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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om två fritidspedagoger som arbetar på två olika skolor. 
Uppsatsen syfte är att se dessa två fritidspedagogers ansvar i skolan. Vidare är även 
syftet att jämföra fritidspedagogernas ansvar i skolan med vad som är skrivet i 
läroplanen och i de lokala arbetsplanerna på skolorna för att se om det finns någon 
koherens. Det resultat som framkommer i uppsatsen tyder på att lite skrivs i läroplanen 
och i de lokala arbetsplanerna om vad som är fritidspedagogens ansvar i skolan. 
Däremot skrivs att en samverkan mellan skola och fritidshem skall finnas, dock är det 
lärarnas och rektorernas ansvar att utforma denna samverkan och inte 
fritidspedagogernas. Det framkommer också att de två fritidspedagogerna arbetar en 
stor del av sin schemalagda tid i skolan.  

Avslutningsvis så problematiseras och diskuteras den insamlade empirin. Två ämnen 
som nämns i diskussionen är otydligheten i läroplanen om ansvarsfördelningen mellan 
lärare och fritidspedagog, samt även den samverkan som skall äga rum mellan skola och 
fritidshem.  

Nyckelord 

Ansvarsfördelning, fritidspedagog, lokala arbetsplaner, makt, nationella styrdokument, 
samverkan, schemaläggning, skola och undervisning.
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Inledning 

Inledning 
Min upplevelse är att det finns en osäkerhet hos både lärare, skolpersonal och 
fritidspedagoger över vad som är fritidspedagogers ansvar i skolan. Om nu denna osäkerhet 
finns kring fritidspedagogers ansvar, vad beror det på och vad får det för konsekvenser?  
Läroplanen tillsammans med de lokala arbetsplanerna är de dokument som skall ligga till 
grund för hur alla olika aktörer skall agera i skolan. Vad skrivs där om fritidspedagogens 
ansvar och roll i skolan? 

Om det nu finns en osäkerhet kring fritidspedagogers ansvar i skolan bland personal och i 
styrdokument, blir en trolig konsekvens att fritidspedagoger inte kan hävda sig och ha ett 
specifikt ansvar i skolan. Med andra ord, fritidspedagoger får svårt att påverka en del av sin 
egen yrkesroll, den del av arbetstiden som är under skoltid. Att inte kunna styra sin egen 
yrkesroll eller det ansvar man ska ta uppfattar jag som problematiskt för vem är det då som 
styr? Om då exempelvis en yrkesroll styr en annan yrkesroll börjar begreppet makt att bli 
intressant. Hur ser maktfördelningen ut mellan de olika aktörerna inom skolan och var 
placerar sig fritidspedagogen i denna makthierarki? Detta är frågor och tankegångar som 
jag bär med mig in i arbetet med uppsatsen.   

Undersökningsområde 
Undersökningsområdet i denna uppsats utgår ifrån frågeställningen om vad som är 
fritidspedagogernas ansvar i skolan. Detta ansvar har sedan satts i relation till begreppen 
makt och styrkeförhållande utifrån Foucaults perspektiv, för att se styrkehållandet mellan 
lärare och fritidspedagog i skolan.  

För att undersöka detta ansvar i skolan har ett flertal data samlats in.  

Två olika fritidspedagogers schemaläggningar ligger till grund för att anknyta till 
praktiken.  Dessa två fritidspedagoger är verksamma på olika skolor. I undersökningen har 
en av fritidspedagogerna intervjuats och observerats. Vid observationerna har 
ansvartagande samt styrkeförhållande mellan lärare och fritidspedagog varit det som 
undersökts. Utifrån observationerna har en halvstrukturerad intervju genomförts för att 
undersöka koherensen mellan observationerna och den dagligt fortgående verksamheten. 

Två ytterligare data i uppsatsen har varit nationella styrdokument och lokala arbetsplaner. 
De nationella styrdokumenten och de två lokala arbetsplanerna från skolorna har 
genomsökts med fokus på att finna riktlinjer för fritidspedagogernas ansvar i skolan, samt 
för att finna riktlinjer för samverkan mellan skola och fritidshem. Utifrån de nationella 
styrdokumenten och de lokala arbetsplanernas formuleringar, har även dess koherens mot 
praktiken och schemaläggningarna hos de två fritidspedagogerna undersökts. 
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Syfte 
Syftet med studien är att genom en metodtriangulering undersöka vad som är 
fritidspedagogens ansvar i skolan. 

Frågeställning 
För att svara på syftet används följande frågeställningar: 

1. Hur är de två fritidspedagogerna schemalagda under skoltid? 
2. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan lärarna och fritidspedagogerna med fokus på 

fritidspedagogerna när dessa närvarar vid ämnen där undervisning sker? 
3. Vad visar de två skolornas lokala arbetsplaner och de nationella styrdokumenten om 

fritidspedagogernas ansvar i skolan? 
4. Finns det en koherens mellan dessa dokuments formuleringar i förhållande till 

intervjuerna, observationerna samt fritidspedagogernas schemaläggning? 
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Tidigare forskning 
För att hitta tidigare forskning och adekvat litteratur har två databaser sökts igenom. Det är 
Lärarhögskolans bibliotek och Libris nationella bibliotekssystem. När sökningar har gjorts 
har olika ord och ordkombinationer använts. De ord som har använts är fritidspedagog, 
skola och schema. Utifrån träffarna har litteratur valts ut som finns tillgänglig att låna på 
Lärarhögskolan. När tidigare forskning sedan lästs söktes efter sådan information som 
berörde fritidspedagogens ansvar i skolan samt samverkan mellan fritidshem och skola.  

 
Hippinen (2000) gör en studie på fyra olika skolor om hur lyckad integrering i arbetslag 
med lärare och fritidspedagoger ser ut. På varje skola intervjuas en lärare, en fritidspedagog 
och en rektor. En skola har god integrering enligt Hippinen (2000:9) när tre kriterier 
uppfylls. Det första kriteriet är att skolan ska arbeta aktivt för ett fungerande samarbete 
inom arbetslaget, det andra kriteriet är att både lärare och fritidspedagoger är nöjda med det 
arbete som de utför i arbetslaget och slutligen att lärare och fritidspedagoger anser att de 
har en väl fungerande integrering mellan fritidshem och skola. Hippinen (2000) visar 
genom sina resultat att samtliga skolor som hade en fungerande integrering inom dessa 
kriterier hade den synen att lärare och fritidspedagoger hade samma ansvar för barnen. 
Vidare skriver Hippinen (2000:Sammanfattning) att skolorna hade delat upp 
huvudansvarsområden utifrån lärarnas och fritidspedagogernas professioner. De 
intervjuade i arbetet tyckte att det var en bra uppdelning. Lärarna hade huvudansvar för 
skolämnena, i huvudsak svenska, matematik och engelska och fritidspedagogernas ansvar 
bestod till viss del i den sociala och praktiska inlärningen hos barnen.  

Även om det framkommer i Hippinens (2000:14) arbete att man hade en tydlig 
ansvarsfördelning så upplevde de flesta intervjuade enligt Hippinen ändå att man gick in i 
varandras yrkesroller, men det upplevdes inte som något negativt. Fritidspedagogen kunde 
t.ex. gå in i lärarrollen och läraren kunde ta i de sociala ”bitarna”. Det som dock var viktigt 
var att veta vad som var ens egen yrkesroll även om man gick in i en annan yrkesroll. 

I Hippinens studie (2000:16) får lärare och fritidspedagoger svara på vad som är de olika 
yrkesrollernas kompetens och jag tror att hennes resultat kan vara relevant för att förstå 
ansvarsfördelningen inom arbetslaget. Fritidspedagogernas kompetens anses vara i det 
praktiska arbetet i form av skapande på olika sätt, den består också i kunskaper om barns 
utveckling och i den sociala omvårdnaden. Lärares kompetens består i kunskap om barns 
inlärning inom teoretiska ämnen som svenska, engelska och matematik, vidare i 
pedagogiska och metodiska kunskaper om hur man lär ut dessa ämnen inom skolan. 

Hjerling & Ringaby (2000) gör en studie om hur lärare, fritidspedagoger och förskolelärare 
kan använda varandras kompetenser. Denna undersökning rör på ett direkt sätt hur 
ansvarsfördelningen ser ut mellan lärare och fritidspedagoger enligt mig, eftersom de 
kompetenser man har påverkar ens ansvar och uppgifter. Syftet med Hjerling & Ringabys 
undersökning (2000:4) var att undersöka vilket skillnad pedagoger upplevde i sin 
yrkeskompetens och hur de upplevde sin yrkesroll, samt att undersöka hur deras skillnader 
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i yrkeskompetens kunde användas i det dagliga arbetet. Den insamlade datan bygger på ett 
enskilt ifyllt associationsschema och på intervjuer i sex olika arbetslag i en mellansvensk 
kommun. Resultatet i deras undersökning (Hjerling & Ringaby 2000:Sammanfattning) 
visar att förskolelärare och fritidspedagoger betonar social fostran som sin kompetens och 
att lärare betonar inlärning och kunskap som sin kompetens. Hur de olika pedagogerna 
sedan arbetar i skolan styrs av dessa föreställningar. Dessa föreställningar tror jag är 
relevanta för mitt arbete eftersom det visar på att ansvarsfördelningen mellan lärare och 
fritidspedagoger hänger samman med hur de uppfattar sin egen yrkesroll och även sin 
yrkeskompetens.  

Calander (1999) undersöker hur fritidspedagogers yrkesfunktion i samverkan produceras i 
pedagogernas vardagliga praktik. Något som är en röd tråd i arbetet är hur mötet ser ut 
mellan lärare och fritidspedagoger, och hur det påverkar fritidspedagogerna. Calander 
(1999) använder begreppet möte som en metafor för det som sker när skola och 
barnomsorg integreras. I sin avhandling bär Calander (1999:14) med sig två frågor, de rör 
interaktionen mellan lärare och fritidspedagoger samt hur det påverkar fritidspedagogens 
yrkesfunktion. Calander (1999:12) använder begreppet interprofessionell samverkan i sin 
avhandling, vilket är när olika pedagogiska verksamheter samverkar. 

De resultat som Calander får fram (1999:Abstract) visar att den samverkan som äger rum 
oftast resulterar i att fritidspedagogen blir en hjälplärare eller en assistent åt läraren. Det är 
inte ofta som den pedagogik som en fritidspedagog besitter kommer till användning i 
skolan eller i det interprofessionella arbetslaget. Calander (1999:202) anser vidare att det 
intressanta i hans avhandling är att analysera de slutsatser som dras i hans avhandling, inte 
att bara konstatera de resultat som han har fått fram. Calander (1999:202) hävdar vidare att 
ur ett struktureringsteoretiskt perspektiv är det tydligt att, hur fritidspedagoger än upplever 
samverkan, är det tydligt att de inte kan få en annan yrkesfunktion så länge det sociala 
systemet har de egenskaper det nu har. Fritidspedagogens yrkesidentitet kommer att 
förändras i riktning mot den skolpedagogiska polen hävdar Calander (1999:202) i den 
utsträckning det redan inte har skett. Calander (1999:205) skriver att det ställs högre krav 
på fritidspedagoger att utveckla samverkan med lärare under den skolpliktiga delen av 
dagen, vilket man måste se i ljuset av den förändring som ägt rum under samma tid i 
skolan. Skolan har genomgått nedskärningar och överföringar av personalresurser från 
barnomsorgen (b.la. fritidspedagoger) till skolan pga. att exempelvis lärartätheten har 
minskat. Calander (1999:202) hävdar att fritidspedagoger har ”inskolats”, fritidspedagoger 
får agera som buffert i skolan i en tid av minskade resurser. 

När Calander (1999) använder begreppet yrkesfunktion anser jag att det är i 
överensstämmelse med begreppet yrkesroll i min uppsats. Funktionen som fritidspedagog 
är detsamma som rollen som fritidspedagog. Vidare är det intressant för denna uppsats att 
de fritidspedagoger som Calander hänvisar till fungerar som hjälplärare, jag undrar över om 
jag kommer att finna liknande resultat i mina fältstudier.  

Calanders avhandling är också relevant för denna uppsats då den visar på 
ansvarsfördelningen (syftet med uppsatsen) och interaktionen mellan lärare och 
fritidspedagoger. Interaktion eller, som man även kan kalla det, samverkan mellan 
fritidspedagoger och lärare är egentligen inte det som är i fokus i denna uppsats, utan i 
syftet med uppsatsen definieras ansvarsfördelningen som det som ska undersökas. Dock är 
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ansvarsfördelningen ett resultat av den samverkan som äger rum mellan lärare och 
fritidspedagoger vilket gör samverkan intressant att undersöka. 

Hansen (1999) undersöker i sin avhandling hur samverkan ser ut mellan lärare och 
fritidspedagoger. Syftet med Hansens (1999:17ff) avhandling är att studera själva mötet 
och interaktionen mellan de två yrkesgrupperna samt att göra en analys av de olika 
yrkeskulturerna, främst i förhållande till varandra. Hansen (1999) använder ett etnografiskt 
arbetssätt och fältstudierna är gjorda på två olika skolor med något annorlunda 
organisatoriska strukturer. Hansens (1999:Abstract) resultat visar på att lärare och 
fritidspedagoger har olika uppfattningar om sin yrkesroll. Läraren ser sig som en medlare i 
barnets lärande och fritidspedagogen ser sig som en förebild för barnet. Dessa skillnader 
visar sig också i hur lärare och fritidspedagoger samverkar vilket ibland kan leda till 
missförstånd och öppna eller dolda konflikter, då dessa skilda föreställningar inte kommer 
till ytan. Hansens resultat (1999:351) visar även på att lärare har en starkare klassifikation 
och inramning (jfr Bernstein, 1996) jämfört med fritidspedagogerna som har en svagare 
klassifikation och inramning.  En parallell till detta syns i fördelningen av ansvar för olika 
aktiviteter där klassläraren har ett tydligt huvudansvar för hela klassen. Denna tydlighet i 
ansvarsfördelning visar sig också i hur lärare hanterar samarbetssituationer och ses även 
tydligt enligt Hansen (1999:352) i aktörernas agerande.  

De svårigheter som kan uppstå i samverkan mellan fritidspedagoger och lärare är olika. Jag 
väljer att redogöra för vad Hansen anser vara svårigheter för fritidspedagoger. Hansen 
(1999:356ff) skriver att de svårigheter som fritidspedagoger har handlar i stor utsträckning 
om den dubbla yrkesroll man får genom att arbeta inom både fritidshem och skola. Det 
kräver en mental omställning och samtidigt olika förhållnings- och arbetssätt.  För 
fritidspedagoger så hävdar Hansen att detta medför att arbetsdagen splittras upp samtidigt 
som arbetsuppgifterna blir mer ytliga, strukturerade och tidsbundna. Även kontakten med 
barnen blir mer ytlig samtidigt som antalet barn man har kontakt med blir större. Dessa 
förhållanden som är beskrivna ovan säger Hansen kan leda till att fritidspedagoger får en 
”fusklärarroll”. Med det menar Hansen att fritidspedagogen får en schabloniserad lärarroll 
och kopierar lärarrollen utan att kunna tränga in i de mer komplexa tankegångar som en 
lärare har i undervisande situationer. Detta leder till att fritidspedagogen lätt hamnar i ett 
”resultattänkande” vilket Hansen inte anser är förenligt med fritidspedagogens kompetens. 
I samband med detta anser Hansen (1999:357) att fritidspedagogens inträde i skolan inte 
har problematiserats i tillräckligt stor utsträckning. 

De resultat Hansen får fram är relevanta för denna uppsats i och med att de visar på 
sambandet mellan samverkan, ansvarsfördelning och lärarens tolkningsföreträde framför 
fritidspedagogen. Det ansvar som en fritidspedagog får i klassen bör enligt mig tolkas 
utifrån Hansen (1999) som på ”lärarens villkor”. Det försvårar möjligheten till ett likvärdigt 
samarbete mellan lärare och fritidspedagoger, om nu ett likvärdigt samarbete är det som är 
önskvärt.  

Hansen (2000) skriver i en bok av Kärrby (2000) som redaktör, ett kapitel om 
fritidspedagogen som en av lärarna i skolan. Hansen (2000:140) skriver att det är av största 
vikt för fritidspedagogerna att inom skolans ram finna ett område där fritidspedagogens 
kompetens kan göras synlig för och i arbetslaget. Det är relevant att i relation till syftet med 
uppsatsen fråga sig vad i fritidspedagogens kompetens som kan användas under skoldagen. 
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Det påverkar det faktiska ansvar en fritidspedagog kan ta under skoldagen och då även 
konsekvent den yrkesroll fritidspedagogen kan ha i skolan. Hansen (2000:140ff) anger i 
detta sammanhang förslag till två olika kompetenser som fritidspedagogen kan använda i 
skolan; att arbeta med barns sociala kompetens och att arbeta med barns lärande i praktiska 
och konkreta sammanhang med utgångspunkt i det erfarenhetsbaserade lärandet. 

Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet är hämtat från Foucaults begreppsbildning om makt. 

Hörnqvist (1996) har skrivit en bok om Foucaults maktanalys. Enligt Hörnqvist kan en 
utgångspunkt för att förstå makt vara följande citat av Foucault:  

” /../ att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller inte är någonting som man behåller eller 

låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga 

relationer.” (Ibid:28) 

Makt beskrivs vidare av Hörnqvist som en relation mellan människor (Ibid:28ff) och som 
ett styrkeförhållande mellan människor, eller mellan olika grupper.  

Foucault väljer inte att definiera uttrycket styrkeförhållande enligt Hörnqvist (Ibid:29), 
vilket ger maktbegreppet ett stort spelrum. När man använder begreppet styrkeförhållande 
blir det därför nödvändigt att definiera i vilket avseende som det är ett styrkeförhållande 
eftersom att ett styrkeförhållande kan beteckna exempelvis individuella särdrag, fysisk 
styrka, förhållandet mellan två personer, förhållandet mellan olika samhälleliga grupper 
och mellan könen.  

Enligt Foucault (Ibid:30ff) måste makten vidare uppfattas som dynamisk. Makten är inte en 
persons egenskap eller egendom utan maktbalansen ändras över tiden. Makten sönderfaller 
också i många olika och överkorsande men samtidigt strikt asymmetriska relationer. 
Makten är i omlopp, sätts på spel och är aldrig enbart på en sida. En maktrelation är aldrig 
passiv eller latent. Man kan uttrycka det så att de styrkeförhållanden som råder förändras 
och modifieras.  

Överallt där makt finns så utövas den och kan ses som ett nät av ständigt aktiva relationer 
(Ibid:32). Enligt Foucault (2003) så utsätts kroppen för makt, tvång, förbud och 
förpliktelser i alla samhällen. Enligt Hörnqvist (1996:31) hör det till maktrelationernas 
natur att de är rörliga och instabila. makten  är dessutom aldrig enbart på en parts sida 
(Hörnqvist 1996:35), utan varje maktrelation genomgår ständigt återkommande konflikter 
och varje sådan konflikt är den momentana ställningen i en oavbruten kamp (Ibid:36). 
Dessutom är varje styrkeförhållande insatt i en särskild kontext som präglas av 
motsättningar och oavbrutna konflikter, vilket gör att chansen för en förändring förstärks.  

Hörnqvist (1996:37) skriver: 

”Att den dominerande parten aktivt bevakar sina privilegier kan man lugnt utgå från, men är det lika 

säkert att den underlägsna parten väljer att aktivt kämpa emot? /../ På grund av en resignation eller 

av ren bekvämlighet kan människor som befinner sig i underläge villkorslöst infoga sig i ett bestämt 

styrkeförhållande…” 
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Vidare finns det en spänning genom Foucaults tolkning av maktbegreppet enligt Hörnqvist 
(Ibid:33ff). Makt är en aktivitet, men också ett förhållande mellan aktiva parter.  Denna 
kluvenhet spricker upp på flera olika ställen. Hörnqvist (Ibid:33) citerar Foucault som 
skriver att: 

”Makten är alltid en bestämd form av momentana och ständigt upprepade sammanstötningar 

mellan ett bestämt antal individer.” 

Makten bör då tolkas enligt Hörnqvist (Ibid:33) också som en aktivitet, nämligen de 
handlingar som utgör dessa sammanstötningar.  Denna glidning mellan att uppfatta makten 
som en relation eller som en aktivitet uppger Hörnqvist (Ibid:34) hänger samman med två 
frågor som inte Foucault förmådde skilja från varandra. Det är frågorna ”Vad är makt?” 
och ”Hur utövas makt?”. 

Maktbegreppet upplevs som relevant eftersom uppsatsen handlar om fördelningen av 
ansvar mellan lärare och fritidspedagoger. Lärare och fritidspedagoger representerar två 
olika yrkesroller med olika traditioner och pedagogik. I utformningen av skolverksamheten 
möts dessa olika traditioner, ett samarbete äger rum. Hur samarbetet utformas kan se olika 
ut och är utöver det insatt i ett maktspel menar jag. Makt uppfattas vidare i denna uppsats 
som sammanhängande med ansvar. Genom att tydliggöra vilket ansvar fritidspedagogerna 
har kan man samtidigt se maktbalansen och styrkeförhållandet mellan lärare och 
fritidspedagog. 

Centrala begrepp 
Makt 

En relation mellan människor, i vidare bemärkelse ett styrkeförhållande mellan två 
människor eller två olika grupper (Hörnqvist 1996:28ff). 

Metodtriangulering 

Triangulering är ett begrepp hämtat från Kullberg (1996, 2004:14). Tillförlitligheten till 
den analys och de slutsatser som dras av ens arbete blir bristfällig om arbetet är byggt på 
ensidiga data. Det behövs olika data som bekräftar de slutsatser som kan dras. 
Metodtrianguleringen handlar då om att använda flera olika data för att få fram resultat. 

Styrkeförhållande 

Styrkeförhållande kan beteckna individuella särdrag, fysisk styrka, förhållandet mellan två 
personer, förhållandet mellan olika samhälleliga grupper och mellan könen som några 
exempel (Hörnqvist 1996:29). I denna uppsats används uttrycket för att visa på 
maktfördelningen och ansvarsfördelningen mellan olika yrkesroller i skolan, företrädesvis 
mellan lärare och fritidspedagoger. 
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Metod 

Upplägg 
Denna uppsats tar en kvalitativ ansats i och med att det etnografiska arbetssättet kommer 
att användas. Dock blir det etnografiska arbetssättet begränsat pga. den korta tid som är 
tillgänglig för denna uppsats. Jag tänker på Kullberg (1996, 2004:15) som beskriver det 
etnografiska arbetssättet som långvarigt, att man som observator ständigt återkommer till 
fältet. Den möjligheten finns inte inom ramarna för arbetet.   

Kullberg (1996, 2004:8) beskriver det etnografiska arbetssättet som ett kvalitativt 
arbetssätt, inte ett kvantitativt arbetssätt. Mitt arbete tar en kvalitativ ansats i och med att 
arbetet fokuserar på endast ett par fritidspedagoger. Enligt Kullberg (1996, 2004:15) är 
intervjuer och observationer kännetecken för den kvalitativa forskaren. Syftet med denna 
uppsats är att se fritidspedagogens ansvar i skolan och det är svårt, om inte omöjligt att 
genom ett schema se hur ansvarsfördelningen ser ut mellan lärare och fritidspedagog. Då 
behövs en kvalitativ metod såsom observation som ett verktyg. Ett etnografiskt arbetssätt 
skall som tidigare nämnt vara långvarigt och då den möjligheten inte finns inom uppsatsens 
tidsram ges inte heller en tillräcklig insyn i ansvarsfördelningen mellan lärare och 
fritidspedagog enbart genom observationer. Då behöver även intervjuer komplettera pga. 
den korta tid som finns för observationerna. Dessa intervjuer kan då bredda den bild som 
ges i fältstudien och även ge nya tankar och ny förståelse för det som har observerats. 

Syftet med all insamlad data är att se vilket ansvar fritidspedagogen har i skolan, detta sker 
genom en triangulering. Triangulering är ett begrepp hämtat från Kullberg (1996, 2004:14). 
När jag läser förklaringen om triangulering förstår jag det som att tillförlitligheten till den 
analys och de slutsatser som dras av ens arbete, blir bristfällig om arbetet är byggt på 
ensidiga data. Det behövs olika data som bekräftar de slutsatser som kan dras. I mitt arbete 
består trianguleringen av schemastudium, observationer, en intervju, lokala arbetsplaner 
samt nationella styrdokument. 

Informanter 
Samtliga personer och skolor har fingerade namn. 

Mikael och Trädskolan 

Mikael utbildade sig under 3 år på lärarhögskolan i Jönköping. Han har en barn och 
ungdomspedagogiskt examen med inriktning mot fritidspedagogyrket. Han examinerades 
våren 1997. Till sommaren har han arbetat 9 år som fritidspedagog, samtliga år på 
Trädskolan.  

Trädskolan är en friskola som omfattar Fsk-9. Skolan grundades 1986 och för närvarande 
går ca 200 elever på skolan. Skolan har ett brett upptagningsområde, de flesta är dock från 
Stockholms kommun, men elever finns från Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, 



 9 

Nacka, Sollentuna, Sundbyberg, Tyresö, Vallentuna och Värmdö kommun.  På skolan finns 
många nationaliteter representerade, vilket visar sig i att 60 % av eleverna har ett annat 
modersmål än svenska. Trädskolan arbetar efter en timplan, till skillnad från Annas skola 
som arbetar timplanelöst. 

Anna och Växtskolan 

Anna utbildade sig 2,5 år på lärarhögskolan i Jönköping och tog sin fritidspedagogexamen 
vintern 1991. Året efter flyttade hon upp till Stockholm och i februari började hon arbeta 
som fritidspedagog på Växtskolan. Till dags datum har hon arbetat ca 15 år som 
fritidspedagog. Hennes nuvarande arbetslag har hon arbetat i under ett år. Läraren i det 
arbetslaget har hon arbetat tillsammans med under 6 år. 

Växtskolan som Anna är verksam på är en kommunal skola. Skolan har ca 210 elever, 
varav 29 elever går i särskolan. På skolan finns även en etablerad verksamhet för 
femåringar i skolans lokaler. På växtskolan arbetar ca 50 personer. Skolan omfattar F-6. 

Anna är verksam i klass 2 på Växtskolan, klass 2 består av ett arbetslag med Anna som 
fritidspedagog, en lärare, en levande verkstadspedagog (barnskötare i grunden) och en 
resurspersonal (outbildad) åt i huvudsak två elever. Växtskolan arbetar timplanelöst vilket 
innebär att stora delar av schemat är flexibelt och inte definierar vilka ämnen som en viss 
lektion ska handla om. 

Urval 
Jag valt att skriva om fritidspedagogens yrkesroll i skolan eftersom jag själv utbildar mig 
till fritidspedagog och är intresserad av hur yrkesrollen ser ut på olika skolor. Det kanske 
säger något om hur min yrkesroll kommer att se ut när jag själv är klar med min utbildning. 

Redan tidigt i arbetet med uppsatsen bestämdes att två olika skolor skulle användas för att 
försöka bredda den insamlade empirin. Min uppfattning är att resultatet då ser annorlunda 
ut än om två fritidspedagoger hade valts från samma skola. Uppsatsen är begränsad till två 
fritidspedagoger p.g.a. den korta tid som är tillfoga för arbetet, men det skulle vara mycket 
intressant att göra undersökningen med flera fritidspedagoger.  

Jag har valt att knyta an till tidigare forskning och till det teoretiska perspektivet först vid 
den avslutande diskussionen, inte i analysen av den insamlade datan. 

Schemastudium 

När uppsatsen inriktning bestämdes togs först kontakt med Mikael och en annan tänkt 
fritidspedagog än Anna. Jag gav dem en förfrågan om att få observera dem och analysera 
deras schemaläggning. Den andra fritidspedagogen som först frågades istället för Anna 
arbetade också på Växtskolan, dock visade det sig att den fritidspedagogen inte hade en 
fritidspedagogutbildning. Då tog jag kontakt med skolans rektor via mail och informerade 
om syftet och frågeställningarna i uppsatsen och frågade om det fanns någon fritidspedagog 
som jag kunde använda mig av i arbetet. Via rektorn kom jag i kontakt med Anna. Även 
rektorn på Trädskolan kontaktades via mail och informerades om syftet och 
frågeställningarna i uppsatsen. Rektorn fick en förfrågan om Mikael kunde användas i 
uppsatsen vilket godkändes, efter detta togs vidare kontakt med Mikael. Jag var intresserad 
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av Mikaels schemaläggning i och med att jag kände honom sen tidigare och vet att han har 
arbetat som fritidspedagog i flera år.  

Observation 

När de två skolorna och de två fritidspedagogerna var bestämda samlades deras scheman in 
och analyserades. Utifrån detta gjordes ett urval av vad som kunde observeras i relation till 
frågeställning nummer 2. Frågeställningen är ”hur ser ansvarsfördelningen ut mellan 
lärarna och fritidspedagogerna med fokus på fritidspedagogerna när dessa närvarar vid 
ämnen där undervisning sker?”. ”Där undervisning sker” definieras som svenska, 
matematik och historia samt nutidsorienterade ämnen som samhällskunskap. Till denna 
definition hör inte ämnen som idrott, musik och slöjd. Tanken med denna definition och 
avskiljning är att rikta in sig på några enstaka ämnen pga den korta tid som finns för 
uppsatsen.  Det visade sig då att enligt det sätt som Mikael var schemalagd så ingick han 
inte i ämnen där undervisning sker. Den tid som Mikael var schemalagd i klass var under 
kompissamtal, vilket inte har definierats som undervisning i denna uppsats. Hans arbetstid 
fylldes istället upp av andra uppgifter som diagrammet visar i resultatsvisningen (se 
diagram 1). Därför observerades inte Mikael i och med att en observation av Mikael inte 
kunde säga något om ansvarsfördelningen mellan fritidspedagog och lärare i ämnen där 
undervisning sker. Endast Anna kunde observeras med relevans för syftet i uppsatsen.  

Intervju 

I arbetet intervjuas enbart Anna av de två fritidspedagogerna. När de två 
fritidspedagogernas schemaläggning undersöktes visade det sig nämligen att enbart Anna 
var schemalagd inom ämnen där undervisning sker. Detta beskrivs mer utförligt ovan. Den 
ursprungliga tanken var att intervjua de två fritidspedagogerna för att ställa frågor om 
koherensen mellan observationerna och den dagliga verksamheten. I och med att enbart 
Anna observerades var det också enbart Anna som intervjuades. 

Lokala arbetsplaner 
Både Träd- och Växtskolans lokala arbetsplaner används i denna uppsats. För att svara på 
frågeställning nummer 3 och 4 är det relevant att de två lokala arbetsplanerna används.  

Nationella styrdokument 

I uppsatsen har inte skollagen använts som nationellt styrdokument, detta pga. att den varit 
svår att tillgå. Vidare är Lpo 94 (Skolverket 2006a) baserad på skollagen och då har en viss 
frihet infunnits att enbart låta denna skrift ingå under nationella styrdokument av de två. 

Genomförande och materialbearbetning 
I uppsatsen finns det sammanfattningsvis sex olika material som bearbetas, det är tidigare 
forskning, schemastudium, observationer, intervjuer, lokala arbetsplaner (LAP) och 
nationella styrdokument. I slutet av resultatvisningen och sedan vidare i diskussionen görs 
en triangulering och analys av den insamlade datan för att se vad som är fritidspedagogens 
ansvar i skolan. 
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Tidigare forskning 

För att hitta tidigare forskning och adekvat litteratur har två databaser sökts igenom. Det är 
Lärarhögskolans bibliotek och Libris nationella bibliotekssystem. När sökningar har gjorts 
har olika ord och ordkombinationer använts. De ord som använts är fritidspedagog, skola 
och schema. Utifrån träffarna har litteratur valts ut som finns tillgänglig att låna på 
Lärarhögskolan. När tidigare forskning sedan lästs söktes efter sådan information som 
berörde fritidspedagogens ansvar i skolan samt samverkan mellan fritidshem och skola.  

Schemastudium 

Fritidspedagogernas schemaläggning bearbetades på så sätt att diagram gjordes efter de 
kategorier som deras schemaläggning bestod av (se diagram 1 och 2). I analysen gjordes 
sedan en mer grov kategorisering där flera av dessa kategorier låg under andra kategorier, 
detta för att tydligare svara på frågeställningarna. Exempelvis gjordes ett övergripande 
diagram för Anna (se diagram 3) där all skoltid samlades i 4 övergripande kategorier. 
Resultatet av detta var att det blev mycket lätt att se hennes schemalagda tid i klass, vilket 
sedan kunde sättas i relation till det ansvar som hon hade i skolan.  

Utifrån dessa insamlade scheman gjordes ett urval av vad som kunde observeras i relation 
till syftet och definitionen av ”där undervisning sker”(se urval s. 9 för definition).  

Observationer 

Endast Anna kunde observeras med relevans för syftet i uppsatsen då enbart hon av de två 
fritidspedagogerna närvarade i ämnen där undervisning sker. Inom de tidsramar som fanns 
för arbetet kunde Anna observeras 3 dagar. Observationer fick skjutas upp vid två tillfällen 
pga. olika anledningar, b.la. så byggde de om på skolan, vilket gjorde att de inte hade 
någon undervisning inomhus under den planerade observationsperioden. Då sköts 
observationerna fram eftersom jag tror att resultatet av observationerna skulle se 
annorlunda ut om de var utomhus. På grund av att det var en så kort tid att observera Anna 
och hennes ansvar i skolan så intervjuades hon utöver observationerna.  

Under observationerna var fokus att se vilket ansvar Anna hade och tog. Detta genom att 
exempelvis iaktta vem som började, höll i och avslutade lektionerna, vem som hjälpte 
eleverna, vem som tog hand om praktiska frågor, vem som barnen kom till för att få hjälp 
samt vem som ”gav order”. Anteckningar fördes konternuerligt under observationerna. När 
observationerna bearbetades och fördes in i resultatet var intentionen att ge en helhetsbild 
av det ansvar som Anna hade och tog under dessa dagar.  

Intervjuer 

Anna intervjuades för att fånga upp om det som observerats på något sätt kunde relateras 
till hur de vanligtvis arbetar i klassen. Intervjun var halvstrukturerad, tio frågor var 
förberedda men utöver detta ställdes följdfrågor på de svar som hon gav. Hur intervjun 
bearbetades tydliggörs under transkriptioner.  

Anna fick frågor om vad hon upplevde som sitt ansvar (om det fanns något) och om vad 
som var läraren ansvar. Hela intervjun finns med i uppsatsen som en bilaga. 
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Lokala arbetsplaner 

LAP:arna bearbetades på tre sätt. Först gjordes en genomsökning för att se var i 
formuleringarna rötter kunde finnas för fritidspedagogens kompetensutnyttjande. Vidare 
genomsöktes de lokala arbetsplanerna en andra gång för att se om de nämnde något om 
fritidspedagogens ansvar. En tredje gång genomsöktes de lokala arbetsplanerna för att se 
om något nämndes om samverkan mellan skola och fritidshem. 

Mycket litet stod skrivet om något av det ovanstående i de lokala arbetsplanerna. Det som 
fanns skrivet var att samverkan mellan skola och fritidshem skulle finnas. Hur denna 
samverkan skulle se ut var däremot inte definierat, vilket gjorde att det blev svårt att 
analysera i relation till den faktiska samverkan som ägde rum på skolorna. 

Nationella styrdokument  

De nationella styrdokumenten bearbetades på tre sätt. Först gjordes en genomsökning för 
att se var i formuleringarna rötter kunde finnas för fritidspedagogens 
kompetensutnyttjande. Vidare genomsöktes de nationella styrdokumenten en andra gång 
för att se om de nämnde något om fritidspedagogens ansvar. En tredje gång genomsöktes 
de nationella styrdokumenten för att se om något nämndes om samverkan mellan skola och 
fritidshem. Dock fanns det mycket litet att analysera eftersom så lite står skrivet om 
fritidspedagogens ansvar i skolan samt om fritidspedagogens kompetensutnyttjande. 
Däremot stod mer skrivet om samverkan mellan skola och fritidshem vilket analyserades i 
relation till vad som var de olika parternas ansvar. 

Transkriptioner 
I uppsatsen intervjuas enbart Anna eftersom att endast hon deltog i ämnen där undervisning 
sker, enligt definitionen under urval s. 9. Det som var viktigt med intervjun var att få fram 
huruvida observationerna stämde över en längre tidsperiod.  För att få fram detta var det 
inte relevant att ta med alla odefinierade ljud som ”ööh” och ”mmm” som exempel. Det var 
informationen från Anna som var viktig. I transkriptionen har talspråket förtydligats. När 
jag eller Anna egentligen säger ”å” men menar ”och” så står det ”och” i transkriptionen 
som ett exempel. Vid två tillfällen under intervjun pausas bandet. Första gången för att 
förklara att de namn hon nämner under intervjun kommer att fingeras, vilket inte 
förklarades innan. Den andra gången är när hon själv upplever att hon uttryckt sig felaktigt. 
Innan intervjun framkommer det att hon inte riktigt tycker om att bli inspelad men hon går 
ändå med på det. När detta då händer under intervjun att hon uttryckt sig fel så vill jag ge 
henne möjligheten att ”vädra sina tankar” utan att spelas in. Hon behöver sätta ord på sina 
tankar utan någon press från mig. Efter detta fortsätter intervjun igen. 

Etiska aspekter 
Jag har varit noggrann med att vid första kontakt med rektorer och fritidspedagoger tala om 
att skolorna och fritidspedagogerna kommer att förbli anonyma i denna uppsats. De 
scheman som har samlats in har hanterats med anonymitet. Personliga uppgifter och 
skolnamn har klippts bort i den mån det går. I Annas fall bestod hennes schema av flera 
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olika dokument som i vissa fall inte kunde ändras av mig och därför har jag låtit dem vara. 
De lokala arbetsplanerna och andra dokument med anknytning till skolorna som eventuellt 
hänvisas till i uppsatsen har av etiska själva inte listats under referenser för att skydda 
skolornas identitet. 

Fingerade namn har använts på fritidspedagogerna och även de två skolorna har fått 
fingerade namn.  

Under min utbildning och även tidigare har jag kommit i kontakt med de två 
fritidspedagogerna och de två skolor som representeras i arbetet. Det gör att personalen 
runtomkring dessa fritidspedagoger känner till mig och min utbildning. De kan då veta att 
det är deras skolor och dessa två fritidspedagoger som jag skriver om i arbetet och på så 
sätt är fritidspedagogernas anonymitet i viss utsträckning hotad. Detta påverkar i mycket 
högre grad Anna eftersom det är hon som har observerats och intervjuats. Anna fick 
informationen att hennes anonymitet i uppsatsen till viss mån var hotad men Anna gav sitt 
skriftliga godkännande till att ändå medverka. 

Mikael deltog endast i arbetet genom sitt schema och genom att komplettera med lite 
information om sin utbildning och sina arbetsuppgifter, detta via mail. 

I transkriptionen av intervjun med Anna fingeras de namn hon nämner och den skola hon 
arbetar på. Hon nämner vid ett flertal gånger lärarens namn under intervjun och i 
transkriptionen står det då ”läraren” för att skydda lärarens identitet.  

När arbetet med uppsatsen började gå mot sitt slut kontaktades Anna och Mikael via mail. 
De fick uppsatsen i den mån den var färdig och de fick möjlighet att uttala sig om vad som 
skrivits om dem, deras skolor och de slutsatser som dras i arbetet. Utifrån deras synpunkter 
och tankar gjordes några små ändringar. 

Tillförlitlighetsfrågor 
Med tanke på att uppsatsen enbart riktar in sig på två fritidspedagoger validerar resultaten 
ringa hur fritidspedagoger arbetar i generell mening i friskola eller kommunal skola, eller i 
timplanelös eller timplanestyrd skola. Dock är det intressant att ha dessa olika former 
representerade i arbetet för att om möjligt finna likheter eller skillnader mellan skolorna. 
Reliabilitet i uppsatsen är stor i hur dessa två fritidspedagoger är schemalagda i och med att 
det är en schemaläggning som ligger till grund för deras arbetstid och det är utifrån deras 
schemaläggning som resultaten och analysen i uppsatsen kommer. Reliabiliteten är lägre 
när det gäller deras ansvar i undervisande sammanhang. Detta pga. den korta tid som fanns 
tillgänglig för att observera Anna.  

Att jag observerar Anna och att hon är medveten om det påverkar också det jag ser som 
observatör. Annas tankestrukturer under de observationer som görs påverkas av att jag 
observerar henne. Detta leder till att hon kan agera annorlunda när jag är där. Detta gör att 
ett viktigt komplement till observationerna är att göra intervjuer där vidare frågor kan 
ställas utifrån observationerna och ny information kan komma fram. Det är viktigt att tänka 
på den maktposition man har som intervjuare (Kullberg 1996, 2004:123). Denna position 
får inte missbrukas med tanke på att Anna kan känna sig sårbar beroende på den 
information som kommer fram under arbetets gång. Det är viktigt att t.ex. tänka på hur 
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frågorna i intervjun formuleras och att även fråga om godkännande för att spela in intervjun 
på mp3. Det är en hjälp då intervjun efteråt kan transkriberas så att inget viktigt missas.  

Både lärare och fritidspedagoger intervjuas inte i min uppsats pga. den begränsade tid som 
finns för arbetet. Det gör att den bild som framkommer av fritidspedagogens ansvar i 
skolan i min uppsats blir en blandning av observationer och av hur Anna själv uppfattar det 
ansvar hon har. I syftet definieras fritidspedagogens ansvarfördelning som det som ska 
undersökas, vilket jag upplever ger ett utrymme till att sätta fritidspedagogernas 
uppfattningar av ansvar i fokus. Om mer tid för uppsatsen funnits vore det även intressant 
att jämföra lärarnas och fritidspedagogernas uppfattning av fritidspedagogens ansvar. 
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Resultat 
Jag vill påminna om att syftet med studien är att genom en metodtriangulering undersöka 
vad som är fritidspedagogens ansvar i skolan. 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur är de två fritidspedagogerna schemalagda under skoltid? 
2. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan lärarna och fritidspedagogerna, med 

fokus på fritidspedagogerna när dessa närvarar vid ämnen där undervisning 
sker? 

3. Vad visar de två skolornas lokala arbetsplaner och de nationella styrdokumenten 
om fritidspedagogernas ansvar i skolan? 

4. Finns det en koherens mellan dessa dokuments formuleringar i förhållande till 
intervjuerna, observationerna samt fritidspedagogernas schemaläggning? 

 

Upplägget av resultatsvisningen är att frågorna besvaras i nummerordning. Frågeställning 
nummer 4 är däremot en analys av frågeställning nummer 2 och 3 vilket gör att analysen av 
frågeställning nummer 2 och 3 kommer i slutet av resultatsvisningen. 
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Schemastudium 
Här svaras på frågeställning nummer 1. 

1. Hur är de två fritidspedagogerna schemalagda under skoltid? 

Mikaels schemaläggning 

Mikael är heltidsanställd som fritidspedagog på 40 timmar i veckan, men Mikael är 
schemalagd 39,25 timmar i veckan. Tillsammans med de andra som arbetar på 
fritidshemmet sparar Mikael in 45 minuter varje vecka, och var fjärde vecka har 
fritidshemmet en personalkonferens där den sparade tiden används. Det är kolumnen 
”Personalkonferens” som representerar denna tid i diagrammet nedan (diagram 1). 

Mikael schemaläggning under skoltid utgör 21,6 timmar i veckan av hans totala tid på 40 
timmar i veckan, då är tiden för personalkonferens inräknad i skoltiden. 

Mikaels schemaläggning i klass utgör 1 timme i veckan och det är under kolumnen 
”Kompissamtal”.  

Mikaels schemalagda skoltid har sammanställts i detta diagram genom att summera de 
antal timmar som han är schemalagd i olika kategorier inom skoltiden. Dessa kategorier är 
hämtade direkt ur hans schema.  

Diagram 1 

Mikaels schemaläggning under skoltid
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Mikaels största ansvar under skoltiden mätt i tid består i att vara rastvakt, Mikael är 
rastvaktsansvarig och är ute många av rasterna på skolgården. 20 minuter varje vecka har 
Mikael avsatt tid till att göra i ordning boden (kolumnen”Fixa i boden”) som är ett litet hus 
på skolgården där det finns olika redskap som eleverna kan leka med under rasten. Näst 
efter det mätt i tid arbetar Mikael administrativt för fritidshemmet. Tiden i förskoleklassen 
(kolumnen F-klass) läggs en förmiddag i veckan, då görs en utflykt till någon näraliggande 
park eller liknande aktivitet. Stora fritidsplaneringen är den gemensamma planeringen som 
fritidshemmets anställda har för fritidshemmet. Lilla fritidsplaneringen är den tid som 
Mikael har för att planera förskoleklassens fritidsverksamhet, som han är ansvarig för. 
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Mikaels egen fritidsplanering är till för de aktiviteter som han har ansvar för på 
fritidshemmet. Kompissamtal medverkar Mikael i en gång i veckan, då träffas alla killar 
och tjejer i homogena grupper och samtalar om olika ämnen. Den klass som Mikael har 
ansvar för är klass 2. Kolumnerna ”personalkonferens” och ”Fixa i boden” har redan 
definierats. Då återstår endast kolumnen ”Bön”. Mikael arbetar på en kristen friskola och 
varje morgon inleds kl 08:00 med att personalen på skolan ber tillsammans och sjunger 
lovsånger. Mikael är schemalagd så att han närvarar en gång i veckan på dessa samlingar. 

Sammanfattning av Mikaels schemaläggning 

Mikael är heltidsanställd på 40 timmar i veckan, en sammanställning av Mikaels schema 
visar att han är schemalagd 21,6 timmar under skoltid. Hans största ansvar mätt i tid 
handlar om att vara rastvakt följt av att arbeta med administration. Den tid som Mikael är i 
klass är en gång i veckan, då han ansvarar för ”kompissamtal” i klass 2 med killarna i 
klassen. 

Annas schemaläggning 

Anna är heltidsanställd på 40 timmar i veckan, likt Mikael arbetar hon inte exakt 40 timmar 
i veckan. Anna är schemalagd 38,5 timmar i veckan och har en bufferttid på 1,5 timmar i 
veckan som kan användas till personalkonferenser, utvecklingssamtal och liknande 
ändamål, det är en sorts förtroendetid. Det är kolumnen ”Bufferttid” som representerar 
denna tid i diagrammet nedan (diagram 2). 

Annas schemaläggning under skoltid utgör 20,2 timmar i veckan av hennes totala tid på 40 
timmar i veckan, då är bufferttiden inräknad i skoltiden. 

Annas schemaläggning i klass utgör 8,8 timmar i veckan och det är en sammanslagning av 
de två kolumnerna med ”Obestämd tid”, samt ”Språklek”, ”Tyst läsning” och 
Händelsebok”.  

Annas schemalagda skoltid har sammanställts i detta diagram genom att summera de antal 
timmar som hon är schemalagd i olika kategorier inom skoltiden. Dessa kategorier är 
hämtade direkt ur hennes schema, förutom kolumnen ”Bufferttid” som förtydligar vad som 
egentligen kallas för ”P” i hennes schemaläggning.  
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Diagram 2 

Annas schemaläggning under skoltid
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Annas största ansvar under skoltid mätt i tid består i att arbeta administrativt. Följt av detta 
kommer två olika typer av obestämd tid i klass. Att tiden benämns som obestämd är pga. 
att växtskolan arbetar timplanelöst. Det timplanelösa arbetssättet gör att schemaläggningen 
som görs för klasserna inte definierar tid för olika ämnen som svenska och matte osv. 
Planeringen ser annorlunda ut från dag till dag och innehåller ett stort mått av flexibilitet 
inom de angivna tidsramarna för lektionerna. När det gäller den obestämda tiden i klassen, 
både halvklass och helklass, planerar arbetslaget för upplägget av tiden tillsammans. Anna 
har ansvar för språklekar i klass 2 en gång i veckan. Kolumnen ”Bufferttid” har redan 
förklarats. Kategorimöte är schemalagt en gång i veckan och i kategorimötet träffas de som 
har möjlighet ur särskolepersonalen och fritidspersonalen. Här finns tid för praktiska frågor 
och diskussioner och Anna är den som håller i kategorimötena. Arbetslagsplaneringen är 
den tid som arbetslaget för klass 2 har för att planera arbetet i klassen. Tyst läsning är något 
som inleder två av morgnarna i klassen, då får eleverna läsa tyst i någon form av bok. Varje 
måndag inleds med att eleverna skriver i sin egen händelsebok. I händelseboken får 
eleverna möjlighet att ”skriva av sig” om vad de har gjort under helgen och sådant som de 
tänker på. Man använder händelseboken som en sorts ”inflygning” för veckan där eleverna 
kan ”landa” i skolan efter helgen och få en lugn start på veckan. 

Sammanfattning av Annas schemaläggning 

En del av syftet i uppsatsen är att se ansvarsfördelningen mellan lärare och 
fritidspedagoger. Under metod avgränsas syftet ytterligare till ämnen där undervisning sker 
(Urval s. 9). Enligt det sätt som Anna är schemalagd är 7,7 timmar av hennes tid intressant 
i relation till ovan nämnda syfte. Den tiden är en sammanslagning av de två kolumnerna 
”Obestämd tid” och ”Språklek”. Under rubrikerna intervjuer och observationer kommer 
Annas arbete i klassen inom ämnen där undervisning sker att redogöras för.  
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Sammanfattning av Mikaels och Annas schemaläggning 

Mikael är schemalagd 21,6 timmar i veckan under skoltid av sina sammanlagda 40 timmar 
i veckan. Anna är schemalagd 20,2 timmar i veckan under skoltid av sina sammanlagda 40 
timmar i veckan. Både Mikael och Anna har en ”bufferttid” som varierar från 0,75-1,5 
timmar i veckan som sparas för olika uppgifter. Både Anna och Mikael arbetar flera timmar 
i veckan med administration. Största delen av skoltiden är Mikael rastvakt, och största 
delen av skoltiden jobbar Anna administrativt. 

Mikael är schemalagd 1 timme i klass, men där sker ingen undervisning enligt de kriterier 
som ställts upp för uppsatsen under metodkapitlet. Anna är schemalagd 7,7 timmar i klass 
inom de kriterier som ställts upp för ”där undervisning sker” (Urval, s. 9). Utifrån de två 
scheman som har samlats in kommer endast Anna att observeras, eftersom att endast hon 
berörs av ämnen där undervisning sker.  

Analys av insamlade scheman 
Här analyseras frågeställning nummer 1. 

1. Hur är de två fritidspedagogerna schemalagda under skoltid? 

Som det har framgått i uppsatsen har observationerna och intervjun fokuserat på Anna 
eftersom hon ingår i ämnen där undervisning sker enligt den definition som har ställts upp i 
arbetet under metodkapitlet. För att få en mer övergripande bild av Annas schemaläggning 
har ett diagram gjorts där hennes tid har grovkategoriserats under fyra olika kategorier 
(diagram 3).  

Diagram 3 

Övergripande kategoriindelning av 
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När Annas tid sammanställs i dessa fyra övergripande kategorier blir det tydligt att hennes 
tid i klass övergår hennes administrativa tid, tvärtemot vad som framkom i diagram 2 under 
resultat.  

Av hennes 8.83 timmar i klass som syns i diagram 3 faller 7,7 timmar under kategorin ”där 
undervisning sker. Det är 87,2 % av hennes tid i klass. 
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Det är intressant att jämföra fritidspedagogernas skoltid jämfört med tiden för fritidshem. I 
de två följande diagrammen (4 & 5) kan ni se tidfördelningen mellan skoltid och fritidshem 
för Mikael och Anna. 

Diagram 4           Diagram 5 (Jämn avrundning av procent) 
Mikaels schemaläggning, jämförelse mellan 

skoltid och fritidshem i timmar och procent

Skoltid; 

21,58; 54%

Fritidshem; 

18,42; 46%

     

Annas schemaläggning, jämförelse 

mellan skoltid och fritidshem i timmar och 

procent

Skoltid; 

20,2; 50%

Fritidshem; 

19,8; 50%

 
 

Som synes utgör skoltiden för både Mikael och Anna ca halva deras arbetstid. Dock är 
procentsatserna inte helt korrekta i Annas schemaläggning utan de är omräknade av Excel 
till heltal. Egentligen rör det sig om 49,5 % tid i fritidshem och 50,5 % tid i skola.  

Som det framkommit i arbetet (diagram 1 & 2) betyder inte deras schemaläggning att halva 
deras sammanlagda arbetstid är i skolklasser, utan här finns tid för planering, administrativt 
arbete mm. Dock är både Mikael och Anna fritidspedagoger och det är intressant att det är 
en så jämn fördelning mellan deras tid på fritidshemmet och skoltid. 

Om man slår samman deras tid på fritidshem och den planering som hänger samman med 
denna tid (av mig kallad fritidstid) gentemot resterande skoltid ser vi följande resultat: 

Diagram 6                             Diagram 7  

Mikael, tid för fritidshem och planering 

jämfört med skoltiden

Fritidshem 

och 

planering; 

22,83; 56%

Skoltid; 

17,7; 44%

Anna, tid för fritidshem och planering 

jämfört med skoltiden

Fritidshem 

och 

planering; 

20,8; 52%

Skoltid; 

19,2; 48%

 
Den jämna fördelningen mellan skoltid och fritidstid finns fortfarande kvar även när 
planeringstiden räknas in som fritidstid. Detta är intressant och jag kommer att diskutera 
detta vidare i min diskussion. 
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Observationer 
Här svaras på frågeställning nummer 2.  

2. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan lärarna och fritidspedagogerna, med fokus på 
fritidspedagogerna när dessa närvarar vid ämnen där undervisning sker? 

Under observationerna på Växtskolan var det sammanlagt 4 lektioner där undervisning 
skedde enligt kriterierna i uppsatsen (Urval s. 9). Samtliga 4 lektioner innehöll olika uttryck 
av svenskämnet.  

Sammanfattningsvis observerades 3 olika typer av lektioner.  

Att göra en tidning (2 lektioner) 

Eleverna arbetade först med att skapa artiklar till en gemensam tidning. Beroende på hur 
långt eleverna hade kommit arbetade de antingen med att skriva ner sina artiklar på papper 
eller så höll de på att föra in dem i datorn. Vid de två lektionerna där eleverna arbetade med 
sina tidningar var hela arbetslaget i klassrummet. Då valde jag att endast fokusera på det 
ansvar som läraren och Anna tog under dessa lektioner i och med att det är vad som ryms i 
syftet i uppsatsen 

När eleverna arbetade med sin egen tidning var det läraren som inledde lektionerna, men 
andra ”tidningslektionen” var dock läraren lite sen. En i arbetslaget var på väg att sätta 
igång arbetet då läraren precis kom till rummet. Detta gör att läraren inväntas och får sätta 
eleverna i arbete. Under dessa lektioner arbetade eleverna antingen individuellt eller i 
mindre grupper beroende på om man valt att skriva om samma tema i tidningen. Både 
Anna och läraren gick under dessa lektioner runt omkring och hjälpte de elever som 
behövde hjälp, samt observerade vad eleverna gjorde och talade om för dem hur de skulle 
arbeta genom att ge dem instruktioner. Läraren läste elevernas texter över deras axlar och 
vandrade vidare. Under den första lektionen så gick en propp och datorerna slogs av och 
lamporna släcktes. Anna åtgärdade detta. När hon kom tillbaka talade hon om att de måste 
ha lamporna släckta så att inte proppen skulle gå igen, de byggde om på Växtskolan i 
anslutning till 2:ans lokaler vilket ökade strömförbrukningen. Anna fick ett klagomål från 
en i arbetslaget men den möttes inte av Anna. Under lektionerna hjälpte Anna eleverna vid 
datorerna på olika sätt, dels i att använda skrivprogrammet men också i fråga om vad 
eleverna hade skrivit. Anna och läraren hjälpte eleverna vid olika tillfällen med att hämta 
böcker och i att leta efter böcker och information. En av föräldrarna i klassen kom in för att 
hämta en sjuk elev. Läraren var där och tog kontakten tillsammans med en i arbetslaget 
som är resurs för eleven.  
De två ”tidningslektionerna” avslutades av läraren. 

Språklekar 

Anna hade ansvar för olika språklekar och övningar. Under den observerade lektionen 
arbetade eleverna med rimlekar och olika övningar på stenciler. När eleverna arbetade med 
språklekar var det endast Anna som var närvarande och ansvarig för lektionen. Lektionen 
höll på i ca 35 minuter och var i halvklass.  

Det började med att Anna hade skrivit ordet mus på tavlan, sedan fick eleverna komma 
fram och skriva ord som rimmade på mus, både riktiga ord och påhittade ord. Eleverna var 
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högljudda och många ville fram och skriva. Efter detta fick eleverna göra en 
kordinationsövning då de sjöng och rörde på armarna i takt till en ramsa, Anna 
demonstrerade hur de skulle göra. Sedan fick eleverna arbeta med två stenciler som 
innehöll kluriga uppgifter som t.ex. rebusar och gåtor. Under denna lektion fick Anna 
fördela ordet, hålla ordning, tillrättavisa, hjälpa eleverna på olika sätt, bl.a. genom ledande 
frågor som hjälpte eleverna vidare i arbetet. Efter att ca 1 timme av språkleklektionen hade 
pågått kom läraren till klassrummet, hon observerade vad som hände. Ca 10-15 minuter 
efter lärarens ankomst började eleverna bli färdiga med stencilerna och de frågade Anna 
vad de skulle göra. Hon sa att ”när ni är färdiga kan ni arbeta med… (tystnad, ser mot 
läraren och väntar på bekräftelse) skrivstil”.  

Skrivstil 

Från att ha arbetat med språklekar bytte lektionen fokus och allt eftersom att eleverna blev 
klara började de arbeta med skrivstil.  

Läraren satt fortfarande och observerade. Läraren sa till eleverna ett par gånger när det blev 
mycket prat och högljutt. Eleverna vid bordet bredvid läraren var lite högljudda, läraren 
sade från sin plats till dem att sänka rösten. Efter ett tag gick läraren dit och observerade 
eleverna vid det bordet närmare. Samtidigt så hjälpte Anna en elev att hitta några papper, 
de fann inte dessa papper och Anna gav eleven en annan uppgift. Läraren fortsatte med att 
observera. Efter ett tag behövde något kopieras och läraren gick iväg för att göra detta 
samtidigt som Anna var kvar i klassrummet. Efter ett tag när eleverna hade varit stökiga 
genom högt prat och liknande ryter Anna till åt en elev och säger till på skarpen. När detta 
hände satt läraren vid en av datorerna i klassrummet. Efter ett tag tog läraren tag i en elev 
som för mig tillsynes var lugn och säger åt den att sätta igång och arbeta. Sedan ropade 
Anna ut att de skulle plocka undan och sätta sig på sin plats. Det var Anna som höll i 
avslutningen, läraren sjöng en hejdåsång tillsammans med eleverna och efter det bestämde 
Anna i vilken ordning eleverna skulle gå ut. 

Sammanfattning av observationer 

4 lektioner observerades som Anna deltog i och en av dem var hon ansvarig för. Läraren 
höll oftast i inledningen och avslutningen av lektionerna. Under lektionerna gick läraren 
och Anna runt och hjälpte eleverna på olika sätt, de gav dem direktiv för hur de skulle 
jobba, läste vad de skrivit, kom med frågor och synpunkter, däremot observerade läraren 
elevernas arbete mer än Anna. De gjorde båda två olika praktiska uppgifter som att leta 
böcker och material och vid några tillfällen var de ute ur klassrummet på olika korta och 
längre uppdrag. Eleverna kom till Anna för att få hjälp och riktlinjer i arbetet. Olika 
direktiv som behövde ges till hela klassen under lektionerna tog Anna ansvar för från och 
till. Anna hjälpte ofta eleverna vid datorerna med hur de skulle använda skrivprogrammet 
och texterna de skrev.  
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Annas intervju 
Här svaras på frågeställning nummer 2 ur Annas perspektiv.  

2. Hur är ansvarsfördelningen mellan lärare och fritidspedagog, med fokus på 
fritidspedagogen när denne närvarar vid ämnen där undervisning sker? 

Jag summerar Annas svar utifrån några övergripande frågor ur intervjun. Hela intervjun 
finns i sin helhet som en bilaga. 

Vem har huvudansvaret för klassen? 

Enligt Anna är det läraren som har huvudansvaret för klassen och för att följa upp elevernas 
utveckling, men tillsammans i arbetslaget så hjälps de åt att lägga upp en struktur i arbetet.  

Ja det är ju läraren som har huvudansvaret för vad som händer och barnets utveckling, att 

dokumentera den och se till, men vi hjälps ju gemensamt åt att lägga upp en struktur och att 

komma vidare med arbetet. (s. 34) 

Detta innebär mycket gemensamt ansvar inom arbetslaget och alla i arbetslaget kan komma 
med idéer om hur de skall arbeta, ofta så tas dessa idéer tillvara. 

Har du och läraren olika ansvarsområden? 

När Anna tillfrågas om hon och läraren har olika ansvarsområden säger hon att de har olika 
huvudansvarsområden men att de har ett gemensamt ansvar för barnen.  

Anna: Ja olika huvudansvar har vi, sen har vi ett gemensamt ansvar för barnen. Det handlar om att 

se till helheten, man ser ju saker ur olika synvinklar så att, den sociala biten kanske lite mer än min 

men samtidigt så är det sammantagna biten. 

Alex: Ni har ett gemensamt övergripande ansvar men sen… 

Anna: (Avbryter med lite höjd röst) Ah läraren har huvudansvaret för skolan så att säga, men jag 

känner ett, vi delar ju ansvaret för det är ju våra barn… (s. 35) 

Läraren och Anna bestämmer tillsammans med arbetslaget hur veckorna skall se ut, då 
bestäms t.ex. vem som får ansvara för det mer praktiska och det mer teoretiska arbetet. 
Under denna planering bestämmer arbetslaget även när klassen ska ha svenska, matematik 
och andra ämnen.  

Anna upplever det som att hon har ett mer övergripande ansvar för det praktiska. Det 
praktiska representerar t.ex. när Anna fick gå och byta en glödlampa som jag nämner i 
observationen. Anna kopplar det praktiska till det rent fysiskt konkreta som rör exempelvis 
huset. Vidare så är även Anna ansvarig för att ordna vikarier och att fördela personal vid 
liknande behov. Behovet av att ordna vikarier kan finnas alla dagar i veckan och oftast är 
det något som Anna behöver ta tag i under morgontimmarna. Det påverkar hennes närvaro i 
klassen och med andra ord också det ansvar hon kan ta i klassen under morgontimmarna. 
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Varför kom så många elever till dig för att få hjälp? 

Under observationerna kom betydligt fler elever till Anna för att få hjälp, Anna var också 
den som hjälpte eleverna vid datorerna, vidare gick Anna runt till eleverna och satte sig in i 
deras arbete och gav ledande frågor och riktlinjer för elevernas arbete. Läraren observerade 
däremot eleverna och vid ett fåtal gånger gav hon hjälp. Annas uppfattning om detta under 
intervjun var att det stämde i den situationen, men att hennes ”roll” kan se olika ut 
beroende på vad de gör.  

Anna: Inte alltid, fast barnen kommer väldigt ofta till mig, jag tror inte att de gör någon skillnad på 

det, eller ja, de gör ingen skillnad på vilken vuxen det är, upplever inte jag sen ibland så frågar de 

nog mig mer. 

Alex: Varför tror du de kommer oftare till dig och ber om hjälp? 

Anna: (Paus ett par sekunder) För att jag hjälper dem mer, ja men alltså på ett annat sätt, inte 

hjälper dem mer för läraren hjälper dem också men, de kanske får den där lilla extra, knuffen på 

traven, det lät inte bra, jag menar inte riktigt, äsch svårt att förklara.  (s. 37) 

Detta arbetssätt som beskrivits upplevde Anna som ett mer praktiskt arbetssätt och hon 
ansåg sig vara praktiskt lagd. Annas uppfattning är att många av eleverna kommer till 
henne för att få hjälp men eleverna gör inte skillnad på vilken vuxen som hjälper dem. 
Anna tror däremot att barnen upplever det som att de får en snabbare hjälp av Anna och att 
den hjälp hon ger är mer konkret, eleverna får den ”lilla knuff” som de behöver. 

Sammanfattning av Annas intervju 

Enligt Anna har läraren huvudansvaret för klassen och att följa upp elevernas utveckling. 
Arbetslaget planerar tillsammans med läraren och ger veckorna struktur. Anna har ett mer 
övergripande ansvar för den ”sociala biten” som hon själv uttrycker det och det praktiska 
arbetet med eleverna. Även det rent praktiska som rör det konkreta huset, t.ex. att byta 
glödlampor och liknande uppgifter känner sig Anna ansvarig för. Anna är ansvarig för att 
ordna vikarier på skolan vilket påverkar hennes morgontimmar i skolan då vikarier behöver 
ordnas. Det påverkar det faktiska ansvar hon kan ta under morgonlektionerna. Fler elever 
kommer till Anna för att få hjälp och vidare tar Anna ett större ansvar för att hjälpa 
eleverna vid datorerna.  

Även om läraren har huvudansvaret för eleverna kan Anna uppleva det som att hon har ett 
delat ansvar i och med att det är ”deras barn”, som hon uttrycker sig. 

Lokala arbetsplaner 
Här svaras på första delen av frågeställning 3. 

3. Vad visar de två skolornas lokala arbetsplaner (och de nationella styrdokumenten) 
om fritidspedagogernas ansvar i skolan? 

Trädskolan - Mikaels skola 

Den lokala arbetsplanen som skolan har är mycket omfattande och täcker samtliga ämnen, 
fritidshemmet och förskoleklassen. Inget skrivs dock i LAP:en om fritidspedagogens 
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ansvar i skolan. Det som tas upp i LAP:en är samverkan mellan fritidshem och skola. Det 
ska vara en nära kontakt mellan fritidshem och skola i och med att skolan också utgör en 
del av elevens fostran. Denna samverkan som nämns säger dock inget konkret om 
fritidspedagogens ansvar i skolan utan talar om en samverkan mellan fritidshem och skola.  

I ett tävlingsbidrag till Stockholms stads kvalitetsarbete från Trädskolan presenterar skolan 
de arbetslag man har på skolan. Några av personalen på fritidshemmets ingår i ett arbetslag 
som sträcker sig från förskoleklass till klass 6. Tanken med detta arbetslag är att stärka 
samverkan mellan fritidshem, förskoleklass och skola.  

I utbildningsförvaltningens årsrapport våren 2006 uppgavs att en av skolans svagheter var 
att: 

”Samverkan inom och mellan enheterna och olika verksamheter varierar men är begränsad…”  

Så samverkan på skolan är begränsad enligt Utbildningsförvaltningens inspektionsrapport. 

Växtskolan – Annas skola 

I Växtskolans LAP skrivs ingenting om fritidspedagogens ansvar i skolan och litet nämns 
om samverkan mellan fritidspedagoger och lärare. Till skillnad från Trädskolans LAP ingår 
inte samtliga ämnen i LAP:en utan istället fokuserar Växtskolans LAP på hur 
organisationen i skolan är uppbyggd, ämneskursernas mål ingår i andra dokument.  Det 
som framkommer i LAP:en om samverkan är att i årskurs 1-2 arbetar en lärare och två 
fritidspersonal i varje klass och att i årskurs 3-4 arbetar en lärare och en fritidspersonal i 
varje klass, dock tydliggörs inte hur denna samverkan ska utformas inom arbetslagen.  

I Växtskolans LAP framgår att på Växtskolan har man utbildat både lärare och 
fritidspersonal efter ett material av Herrlin och Lundberg (2003) som heter God 
läsutveckling. Det är ett material för att följa upp och se barns läsutveckling. Detta ingår i 
en satsning skolan har i svenskämnet.  

En gång i månaden träffas all personal på ”allpersonalskonferens” som skolans rektor 
håller i. Här diskuteras frågor av olika slag och olika former av information delas ut.  

Sammanfattning av de två lokala arbetsplanerna 

Inget nämns i de lokala arbetsplanerna om fritidspedagogens ansvar i skolan, men 
samverkan mellan fritidspedagoger och lärare nämns. Det framkommer att fritidspedagoger 
på de två skolorna ingår i olika arbetslag med lärare och annan personal. Hur dessa 
arbetslag skall arbeta är dock inte definierat i LAP:arna utan istället beskrivs enbart att 
samverkan ska finnas genom dessa arbetslag. På Växtskolan har man utbildat både lärare 
och fritidspedagoger i arbetsmaterialet God läsutveckling utav Herrlin och Lundberg 
(2003) som är ett sätt att se och dokumentera barns läsutveckling.  

De två LAP:arna skiljer sig något åt. Trädskolans LAP beskriver hur skolan ska arbeta 
inom samtliga ämnen. Växtskolans LAP beskriver mer på ett organisatorisk plan hur skolan 
arbetar med arbetslag och inom de olika avdelningar som skolan består av. Översikten om 
arbetssätten inom skolämnena ingår i andra dokument på Växtskolan. 
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Nationella styrdokument 
Här svaras på andra delen av frågeställning 3. 

3. Vad visar (de två skolornas lokala arbetsplaner och) de nationella styrdokumenten om 
fritidspedagogernas ansvar i skolan? 

Lpo 94 (Skolverket 2006a) 

I Lpo 94 (Skolverket 2006a) finns det inga formuleringar om vad som är fritidspedagogens 
ansvar i skolan. I Lpo 94 (Skolverket 2006a) finns det däremot riktlinjer som gäller all 
personal på skolan under de olika punkter som skriften består av. En sådan punkt är 
exempelvis punkt 2.5 (Skolverket 2006a:14), övergång och samverkan.  

I inledningen till punkt 2.5 står det att: 

”Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje 

elevs mångsidiga utveckling och lärande. /../ Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala 

mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.” (Skolverket 2006a:14) 

Det framgår i citatet att det ska finnas ett samarbete mellan skola och fritidshem och att det 
nationella mål som ligger till grund för detta samarbete är elevernas mångsidiga utveckling 
och lärande. Riktlinjerna för detta samarbete blir tydligare (Skolverket 2006a:passim) när 
man läser om de olika arbetsformer och tänkesätt som skolan skall präglas av. Skolan skall 
vara allsidig och saklig, innehålla skapande arbete, lek, fysisk aktivitet, främja lärande och 
stimulera eleverna att själva inhämta kunskap, skolan ska vidare ge rika möjligheter till 
samtal, läsning och skrivning. Skola och fritidshem har olika pedagogiska synsätt 
(Skolverket 2006a:6) och det är föreningen av dessa synsätt som kan berika eleverna. Hur 
denna förening ska se ut och hur ansvarsfördelningen ser ut i detta samarbete är inte något 
som är lika tydligt definierat i läroplanen. När det gäller exempelvis fritidspedagogens 
ansvar i samarbetet och i utvecklingen av samarbetet är det inte definierat i läroplanen. När 
det gäller lärarens ansvar står det att läraren skall: 

”utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem,” (Skolverket 2006a:14). 

Rektorn däremot har ett särskilt och övergripande ansvar för att det utvecklas 
samarbetsformer mellan skola och fritidshem, för att detta ska stödja elevernas mångsidiga 
utveckling och lärande (Skolverket 2006a:17). 

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem 

Det är nödvändigt att tala om att, som titeln säger, handlar Allmänna råd med kommentarer 
för fritidshem (Skolverket 2006b) om allmänna råd och kommentarer. Författarna anger 
själva att: 

”Allmänna råd är generella rekommendationer /../ Orden kan och bör används därför 

genomgående i de allmänna rådens formuleringar.” (Skolverket 2006b:10). 

Vidare så är skolan är obligatorisk och inte fritidshemmet, enligt regeringen (Skolverket 
2006b:5) gäller då inte Lpo 94 (Skolverket 2006a) på samma sätt fritidshemmet som 
skolan. Skolverket fick därför i uppgift att skapa vägledande riktlinjer för fritidshemmet.  

Säger då dessa riktlinjer någonting om hur fritidspedagogen skall arbeta i skolan? 
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Under rubriken samverkan med andra verksamheter (Skolverket 2006b:24ff) nämns inga 
riktlinjer för fritidspedagogens ansvar inom skolan. Däremot nämns hur fritidshemmet ska 
samverka med andra verksamheter (Skolverket 2006b:24ff) Utgångspunkten för detta 
samarbete: 

”/../bör vara att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling och 

lärande.” (Skolverket 2006b:24) 

Detta citat liknar den formulering som återfinns i Lpo 94 (Skolverket 2006a) för samarbetet 
mellan skola, fritidshem och förskoleklass (Skolverket 2006a:14). Författarna till Allmänna 
råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket 2006b:24) anger ett helhetsperspektiv 
som bästa förutsättningar i detta sammanhang. Barnet behöver en kontinuitet och ett 
sammanhang i tillvaron vilket skapas genom detta helhetsperspektiv och detta bör gynnas 
av den samverkan som skapas eller finns. 

Sammanfattning av nationella styrdokument 

Enligt denna studie finns inga tydliga svar i Lpo 94 (Skolverket 2006a) eller Allmänna råd 
med kommentarer för fritidshem (Skolverket 2006b) över vad som är fritidspedagogens 
ansvar i skolan. Det som nämns däremot är att det skall finnas en samverkan mellan 
fritidshem och skola (Skolverket 2006a:14), denna samverkan skall: 

” /../ utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.”  

Det som framgår I Lpo 94 (Skolverket 2006a:14,17) är att det är läraren som har ansvar för 
att utveckla denna samverkan och att rektorn har ett övergripande ansvar för att det 
utvecklas samarbetsformer. 

Analys av nationella styrdokument 
Här analyseras resultatet på andra delen av frågeställning 3 med fokus på Lpo 94 
(Skolverket 2006a) . 

3. Vad visar (de två skolornas lokala arbetsplaner och) de nationella styrdokumenten om 
fritidspedagogernas ansvar i skolan? 

Analysen av Lpo94 (Skolverket 2006a) är att det inte ges några nationella riktlinjer som 
skall ligga till grund för samarbetet mellan skola och fritidshem. Exempelvis under punkt 
2:5 (Skolverket 2006a:14) som handlar om övergång och samverkan nämns inte 
fritidspedagogens ansvar i denna samverkan utan enbart lärarens och rektorns ansvar.  

I Lpo 94 (Skolverket 2006a:passim) är riktlinjerna för samarbetet mellan fritidshem och 
skola inte tydligt definierade som riktlinjer för ett samarbete enligt min analys. Det är 
snarare en tolkning av läsaren. Skolan skall t.ex. vara allsidig och saklig, innehålla 
skapande arbete, lek, fysisk aktivitet, främja lärande och stimulera eleverna att själva 
inhämta kunskap, skolan ska vidare ge rika möjligheter till samtal, läsning och skrivning. 
Här kan läraren och fritidspedagogen ha olika kompetenser och starka områden, men det 
beskrivs aldrig i läroplanen som att något av dessa områden tillhör en specifik yrkesgrupp. 
Leken har t.ex. större ”utrymme” på fritidshemmet än i klassrummet och enligt läroplanen 
(Skolverket 2006a:5) så är lek och skapande arbete två väsentliga delar i det aktiva 
lärandet. Här kan exempelvis fritidspedagogen ta ansvar i klassen genom sin ”lekande” 
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pedagogik. Dock står det inte i läroplanen att fritidspedagogen har ett större ansvar, eller 
allt ansvar för leken inom samarbetet mellan fritidshem och skola utan det är en tolkning 
som man kan göra, så analysen visar att vad som är riktlinjer för detta samarbete är en 
tolkning av läroplanen där man kan finna rötter av lärarens och fritidspedagogens olika 
pedagogiska synsätt och kompetenser. När jag analyserar Lpo 94 (Skolverket 2006a) med 
fokus på samarbete mellan skola och fritidshem uppfattas det som ett kompletterande 
arbetssätt där läraren och fritidspedagogen kompletterar varandra genom sina olika 
kompetenser och pedagogiska synsätt. Rötter av detta tänkande syns i läroplanen 
(Skolverket 2006a:6).  

Avslutningsvis ser man att under de punkter som Lpo 94 (Skolverket 2006a) består av så 
finns det på 5 olika ställen riktlinjer för all personal som är verksam på skolan, dock är de 
inte givet specifikt till enbart fritidspedagoger (Skolverket 2006a:8,12,13,14, 15). Under de 
punkter som Lpo 94 (Skolverket 2006a) består av finns också på 6 olika ställen (Skolverket 
2006a:9,12,13,14,15,16) riktlinjer för hur läraren skall arbeta, ett av dessa ställen 
(Skolverket 2006a:14) är under punkten 2.5 om övergång och samverkan, där riktlinjer 
saknas för fritidspedagogens ansvarstagande. 

Stämmer observationerna, Annas intervju samt 
schemaläggningarna med vad som skrivs i 
nationella styrdokument samt lokala arbetsplaner 
om fritidspedagogens ansvar i skolan? 
Här analyseras frågeställning 4.  

4. Finns det en koherens mellan dessa dokuments formuleringar (nationella 
styrdokumenten och LAP:arna) i förhållande till intervjuerna, observationerna 
samt fritidspedagogernas schemaläggning? 

 

Att svara på denna fråga visar sig vara problematisk. Detta pga. att det inte finns några 
riktlinjer för fritidspedagogernas ansvar i skolan i några av dokumenten att jämföra med 
gentemot mina observationer eller min intervju. Däremot ska det finnas en samverkan 
mellan fritidshem och skola enligt Lpo 94 (Skolverket 2006a:14) och Lap:arna innehåller 
formuleringar som rör samverkan och huruvida samverkan är organiserad på skolorna. De 
formuleringar som finns beskriver på ett organisatoriskt plan hur samverkan ser ut genom 
att beskriva hur arbetslagen är sammansatta. LAP:arna ger dock inga riktlinjer för hur 
samverkan ska se ut i klassrummet eller i det vardagliga skolarbetet. Det gör att 
utvärderingen av intervjuernas, observationernas samt schemaläggningens koherens 
gentemot dokumentens formuleringar omöjliggörs, eftersom det inte går att jämföra med 
några riktlinjer. Dock kan man säga att de två skolorna följer LAP:arnas och Lpo 94:as 
(Skolverket 2006a) formuleringar om samverkan mellan fritidshem och skola i och med att 
samverkan finns på skolorna mellan fritidspedagoger och lärare i olika arbetslag. Utifrån 
Annas och Mikaels schemaläggning, med observationerna och den intervju som har 
genomförts inom denna uppsats har denna samverkan åskådliggjorts. I Allmänna råd med 
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kommentarer för fritidshem (Skolverket 2006b:24) står det att samverkan för 
fritidspedagogen bör ha sin utgångspunkt i:  

”/../att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling och lärande.” 

Dock är denna skrift inte något annat än allmänna råd med formuleringar som bör och kan, 
men de ger råd om hur fritidspedagogen skall samverka.  
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Diskussion 
Syftet med studien är att genom en metodtriangulering undersöka vad som är 
fritidspedagogens ansvar i skolan. 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur är de två fritidspedagogerna schemalagda under skoltid? 
2. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan lärarna och fritidspedagogerna, med 

fokus på fritidspedagogerna när dessa närvarar vid ämnen där undervisning 
sker? 

3. Vad visar de två skolornas lokala arbetsplaner och de nationella styrdokumenten 
om fritidspedagogernas ansvar i skolan? 

4. Finns det en koherens mellan dessa dokuments formuleringar i förhållande till 
intervjuerna, observationerna samt fritidspedagogernas schemaläggning? 

 

Det är intressant att se Lpo 94:as (Skolverket 2006a) intention om samverkan mellan 
fritidshem och skola i ljuset av vad Calander (1999) i sin avhandling kommer fram till. 
Calanders (1999:Abstract) resultat visar på att den samverkan som äger rum mellan lärare 
och fritidspedagoger oftast resulterar i att fritidspedagogen blir en hjälplärare eller en 
assistent åt läraren. Det är inte ofta som den pedagogiska kompetens en fritidspedagog 
besitter kommer till användning i skolan eller i det interprofessionella arbetslaget. Calander 
(1999:202) anser att det intressanta i hans avhandling är att analysera de slutsatser som dras 
i hans avhandling, mer än att bara konstatera de resultat som han har fått. När jag då 
använder Foucaults (Hörnqvist 1996) maktbegrepp för att ytterligare kasta ljus på det 
resultat som framkommer i Calanders (1999) avhandling ser jag tydligt lärarens 
maktövertag i samspelet mellan fritidspedagog och lärare. Fritidspedagogen underordnas 
läraren i och med att det är läraren som sätter spelreglerna för samarbetet. 
Fritidspedagogens uppgift blir att hjälpa läraren, här visar sig en tydlig maktstruktur där 
läraren har större makt än fritidspedagogen i samverkan mellan skola och fritidshem.  

Dock är Calanders (1999) fältstudie begränsad till två skolor och kan således inte ge en 
heltäckande bild av hur samarbetet mellan fritidshem och skola ser ut i Sverige. Dock är 
det en upplevd verklighet som jag tror stämmer in på flera andra skolor. Jag tror att en av 
anledningarna till att samarbetet mellan skola och fritidshem ger de resultat som Calander 
(1999) får fram, är att riktlinjerna för detta samarbete i de nationella styrdokumenten är så 
otydligt formulerade. Riktlinjerna är snarare en tolkningsfråga som jag tidigare nämnt i 
analysen av de nationella styrdokumenten. När något kan tolkas så otydligt som i detta fall 
blir resultaten olika från skola till skola. En annan bidragande faktor till att samarbetet kan 
leda till att fritidspedagogen blir en hjälplärare och därmed även det ojämna 
styrkeförhållandet är att det är lärarens och rektorns ansvar att utveckla samarbetet med 
fritidshemmet och inte fritidspedagogens enligt läroplanen (Skolverket 2006a:14, 17). Att 
läraren får detta ansvar sätter läraren i en maktposition när det gäller att utveckla 
samarbetet och ger läraren tolkningsföreträde för hur detta samarbete ska utvecklas. Jag 
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tror att detta resulterar i att fritidspedagogen blir en hjälplärare och att den pedagogiska 
kompetens fritidspedagogen besitter inte används fullt ut. 

Vidare finner jag det även intressant att skolornas lokala arbetsplaner (LAP:ar) inte säger 
något om fritidspedagogens ansvar i skolan, likt Lpo 94 (Skolverket 2006a) och Allmänna 
råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket 2006b). Det gör att fritidpedagogens 
samverkan med skolan, och sålunda i många fall, en stor del av fritidspedagogens tid ligger 
i någon annans händer att planera och styra upp, enligt Lpo 94 (Skolverket 2006a) är det 
läraren och rektorn (Skolverket 2006a:14,17). I Mikaels och Annas fall är det ca 50 % av 
deras totala anställningstid som är under skoltid och i samverkan med skolan. Anna och 
Mikael är inte nödvändigtvis i klassrummet utan kan även ha andra arbetsuppgifter, som 
exempelvis rastvakt i Mikaels fall.  

Jag vill påstå att för denna tid så finns inte några riktlinjer att följa som fritidspedagog. Lpo 
94 (Skolverket 2006a) nämner inte hur samverkan ska se ut utan enbart att den ska existera. 
Dessutom bestäms denna samverkan av rektor och lärare (Skolverket 2006a:14,17). Dock 
vill jag förtydliga att jag inte menar att Mikael och Anna inte har fått möjlighet att påverka 
sina arbetsuppgifter och sin arbetstid. Det jag påstår är att samverkan som äger rum mellan 
dessa fritidspedagoger och skolorna inte har några andra riktlinjer att följa, mer än att det 
ska existera en samverkan mellan skola och fritidshem och att det ska gynna elevernas 
mångsidiga utveckling och lärande (Skolverket 2006a:14). Hur dessa fritidspedagogers 
samverkan med skolan har planerats och sedan schemalagts har inte varit ett 
undersökningsområde i denna uppsats, så jag vet inte hur deras schemaläggning har 
planerats på skolorna och i vilken grad de själva har bestämt sina arbetsuppgifter under 
skoltid. 

Hörnqvist (1996:37) skriver som jag tidigare nämnt i det teoretiska perspektivet: 

”Att den dominerande parten aktivt bevakar sina privilegier kan man lugnt utgå från, men är det lika 

säkert att den underlägsna parten väljer att aktivt kämpa emot? /../ På grund av en resignation eller 

av ren bekvämlighet kan människor som befinner sig i underläge villkorslöst infoga sig i ett bestämt 

styrkeförhållande…” 

Min tolkning av de nationella styrdokumenten och LAP:arna, i ljuset utav ovanstående citat 
är då att makten att schemalägga fritidspedagogens arbetstid i skolan tas, eller ges från 
fritidspedagogen till någon annan. Detta till följd av att fritidspedagogen inte kan hävda sitt 
ansvar i skolan, eftersom några sådana riktlinjer inte finns för fritidspedagogens ansvar. 
Samtidigt ser jag en annan tolkning av citatet och det är att fritidspedagoger inte ”kämpar 
emot”, utan finner sig i att arbeta i skolan utan riktlinjer och möjlighet till påverkan av sin 
egen yrkesroll. Det kan finnas många anledningar till denna resignation, som till exempel 
bekvämlighet, konflikträdsla och brist på kunskap om vad i fritidspedagogskompetensen 
som kan användas i skolan. Hansen (2000:140ff) anger i detta sammanhang förslag till två 
olika kompetenser som fritidspedagogen kan använda i skolan; att arbeta med barns sociala 
kompetens och att arbeta med barns lärande i praktiska och konkreta sammanhang med 
utgångspunkt i det erfarenhetsbaserade lärandet.  

Hansen (1999:357) skriver vidare att vi inte tillräckligt har problematiserat 
fritidspedagogens inträde i skolan. B.la. syftar Hansen (1999:356ff) på den dubbla roll 
fritidspedagogen har som verksam i både skola och fritidshem. Den dubbla yrkesrollens 
ena sida är när fritidspedagogen är aktiv i skolan och där anser jag att LAP:arna och de 
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nationella styrdokumenten är otydliga, de är otydliga över fritidspedagogens ansvar i 
klassen och fritidspedagogens ansvar i samverkan mellan skola och fritidshem.  

Jag finner det intressant att det nästan är jämvikt mellan skoltid och fritidstid för de två 
fritidspedagogerna i deras schemaläggning. Det betyder att de i stort sett gör något lika 
mycket mätt i tid, i jämförelse med att vara på fritidshemmet och med den planering som 
hör till. Jag tar Anna som exempel, hon arbetar ca 8 timmar vardera med administration 
och i klass, sammanlagt 16 timmar i veckan. Hennes tid på fritids är sammanlagt 19,8 
timmar i veckan. Det är bara 4 timmar mer än tiden för administration tillsammans med 
tiden i klassen och då ingår inte all skoltid.  

Det innebär att mätt i tid är Annas största arbetsuppgifter att vara på fritidshemmet, att vara 
i klass och att arbeta administrativt. Av dessa arbetsuppgifter anser jag att det endast finns 
tydliga riktlinjer för henne som fritidspedagog gällande arbetstiden i fritidshemmet.  

Med tanke på de få riktlinjer som finns för fritidspedagogen i skolan blir det vidare svårt att 
avgöra om ens arbetsuppgifter egentligen ryms inom den egna professionen. När 
exempelvis Mikael arbetar som rastvakt är det svårt att avgöra om arbetsuppgiften ryms 
inom hans yrkesprofession. Det finns inga riktlinjer att utgå ifrån och bedöma. Däremot ser 
jag att Mikael som rastvakt har en möjlighet att agera med eleverna, se deras sociala 
samspel och arbeta med deras sociala kompetens då exempelvis konflikter uppstår. Detta är 
kompetenser som jag anser att en fritidspedagog ska ha som sina ”verktyg”. Även andra 
fritidspedagoger anser detta vara en del av sin kompetens (Hippinen, 2000 och Hjerling & 
Ringaby, 2000). Mikael får då möjlighet att praktisera sin yrkeskompetens som 
fritidspedagog när han är rastvakt enligt mig. 

De få riktlinjer som finns för fritidspedagoger som är verksamma i skolan ger å andra sidan 
en stor frihet att utforma arbetsuppgifterna för fritidspedagogen. Dock är en nackdel att det 
är läraren och rektorn som har det övergripande ansvaret för denna samverkan mellan 
fritidshem och skola med rektorn som övergripande ansvarig (Skolverket 2006a:14,17). 
Detta leder till ett ojämnt styrkeförhållande mellan fritidspedagog, lärare och rektor, vilket 
fråntar fritidspedagogen allt ansvar för utvecklingen av samarbetet mellan fritidshem och 
skola, åtminstone rent formellt. Hur olika skolor sedan samverkar mellan fritidshem och 
skola behöver inte innehålla detta skeva styrkeförhållande mellan yrkesrollerna. Makt 
beskrevs i det teoretiska perspektivet som en relation mellan människor (Ibid, s. 28ff), i 
vidare bemärkelse som ett styrkeförhållande mellan två människor eller två olika grupper. 
Om man då ser denna brist av riktlinjer i ljuset av Foucault (Hörnqvist 1996) blir det tydligt 
att maktbalansen mellan lärare, rektor och fritidspedagog blir mycket ogynnande för 
fritidspedagogen som vidare får svårigheter att själv utforma sitt ansvarstagande i 
samverkan med skolan. För att ytterligare anknyta till det teoretiska perspektivet, enligt 
Foucault (Ibid:30ff) måste makten uppfattas som dynamisk, makten är inte någons 
egenskap eller egendom utan ändras från tid till tid. Vidare så sönderfaller makten i många 
olika och överkorsande men samtidigt strikt asymmetriska relationer. Makten är i omlopp, 
sätts på spel och är aldrig enbart på en sida, en maktrelation är aldrig något som är passivt 
eller latent. Med andra ord, de styrkeförhållanden som råder kan förändras. En förhoppning 
jag då får genom min uppsats är att fler riktlinjer för fritidspedagoger i skolan ska ge 
fritidspedagoger mer myndighet och makt att själva påverka sitt val av ansvar i skolan, 
vilket skulle ändra på det skeva styrkeförhållandet. Denna myndighet blir mer formell och 
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gällande då dessa riktlinjer finns nedskrivna och på något sätt ges gällande makt. Då kan 
fritidspedagoger hävda sig på ett nytt sätt om det ansvar de har och det ansvar de ska ta i 
skolan.  

Slutsatser 
Enligt denna studie finns inga tydliga svar i Lpo 94 (Skolverket 2006a), Allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem (Skolverket 2006b) och LAP:arna över vad som är 
fritidspedagogens ansvar i skolan. Det som däremot nämns i de nationella styrdokumenten 
och LAP:arna är att det skall finnas en samverkan mellan fritidshem och skola. Enligt Lpo 
94 (Skolverket 2006a:14) skall denna samverkan: 

” /../ utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive 
verksamhet.”  

De formuleringar som finns i de lokala arbetsplanerna beskriver på ett organisatoriskt plan 
hur samverkan ser ut, genom att beskriva hur arbetslagen är sammansatta. LAP:arna ger 
dock inga riktlinjer för hur samverkan ska se ut i klassrummet eller i det vardagliga 
skolarbetet. Det gör att utvärderingen av intervjuernas, observationernas samt 
schemaläggningens koherens gentemot dokumentens formuleringar omöjliggörs, eftersom 
att det inte går att jämföra med några riktlinjer. Dock kan man säga att de två skolorna 
följer LAP:arna och Lpo 94:as (Skolverket 2006a) formuleringar om samverkan mellan 
fritidshem och skola i och med att samverkan finns på skolorna mellan fritidspedagoger 
och lärare i olika arbetslag.  

Det som framgår i Lpo 94 (Skolverket 2006a) är att det är läraren som har ansvar för att 
utveckla samverkan (Skolverket 2006a:14) mellan fritidshem och skola. Vidare har rektorn 
ett övergripande ansvar för att det utvecklas samarbetsformer mellan skola och fritidshem 
(Skolverket 2006a:17). Fritidspedagogen har med andra ord inget formellt ansvar för att 
utveckla något samarbete med skolan utan det ansvaret ligger på läraren och rektorn.  

När det gäller Annas och Mikaels schemaläggning visar det sig att Mikael är schemalagd 
21,6 timmar i veckan under skoltid av sina sammanlagda 40 timmar i veckan. Anna är 
schemalagd 20,2 timmar i veckan under skoltid av sina sammanlagda 40 timmar i veckan. 
Största delen av skoltiden är Mikael rastvakt, och största delen av skoltiden jobbar Anna 
administrativt, dock jobbar även Mikael administrativt. När man jämför skoltiden mot 
fritidstiden för de två fritidspedagogerna märks att en stor jämvikt råder.  

I intervjun med Anna anser hon att läraren har huvudansvaret för klassen och att följa upp 
elevernas utveckling. Vidare framkommer att arbetslaget planerar tillsammans med läraren 
och ger veckorna struktur. Anna har ett större ansvar för den ”sociala biten” som hon själv 
uttrycker det och det praktiska arbetet med eleverna. Även om läraren har huvudansvaret 
för eleverna kan Anna uppleva det som att hon har ett delat ansvar i och med att det är 
”deras barn”. 
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Betydelse 
Arbetet med denna uppsats har varit mycket intressant. De slutsatser som har dragits i 
uppsatsen om bristen på riktlinjer för fritidspedagoger verksamma i skolan upplevs som 
relevanta för mig då jag utbildar mig till fritidspedagog och vidare även vill arbeta inom 
skola. Frånvaron av riktlinjer för fritidspedagoger som är verksamma i skolan är något som 
är av vikt att problematisera och diskutera. Frånvaron av riktlinjer behöver diskuteras 
eftersom det gör att en stor del av många fritidspedagogers arbetstid inte har några 
riktlinjer. Jag tror vidare att om man vill höja statusen på fritidspedagogsyrket behövs en 
tydlig definition över vad som är fritidspedagogens ansvar i skolan. Detta arbete menar jag 
då visar på frånvaron av dessa riktlinjer. Då har även Calanders (1999) undersökning 
betydelse i och med att den visar på att fritidspedagogen ofta blir en hjälplärare. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Jag har fått avgränsa min forskning till två personer, och det hade varit intressant att 
genomföra uppsatsen i större skala med flera fritidspedagoger. Dock rymdes detta inte 
inom den tid som fanns tillgänglig för uppsatsen. 
Med tanke på att jag själv utbildar mig till fritidspedagog så har det präglat mitt val av 
forskningsområde. I och med att jag forskar kring någonting som rör min blivande 
yrkesroll är frågan hur objektiv det varit möjligt för mig att vara under arbetets gång. 
Arbetet med uppsatsen har bestått av många val och sorteringar av vad som ska tas med i 
uppsatsen och inte. Det är möjligt att någon hade gjort andra val än vad jag har gjort i 
arbetet med uppsatsen, men jag har strävat efter att vara objektiv. 

Nya frågor 
Ofta väcker ställda frågor nya frågor i sin tur och i detta arbete har nya frågor väckts. 

Något som jag frågar mig är vad det betyder för fritidspedagogerna att det är en så jämn 
balans mellan skoltid och fritidstid? Är man verkligen enbart en fritidspedagog när bara 
hälften av tiden är i anknytning till fritidshemmet? 

En annan fråga är om fritidspedagoger ska ha något ansvar i skolan? Om de ska ha ansvar 
så väcks en annan fråga. Behöver Skolverket utveckla riktlinjer för fritidspedagoger 
verksamma i skolan? Skall dessa riktlinjer vidare ha formuleringar som skall eller bör? 
Fritidspedagoger bör fråga sig vilken styrning en sådan skrift verkligen skulle få och om en 
sådan styrning skulle vara önskvärd. 

En vidare fråga är, hur kommer det sig, trots läroplanens intention om ett samarbete mellan 
skola och fritidshem där de olika pedagogiska synsätten ska mötas och komplettera 
varandra, att Calanders (1999) avhandling visar på att resultatet oftast inte blir enligt 
intentionen i läroplanen? Istället blir resultatet oftast att fritidspedagogen snarare blir en 
hjälplärare. 

Med andra ord frågar jag mig även om fritidspedagogernas alla arbetsuppgifter i skolan 
ryms inom deras yrkesprofession? Kan det vara så att fritidspedagogens ansvar i skolan inte 
tillräckligt har problematiserats? 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Annas intervju 
Transkription av Annas intervju 

Samtliga namn som nämns har blivit fingerade för att skydda anonymiteten av skolan och 
personalen son nämns. 

Alex: Okej, nu ska jag alltså intervjua Anna som arbetar på Nackaskolan och jag väljer att  

använda det fingerade namnet Anna. 

Alex: Okej, första frågan är, vad är det du planerar tillsammans med läraren i klass 2? 

Anna: Vi planerar veckan tillsammans, och då planerar vi olika temaarbeten, som vi gör 
och hur vi ska gå vidare och lite grann vem som gör vad, vem som gör det praktiska och 
vem som gör det mer teoretiska, och då deltar de andra i arbetslaget också, vi är ju fyra så 
att vi fördelar arbetet mellan alla, och sen litegrann, vi planerar ju vilka lektioner vi ska ha 
när, med matte och svenska och bild och utflykt. 

Alex: Just det för det är ju timplanelöst. 

Anna: Ja. 

Alex: Okej, så det är ju lite samma fråga, men vad planerar arbetslaget tillsammans med 
läraren då i klassen? 

Anna: Ja det är ju hur själva arbetslaget ska se ut, eller hur arbetet ska se ut. Jag kan ju ge 
ett exempel. Vi har ju jobbat med Nacka runt som tema, och då har vi ju planerat in vilka 
saker vi ska jobba med mer detaljerat. Vi har varit ute och tittat på olika saker, vi har 
planerat när vi ska gå med vem. Sen har vi gjort en modell tillsammans, och då har vi 
planerat vilka barn som ska göra vilka saker och med vem dem ska göra det och tid och 
plats och så vidare. 

Alex: Okej, hur är ansvarsfördelningen mellan dig och läraren i ämnen där undervisning 
sker, t.ex. svenska och matte? 

Anna: Ja det är ju läraren som har huvudansvaret för vad som händer och barnets 
utveckling, att dokumentera den och se till, men vi hjälps ju gemensamt åt att lägga upp en 
struktur och att komma vidare med arbetet. Mycket gemensamt ansvar och man kommer 
med idéer själv som tycker kan vi inte prova det här och då gör vi oftast det, och sen det vi 
tycker är viktigt det är att man som vuxen också gör det som man är bra på för då blir det 
oftast bäst. 

Alex: Har du några saker du själv tycker du är bra på då och kanske som är relevanta för 
dem här ämnena, du känner att de… 

Anna: (Avbryter) Ah jag är bra på språklek, och det är någonting som jag också har, en 
gång i veckan, med barnen, det är jag bra på, och sen är det jag som är bäst på att arbeta 
med datorerna så det är oftast jag som hjälper barnen med det. 

Alex: Mmm, det har jag märkt när jag varit och observerat också. 
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Alex: Lite på samma tema då, upplever du att du har någon kompetens som du själv inte 
anser används i klassrummet, alltså nån kompetens som är relevant till de arbete… 

Anna: (Avbryter) Nej det tycker jag inte, jag tycker att det är någonting vi är bra på ta 
tillvara det man är bra på man får göra det och det är helt ok. 

Alex: Okej. Kan man säga att du och läraren har olika ansvarsområden? 

Anna: Ja olika huvudansvar har vi, sen har vi ett gemensamt ansvar för barnen. Det handlar 
om att se till helheten, man ser ju saker ur olika synvinklar så att, den sociala biten kanske 
lite mer än min men samtidigt så är det sammantagna biten. 

Alex: Ni har ett gemensamt övergripande ansvar men sen… 

Anna: (Avbryter med lite höjd röst) Ah läraren har huvudansvaret för skolan så att säga, 
men jag känner ett, vi delar ju ansvaret för det är ju våra barn. Och… 

Alex (Avbryter) Vad bra, då förstår jag.  

Alex: Okej, hur tycker du att en god samverkan ser ut mellan lärare och fritidspedagog? 

Anna: En sån som vi har (skrattar) 

Alex: Beskriv den lite mera 

Anna: Nämen jag tycker det handlar om ett givande och tagande där man är lika viktiga 
som personer, att man inte som lärare kanske tycker att det är man själv som ska bestämma 
och så pekar man med hela handen och så talar man om att, så här ska det vara för det vet 
jag utan att man, ja man kommer överens tillsammans om att det här gör vi och planerar 
upp det på ett bra sätt. 

Alex: Okej. 

Anna: Det där kommer du att få klippa (skrattar), nej men när man är delaktig och kommer 
överens om ett bra arbetssätt och det ser olika ut beroende, ja vid olika tidpunkter och 
vilken klass man har och… 

Alex: (fyller i) och det kanske inte ser likadant ut på alla skolor? 

Anna: Nej definitivt inte. Det tror inte jag, jag tror att alla måste hitta sin egna form, för vad 
som fungerar bra. 

Alex: Okej. En annan fråga är, har du och läraren det här har du nämnt, men har du och 
läraren samma övergripande ansvar för klassen? 

Anna: (bestämt) Nej, läraren har huvudansvaret för klassen. 

Alex: Okej. De två dagar som jag observerat, tycker du att de liknar, så att säga två normala 
arbetsdagar i klassen när jag observerat? 

Anna: Delvis, i det skeendet vi är nu gör det ju det. Men, inte alltid. 

Alex: Vill du utveckla? 

Anna: Vi jobbar ju på ett litet annat sätt annars, just nu håller de ju på med den här 
tidningen, och i andra fall kanske vi jobbar lite mer i halvklass och det har du inte hunnit 
se. 

Alex: Och det är en skillnad på när ni arbetar i halvklass och när ni jobbar i helklass? 
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Anna: Aa. 

Alex: Vill du beskriva den skillnaden? 

Anna: Men när man jobbar i helklass då blir det ju mera att man går runt här och gör vissa 
saker och när vi jobbar i helklass då har vi kanske ena gruppen bild och andra gruppen har, 
men kanske svenska eller matte, vi kanske gör klockor med ena gruppen, och gör mer 
bildmässigt, att man gör en klocka helt enkelt och så går man igenom grupp, klockan är 
kvart över och halv och så vidare, medan man i andra gruppen då kanske jobbar mer 
teoretiskt med det här, på ett annat sätt då. 

Alex: Jag förstår hur du menar, man kan lixom dela upp det man jobbar på ett annat sätt i 
och med att man kan ta mindre barn. 

Anna: Nu har vi ju förmånen att vara fyra i våran grupp också så man är två vuxna på varje 
grupp då, och beroende på hur vi väljer att planera så använder vi ju det här, vissa veckor 
så kanske man då jobbar mer i helklass, och andra veckor så är det mycket mer halvklass, 
så att, ja delvis, har du sett. 

Alex: Jag tänker på en annan fråga, det är i, och med att jag ser på ansvarsfördelningen, kan 
man säga att det är någon av er som har mer ansvar för det praktiska t.ex, förstår du hur jag 
menar? 

Anna: Ah, för bild t.ex.? 

Alex: Ah för bild eller om man ska fixa någonting som när lampan gick sönder i 
klassrummet... 

Anna: (Avbryter) Ja men då är det ju jag. 

Alex: Eller, för det finns ju, det är ju bara ett exempel men, känner du att du har mer ansvar 
för dem , sånna praktiska grejer som kanske inte rör själva... 

Anna: (Avbryter) Rent praktiskt fysiska saker som rör vårat hus, ja, sen är det ju så att jag 
också är ansvarig för och fördela folk ibland när det handlar om vikarier och så, det ingår i 
mina arbetsuppgifter, det är klart att det tar lite tid också, och det ligger ju inte alltid på 
torsdagar och fredagar utan det sker ju kontinuerligt på morgnarna. Men annars så fördelar 
vi det, jag menar vissa saker är läraren väldigt duktig på när det gäller det praktiska också 
då kan jag ta det teoretiska om vi kommer överens om det. 

Alex: Nått jag tycker är intressant som jag sett då när jag har varit ute dem här två dagarna 
och observerat det är att jag upplever ändå att ni är lika i, era ansvar alltså ni tar bägge två 
tar ett ansvar men nu har det varit sånna situationer då också att jag har observerat 
temaarbete vilket betyder att det är ju inte så att någon står framme vid en tavla utan det har 
varit att barnen arbetar och ni är där för barnen ni har varit med handledare, men ändå har 
det varit intressant att se att ni ändå väldigt likt arbetar men det jag tycker jag har sett 
skillnaden mellan er två det var faktiskt att du var mer inne i vad barnen gjorde och hjälpte, 
du gav dem riktlinjer, du hjälpte dem vid datorerna gick runt, jag upplevde det som att 
läraren faktiskt mer observerade vad barnen gjorde stod och läste på vad de gjorde och gick 
runt och kollade hade mera en övergripande koll och du var mer inne i det konkret barnen 
kom till dig när de behövde ha hjälp med någonting och undrade, hur ställer du dig till det, 
hur jag beskriver det, tycker du att du stämmer in... 
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Anna: (Avbryter) I den situationen stämde det in, det tycker jag helt klart, men det kan ju 
också se lite olika ut beroende på vad vi gör, men jag är ganska praktisk av mig också så 
att, det är viktigt att de får den där lilla knuffen vidare också, att man inte fastnar, i vissa 
lägen kan jag ju också säga att nej nu måste du tänka själv, men det stämmer nog. 

Alex: Brukar det se ut så vanligtvis när ni arbetar i klass att barnen kommer mer till dig för 
att få hjälp och att du kanske är mer handgripligt inne i lixom, hur ska man säga, hjälper 
dem med idéer och riktlinjer, hur dem ska arbeta? 

Anna: Inte alltid, fast barnen kommer väldigt ofta till mig, jag tror inte att de gör någon 
skillnad på det, eller ja, de gör ingen skillnad på vilken vuxen det är, upplever inte jag sen 
ibland så frågar de nog mig mer. 

Alex: Varför tror du de kommer oftare till dig och ber om hjälp? 

Anna: (Paus ett par sekunder) För att jag hjälper dem mer,  ja men alltså på ett annat sätt, 
inte hjälper dem mer för läraren hjälper dem också men,  de kanske får den där lilla extra, 
knuffen på traven, det lät inte bra, jag menar inte riktigt, ärsch svårt att förklara.  

Alex: Jag pausar  

Anna: Ah 

(Pausar bandet och vi pratar sins emellan) 

(Startar upp igen) 

Alex: Okej, vi tar frågan på samma sätt igen hur var det du uttryckte dig? 

Anna: Jo jag tror att barnen upplever ibland att de får en snabbare hjälp av mig än av 
läraren, att jag blir mer konkret, kanske, att man får knuffen vidare och att jag kanske 
svarar lite fortare, och kan gå vidare till nästa. 


