiva 

lärandet, alltså till exempel det lärandet som sker i klassrummet, gynnar individen. Eftersom att den 

individuella nivån av lärandet kan utvecklas tack vare det sociala lärandet. Alltså borde det vara 

rimligt att klassrumsmiljön är en god miljö att hålla undervisning i eftersom att klassrum skapar ett 

kollektivt lärande. Då är det viktigt att lärandet i klassrummet fungerar väl. Det kan tänkas att en god 

samverkan har en god effekt på klassrumsverksamheten.  

  

 

Centrala begrepp 

Några av det sociokulturella perspektivets begrepp som är särskilt relevanta för vår studie är 

mediering, appropriering, interaktion artefakter. 

Mediering betyder egentligen samma sak som förmedla, och i ett sociokulturellt perspektiv så innebär 

detta att förklara eller att uttala sig, vilket då förs vidare som kunskap till någon annan. T.ex. är en 

diskussion en typ av mediering. (Säljö, 2014). 

Appropriera innebär att vi i olika samspelssituationer har möjligheten att ta till oss och få kunskap av 

våra medmänniskor i ramen för detta samspel. (Säljö, 2014).  

Interaktion är hur man lär sig av varandra via samtal och att se på hur någon annan gör. Samma sak 

som socialt lärande egentligen. Interaktion består av hur man som person kan lära sig av andra i sin 

omgivning. Egentligen skulle allt lärande kunna liknas till interaktion. (Säljö, 2014). 

Artefakter är redskap som hjälper oss att tolka och förstå vår omvärld som inom den sociokulturella 

teorin är centralt vid inlärningen. Artefakterna i sig skapar inte förståelse utan det är genom dem som 

vi kan skapa djupare förståelse. (Säljö, 2014). Till exempel kan ett anteckningsblock vara en artefakt i 

det faktum att det går att skriva upp saker i det, som hjälper en att komma ihåg, vilket underlättar för 

lärandet.    

 

Metod 

Val av metod 

Som metod använde vi oss av en kvalitativ metod för att på så vis få fram relevant material som var 

passade för våra frågeställningar och syfte. Kvale och Brinkmann (2014) framhäver att med en 

kvalitativ undersökningsmetod lägger fokus på undersökningspersonerna om hur de förstår sin 

omvärld genom sina beskrivningar. Eftersom vi eftersträvade en inblick i fritidspedagogers och 
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klasslärares beskrivningar utav verksamheten så valde vi intervjuer som metod. Utifrån detta 

intervjuade vi personer för att vi ansåg att det var den bästa metoden för att samla in det material som 

vi var intresserade av att få ut. Svensson och Ahrne (2015) beskriver att intervjuer är en bra metod för 

att få en djupare förståelse av människors beskrivningar inom kvalitativa undersökningar. För att få 

fram det insamlade materialet använde vi oss utav intervjuer för att på så sätt få reda på personers 

beskrivningar av upplevelser och tankar som vi var intresserade av att få reda på. Själva arbetet med 

intervjufrågorna krävde en del förberedelse eftersom vi ville få så givande material som möjligt vid 

analysarbetet. Intervjuguiden finns inkluderad som bilaga (se bilaga 1).   

 

 

Något som även hade varit intressant var om vi hade kunnat genomföra observationer. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) nämner en möjlig problematik med intervjuer är att den intervjuade kan 

vrida på svaren för att på så vis få sig eller de den pratar om att framstå som mer fungerande eller 

bättre än vad de i själva verket är. Genom observationer hade vi kunnat se hur det sett ut i praktiken. 

Men i slutändan valde vi ändå intervjuer då vi ansåg att det var det bästa tillvägagångssättet för vår 

undersökning, där vi undersöker klasslärarens och fritidspedagogens syn på fritidspedagogens roll i 

klassrummet under den obligatoriska skoltiden. 

 

Vad som kan ses som en svaghet med att vi valt intervjuer som metod är att vi inte är några 

specialister vad det gäller intervjuer. Vi är så att säga inte vana att vara i denna roll som intervjuare. 

Där situationer under intervjun kan uppstå, såsom tystnad, där vi som intervjuare hoppar in och 

avbryter tystnaden, när det istället kunde varit så att den intervjuade precis skulle fylla ut den korta 

tystnaden (Svensson & Ahrne, 2015). Författarna lyfter även fördelarna med intervju som metod 

genom att lyfta dess smidighet och effektivitet för att förstå fenomen i samhället. Intervjun som metod 

är snabb att genomföra där personer som deltar i intervjun får ge sin syn kring ett fenomen som 

undersöks och materialet blir då ingången till analysen utifrån olika personers syn på ett fenomen 

(Svensson & Ahrne, 2015).  

 

Urval och avgränsningar 

 

Vi har valt att diskutera vad som är relevant för arbetet och ämnet, och sedan valt ut det som har 

ansetts som relevant. Vi har använt oss av våra skolkamraters kontakter för att hitta informanter. De 

skolor vi har varit på har alla legat i Stockholmsområdet. Utifrån detta fick vi fram vilka skolor vi 

skulle gå till. Vi har dock bara utgått från kommunala skolor eftersom att vi ville ha så lika skolor som 

möjligt för att finna likheter och skillnader. Flera av skolorna låg dessutom i samma kommun vilket 

skapade en ännu mer nyanserad bild av informanternas perspektiv. Vi valde att intervjua både 

klasslärare och fritidspedagoger. Detta gjorde vi för att vi ville få flera perspektiv på samma frågor. 

Vad vi menar med fritidspedagoger i denna studie är all personal som arbetar inom fritidshemmet. Vi 

har dessutom valt att göra intervjuer med personal som arbetar vid samma skola eftersom att detta 

skapar en större inblick i hur personalen jobbar och tänker individuellt utifrån våra frågeställningar.  

Citaten vi har valt ut framhäver våra teman, och är mest relevanta för arbetets syfte. De citat vi har valt 

besvarar våra frågor och framhäver även problem inom ämnet.        
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Undersökningsmaterial/personer 

Vi har intervjuat skolpersonal med olika typer av utbildningar. Fyra av intervjupersonerna är 

fritidspedagoger, två av dem är klasslärare och en av dem är outbildad fritidspersonal. Vi har dessa 

typer av utbildningar för att det är intressant att se på problem och situationer från olika vinklar. Det är 

dessutom så att alla intervjupersoner arbetat olika länge inom skolan. Vi har intervjuat alla personer 

ungefär lika länge och håll oss till samma frågor grund. Alla har varit baserade i området kring eller 

inom Stockholm.  

 

Intervjuperson 1 har arbetat cirka 40 år med en fritidspedagogutbildning och arbetar fortfarande inom 

skolan som fritidspedagog.  

 

Intervjuperson 2 arbetar som klasslärare för årskurs cirka 1-3 och är utbildad lärare i årskurserna 1-7 

och har arbetat i skolan cirka 10 år. 

 

Intervjuperson 3 är utbildad som lärare mot fritidshem och arbetar som fritidspersonal samt stöd i 

klassrum. Hen har arbetat länge i skolan men har en färsk examen.   

 

Intervjuperson 4 är utbildad idrottspedagog med jobbar i nuläget som fritidspersonal samt stöd i 

klassrum, har arbetat i skolan cirka 20 år. 

 

Intervjuperson 5 är utbildad grundlärare i fritidshem och har arbetat några år i skola, arbetar vid 

fritidshem samt som stöd i klassrum.  

 

Intervjuperson 6 har arbetat cirka 20 år i skola och är utbildad klasslärare F-7 och arbetar i en 

mellanstadieklass som klasslärare.  

 

Intervjuperson 7 har arbetat inom skola och fritidshem i cirka 5 år, hen arbetar i nuläget på fritidshem.  

 

Genomförande 

 

Vi gjorde först en intervjuguide med relevanta frågor, sedan gjorde vi en samtyckesblankett.  Vi har 

sedan kontaktat olika skolor för att få tag på intervjupersoner och frågade om de vill vara med på 

intervjuer. Vi har då förklarat vad arbetet handlar om och hur länge vi har tänk hålla intervjun samt att 

personen fick läsa och skriva under en samtyckesblankett som finns inkluderad som bilaga (se bilaga 

2). Sedan träffades vi och intervjuade personen, vi spelade in va hen sagt och gick vidare med 

transkriberingen. Intervjuerna skedde på skolorna och hölls antingen i tomma klassrum eller tomma 

arbetsrum. Sedan använde vi oss av tematisk analys, vilket då innebär att vi tillsammans valde ut 

teman från intervjuerna. Sedan implementerade vi dessa teman i analysen som beskrivs mer utförligt i 

avsnittet databearbetning och analysmetod. 
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Databearbetning och analysmetod 

 

Tematisk analys 

  

Vi använde oss utav en tematisk analys vid bearbetningen och analysen av den insamlade datan. 

Denna analysmetod innebär att data identifieras för att sedan analyseras. I analysen så kategoriseras 

materialet utefter mönster och teman som framkommit ur datan (Braun & Clark, 2006).  Författarna 

beskriver metoden utifrån en sex stegs process vid analysen av datan. 

  

Steg 1: Bekanta sig med datan 

Datan som vi analyserade framkom genom att vi gjorde intervjuer som spelades in för att sedan 

lyssnas på och transkriberas. Därefter bekantade vi oss med materialet för att skapa en djupare 

förståelse av materialet. Med djupare förståelse menas att materialet lästes ett flertal gånger för att 

bekanta sig med datan och finna mönster och yttranden som kan komma till användning vidare i 

analysen.  

  

Steg 2: Skapa initiala koder  

Här skapade vi koder utifrån vår transkribering. Kodningen sker genom att datan bryts ner för att på så 

sätt organisera och skapa olika grupper som framkommit som intressanta utifrån sitt syfte. (Braun & 

Clark, 2006). Där vi både lyssnade igenom datamaterialet och transkriberingen för att finna mönster 

som skulle kunna ingå i olika teman som senare kommer i analysarbetet.  Kodningen som vi utgick 

ifrån skedde för hand där vi markerade intressanta delar i datamaterialet, där varje mönster hade olika 

färger för att på så vis hålla dem isär.  Vi valde också att namnge varje transkriberingsutskrift efter 

vilken intervju det var i ordningen för att på så sätt veta från vilken intervjuperson koderna hör hemma 

till. För att sedan samla ihop koderna i olika grupper. 

  

Steg 3: Temasökning 

Här fokuseras datamaterialet från kodningen till att finna teman i materialet. Där vi sorterade in olika 

koder till potentiella teman för att sedan fundera vilka koder som kunde bidra till att skapa ett 

övergripande tema. Vi valde att namnge koderna med en kort beskrivning där de lades i potentiella 

”tema-högar” för att sedan finna samband mellan koderna och ”tema-högarna”. För att slutligen få 

fram koder som bildar huvudteman och underteman (Braun & Clark, 2006).  

 

 

Steg 4: Recensera teman. 

I detta steg av processen så gäller det att se över de olika teman som man kommit fram till i det 

tidigare steget. Vissa teman som inte har tillräckligt mycket data för att vara teman plockas bort. 

Andra teman som är för stora måste delas upp i olika teman. Det är under denna fas man ser över att 

den data man har samlat på sig är relevant och sammanhängande med teman det teman man har valt 

ut. Det är även bra att se över att den data som man har i ett tema inte är alltför lik data från ett annat 

tema. Eventuellt behövs det att man omarbeta sina teman under denna fas (Braun & Clark, 2006).  

  

 

Steg 5: Definiera och namnge teman. 

Steg fem börjar när du har en rimlig och välarbetad tematisk karta över den data man har samlat. Det 

handlar här om att se vad som gör var temat till specifika teman. Man ser över vad som är intressant 
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med varje tema och varför de är intressanta. Det är viktigt i denna fas av processen att inte värdera sina 

teman som mer eller mindre viktiga utan att alla teman både värderas i relation med varandra samt att 

inte gradera dem. Om man hittar att ett tema är för stort kan man göra så kallade “sub-theme” eller 

under-teman (Braun & Clark, 2006).  

 

Steg 6: Producera rapporten. 

Sista och sjätte steget i den tematiskt analytiska processen är att producera rapporten. Detta innebär att 

man börjar skriva på själva analysen. Man försöker använda de mest framstående och relevanta 

delarna från varje tema och få fram vad som man har kommit fram till. Det är dock inte förens alla fem 

faser är klara som detta steg kan göras ordentligt (Braun & Clark, 2006).  

 

Sammanfattningsvis kom vi fram till dessa teman: struktur, kampen om att lyfta fritidshemmet, 

yrkesrollen och interaktion/kommunikation. Följande teman uppkom när vi undersökte 

datamaterialet och fann intressanta ämnen och problem kopplat till våra frågeställningar, som uppkom 

i flera av intervjuerna. Under den tematiska analysen av vårt datamaterial utgick vi ifrån dessa steg, 

där vi i steg 1 bekantade oss med materialet för att skapa oss en djupare förståelse av materialet. I steg 

2 lyssnade vi igenom datamaterialet och transkriberingen för att finna mönster som skulle kunna ingå i 

olika teman som senare kommer i analysarbetet. Kodningen som vi utgick ifrån skedde för hand där vi 

markerade intressanta delar i datamaterialet, där varje mönster hade olika färger. I steg 3 tittade vi 

närmare på det utvalda materialet och funderade och diskuterade fram möjliga teman. I steg 

4 recenserade vi de potentiella teman som vi hade diskuterat fram, vilket innebar att vissa teman 

uteslöts. I steg 5 såg vi över vad som var intressant och viktigt i varje tema för att sedan namnge dessa. 

I det sista steget, steg 6 började vi skriva analysen och se över vad som var relevant i varje tema.     

 

Forskningsetiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer. Vi har vid intervjuerna 

informerat deltagarna om studiens syfte och hur vi kommer att använda intervjuer i vårt arbete och att 

de när som helst kan avbryta medverkan under studiens gång. Vid intervjuerna har de också fått fylla i 

en samtyckesblankett (se bilaga 2) där vi har bett om samtycke för deltagande genom intervju och 

även för inspelning för denna intervju. Vetenskapsrådet (2017) har fyra krav vad de gäller forskning 

etik.  

 

Det första är kravet är informationskravet som innebär att vi som forskarstudenter har vid intervjuer 

informerat deltagarna om studiens syfte samt hur vi kommer att använda intervjuer i vårt arbete. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att vi vid intervjuerna har de också fått fylla i en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) där vi har bett om samtycke för deltagande genom intervju och även 

för inspelning för denna intervju. Vi har även meddelat att deltagarna när som helst kan avbryta 

medverkan under studiens gång. 

 

Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet vilket innebär att vi som forskarstudenter, handledare och 

examinator är de ända som har tillgång till det insamlade materialet (Vetenskapsrådets, 2017). Inom 

detta krav ingår även att vi döljer deltagarnas namn, skola, kön och ålder. Detta gjorde vi för att 

deltagarnas identiteter ska vara säkra.  
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Det sista kravet är Nyttjandekravet som innebär att vi informerar deltagarna om hur insamlade 

materialet kommet att användas i studien (Vetenskapsrådets, 2017). När denna kurs är avslutad och vi 

som studenter har fått betyg kommer allt insamlat material att raderas.  

 

Studiens kvalitet 

Denna studie har använt sig av akademiska metoder i intervjudelen, analysdelen och teoridelen. Vi har 

använt oss av god forskningsetik i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) riktlinjer som diskuteras 

ovan. 

 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi använde oss av denna typ av metod för att den 

kunde ge oss svar på våra frågeställningar samt uppnå studiens syfte. Vad vi fann vara positivt med 

vår metod vara att under transkriberingen blev vi bekanta med materialet. Rennstam och Wästerfors 

(2015) skriver att bekanta sig med sitt material skapar en förståelse för materialet vilket förenklar det 

vidare arbete med materialet.   

 

Några negativa aspekter med metoden var att det tog upp mycket tid att formulera intervjufrågor, 

transkribera intervjuerna samt analysen av materialet. (Ahrne & Svensson, 2015) Andra svårighet fann 

vi dock i vårt arbeta, dessa var till exempel att finna tider som passade alla parter som medverkade i 

intervjuerna. Då vårt syfte med intervjuerna var att få fram deras perspektiv och erfarenheter gällande 

våra intervjufrågor, fann vi det svårt att ställa följdfrågor som inte var ledande. Detta kunde försämrat 

studiens kvalitet vilket gjorde att vi var extra betänksamma vid ställandet av följdfrågor under 

intervjun. Intervjuerna hölls på platser som var bekväma och smidiga för intervjupersonerna vilken 

förhoppningsvis skapade en avslappnad och trygg känsla hos intervjupersonerna.  

 

Något man kan ha i beaktning gällande denna studie och dess kvalitativa undersökning är att intervjuer 

alltid är produkten av det talade språket samt av en specifik situation. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) menar att det talade språket är mycket situationsstyrt och blir därför svårt att återskapa. 

Författarna skriver följande om intervjuer:  

 

Till dess svagheter hör att intervjun är ett resultat av ett samtal på en viss plats och vid ett visst 

tillfälle, där det som sägs – även om det är med ärliga avsikter – kan ha andra syften än vad 

intervjuaren tänkt sig eller förstår (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 54).  

 

Resultat och analys 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera de teman som vi identifierat i materialet. Dessa 

teman har skapats utifrån en tematisk analys (Braun & Clark, 2006) och analyseras med stöd i det 

sociokulturella perspektivet. De teman som analyseras är struktur, kampen om att lyfta fritidshemmet, 

yrkesrollen och slutligen kommunikation/interaktion. Samtliga teman har underteman som presenteras 

i analysen. 

 

Struktur  
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Det första temat vi hittat i intervjuerna är det som vi kallar struktur. I temat struktur ingår skolans 

ramar, såsom skolverkets instruktioner, skolledningens beslut, tillgång till resurser och 

tidsprioriteringar. Många av svårigheterna kring att skapa en god samverkan mellan klasslärare och 

fritidspedagog och som framkommer i intervjuerna handlar om dessa typer av strukturella brister. 

Temat struktur består av två underteman, det ena är tidsbrist och det andra är ledningens ovilja.  

 

Första temat som kommer att granskas är tidsbrist. I flera av intervjuerna beskriver både klasslärare 

och fritidspedagoger att de upplever att det inte finns någon tid för planering vilket försvårar att skapa 

möjligheter att utveckla arbetet inom samverkan. Denna tidsbrist är skapar svårigheter för samverkan i 

såväl som utanför klassrummet. 

 

Tidsbrist  

 

När vi frågade intervjuperson 1, som är fritidspedagog och har jobbat inom skola i cirka 40 år, om 

klassläraren och hen brukar förbereda undervisningen tillsammans svarar hen på följande sätt:  

 

Då träffades vi när dom hade idrott till exempel eller musik, då satt vi och planerade och sådär, sen 

var man var ju nära varandra hela tiden så man kunde ju prata men vi hade lite planeringstid då 2 

dagar i veckan då, ungefär 40 minuter gånger 2, så man kunde sitta och planera olika saker, nu var det 

ju lite bak i tiden men hehe 

 

Detta citat kan tolkas som att tidsbrist var ett mindre problem förut, men att det nu har blivit mer och 

mer ont om tid för planering. Om detta stämmer så var det en annan typ av arbetssituation förut där det 

fanns tidsutrymme att ge fritidspedagoger mer delaktighet i planering av klassrumsundervisning. Dock 

kan det förstås utifrån detta citat att detta inte längre är fallet idag. Det kan tyckas vara motsägelsefullt 

eftersom att fritidshemmet blir mer och mer involverade i skolan och har 2011 fått en egen läroplan 

(Skolverket, 2018). När vi frågar Intervjuperson 3 som är fritidslärare om hen och klassläraren brukar 

förbereda undervisningen tillsammans svara hen:  

 

Vi har ju inte så mycket planeringstid tillsammans, vi har ungefär en 40 minuter i veckan, mellan 30 

och 40 minuter, när klassen har musik, då har vi, och då blir det ju mest att man sitter och stämmer 

av, hur ser nästa vecka ut, vilka mål ska de uppnå, hur långt ska man ha kommit, och så liksom 

 

Här kan det anses som att tiden som är tänkt till planering bli mer lik en genomgång av förbestämda 

arbetsuppgifter istället för att planera nya uppgifter eller lektionsupplägg. En möjlig orsak skulle 

kunna vara tidsbrist. Eftersom att intervjuperson 3 beskriver att hen upplever att det är lite 

planeringstid tillsammans med klassläraren så skulle detta kunna stämma. Men sen fortsätter 

intervjuperson 3 på följande vis: ”Men klassläraren sköter ju allt”.  Forskarstudent 1 frågar då ”Men 

om tiden hade funnits tror du det hade sett annorlunda ut då?” vilket intervjupersonen 3 svarar: ”Jag 

hoppas ju det i alla fall, i ett drömscenario”. Här uttrycker intervjuperson 3 ett intresse för ett mer 

integrerat samarbete än vad som erbjuds i nuläget. Intervjuperson 4  arbetar för tillfället som 

fritidspedagog. Vi frågar om hen planerar tillsammans med klassläraren och detta var svaret vi fick:  

 

Nu är det ju, det som är knasigt tycker jag är ofta att någon ska kunna planera eller ha ett möte så 

måste ju nån annan ta eleverna, så det här med mötestid och planeringstid ihop med läraren det finns 

ingen sån tid, och det är oftast där det faller, då blir det mer som att man skickar över information om 

vad som ska hända  
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Även i denna intervju beskrivs tidsbrist som ett hinder för samverkan. En förutsättning för en god 

samverkan kan tänkas vara att klasslärare och fritidspersonal ska ha tid ihop för planering. Även i 

denna intervju uttrycks en vilja att ha mer tid att planera ihop och ha möten tillsammans med 

klasslärare. I intervjuerna uttrycks både viljan att ha mer tid till planering, vilket kan tros leda till en 

utveckling inom samverkan mellan klasslärare och fritidspedagoger. Säljö (2014) beskriver att 

interaktion är ett av de viktigaste verktygen människan har för att utvecklas. Om tiden för interaktion 

inte finns borde detta alltså skapa hinder för utveckling. Om detta stämmer blir det då problematisk i 

fallet om samverkan, eftersom att klasslärare och fritidspedagoger inte får chansen att utvecklas i 

arbetet kring samverkan.  

 

Nästa tema som kommer att granskas är ledningens ovilja. I intervjuerna utrycker pedagogerna idéer 

och förslag om hur utvecklingen inom samverkan skulle kunna åstadkommas men hur det upplevs att 

dessa förslag inte kommer till skott. Varför kan man då fråga sig? Enligt vår tolkning av det insamlade 

materialet håller ledningen på skolorna inte samverkan som en hög prioritet. Detta leder till att 

ledningen inte tar de möjligheterna som finns för att utveckla samverkan.  

 

Ledningens ovilja 

 

Intervjuperson 2 arbetar som klasslärare. När vi frågar hen om hur planering mellan fritidspedagoger 

och klasslärare ser ut och om det finns någon gemensam tid för planering utanför det ordinarie 

arbetslaget så svarar hen:  

 

På vår skola är det ju uppdelat, det var det inte på min förra, på min förra då hand man ju 

kvällsmöten, på den här skolan har dom sagt att man inte ska ha kvällsmöten, så det är ju något vi har 

lyft, att det känns uppdelat, det är inte vi och dom, men lite grann, men då har dom tagit till sig lite, så 

då har dom tagit uppstartsdagarna, då stänger dom skolan så alla får sitta, och det uppskattar ju vi 

jättemycket, och då behöver det inte vara den fritidspersonal man jobbar med utan då kan det ju vara, 

kors, tvärgrupper sin emellan, man behöver inte va samma stadie 

 

Detta citat kan tolkas som att det finns en stor vilja att ha mer planeringstid tillsammans mellan 

fritidspersonal och klasslärare. Intervjupersonen visa uppskattning för de uppstartsdagarna som har 

tillkommit men beskriver att det är uppdelat mellan de två yrkesgrupperna. I och med att de nya 

uppstartsdagarna verkar vara uppskattade av intervjupersonen så är det inte omöjligt att flera av 

pedagogerna delar denna känsla. Om detta stämmer så bör ledningen skapa flera gemensamma 

mötestillfällen mellan olika pedagoger i skolan. I vår tolkning av citatet så uppfattar vi att flera typer 

av mötestillfällen skulle upplevas som en tillgång för pedagogerna. Intervjupersonen beskriver 

dessutom en upplevelse av ”vi” och ”dom”. Detta tyder på att det fortfarande finns områden som kan 

utvecklas inom samverkan och i samarbetet mellan olika yrkesgrupper. 

 

Intervjuperson 6 är klasslärare och har arbetat sedan cirka 20 år i skolan. När vi frågar vad det finns 

för kriterier för en god samverkan mellan fritidspedagoger och klasslärare samt skola och 

fritidshemmet svarar hen:  

 

Mer skulle ju va så gemensamma möten, för jag tror inte det bara kan ske i mellan klass X och en 

fritidspedagog liksom, för dom andra kanske inte har det, förstår du hur jag menar då liksom, alla 

jobbar inte på klubben och sådär, utan jag tror att, ja tror det måste komma uppifrån i såna fall, alltså 

att vi hade tid för möten, tid för planering, ett område som man jobbade kring liksom gemensamt då 

kanske gjorde liksom mer för hela mellanstadiet, ett tema eller vad det nu kan vara för något  

 



14 
 

I detta citat beskriver intervjupersonen upplevelsen av att mötes och planeringstillfällen samt 

gemensamma projekt skapar goda förutsättningar till en god samverkan. Enligt intervjupersonen 

verkar dessa omständigheter saknas. Det kan tolkas utifrån citatet att intervjupersonen anser att 

ledningen måste handla för att skapa dessa förutsättningar, annars kvarstår dessa svårigheter inom 

samverkan. Sammanfattningsvis tolkar vi det som att det skapas hinder för samverkan eftersom att 

tiden för interaktion och appropriering (Säljö, 2014) inte finns inom skolan i den mån som den skulle 

behövas för utvecklingen inom samverkan. Man kan se appropriering (Säljö, 2014) i detta fall som att 

bli bekant med verktyget samverkan. Tidsbristen och den låga prioriteringen av samverkan leder till att 

förutsättningarna för en god samverkan förminskas.   

 

 

Kampen om att lyfta fritidshemmet 

I vårt andra tema kommer vi lyfta svårigheterna för fritidsverksamheten att befästa sin status inom 

skolan och dess ständiga kamp för att visa fritidsverksamhetens potential vad det gäller den 

kompletterande delen från skolans arbete. Vi kommer bland annat ta upp fritidshemmets arbete för att 

skapa en god verksamhet samt klasslärarens starka styrning. Två aspekter som lärarna lyfter fram kan 

ses som en del av det vi tolkar i deras kamp att lyfta fritidshemmet.  

  

Resultatet kring detta tema visar bland annat att de deltagande fritidspedagogerna känner att 

fritidsverksamheten och dess personal ständigt måste lyfta och pusha deras verksamhet för att dess 

värde ska framgå för annan personal på skolan. Då fritidshemmet förut låg utanför skolan som på 

senare tid har kommit in i skolan, leder detta till att klassläraren har bestämmandet och att en 

statusskillnad dessa yrkesgrupper emellan blir påtaglig. Vilket också är något som fritidspedagogerna 

beskriver i denna studie där de påpekar att lärarens position är den som är framträdande över 

fritidspedagogens.Vi frågade intervjuperson 3 ifall det fanns någon statushierarki mellan fritids och 

skola, och ifall personen märkt av detta: 

  

Ja, asså jo. Asså lärarna är ju lärare. Det, det även om vi liksom försöker och hela tiden liksom pushar 

på att våran verksamhet är viktig. Vi har varit jättetydliga med, när lärarna är på utbildning t.ex. och 

eleverna slutar tidigare att vi fortfarande ska få våran mötestid om det är så att det krockar, så inte 

liksom och sådär. Men jag tror ju också det är vi som måste stå på oss och visa, ”nä men nej, det här 

är viktigt för oss. Vi behöver den här tiden”. Och där måste ju vi som kollegor pusha varandra att hela 

tiden lyfta fritidsverksamheten. 

  

Fritidspedagogernas beskrivning tar sin utgångspunkt ifrån att de hela tiden måste ta upp kampen om 

fritidshemmet status och visa att deras uppdrag är viktig och att de då behöver sin planeringstid som 

ovannämda fritidspedagog beskriver. Detta behövs för att kunna skapa och bevara en god verksamhet. 

Detta leder oss in i ett uppkommande undertema som tar sin utgångspunkt i klasslärarnas styrning. 

Klasslärarens styrande hand 

Utifrån våra informanters beskrivningar uppkom det att samarbetet mellan klassläraren och 

fritidspedagogen ofta skedde på klasslärarens villkor och behov. I deras arbete tillsamman beskrev 

fritidspedagogerna att arbetet utgick ifrån klasslärarens behov.  
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- Det kan ju vara ganska tröttsamt att inte vara sin egen chef asså att ofta det man säger om man 

trivs på sitt jobb, det är ju att man kan ha möjlighet att styra sitt arbete 

Intervjupersonen beskriver ovan dilemmat att inte kunna arbete utifrån sina egna villkor utan att denne 

känner sig styrd av vad klassläraren behov är för tillfället. Som går att tolka i personens beskrivning av 

att inte vara sin egen chef som kan förstås i att personen känner sig bunden till klasslärarens behov och 

villkor. Detta är även något intervjuperson 3 nämner där hen beskriver sin upplevelse av arbete med 

klassläraren där klassläraren får styra vilken slags hjälp hen vill ha. Båda dessa beskrivningar kring 

deras upplevelser av arbetet med klassläraren tenderar att fokusera på vad klassläraren behöver hjälp 

med inte vad dessa fritidspedagoger kan bidra med för kompletterande kunskaper gällande det 

praktiskt/estetiska arbetssättet. Intervjuperson 3 fick sedan frågan hur ett drömscenario hade sett ut 

kring klasslärarnas och fritidspedagogernas arbete tillsammans i klassrummet: 

I ett drömscenario hade vart att man är likvärda i klassrummet och att det skulle finnas möjligheterna 

att utgå ifrån att, det här är jag bra på och det här är jag bra på, och dom här eleverna behöver det och 

dom här eleverna behöver det och att man kunde lägga upp det därifrån. Men idag finns det tyvärr 

inte möjligheter 

Ovan beskriver intervjupersonen hur ett väl fungerande samarbete hade kunnat se ut där personen 

beskriver ett samarbete där dessa tar tillvara på varandra kunskaper på ett kompletterande sätt. Vad 

som blir intressant utifrån dessa utdrag är en närvarande kamp för att både få fritidsverksamheten och 

fritidspedagogernas profession att framstå som viktig. Men även det bristfälliga arbetet med att ta 

tillvara på varandras kunskaper går att tolka ifrån vad intervjupersonerna beskriver. Skolverket (2018) 

nämner fritidshemmets syfte: ”Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och 

skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat 

samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ” (Skolverket, 2018, s.22). Fritidshemmet har ett 

gruppfokus där barnen lär tillsammans genom samspel och kommunikation med andra barn och 

förmedlar kunskap genom lekens värld. Där Säljö (2014) menar på att det är genom språkets betydelse 

i lekar och interaktioner som barnen approprierar, tar till sig kunskaper från sina medmänniskor. Vad 

som kan bli intressant för fritidshemspedagogerna i dess kamp om att både lyfta verksamheten och att 

komplettera klassläraren i klassrummet är att visa på vilka kunskaper de utvecklar hos barnen som 

skola inte fångar upp på samma sätt. Säljö (2014) menar på att förmågan att lära inte enbart är bundet 

till skolundervisningen utan att detta kan uppstå på andra platser som exempelvis rast verksamheten 

där författaren menar på att lärande sker genom interaktion mellan människor. Där fritidspedagogernas 

kompetens enligt de själva gick att finna i den mer praktiskt/kreativa delen och att de då kan 

implementera detta i klassrummen och kan på så vis skapa aktiviteter som liknar skolans undervisning 

och skapa goda lärandetillfällen (Säljö, 2014). 

 

Yrkesrollen 

 

Inom detta tema gällande yrkesrollen kommer vi ta upp fritidspedagogernas roll i klassrummet. 

Fritidspedagogerna i denna studie berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter av hur deras 

yrkesroll ser ut i klassrummet. Inom detta tema kommer två underteman finnas som tar sin 

utgångspunkt i samspelet mellan klasslärare och fritidspedagogerna samt fritidspedagogens flexibla 

arbetsroll som sedan utmynnar i hur väl fritidspedagogens kompetens kommer till utlopp.  

 

Vad som uppkom från fritidspedagogernas beskrivningar kring rollen i klassrummet var att 

pedagogerna dels beskrev rollen som en assistentroll till klassläraren, där pedagogerna gick runt och 

hjälpte till där det behövdes. En annan bild som uppkom i fritidspedagogernas beskrivningar var en 
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roll som kompletterade klasslärarens där fritidspedagogen fick använda sin kunskap. Vad som dock 

var underliggande i deras beskrivningar var att rollen innebar en stor flexibilitet och att kunna anpassa 

sig till olika situationer som uppstod.  

 

Samspelet mellan klasslärare och fritidspedagogerna 

Det som kommer tas upp gällande detta undertema är hur dessa yrkesgrupper arbetar tillsammans i 

klassrummet och hur det återspeglar sig i lärandet i klassrummet. På frågan hur rollen såg ut i 

klassrummet beskrev intervjuperson 1 detta: 

 

Det var mer att jag gick runt och hjälpte till när det var ren undervisning. Att man gick runt och 

hjälpte till när dom ville ha hjälp och så. Så där har ju läraren, styr ju mer så. Den har lagt upp det, för 

den planeringen är vi ju inte med på för det är ju svårt att vara med i planeringen som innebär mer 

skolplanering i grundämnena för där har läraren sitt tänk. 

 

Personen beskriver här sin arbetsroll i klassrummet med fokus på ett hjälpande arbete samt att arbetet i 

klassrummen styrs av klassläraren. Fritidspedagogens roll går här att tolka som en assisterande roll 

som hjälper till i klassrummet där det behövs men att detta sker utifrån klasslärarens behov. Samtidigt 

beskriver fritidspedagogen svårigheter i att vara med i planeringen då klassläraren har sitt tänk. Detta 

kan tolkas som att fritidspedagogen känner svårigheter att kunna bidra med sitt eget tänk. Vilket även 

är något intervjuperson 4 beskriver: 

 

- Lärarna är ju vana att jobba på sitt sätt och ensamvargar liksom”.  

 

Dessa fritidspedagogers beskrivningar innefattar en bestämd bild av hur klasslärare är i sitt arbetssätt 

och går att tolkas utifrån att fritidspedagogerna redan har en bestämd bild av att hur klasslärare är och 

hur de är att arbeta med. Klassläraren å sin sida hade uppfattningen att hen var tillmötesgående ifall 

fritidspedagogen hade förslag gällande undervisningen, intervjuperson 2:  

 

Ja men det hoppas jag. Jag har blivit bättre på det, och vi är ganska ärliga mot varandra. 

När något behövs testa säg bara till. Och jag är ganska ärlig i om nått kan behöva förändras och så 

kan dom komma med tips och sen får man ta till sig det eller så göra man inte det. Men man har ju 

valmöjligheten och likadant att hon kan komma och ”det här funka inte, testa såhär”. 

 

Här beskriver intervjupersonen fritidspedagogens möjligheter att kunna bidra eller vara med och 

påverka klassrumsundervisningen, där hen beskriver sig som tillmötesgående. Att samspelet både kan 

ske från klasslärare till fritidspedagog men även från fritidspedagog till klasslärare. Utdragen både från 

fritidspedagogerna och klassläraren visar på olika syn vad det gäller samspelet dessa yrkesgrupper 

emellan. Klassläraren beskriver sitt samspel med fritidspedagogen som öppen medan 

fritidspedagogerna ser den mer som att den sker utifrån klasslärarens behov. Detta kan då förstås 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv som menar på att språket är centralt i utbytande av kunskaper och 

information. I ovanstående beskrivningar från klassläraren och fritidspedagogerna går det att se att 

dessa yrkesgrupper har olika syn på samspelet i klassrummet.  Lyfts blicken till den sociokulturella 

teorin som menar på att genom språket så har vi människor möjligheter att dela erfarenheter med 

varandra, och det är genom språkets som verktyg som vi kan utbyta kunskaper i samspel med varandra 

(Säljö, 2014). Med detta i åtanke går det att finna att dessa yrkesgrupper har skilda tankar om samspel 

som kan förankra sig i en bristfällig kommunikation som kan innebära att de inte vet hur den andra 

yrkesgruppen känner inför att samspela och dra nytta av varandra. Fritidspedagogernas bild kan ha 
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skapats genom att deras yrkesgrupper talar och delar erfarenheter med varandra och på så vis fått en 

samsyn på hur de tycker att samspelet fungerar med klasslärarna.  

 

Den flexibla klassrumsrollen 

 

Vad som visade sig vara framträdande utifrån fritidspedagogernas beskrivningar om deras egen 

yrkesroll var flexibilitet i arbetet. Fritidspedagog 4 beskrev att hen fick hoppa in i klassrummet när 

ordinarie klasslärare blev sjuk och hon beskrev även att alla fritidspedagoger förväntades ställa upp 

vid samma situation och inta klasslärarrollen. Vad som även var tydligt utifrån intervjupersonernas 

beskrivningar var att deltagarna var beredda på att vara flexibla i arbetet. Intervjuperson 4 beskrev just 

detta:  

 

- Man har sin arbetstid och då kan det se lite olika ut vad man gör under den dagen. Så man får 

vara inställd på att vara ganska flexibel. 

 

Flexibiliteten är något som uppkommit i de flesta beskrivningarna från intervjuerna. Personerna har 

beskrivit olika roller som de tagit som exempelvis assistenten, klasslärarrollen samt fritidspedagogen 

som utnyttjar sin kompetens. Den sistnämnda rollen beskriver intervjuperson 3 som en roll som 

använder ett ”fritidspedagogiskt sätt”: 

 

Så då kan det liksom ha varit, ska man, ska man ha ett förhör i engelska t.ex. och ska ha den här 

pressen på sig när läraren står och så ska du skriva, så kan man göra det på ett annat sätt och testa 

olika sätt att skriva på. Du kan skriva på en whiteboard, papper och målarfärg. Jag får ju samma 

resultat fast man gör det på ett roligare sätt, och då är det lättare att fånga dom eleverna. Men där är 

det väldigt olika från vilken klasslärare man jobbar med och vilka elever man jobbar med men jag 

tycker det är ett roligare sätt att jobba på än att bara sitta bredvid. 

 

Personen beskriver vad ett mer ”fritidspedagogiskt sätt” kan innefatta. Arbetssättet fokuserar mer på 

att ”leka fram” det som hen beskrev det. Det är fortfarande samma resultat som ska arbetas mot men 

processen dit ser annorlunda ut. Detta arbetssätt fångar upp elever som kan ha vissa svårigheter med 

ett visst område i skolan. Denna beskrivning kan tolkas som att personen i fråga får användning för sitt 

”fritidspedagogiska sätt” och att klasslärare och fritidspedagogen samspelar och drar nytta av 

varandras kompetenser och kunskaper. Men ifall detta samspel ska fungera så beskriver personen att 

det är väldigt olika från lärare till lärare. Dessa beskrivningar som intervjupersonerna lyfter tolkar vi 

som att fritidspersonalen är beredda på att dagarna och rollerna kan se olika ut beroende på om 

klassläraren är sjuk. De kan då få inta rollen som klasslärare eller beroende på vilken klasslärare de 

arbetar med få olika roller i klassrummet. Exempelvis assistentrollen som inte ger utlopp för 

fritidspedagogens kompetenser eller rollen där de får använda sin kompetens och arbeta på sitt 

”fritidspedagogiska sätt”. Den sistnämnda rollen som mer ”leker fram” resultatet går att sammanlänka 

med den sociokulturella teorin. Säljö (2014) tar upp begreppet artefakter där fritidspedagogen i detta 

fall använder sig utav fysiska redskap, som målarfärg för att nå fram till det tänkta lärandet. Samspelet 

med dessa redskap menar Säljö (2014) är centralt inom den sociokulturella teorin och i detta fall ett 

vägvinnande koncept för fritidspedagogen som utnyttjar sin kompetens i det praktiska arbetet för att nå 

resultat för elevernas inlärning i skolan.  

 

 

 



18 
 

Kommunikation/Interaktion 

Vi har bland annat funnit i intervjuerna är att pedagogerna beskriver en brist av struktur. Detta kan då 

tänkas leda till att kommunikationen mellan pedagoger får en oerhört stor del av arbetet i samverkan. I 

denna studie har begreppet kommunikation samma innebörd som det sociokulturella begreppet 

interaktion (Säljö, 2014). Utifrån intervjuerna har vi tolkat det som att personkemi och god 

konflikthantering är två extra viktiga förutsättningar för att skapa en god samverkan i 

klassrumsverksamheten mellan klasslärare och fritidspedagoger. I temat kommunikation/interaktion 

ingår två underteman. Dessa två underteman är konflikthantering och personkemi. Först ska temat 

personkemi analyseras. I detta tema framkommer det mycket subtila former av kommunikation. Det är 

alltså interaktion (Säljö, 2014) i former som kan vara svåra att uppfatta om individerna inte är 

likasinnade. Dessa subtila former av kommunikation beskrivs i intervjuer som ett viktigt hjälpmedel 

för pedagogerna under arbetet i klassrum.  

Personkemi 

 

 

Vi frågade intervjupersonen 2 som arbetar som klasslärare vilka förväntningar hen har på 

fritidspedagogerna var detta svaret vi fick:  

 

- Men det är ju det som är bra också om man har jobbat ett tag, för då, det räcker oftast med en 

blick med, och sen så vet man vart man ska gå eller vart man ska, ja 

 

En tolkning av detta citat är att om pedagogerna besitter bra personkemin så underlättas arbetet kring 

samverkanklassrummet. Intervjupersonen beskriver även att det är bra om man har arbetat länge ihop. 

Är det ett krav för att kunna besitta denna typ av kommunikation? Enligt vår tolkning är detta fallet. I 

detta citat beskrivs ”en blick” som ett kommunikationsmedel. ”En blick” kan ses som ett ovanligt sätt 

att kommunicera på en arbetsplats men verkar vara en visäntlig del av samverkan utifrån nästa citat. 

Intervjuperson 2 fortsätter:  

 

- Förhoppningsvis, när man är där, då är det ett bra samarbete  

 

Vår tolkning av detta citat är att intervjuperson 2 beskriver denna typ av kommunikation som en viktig 

del för att samverkan ska fungera i över huvud taget. Om så kan det tänkas att personkemi är en 

förutsättning som måste finnas för att samverkan ska fungera bra. Dock kan det även tolkas som om 

pedagogerna emellan inte besitter god personkemi kommer inte samverkan fungera. Vi frågar 

intervjuperson 3 som är fritidspedagog ifall hen har arbetat ihop med andra lärare och om hur 

personkemin spelar roll i samverkan.  

 

Absolut, absolut, alltså jag har ju jobbat med en del lärare som man får jättebra kontakt med och då är 

det ju liksom, man behöver inte ha massa planeringstid, man vet bara vad man ska göra och bara 

liksom, så bra, så löser det sig, och sen finns det ju en del där man i stort sätt hela tiden måste såhär, 

va ska jag göra idag, alltså, det är jätteviktigt hur man klickar som vuxna 

 

I detta citat beskriver intervjuperson 3 hur viktigt det är att ”man klickar som vuxna”. Vi har tolkat att 

det har samma innebörd som att besitta god personkemi. Intervjupersonen beskriver hur arbetet inom 

samverkan påverkas av personkemi. I citatet tolkar vi det även som att kommunikationen påverkas av 
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på hur väl personkemin fungerar, vilket i sin tur påverkar hur väl arbetet fungerar i klassrummet. 

Intervjuperson 6 arbetar som klasslärare och säger detta kring kommunikation och samverkan: 

 

För jag tänker ett samarbete, behöver ju inte alltid va att man gör saker tillsammans, förstår ni, saker 

ihop och så, det kan också va att om du tar det där tar jag de här, så går ju allting ganska smidigt 

liksom, eller ta du den här konflikten så ska jag prata med dom här om de här liksom och så, det är 

det de handlar om också att man, att man synkar på de viset 

 

Här beskriver intervjupersonen att samarbetet är ett redskap för att till exempel lösa problem inom 

barngruppen i en större utsträckning än vad en ensam pedagog hade kunnat. Men denna typ av 

samarbete kräver dock ”att man synkar”. Vi tolkade detta som att pedagogerna besitter den typ av 

subtil kommunikation som har nämnts i de ovanstående citaten. Detta kan tolkas som att de pedagoger 

som inte besitter denna synk kommer inte kunna ha ett sådant samarbete. Utifrån dessa citat upplever 

vi att kommunikation och personkemi är en väldigt viktig del av samverkan mellan klassläraren och 

fritidspedagogen. Som tidigare nämnt i temats introduktion så har kommunikation i denna studie 

samma betydelse som interaktion (Säljö, 2014). Inom interaktion är språket ett viktigt verktyg. Då kan 

man ta del av andras erfarenheter och tankar. Denna interaktiva funktion skulle vara mycket mer 

begränsad utan språket (Säljö, 2014). I intervjuerna har det dock framkommit att det talade språket 

bara är en del av kommunikationer mellan pedagoger. Ickeverbala kommunikationsmedel, som till 

exempel blickar, har enligt denna analys varit minst lika betydelsefulla för arbetet inom samverkan. 

Detta skulle kunna bero på bristen av struktur i samverkan som flera av intervjupersonerna lyfte fram, 

se avsnitt struktur ovan.  

 

Nästa undertema inom kommunikation/interaktion är konflikthantering. I intervjuer har god 

konflikthantering beskrivits som en viktig del av samverkan. I många fall kan det tolkas som att ju 

bättre pedagoger löser konflikter, ju bättre fungerar samarbetet mellan de.  

 

Konflikthantering  

 

Vi frågar Intervjuperson 4 som arbetar som fritidspedagog om hur stämningen i personalgruppen 

speglar sig hos barnen. Detta citat är en del av svaret vi fick:   

 

Det tycker jag, och sen är det viktigt att man säger, alltså man kan ju tycka olika, men att man, att 

man kollar av med varandra, och kollar vad tycker vi i den här frågan, vad är det som gäller, ja, så att 

man säger samma sak så att man inte, det är ju precis som när man är förälder att man kan ju inte gå, 

frågar jag de så vet man att jag får ja, utan man behöver liksom ha en, ja 

 

Här beskriver intervjupersonen vikten av att kunna uttrycka åsiktsskillnader i personalgruppen utan att 

skapa konflikter samt att ha gemensamma ställningstaganden inför eleverna. Hen beskriver även 

vikten av att kommunicera med kollegorna. Intervjupersonen förklarar att man ska ”kolla med 

varandra”, alltså fråga de andra pedagogerna vad de har för åsikter och funderingar kring 

verksamheten. Det kan tolkas som att om denna nivå av lyhördhet och kommunikation inte 

förekommer i personalgruppen, kommer konflikter att uppstå. När vi frågar intervjuperson 2 om 

stämningen i arbetslaget påverkar barngruppen fick vi detta svar:  

 

- Om man är osams, och går runt och bara är sur, det är klart det smittas av 
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Detta citat kan tolkas som att intervjupersonen menar att pedagoger som samverkar ihop måste ta hand 

om potentiella konflikter på ett sätt som inte påverkar barngruppen. Eftersom att klasslärare och 

fritidspedagoger dagligen arbetar tätt ihop är det lätt att tänka sig att konflikter kan uppstå mellan 

pedagogerna. Om man då utgår från vår tolkning av citatet är det angeläget att både lösa dessa 

konflikter fort samt att hålla konflikten osynlig för eleverna.  

 

Sammanfattningsvis kan det anses att mycket av problemen som lyfts fram av intervjupersonerna kan 

förstås som att ha frambringats på grund av bristfällig kommunikation. Detta går att uppfatta som en 

faktor i både undertemat personkemi och undertemat konflikthantering. Kommunikationen, alltså 

interaktionen (Säljö, 2014), går att förstås som grunden för en god samverkan. Om så, borde en 

välfungerande kommunikation mellan fritidspedagoger och klasslärare skapa en välfungerade 

samverkan. Samtidigt kan det tolkas som att samverkan inte kommer fungera utan den nivå av 

kommunikation som behövs  

      

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka klasslärares och fritidspedagogers syn på fritidspedagogens roll i 

klassrummet under den obligatoriska skoltiden. I studien har vi använt oss av dessa frågeställningar: 

Vilka upplevelser beskriver fritidspedagoger och klasslärare av fritidspedagogens roll i klassrummet?  

Hur beskriver pedagogerna samverkan mellan fritidspedagoger och klasslärare i skolan? Hur 

organiseras och prioriteras detta arbete?  Framkommer upplevelser av hierarkiska relationer mellan 

fritidspedagogerna och klasslärare och, om så, hur beskrivs dessa? 

 

Vilka upplevelser beskriver fritidspedagoger och klasslärare av fritidspedagogens roll i klassrummet? 

I analysresultatet framkom en bild av hur fritidspedagogerna själva beskriver sin roll i klassrummet 

som anpassningsbar. Vad som menas med anpassningsbar beskrivs av fritidspedagogerna som att 

deras arbete är situationsstyrt. Fritidspedagogerna beskrev till exempel att de ofta var beredda på att 

hoppa in som vikarie för klasslärare. Intervjupersonerna påpekade i sin beskrivning att de under sin 

arbetstid var beredda på att dagarna kunde se olika ut gällande hur de arbetade. Detta innebar att de var 

tvungna att vara flexibla i sin arbetsroll i klassrummet. I och med det flexibla arbetet som 

intervjupersonerna beskriver kan svårigheter ta sig i uttryck när fritidspedagogerna själva ska skapa sig 

sin egen yrkesidentitet tolkat utifrån vad Andersson (2013) nämner i sin studie om de olika fyra olika 

yrkesidentiteter. Informanterna beskrev att de fick hoppa in och vara klasslärare när den ordinarie 

klassläraren var sjuk för att sedan anta en annan yrkesidentitet när klassläraren var tillbaka. Detta 

skiftande av yrkesidentitet kan vara en bidragande orsak till att fritidspedagogers yrkesroll blivit så 

diffus. Fritidspedagogerna hävdade i många fall att deras arbetsroll i fråga var mycket lik en 

assistentroll åt klasslärarna där de beskrev sin uppgift som en hjälpande och avlastade person för 

klassläraren. Dessa roller som den flexibla och assisterande fritidspedagogen nämner Calander (2000) 

i tidigare forskning. Här menar författaren att fritidspedagoger upplever sin roll i 

klassrumsverksamheten som assistent till läraren. Vilket även vi fann i vårt resultat. Calander (2000) 

och Hansen (1999) nämner båda att assistentrollen leder till att fritidspedagogen i klassrummet inte får 

utlopp för sin fulla kompetens. Detta beskrivs även utav vissa av intervjupersoner där vi tolkar deras 

beskrivningar kring assistentrollen som att de inte får utlopp för sin kompetens, utan att arbetet utgår 

endast från klasslärarens behov.  
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Hur beskriver pedagogerna samverkan mellan fritidspedagoger och klasslärare i skolan? Hur 

organiseras och prioriteras detta arbete? I analysen hittar vi skildringar av hur samverkan tolkas av 

klasslärare och fritidspedagoger. Många av intervjupersonerna, både klasslärare och fritidspedagoger, 

hävda att kommunikation mellan pedagoger är en mycket viktig del av hur väl samverkan fungerar i 

klassrummet. Till exempel beskriver vissa intervjupersoner att det talade språket är viktigt men att 

även ickeverbala kommunikation är minst lika viktig för samverkan i klassrummet. Dessa 

intervjupersoner beskriver exempelvis hur blickar och andra typer av ickeverbala kommunikation 

spelar en stor roll i hur väl samarbetet mellan klasslärare och fritidspedagoger fungerar. En tolkning av 

denna vikt vid kommunikation och interaktion är att personligkemin mellan pedagogerna blir en 

väldigt betydelsefull del av klassrumsverksamheten. Om denna tolkning stämmer så leder detta i sin 

tur vidare till att det finns många faktorer som spelar in i en god samverkan mellan yrkesrollerna. Det 

kan tänkas att ett mer strukturerat arbete kring samverkan hade underlättat för pedagogerna men 

många av intervjupersonerna fastslår att det finns en viss brist på struktur. Majoriteten av alla 

intervjupersoner förklarar att det finns få tillfällen för möten mellan klasslärare och fritidspedagoger 

vilket försvårar planering och struktur kring samverkan. Detta beror enligt de på grund utav tidsbrist. 

Detta kan kopplas till att samverkan inte har en hög prioritering hos ledningen och leder till att det blir 

oorganiserat. Om man då försöker se helheten kan det tänkas att denna låga prioritering från ledningen 

leder till en brist av struktur som sen försvårar arbetet inom samverkan i klassrummet. I tidigare 

forskning nämns en förväntan hos klasslärare och fritidspedagoger att ta vara på varandras 

kompetenser (Munkhammar, 2001). Detta kan tänkas förutsätta en god samverkan mellan de två 

yrkesrollerna. Enligt Skolverket (2018) ska även skolan och fritidshemmet arbeta för en god 

samverkan. Detta är en direkt motsättning mot vad vi hör att pedagogerna beskriver att de upplever 

angående hur samverkan i klassrummet prioriteras. Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna 

samverkan mellan fritidspedagoger och klasslärare i skolan och klassrum som att den beror till stor del 

av hur väl kommunikationen mellan de två pedagogerna fungerar och hur god personkemi de har. Det 

har uppkommit i denna studie att både klasslärare och fritidspedagoger beskriver att arbetet kring 

samverkan blir oorganiserat på grund av tidsbrist. Att arbetet påverkas så kraftigt utav tidsbrist kan i 

sin tur bero på att samverkan är en låga prioritering hos ledningen. Andersson (2013) beskriver att 

strukturella hinder kommer i vägen för fritidspedagoger i verksamheten. Detta speglas även i denna 

studie i arbete kring samverkan, alltså att många strukturella hinder sätter käppar i hjulet för 

fritidspedagogers och klasslärares arbetet inom samverkan.  

Framkommer upplevelser av hierarkiska relationer mellan fritidspedagogerna och klasslärarna och, 

om så, hur beskrivs dessa? Vad som framkommit kring resultatet av analysen gällande denna 

ovannämnda frågeställning var att fritidspedagogerna ofta beskrev att de kände att de var tvungna att 

kämpa för att lyfta fritidshemmets position i skolan. Vi fann att intervjupersonerna och 

fritidspedagogerna i synnerhet beskrev att de kände av hierarkiska skillnader mellan klasslärarna och 

fritidspedagogerna samt att de upplevde att de var tvungna att pusha för att få sin planeringstid. 

Utifrån fritidspedagogernas egna upplevelser kände de att de behövde lyfta och pusha sin egen 

verksamhet och profession för att deras nytta skulle framgå för annan personal på skolan. Gällande 

hierarkiska relationer mellan fritidspedagoger och klasslärare går detta att kopplas till tidigare 

forskning. Hansen (1999) menar på att lärare betraktas som den statusmässigt dominerade gruppen. 

Denna dominerande position har även Calander (1997) funnit i sin studie. Hansen (1999) påpekar att 

en av anledningarna till denna hierarkiska skillnad kan bero på samhällets syn på skolan som en 

självklar och viktig position kring lärande i skolan. Medan fritidshemmets bild som varit omdiskuterad 

och mer otydlig än skolans. Vad som går att sammanlänka med beskrivningarna kring hierarkiska 

skillnader dessa yrkesgrupper emellan är fritidshemmets frivillighet och skolans skolplikt. Calander 

(2000) nämner dessa aspekter som en möjlig orsak till dessa skillnader som våra intervjuade 

fritidspedagoger upplevde. Detta kan då tolkas på så sätt att fritidshemmet ständigt måste visa sitt 
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värde och att barnen som går på fritidshemmet utvecklar andra förmågor som kompletterar skolans 

lärande. Detta kompletterande arbete är något Skolverket (2018) även nämner:  

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre 

grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, 

intressen och initiativ (Skolverket, 2018, s.22). 

Här menar vi att fritidshemmet har en oerhört viktig roll i det kompletterande arbetet som skolverket 

(2018) nämner, med ett större gruppfokus samt en större frihet för barnen.  

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Denna studie är relevant för vårt kommande arbete som grundlärare med inriktning mot fritidshem, 

samt för redan aktiva fritidspedagoger, då vi har identifierat fler problematiska områden inom 

samverkan, som vi menar att skolan i helhet måste utveckla. Detta beror troligtvis på att denna 

arbetsuppgift för yrkesrollen, fritidspedagogen i klassrummet, är relativt ny och därför otydlig. Då en 

betydelsefull del av arbetstiden sker i klassrummet är detta ett problem inom professionen som måste 

hanteras på såväl individuell nivå mellan enskilda pedagoger som på en skolorganisatorisk nivå.  

 

Slutsatser 

Studien visar att fritidspedagogers roll i klassrummet är förhållandevis otydlig i den bemärkelsen att 

det finns förväntningar på samverkan mellan olika kategorier av lärare, samtidigt som det saknas 

verktyg för detta. I enlighet med tidigare forskning (jmfr. Hansen 1999) visar studien att 

fritidspedagogens position som lärare kan förstås som underordnad klasslärare. Fritidspedagogen får 

främst fylla en funktion som resurs och vikarie i klassrummet utifrån klasslärares behov, snarare än en 

jämlik lärare med ämnesinriktade kunskaper och kompetens. Samtidigt visar studien att det ändå finns 

en strävan efter samverkan, och att relationen mellan klasslärare och fritidspedagoger ses som god och 

positiv när möjligheter för samarbete, såsom tillgång till planeringstid och inflytande över 

undervisning tillgodoses. Resultatet visar därför att fritidspedagogens roll inte enbart beror på 

relationen till klasslärare, utan också påverkas negativt av strukturella hinder och begränsningar. 

 

Vidare forskning 

Då vårt resultat ligger i linje med tidigare forskning som gjorts utifrån fritidspedagogens roll i 

klassrummet, och dessutom har stora likheter med tidigare forskning som idag kan anses något 

daterad, menar vi att det behövs mer som fokuserar på en högre nivå i skolans organisation. Detta för 

att synliggöra och kartlägga de problem som påverkar den vardagliga fördelningen av arbete i 

klassrummen. Denna forskning skulle bland annat kunna beröra vad ledningen anser om samverkan i 

klassrum samt vad ledningen förväntar sig av fritidspedagogen i klassrummet, hur ledningen 

prioriterar samverkan i klassrummet eller samverkan i helhet. Genom att studera ledningen och skolan 

på en organisatorisk nivå kan möjligheter till förändringar och förbättringar utifrån de problem som 

lyfts i denna studie och i tidigare forskning således synliggöras. 
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Bilagor 
(Bilaga 1, Intervjuguide) 

 

John och Hjalmar                                                                               

Intervjuguide 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. När tog du examen? 

3. Hur länge har du jobbat på denna skola? Hur många personal och elever finns på skolan? 

4. Har du jobbat på några andra skolor innan? 

5. Har du några erfarenheter av samverkan med klasslärare? 

(om JA: Hur ser samverkan ut i klassrummet?) 

6. Brukar ni förbereda undervisningen tillsammans? (om ja) Hur ser förberedelsen ut? 

7. Vilka arbetsuppgifter har du? 

8. Brukar ni följa upp ert arbete? På vilket sätt? 

9. Följer ni upp det som eleverna lär i klassrummet på fritids? Påverkar aktiviteter på fritids vad 

eleverna får göra i klassrummet? 

10. Hur ser du på samverkan mellan klassläraren och fritidshem personalen? 

11. Finns det några för/nackdelar med samverkan mellan klasslärare och fritidspedagoger? 

12. Brukar ni ha möten med klasslärarna? 

(om JA: Brukar ni dokumentera det ni kommer fram till?) 

13. Tycker du att ni drar nytta av varandras kunskaper? 

14. Beskriv din roll i klassrummet. 

15. Har du något som du vill lägga till angående samverkan? 
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(Bilaga 2, samtyckesblankett) 

Ort och datum:                                                                                  

Hej Personal på XXXX, Fritidshem/Skola! 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under denna 

termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om samverkan i klassrummet mellan 

fritidspersonal och klasslärare. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid fritidshemmet/skolan under tiden 

2019-01-21 – 2019-03-24. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua XXXXX med hjälp av 

anteckningar/ljudupptagningar/. 

I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 

2017). Det innebär exempelvis att personalens och skolans identitet inte avslöjas. Allt insamlat material kommer 

därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 

materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för eran medverkande i studien. All medverkan är frivillig och kan 

när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar kommer 

ni också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 

  

Vänliga hälsningar John och Hjalmar 

  

John Lyberg Tel.nr: 0768986908 

john.lyberg@gmail.com 

Fanny Perez Aronsson (handledare) 

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08-16 20 00 

Mailadress: fanny.perez.aronsson@buv.su.se 

 

Hjalmar Byström Tel.nr : 0704382530 

hjalle.byss@hotmail.se 

Fanny Perez Aronsson (handledare) 

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08-16 20 00 

Mailadress: fanny.perez.aronsson@buv.su.se 

 

 

 

 

 

 

  

  

Medverkandes namns……………………………………………………………………………… 
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