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Abstract 

I have explored how I, in my role as a recreational activites teacher can act in my team of 

colleagues in a way that enhances students' ability to develop their abilities. Through my three 

dilemma portrayals, I have been able to identify three areas that are of great importance to my 

sense of what the dilemma derives from. Through the hermeneutical method of writing, I now 

can see that this problem is not only isolated to art as a subject, which I assumed at first, but it 

can be generalized to other subjects and learning situations. Based on the fact that the core of 

the dilemma lies in the inability of the team to collaborate and understand each other's tasks. 

The key to the good cooperation lies in how we communicate. Particularly in the sense in 

which we as colleagues stand against each other instead of together, towards the goal of 

creating the best conditions for students to achieve their learning goals. In conclusion, I see 

that we need to take responsibility for our way of fulfilling our professional mission. I can do 

so through good cooperation with my colleagues through dialogical conversations. That to 

make sure we are equals when coming to our proffessional understanding of our mission 

creating the best platform for students learning. Our joint mission needs to be clarified. In 

order for me to be a good driving force in the work team, I should act based on the 

understanding that we come from different backgrounds that are reflected in our way of 

cooperating.  

Keywords: Dilemma, recreational activities center, collaboration in teams, arts, discourse 

ethics, dialogue competence, leadership 
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Sammanfattning  

Jag har utforskat hur jag i min roll som lärare i fritidshem kan agera i mitt arbetslag på ett sätt 

som stärker elevernas möjligheter att utveckla sina förmågor. Genom mina tre 

dilemmagestaltningar har jag kunnat identifiera tre områden som har stor betydelse för min 

känsla för vad dilemmat härrör ur. Genom den hermeneutiska arbetsmetod essäskrivandet har 

kan jag nu se att detta problem inte är isolerat till bildämnet som jag tog min utgångspunkt 

från utan det kan generaliseras till andra ämnen och lärandesituationer. Det utifrån att kärnan i 

dilemmat ligger i arbetslagets oförmåga att samarbeta och förstå varandras uppgifter. Särskilt 

i avseendet där vi som kollegor ställer oss mot varandra istället för att jobba med varandra 

mot målet att skapa bästa förutsättningar för eleverna att uppnå sina kunskapsmål. 

Sammanfattningsvis ser jag att det handlar om att vi behöver ta ansvar för vårt sätt att 

uppfylla vårt professionella uppdrag. Det kan jag göra genom ett gott samarbete med mina 

kollegor genom dialogiska samtal i våra planeringstillfällen. Det gör vi genom att säkerställa 

att vi är jämlikar i vårt professionella uppdrag i att forma den bästa plattformen för eleverna 

att lära. Vårt gemensamma uppdrag behöver förtydligas. För att jag ska kunna vara en bra 

drivande kraft i arbetslaget bör jag agera utifrån förståelsen att vi kommer från olika 

bakgrunder som speglas i vårt sätt att samarbeta.  

Nyckelord: Dilemma, fritidshem, samarbete i arbetslag, bildämnet, diskursetik, 

dialogkompetens, ledarskap. 
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Dilemmagestaltning i tre delar 

Arbetslaget 

— Och då kan ni på fritids jobba vidare med det efter skolan. 

Stämningen vid bordet ändras ögonblickligen. Från att ha varit några små diskussioner runt 

bordet blir det totalt tyst. Det blir spänt. Jag tänker, nu är vi där igen. Runt bordet på 

avdelningen sitter vi, hela personalstyrkan för årkurs tre, vi är 7 personer. Jag söker 

ögonkontakt med mina fritidskollegor varav flera tittar ner i sina kalendrar. Kommer jag att 

vara ensam i det här igen tänker jag. Vi på fritids har pratat om det här flera gånger, vi är 

enade, vi önskar mer och fler mötespunkter mellan skola och fritids. Men vi känner oss 

utnyttjade och vill inte längre vänta in skolan, inte bara ta emot aktivitetsförslag ifrån skolan 

när det passar de. Ska jag nu låta det bara vara eller ska jag riskera den goda stämningen 

genom att argumentera emot. Jag bereder mig på strid och säger: 

— Ja, till viss del kan vi ta in det i det skapande arbetet men vi har redan ett tema som vi 

arbetar med just nu. 

— Jaja, de leker ju mest så det kan dom väl göra också, säger klassläraren. 

Jag vill hålla fast vid att det är en bilduppgift hon just försökt att lämna över och fortsätter 

därför med att kommentera. 

— De elever som jag bedömer har svårast med bilduppgiften är inte här särskilt länge på 

fritids, flera av dom går tidigt iväg på sina träningar. 

—  Ja, men då får de väl göra det någon annan dag, säger klassläraren som nu är märkbart 

irriterad och far med blicken mellan oss för att få medhåll.  

Ingen vill hålla med någon av oss två som leder samtalet utan låter oss två argumentera 

vidare. Jag vet att mina fritidskollegor håller med mig, den andra klassläraren har jag svårt att 

placera. Han är både relativt ny i vårt arbetslag och på vår skola.  

— De dagar vi har möjlighet att ha estetiskt arbete med god personalnärvaro och kvalitet 

är de dagar som dom går på sin träning direkt efter mellanmålet, förtydligar jag.   

— Men, det kan ni väl ändra bara, försöker klassläraren. 

— Inte helt enkelt faktiskt eftersom våra lokaler är planerade för att kunna utnyttjas av 

alla våra avdelningar så just nu är det inte möjligt. 
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Jag vet att för att kunna använda oss av idrottshallen, utflyktsmaterial och annat så blir det 

stora organisatoriska förändringar som många andra blir inblandade i. Det kommer med stor 

sannolikhet beröra många andra vad gäller tid och planering för att vi ska ändra något i vår 

verksamhet och jag känner det som viktigt att stå på mig och inte bara ge med mig och säga 

att vi löser det. Vårt fritidshem behöver få lugn i att kunna arbeta utifrån den planering som är 

satt för terminen. Ändringar i utnyttjandet av våra lokaler ger sådana ringar på vattnet att jag 

är ovillig att låta min personalkategori ge vika i denna fråga. Samtidigt finns mina tankar om 

elevens bästa, att komplettera skolan och min och mina kollegors önskan om mer samarbete 

med skolans teman. 

— Jaha, varför ska det vara så svårt. Det har alltid gått att fixa förut. Det är ju bara lite 

extra stöttning i bild för några elever. Du är ju inte bara fritids du är ju bildlärare 

också, så du kan väl fixa det, lägger hon till. 

Åh nej, nu kommer hon dragande med det också tänker jag. Hur kan min legitimation i 

bildämnet helt plötsligt ligga mig till last. Varför läggs bilden in på fritids-tid, det är ju ett 

skolämne? Hur har det gått att fixa förut? Vad menar hon, försöker hon ge mig skuldkänslor 

och få mig att verka omöjlig? Tankarna far omkring i min hjärna och jag försöker hålla mig 

lugn och skarp i sinnet. Jag är mån om att skolan visar bildämnet och estetämnen den respekt 

det förtjänar, som vilket annat ämne som helst. För mig är hela det här agerandet en 

uppvisning i hur betydelselös bild är som ämne i skolan. Det är något som kan göras sen, eller 

kanske aldrig. Jag har precis berättat att flera elever går hem och vi inte har möjlighet att 

stötta de eleverna. Det gör mig förbannad men mest frustrerad eftersom jag vill stötta 

eleverna. Men jag upplever att den tid som läraren säger att vi har, för mig i verkligheten inte 

finns. Och jag gör mig omöjlig genom att inte lämna lösningar på hennes önskemål, det känns 

inte bra. Vi på fritids, vi fixar ju allt. Jag vill inte vara den som säger nej. Men jag vet också 

att jag behöver stå på mig. För jag vill visa på att själva undervisningen behöver ske i skolan, 

där skolplikten ligger. Fritidshem har ingen plikt att luta sig mot. Jag pendlar mellan 

ämnesansvar och elevernas möjligheter och den strukturella skevheten i fritidshemmets 

uppdrag och förutsättningar gentemot skolans plikt. Jag samlar mig och fortsätter 

diskussionen. 

— Under lektionstid kan jag det men fritidsplaneringen är utformad efter vårt års-hjul och 

den driver vi tillsammans med de andra tre avdelningarna. Vårt uppdrag gentemot 

skolan har fram tills nu varit ganska otydligt och dessutom har vi inte fått en planering 



	

	

7	

från er. Det är först idag som ni ber om hjälp. Jag varken vill eller kan ändra vår 

planering för att ni önskar det med så kort varsel. 

— Vi gör det på en SO-timme istället, nästa vecka. Säger klassläraren till sin lärarkollega.  

Jaha tänker jag. Då var vi klara med det. Nu använder de en SO-timme till bilden och får det 

att låta som att det är mitt fel att andra ämnen blir lidande. Jag undrar hur det här kommer 

påverka oss som kollegor. Jag vill verkligen inte ställa till det och vara någon som bidrar till 

att särskilja skola mot fritids och skapa vi och dom känsla. Jag strävar efter att vi ska 

samarbeta mer genom att erbjuda alternativa sätt att lära de traditionella ämneskunskaperna. 

Men det här sättet att skicka över uppgifter från skola till fritids fungerar inte, det är ett 

inaktuellt sätt och jag tycker det nedvärderar både fritidshemspedagogiken och estetämnet 

bild. Jag känner med hela min professions intellekt att jag behöver stå upp och arbeta för att 

ändra förhållandet mellan skola fritids. Just här och nu känns det inte helt bra. Jag frågar mig 

om jag kunde agerat på något annat sätt, för att nå dit jag vill. 

Elev som lämnar fritids 

— Hejdå! 

— Va, ska du gå nu? Frågar jag 

Jag ångrar genast att jag inte tog mig tid att prata med eleven nyss, jag visste att det här kunde 

komma att hända, att hen förmodligen skulle välja att lämna fritids. Hade jag varit mer 

närvarande hade jag kunnat locka eleven att vara kvar, vi har så mycket att jobba med utifrån 

de förmågor som vi ser behöver utvecklas. Men idag missade jag tillfället, på grund av att jag 

valde att prata med andra elever som var uppe i ett drama spel. Åh, att jag inte kan vara på fler 

ställen samtidigt.  

— Ja, jag ska med bussen, till träningen. 

— Ok, jag trodde du skulle vara med och jobba med bilderna för djuren i naturen, säger 

jag. 

Jag vill ju inte ge upp så lätt, något måste jag göra för att försöka hålla eleven kvar. Men jag 

vet att det är lönlöst, men jag hoppas ändå. 

— Äh, måste jag, vi hade ju bild idag i skolan, jag drar nu. 
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— Ok, men då behöver du be om hjälp om du känner att det är för svårt i skolan sen, 

försöker jag.  

Jag vet att eleven har jättesvårt att bli nöjd med sina arbeten i bild. I den stora grupp som 

bildämnet undervisas i finns inte chans för läraren att se alla. Även när läraren har stöd av mig 

eller någon annan av oss samverkare så blir undervisningen inte särskilt bra. Några elever 

kräver mycket, många elever syns inte alls. Jag ser att några helt enkelt är så tysta de kan för 

att slippa bli sedda, de har någonstans gett upp. Och det skär i mig. Det är dels ett ämne som 

jag själv tycker är oerhört viktigt utifrån att det ger en möjlighet att uttrycka sig med mer än 

tal och skrift, men också för att det går att arbeta med så brett och ta in andra ämnen i 

bildundervisningen på ett sätt som är gränsöverskridande och därför rimmar bra med 

fritidshemspedagogikens arbetssätt. Men här glider nu en av de tysta eleverna mig ur 

händerna och är på väg ut. Jag känner mig sorgsen. Hade jag kunnat agera på något annat sätt 

som fått eleven att stanna kvar? 

— Jaja, kanske, säger eleven när hen går ut genom dörren. 

Elev på fritids 

— Åh, det blir inte bra, jag hatar det här. 

— Vad tänker du behöver ändras för att du ska bli mer nöjd med din bild? Frågar jag. 

— Jag vet inte, den är bara ful, det funkar aldrig. 

Jag har hört det här förut, jag kommer höra det igen. Elever som inte blir nöjda och som har 

svårt att illustrera det som de har inom sig. Jag kör mina knep och försöker samtidigt förhöra 

mig om hur förutsättningarna ser ut för eleven på bildlektionerna.  

— Har du fått hjälp på lektionen? Frågar jag. 

— Nä, jag vill inte och hon hinner inte med mig, det blir bara fel. 

— Hur då hinner med dig? Undrar jag. 

— Äh, hon ser inte mig. Jag förstår inte hur jag ska göra men jag orkar inte sitta med 

handen i luften hela lektionen, det är pinsamt, och jag får ont i armen. 

— Men, får du inte hjälp? 

— Nä, och jag struntar i det, det blir inget bra i alla fall. 

— Berätta för mig, hur vill du att det ska se ut? Ok, om du ändrar lite här, nej inte slänga 

pappret, om du suddar och ändrar här, hur fungerar det? 
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— Ja ok, det är bättre men nu är det inte fint, nu är det suddat och fult. 

— Men du behöver öva för att få till det, det är som matte, du vet hur mycket vi tränar på 

det eller hur, säger jag. 

— Ja men vi har bara bild en gång i veckan. Och jag hinner inte. 

Det brinner till i mitt huvud. Eleven framför mig uttrycker en frustration. Eleven talar om för 

mig och därmed alla att tiden i bild faktiskt inte räcker till. Eller är jag för kritisk, är det 

samarbetet mellan skola och fritids som bidrar till det här, ineffektiviteten? Om vi 

organiserade oss annorlunda, skulle vi tydligare kunna visa på de lär-tillfällen eleven faktiskt 

har att lära i bild? Frågorna ploppar upp som ettriga svampar i mitt medvetande. En efter en 

med rödvita små hattar växer svamparna med frågor i mitt medvetande. Vad kan jag göra, 

vilka forum har jag att tillgå för att skapa förändring? 

Syfte  

Mitt dilemma ligger i att skolan ofta önskar att fritidshemmet ska ”fortsätta” med uppgifter 

efter skoltid. Vilket jag ser som en fara då många elever inte har möjlighet att följa upp sina 

arbeten på fritidshems-tid. Hur jag än väljer att arbeta med fritidshemmets läroplan så är det 

flera elever som inte får samma förutsättningar. Det genom att fritidshemmet inte kan stötta 

elever som inte är där. Hur kommer det här sig, vilken diskussion behöver vi ha och vad 

skulle detta kunna skapa? Utifrån reflektionen i essäskrivandet bygger jag kunskap som kan 

belysa och öppna upp möjligheter för mig, och andra som tar del av min essä, att agera på ett 

mer effektivt sätt i det elevnära arbetet. 

Min erfarenhet är att det ofta är de estetiska ämnena som skjuts över på fritids. För att vi är 

”så bra på att pyssla”. Trots att många elever är inskrivna på fritids så kortas deras tid ner 

genom andra fritidsaktiviteter i föreningar och annat som inkräktar/styckar upp 

eftermiddagstiden. Den faktiska tid som elever har på fritids skulle jag säga är mindre än vad 

de flesta tror.  

Syftet med min essäskrivning är därför att söka kunskap för att finna möjliga vägar att agera 

på ett sätt som bidrar till att arbetslaget börjar jobba tillsammans för elevernas lärande. Så att 

det fortsatta arbetet mellan skola och fritids kan hitta det utbyte mellan professionerna som 

gynnar elevernas lärande. 
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Frågeställning 

Hur kan jag i min roll som lärare i fritidshem agera i mitt arbetslag som består av 

fritidspersonal och lärare i skola på ett sätt som stärker elevernas möjligheter att utveckla sina 

förmågor inom bildämnet?  

Metod 

Den vetenskapliga essäformen som är utarbetad på Södertörns högskola grundar sig på att jag 

utifrån ett självupplevt dilemma beskriver och bearbetar min erfarenhet utifrån min 

frågeställning. Min erfarenhet bygger jag främst på reflektioner i relation till mitt arbete men 

även med stöd av mina studier vid Södertörns högskola. Jag kommer här nedan redogöra för 

några av de kärnpunkter som jag anser värdefulla att lyfta och klargöra vad gäller formen för 

essäskrivandet och hur jag har kunnat se hur det varit värdefullt för mig i mitt 

reflektionsarbete.  

Den vetenskapliga essäformen och dess processkrivande kan bidra med ökad kunskap och 

sker enligt Alsterdal genom att studenten växlar mellan att skriva, läsa och undersöka texten 

(Alsterdal 2014, s. 48, 50). Det upplägg som jag har haft under mitt självständiga arbete har 

utgått från just detta arbetssätt och har därför bidragit till en fördjupad insikt genom reflektion 

mellan mig, studiekollegor och handledare och därigenom låtit mig ha en förlängd reflektion 

över mitt dilemma och dess lösningsmöjligheter. 

Lappalainen & Swartz beskriver att för att få syn på lärandet behöver vi förstå vad som 

händer i orsak och verkan. Författarna ger ett exempel på hur ett barn som sätter sitt finger i 

elden inte automatiskt drar erfarenhet av vad som händer utan det sker endast när barnet 

börjar sätta smärtan i fingret i relation till att ha fingret i elden. De uttrycker även det som 

Dewey beskriver som en stegrande förmåga att förutse konsekvenser genom att reflektera 

över det som varit (Lappalainen & Swartz 2013, s. 100-101). Och det är just det som jag har 

önskat uppnå genom denna vetenskapliga essäskrivning. Att enbart agera utifrån en situation 

räknas inte som ett lärande utifrån Deweys tankar. I mitt essäskrivande har det haft som 

konsekvens att jag ser på mitt dilemma utifrån problemformuleringen och har försökt tolka 

anledningen till dilemmat. Genom att jag upplever en negativ känsla i mötet med min 

lärarkollega vill jag ändra situationen och jag kan också komma till en förståelse utifrån att 

jag studerat både dilemmat och litteratur som är kopplat till studieområdet. Genom att jag 
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ställs inför dilemman där jag har frågor kring hur jag ska handla och i dessa situationer har jag 

möjlighet att tillsammans med kollegor fundera över vad som kan vara bra att göra, så ger det 

mig en möjlighet att vid ett annat tillfälle agera annorlunda, förhoppningsvis på ett bättre sätt 

för att få den bästa möjliga utgången av dilemmat. Det är också vad Patel och Davidson 

beskriver som ett hermeneutiskt synsätt där förståelsen skapas genom att ha ett fokus på hur 

vi tolkar livsvärlden och människans existens (Patel & Davidson 2011, s. 28-30). 

Min essä ska helt enkelt leda mig och dig som läsare genom syfte och frågeformulering vidare 

genom mina reflektioner. Det ska på ett tydligt sätt vara i direkt koppling med mina 

erfarenheter i arbetet på fritidshemmet och mina studier.  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning skriver att jag som författare ska försvåra identifikation av enskilda individer eller 

grupper (Vetenskapsrådet 2011, s. 12-13). Utifrån dessa krav har jag medvetet använt mig av 

köns- och gruppneutrala tilltalsbenämningar. Jag har även medvetet valt att vara försiktig i 

hur jag beskriver platser och situationer. Genom denna avidentifiering önskar jag att den skola 

och fritidshem jag haft som utgångspunkt för mitt essäarbete får möjlighet att agera som en 

typskola-fritidshem någonstans i Sverige idag. 

Reflektion med teoretisk anknytning. 
Jag låter mina tankar leta möjliga vägar till varför jag reagerar som jag gör. Hur kommer det 

sig att jag blir frustrerad över de tre situationer som jag gestaltat? Och framförallt, har dessa 

situationer något gemensamt som i förlängningen kan ge mig en vägledning om vad jag kan 

göra bättre? Det utkristalliseras tre delar som jag nu kommer redogöra för och bearbeta 

genom att använda mig av teoretiska perspektiv. 

Bildämnet 

Utifrån vårt styrdokument Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2016 

så finns tydliga riktlinjer för vad som eleverna ska få tillgodosett genom bildämnets syfte. 

Generellt ska eleverna utveckla en förmåga att uttrycka sina egna åsikter för att aktivt kunna 

delta i samhällslivet samt att utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga (Skolverket 

2016, s. 20). Elever i årkurs ett till tre ska utveckla sin förmåga att kommunicera med bild, 

skapa bilder digitalt och hantverksmässigt, undersöka och presentera olika ämnesområden 
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samt analysera historiska och samtida bilders uttryck. Bildämnet har läroplansmål om vad 

som eleverna ska ha uppnått fram till utgången av årkurs tre, sex och nio. Fritidshemmet har 

inte några sådana läroplansmål men däremot har fritidshemmet numera krav på sig att 

komplettera och samverka med skolan. Hur det kompletterande uppdraget ser ut är otydligt 

men i kapitel fyra finns inget som stödjer att vi på fritidshemmet ska göra samma saker på 

fritidshemmet som i skolan. Vi i fritidshemmet ska alltså inte upprepa vad som skett under 

skoldagen utan vi ska tillhandahålla möjligheter för eleverna att lära samma saker, men på 

alternativa sätt.  Jag skulle här ha kunnat bjuda in läraren att samtala kring vilket 

kunskapsområde klassen för tillfället arbetar med och vi tillsammans i arbetslaget skulle 

kunna ha kommit fram till övningar som bidrar till en kunskapsökning hos eleverna vad gäller 

bildämnet. Här har jag också en naturlig ingång till de elever som av olika anledningar väljer 

att lämna skolan när fritids börjar. Jag menar här att min kunskap om de enskilda eleverna ger 

mig möjlighet att kunna koppla just den specifika individen till ett ämne som är intressant för 

eleven och på det viset locka eleven att fortsätta sin kunskapsutveckling utan att för den skull 

upprepa det specifika uppgiften som delades ut på skoltid.  

När jag ställs inför att försvara fritidshemmets frivillighet som verksamhet och poängtera 

skolans skyldighet att tillhandahålla en bra verksamhet för ett ämne känner jag mig ställd. Jag 

har kunskap om vad som är mina skyldigheter och rättigheter i min yrkesutövning. Jag är 

påläst och vet att det inte är fritidshemmets uppdrag att se till att eleverna erhåller de 

förutsättningar för att nå de kunskapskrav som finns i respektive kursplan. Det finns 

förtydligat i Fritidshemmets mål och resultat (Pihlgren 2017, s. 134). Varför behöver jag 

överhuvudtaget ha den här diskussionen? För mig förefaller den som en ickefråga och på sätt 

och vis är det vad det är. Det är däremot intressant utifrån att jag upplever att det speglar 

bilden av hur bildämnet prioriteras. Att det är ett ämne som kan läggas på fritids-tid och här 

blir det därför angeläget för mig att informera om hur jag ser på närvaron på fritids och vilka 

konsekvenser det då kan få för elevernas lärande. Jag upplever att jag bjuder in läraren i en 

diskussion som hen visar sig inte vilja ha utifrån att hen avvisar min argumentation med att 

lägga bildundervisningen på ett annat ämnes tid. Det känner jag är olyckligt eftersom det 

samarbete som skola och fritids har kunde vara mer flexibel. Det har vi också som arbetslag 

tidigare haft samtal kring just för att kunna ha ett elevnära och inspirerande arbetssätt. Vi låter 

ibland vissa lektioner avslutas tidigare men ibland arbeta vidare trots att det egentligen skulle 

vara rast eller byte av ämne. Jag är för det här organiska arbetssättet där hänsyn kan tas till 
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vad som sker här och nu. I den här situationen behöver jag dock agera utifrån det dilemma jag 

upplever i förhållande till lärarens önskemål. 

Möjligen är det hela en missuppfattning från min sida. Är det helt enkelt så att läraren i en 

missriktad ansats försöker initiera ett samarbete? Vad gäller temaarbeten har skola och fritids 

ofta olika infallsvinklar. Ann S Pihlgren konstaterar i Fritidshemmets didaktik att fritids oftare 

utgår ifrån elevernas intressen och väver in dessa i ett sammanhang medan skolan utgår från 

olika ämnen (Pihlgren 2014, s. 130). Men när läraren rent faktiskt erbjuder mig att fortsätta en 

bilduppgift på fritids-tid, då har jag svårt att se det som en inbjudan till vidare samarbete. Jag 

låter denna tanke ta form mer under rubriken ”Jag och vi i vårt arbetslag” senare i essän.  

Utifrån den erfarenhet jag har i mitt arbetslag om hur vi arbetar tillsammans, där vi hamnar i 

argumentation om arbetsuppgifter där vem som ska göra vad och vilka uppdrag vi har så 

tycker jag att det blir tydligt att kommunikationen kring våra olika uppdrag behöver tas upp 

till ytan. Hjälpmaterialet som heter Kommentarer till fritidshemmet visar tydligt på hur 

fritidshemmens syfte och centrala innehåll ska möta skolan genom att komplettera men det är 

inte genom att ta in och upprepa skolans uppgifter (Skolverket 2016, s. 6). Förståelse för detta 

finns helt enkelt inte hos lärarna i min skola och jag upplever inte att det kommuniceras från 

ledningsgruppen. Stora förändringar har skett de senaste åren och jag har förståelse för att 

majoriteten av personalen inte vet om dessa förändringar. Jag ser det därför som angeläget att 

få till en sådan diskussion. Fritidshemmet kan jobba med samma innehållsområden men 

närma sig dem utifrån olika perspektiv och på ett mer konkret sätt (Ibid, s. 8-9). Det kan 

betyda att det faktiskt sker genom bilduppgifter, men det ska inte vara utifrån kursplanens 

bildundervisning utan utifrån fritidshemspedagogik.  

Skolverket anger att det kompletterande uppdrag som fritidshemmet har ska generera ett 

lärande som kommer ur att fritidshemmet färdighetstränar, övar och provar alternativa 

infallsvinklar på områden som fritidspersonalen uppmärksammar att eleverna har nytta av 

(Ibid, s. 9). Jag menar att det alltså inte ska behöva generera färdiga produkter eller 

färdigställa material till skolämnen och här upplever jag att en stor del av de tillfällen där 

skola försöker ge fritids uppgifter är just när det behöver färdigställas saker. Utifrån att det 

inte förs en diskussion i arbetslaget utifrån varför fritids ska ta vid så får vi inte möjlighet att 

förstå varandras tankar med uppgifterna. Jag saknar den diskussionen och reflektionen det 

medför att ha ett öppet samtalsklimat där allas åsikter lyfts. Därför ser jag det angeläget att gå 

vidare med en diskussion kring arbetslaget. 
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Arbetslaget 

Vad kan jag riskera genom att säga nej och ifrågasätta lärarens inbjudan? Frågan känns 

relevant för mig. Någonting i arbetslaget gör att flera väljer att vända sig ifrån problemet, att 

på ett sätt negligera den underliggande konflikten som skulle uppstå vid en konfrontation. Av 

erfarenhet vet jag att kollegor kan vara osäkra på att säga ifrån utifrån rädsla att förlora den 

goda stämningen. De har uttryckt att de tycker det fungerar så bra och att det kan bli sämre 

om de skulle säga ifrån i olika frågor. Men här känner jag att det inte riktigt fungerar. Jag vet 

att flera kollegor är missnöjda med att det ofta puttas över uppgifter till fritids. Det kräver 

nämligen att vi ändrar vår fritidsplanering och riskerar därmed påverka det samarbete vi har 

med de andra fritidsavdelningarna. Att vara tyst blir för mig ett ickealternativ utifrån att jag 

sätts i en dilemmasituation att försöka balansera samarbetet mellan skola och fritids och 

mellan fritids och fritids. Maktbalansen är ojämn. Lärarna med sin utbildning och centrala roll 

i traditionell utbildningshänseende är satta att vara de som leder arbetslaget och dess 

arbetsfördelning. Jag känner mig inte nöjd med att låta en sådan situation fortgå. Om det är 

utifrån min person eller om det springer ur min akademiska utbildning kan jag inte med 

tydlighet säga. Men min inre lodlinje, mitt rättesnöre inombords säger mig att när vi är ett 

arbetslag så behöver vi agera utifrån jämlikar och söka förståelse för varandras situationer 

utifrån elevernas bästa. Om det blir på bekostnad av några obekväma diskussioner så får det 

vara så. Kanske främst utifrån att det för mig ändå inte är en särskilt god stämning när förslag 

lämnas fram, dras tillbaka med antydningar om att jag är jobbig och att eleverna inte får den 

kunskap de har rätt till. Men frågan är ändå hur jag ska agera för att möta mina kollegors 

frustration och hur jag ska kunna skapa förutsättningar för ett mer fruktbart samarbete mellan 

arbetskategorierna lärare i skolan respektive personal på fritids. 

Jag vänder mig till vad Wilhelmson och Döös beskriver som arbetsförhållningssättet 

dialogkompetens och hur dialogiska möten syftar till att förbättra ett arbetslags 

kommunikativa förmågor. De poängterar ledarrollen och vikten av att en ledare fördelar ordet 

(Wilhelmson & Döös 2015, s. 47). För att kort beskriva vad docenten Lena Wilhelmson och 

professor Marianne Döös menar med dialogkompetens så handlar det om ett koncept som 

bygger på att arbetsgrupper skapar möjligheter att låta samtalen vara utvecklande för 

uppgiften gruppen står i. Det sker genom att allas tankar får utrymme att ventileras och 

därigenom kan olika personers kunskap komma arbetslaget till del och skapa en kollektiv 

kunskapsbildning (Ibid, s. 31). 
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Jag tror att detta sätt kan vara en bra arbetsform för att skapa förutsättningar att prova olika 

moraliska ståndpunkter och därmed låta gruppen gemensamt komma fram till vad som är bra 

att göra. Dialogkompetens innebär nämligen att just genom att tala och lyssna så har vi 

möjlighet att bekräfta och ifrågasätta varandras tankar (Wilhelmson & Döös 2015, s. 25). 

Något som jag också tar fasta på vad gäller dialogkompetens är relationen i arbetslaget och 

hur maktbalansen kan se ut. Svårigheten i en ärlig dialog ligger mycket i den skevhet i 

maktbalans som regerar i mitt arbetslag. Det är därför angeläget att denna balanseras. 

Utifrån konceptet dialogkompetens kallas sådana ojämlika samtal för kommunikativa 

skruvstäd och grundas på ojämlikhet i maktförhållandet mellan parterna i samtalet. Resultatet 

av sådana samtal blir att den gemensamma förståelsen för ett dilemma eller problem uteblir 

(Ibid, s. 35). När mina kollegor låter mig och min lärarkollega gå in i diskussionen om 

bildlektionens förskjutning till fritids-tid genom att vända bort blicken och inte ta parti så 

lämnas vi åt att diskutera på ett sätt som inte är särskilt gynnsamt för arbetslagets utveckling. 

Jag känner att det sätt som jag och lärarkollegan diskuterar tenderar att bli brandtal för var vår 

sak och ur det kommer inget gott tänker jag. Möjligen utgår läraren från att jag och vi på 

fritids kan göra väldigt bra uppgifter med eleverna och ser det som en möjlighet för eleverna 

att få bra undervisning medan jag å min sida ser svårigheterna i att kombinera det initierade 

samarbetet utifrån att vi redan har ett samarbete med andra fritidsavdelningar. Det ny 

initierade samarbetet med läraren skulle jag hellre se under skoltid och här hade det kunnat 

vara på sin plats för mig att poängtera detta istället för att bara poängtera fritidstidens 

aktiviteter. Det hade om möjligt kunnat bidra där och då med en större förståelse för 

fritidshemmens uppdrag och gynnat vårt arbetslags samarbete på ett mer positivt sätt. Det sätt 

jag uttryckte mig på polariserar oss bara medan jag önskar att vi närmar oss varandras sätt att 

tänka. Därför medför det samtalsklimat som vi har just vid den beskrivna 

dilemmagestaltningen att ett samtal tänkt genom konceptet dialogkompetens inte kan 

genomföras. Och hur kan jag då göra? Genom den maktobalans som finns har några i 

arbetslaget utvecklat ett tolkningsföreträde. Detta gör att den som innehar detta 

tolkningsföreträde också styr över hur resurserna ska fördelas genom att bestämma aktiviteter 

och vilka som ska vara delaktiga. När mina fritidskollegor väljer att tyst hålla med mig, kan 

det uppfattas som att de tyst inte håller med mig. Eftersom jag vet att vi är av samma åsikt 

genom de otaliga planeringsmöten vi haft tillsamman så behöver jag få mina kollegor att 

berätta sina åsikter vid våra gemensamma möten tillsammans med lärarna. Jag, utan mina 

kollegors röster riskerar annars också att förlora möjliga reflektionstillfällen. Det hämmar 
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både min utveckling likväl som elevernas möjlighet till den bredd av kompetens som finns i 

och med flera personers närvaro. 

Att vi som arbetskollegor rent professionellt behöver ta ansvar för det uppdrag vi har 

förefaller för mig som ett absolut krav på mig som arbetstagare och jag förväntar mig inget 

mindre av någon kollega. Däremot har jag en förståelse för att vi har olika infallsvinklar på 

vårt uppdrag utifrån tidigare erfarenheter, utbildningsgrad och sociala färdigheter. Rent 

faktiskt har vi inom fritids ofta en bred kompetens men inte sällan av mycket olika karaktär 

och inte enbart inom pedagogik. Det ger många möjligheter att använda specialkompetenser i 

verksamheten eftersom det kan handla om personer som tidigare varit taxichaufförer, frisörer, 

barnskötare eller florister för att nämna några. Jag själv har gjort en resa från tidigare 

akademiska studier via förskola och nu fritidshem. Numera har jag lång erfarenhet av 

förändringsarbete i offentlig sektor och det formar också mina tankar och infallsvinklar på hur 

vi utför vårt uppdrag nu när det kompletterande kapitel fyra ska implementeras i 

fritidshemmens verksamhet och därmed påverka hela skoldagen. Den historiskt långa tid som 

skolan har bakom sig påverkar dock hur fritidshemspersonalen ser på sig själva och jag har 

vid flertalet gånger haft diskussioner med mina fritidskollegor där de uttryckligen beskriver 

hur de känner sig underlägsna lärarna och skolans verksamhet.  

Dialogkompetens som jag nyligen redogjort för förespråkar en samtalsform som vilar på 

grunden för allas lika värde. Men i min dilemmasituation ser jag att det kan vara svårt att på 

ett enkelt sätt använda mig av dialogkompetens utifrån att vi inte är vad jag tycker, mogna för 

samtal som vilar på allas lika värde. Här menar jag specifikt att jag upplever att maktbalansen 

är ojämlik. För mig leder detta till en känsla av moraliska aspekter. Därför låter jag mig själv 

nu analysera något av vad diskursetiken kan ge för infallsvinklar på mitt dilemma. 

I vad som Henriksen och Vetlesen beskriver som diskursetik så utgår den från allas lika värde 

och där behöver allas möjlighet att få uttrycka sig få sin plats. Diskursetiken förespråkar en 

dialogbaserad diskussion för att skapa normer och prioriteringsordningar. De två filosoferna 

Habermas och Apel resonerar kring diskussionen och dess dialogform på ett liknande sätt som 

Wilhelmson och Döös gör utifrån att det är flera personer vars förutsättningar behöver få 

komma till uttryck för att kunna forma en gemensam insikt i vad som kan anses rätt att göra 

(Henriksen & Vetlesen 2013, s. 192, 198). Den starka principen om vårt lika värde och hur 

den är knuten till individens självbestämmande skapar en utvidgad förståelse över hur den 

som inte har möjlighet att komma till tals inte heller i egentlig mening har ett lika värde. 
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Diskursetiken och därigenom Habermas poängterar att det är genom kommunikation och 

sättet att kommunicera som vi bygger insikt samt att genom att lyssna in varandras förnuftiga 

uppfattningar så kan vi också skapa enighet i vad vi tillsammans uppfattar som det rätta (Ibid, 

s. 192).  

Det sätt som diskursetiken sätter sig emot att, någon i position av sin auktoritet eller annan 

överlägsenhet, tar sig rätten att ta beslut å andras vägnar ger mig tankar om hur ojämlikt mitt 

arbetslag är. Jag har vid tillfällen tänkt att mina kollegor själva valt att vara tysta, just som jag 

beskrev som ett led i att inte vara till besvär, förstöra den goda stämningen eller som en tanke 

som också slagit mig, att de är lata. När jag nu reflekterar över vad den möjliga orsaken kan 

vara för att läraren vänder i sitt resonemang med mig och avslutar med att dra tillbaka inviten 

om att fritids ska göra en bilduppgift ser jag ett tydligt mönster av maktutövning. 

Något som talar emot Habermas tankar om diskursetik och det gemensamt förnuftiga är för 

det första problemet med att det alltid kommer finnas individer som inofficiellt utövar makt 

över andra och därmed stjälper möjligheten till äkta dialog samt de som inte går med på att 

låta argument låta vända deras åsikter (Ibid, s. 195). Det andra problemet med diskursetiken 

är att enighet inte alltid är vad som kommer ur den dialog som förs, trots goda intentioner och 

på jämbördiga grunder. I relation till det problemet diskursetiken står inför, när enighet inte 

uppnås, beskriver Henriksen och Vetlesen hur etikprofessorn Bexell lyfter den välgrundade 

oenigheten. Bexell ska mena att det är bättre med en genomdiskuterad oenighet än en oprövad 

oenighet (Ibid, s.196-197).  

För mig blir Bexells kritik värdefull utifrån att jag ser dessa mönster hos arbetslagets 

individer. Min lärarkollega som lämnar över en uppgift visar på en maktposition som hen 

dessutom, när jag ifrågasätter och argumenterar emot, inte gärna lämnar sin ståndpunkt eller 

ens visar att hen överväger att låta mina argument påverka hens uppfattning av situationen. I 

situationen har jag inte möjlighet att tänka in alla de aspekter som jag i mitt skrivande har 

möjlighet att behandla. Det gör att jag säkert i stunden uppfattades lite kort och inte särskilt 

samarbetsvillig. Så här i efterhand har jag nu sett att möjligen var det en invit till samarbete på 

ett plan som jag först inte kunde se. Och kanske hade hen varit intresserad av att höra min och 

fritids tankar kring alternativa samarbetsformer utifrån bilduppgiftens upplägg. Det som där 

och då i stunden blev ett låst läge kan i framtiden komma att ses som en möjlighet just utifrån 

den reflektion jag nu har hunnit ha. För att återgå till vad som hände då fortsätter jag nu med 

att beskriva lärarens agerande genom att hen visade dessutom prov på att utöva makt över 
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andra genom att be andra individer hålla med hen och därmed omkullkasta den likvärdighet 

som är nödvändig i en dialogbaserad kommunikation likt den i dialogkompetens och 

diskursetiken. Det är för mig inte längre en osynlig taktik och det ger mig möjlighet att 

konfrontera och bemöta detta. Möjligt är, som jag tidigare nämnt, att hens initiativ är en 

missriktad välvilja och av hänsyn tid den möjligheten väljer jag att själv bjuda in i en större 

utsträckning än om det var uppenbart att inbjudan till samarbetet var en ren maktutövning. 

För att skapa en möjlig situation för kollektiv kunskapsbildning behöver vi låta hela 

arbetslaget komma till tals. Det är en utmaning både utifrån maktbalans och tidsaspekter som 

jag menar har en direkt negativ inverkan på vissa personligheters förutsättningar. Med det 

menar jag att vi är olika som personer genom hur vi tar in, bearbetar och synliggör de inre 

processer som vi går igenom. De förutsättningar som vi har i gemensam planering gynnar de 

som tänker snabbt, är snabb till att komma med lösningar och har lätt för att se många steg 

framåt samt är villiga att prova för att sedan utvärdera. De som tar in information, bearbetar 

den och låter sina tankar gro ett tag har svårt att göra sin röst hörd i den här miljön och det är 

en utmaning för mig att hitta former för att göra även dessa röster hörda. För att få arbetslaget 

att ta tillvara på allas reflektioner behöver våra olika perspektiv komma upp i ljuset. 

Henriksen & Vetlesen beskriver att styrkan i diskursetiken finns i att kunna göra det möjligt 

för personer med mycket olika uppfattningar att ändå mötas i förslag om sätt att agera 

(Henriksen & Vetlesen 2013, s.194). Utifrån det perspektivet arbetar jag för att hitta 

mötesformer där vi som arbetslag ska kunna uttrycka våra ståndpunkter. Det här arbetssättet 

kräver dock att jag markerar hur och varför vi behöver ha mötesformer på ett sätt som 

möjliggör att alla får möjlighet att yttra sig i olika ärenden. Det känner jag är viktigt just 

utifrån att kunna komma bort från det låsta läge som uppstått. Relationen mellan skola och 

fritids och formen för vårt gemensamma uppdrag ifråga om att stötta eleverna i deras lärande 

bör gynnas av en ökad öppenhet och förståelse för våra respektive yrkeskategorier. Att bara 

lämna över uppgifter så som insinuerades i min inledande dilemmagestaltning uppfattar jag 

inte som en form av dialog. Med detta menar jag inte att diskursetiken skulle kunna tala om 

för mig och mitt arbetslag hur vi ska arbeta. Men den hjälper oss att bygga gemensamma 

moraliska ståndpunkter utifrån att vi bygger en samtalsform där alla behöver och får komma 

till tals. 
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Fritid vs fritids 

Hur kan jag då förhålla mig till elevernas närvaro på fritidshemmet? Deras närvaro är 

avgörande för vad och hur vi ska kunna stötta eleverna och komplettera skolan. Handlar det 

verkligen om att komplettera skolan genom att alltid arbeta vidare med olika uppgifter, genom 

att använda oss av alternativa inlärningsmetoder? Eller borde fokus ligga på ett 

kompletterande utifrån vad som händer i det sociala samspelet i elevgrupperna och vad det 

bidrar med för klimat för lärandet i klass? 

I relation till min frågeformulering blir frågan om elevernas närvaro i fritidshemmet relevant 

utifrån att jag och mina fritidskollegor har en kunskap och förståelse utanför den direkta 

klassrumssituationen. Den kunskap jag besitter om närvaro och engagemang hos kollegor, 

elever och vårdnadshavare gör att jag kan ha ett heldagsperspektiv som är unikt för en 

personalgrupp som fritidspersonalen. Jag och mina fritidskollegor ser i praktiken vilka som 

går hem tidigt, vilka som undviker olika typer av aktiviteter och vilka elever som klarar av 

respektive inte klarar av de krav som ställs på elevernas förmågor under hela deras dag hos 

oss i skolan och på fritids. Med andra ord behöver fritidspersonalens röster bli hörda. Här är 

jag en av de på fritids som kan bidra med kunskap på ett sätt som jag känner är värdefullt för 

både enskilda elever och kollegiet. 

Rent närvaromässigt så är de flesta elever idag inskrivna i fritidshemmet. Enligt statistik från 

2014 som redogörs av Pihlgren S i Fritidshemmet och skolan så var hela 90 % av barnen i 

storstäderna i åldern 6-9 år inskrivna på fritids samt att i övriga landet låg siffran på 84 % 

(Pihlgren S 2016, s. 24). Trots detta upplever jag att vi inte har särskilt goda möjligheter att 

uppfylla de krav som nu ställs på fritidshemmet vad gäller verksamheten. Det beror på att den 

faktiska tid eleverna är i fritidshemmet kan ses utifrån följande schablonuträkning. 

Uträkningen utgår från den tidshorisont som jag upplever finns på den skola-fritidshem som 

jag utgår från i min essäskrivning.  

Skolan tar slut och det blir rast följt av mellanmål och information. Det ger ungefär en timmes 

kontakt med eleverna. Efter detta går flera elever hem. Dessa elever är alltså aldrig med på 

aktiviteter anordnade av fritids. Efter mellanmålet är det aktiviteter som beroende på 

elevernas andra fritidsaktiviteter gör att vissa inte hinner delta, blir avbrutna, alternativt är 

med på hela. I slutet av dagen är det med andra ord många elever som inte haft möjlighet att 

tillgodogöra sig de möjligheter till lärande som sker på fritidshemmet. Genom att andra 
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aktiviteter tar eleverna från fritidshemmet. En spännande frågeställning växer här fram genom 

att jag frågar mig hur det här kommer sig. Vad i vårdnadshavarnas föreställning kring 

fritidshemmet gör att de väljer att ta eleverna på andra fritidsaktiviteter än de som vi erbjuder? 

Att besvara den frågan faller inte inom ramen för mitt dilemma, men kan vara nog så 

intressant att följa upp på annat sätt. Här faller det sig naturligt för mig att ställa frågor kring 

fritidshemmet varande. Vår verksamhet är avgiftsbelagd, vilket då inte skolan är. När vi då 

önskar att så många som möjligt är inskrivna, för att möjliggöra och underlätta för eleverna att 

nå sina kunskapsmål i skolan, så ställs helt plötsligt en likvärdig skola på sin spets. En 

likvärdig skola, som inte är avgiftsbelagd, hur ska det gå ihop med ett fritidshem som är 

frivilligt och belagt med avgift? Men av tidigare nämnd anledning lämnar jag härmed denna 

fråga och går nu vidare. 

Hjalmarsson och Löfdahl beskriver att av tradition finns en syn på fritids som en plats att 

leka. Utifrån att det är en icke obligatorisk verksamhet och att elevantalet ofta är mycket högt 

resulterar det i att aktiviteter sällan utgår från individuella elever utan mer förhåller sig till 

grupper av elever (Hjalmarsson & Löfdahl 2013, s. 83). I relation till det här beskriver Arneér 

och Tellgren att eleverna ibland sätter sig på tvären när fritidshem ordnar aktiviteter (Arneér 

& Tellgren 2011, s. 87). Barn hittar strategier för att komma undan oss vuxna som bestämmer 

och för mig förtydligar det behovet av att vi har en dialog med eleverna om våra 

gemensamma önskemål om verksamheten. Vidare beskriver Arneér och Tellgren att elever 

och vuxna sällan planerar ihop (Ibid, s. 89). Skolverket i sin tur kopplar på fritidshemmets 

uppdrag och förtydligar att fritidshemmet har mycket att vinna både för att uppfylla skolans 

övergripande mål att utveckla demokratiska medborgare men även för att skapa en 

meningsfull verksamhet sett utifrån elevernas syn (Skolverket 2016, s. 11). Utifrån dessa 

aspekter ser jag att vi behöver ha en god relation med vårdnadshavarna för att förtydliga vårt 

uppdrag och vikten av närvaro även på fritids. Och det är här som jag och mina kollegor kan 

ta avstamp i övertygelsen om hur vårt uppdrag ska utövas och samverka med vårdnadshavare 

och skola i allmänhet. 

Så länge vi inte har eleverna på fritids under tider som vi bedriver vår kärnverksamhet så kan 

vi inte heller förmedla och gemensamt stödja elevernas utveckling av deras förmågor. Jag vill 

göra en jämförelse med att laga mat. Vi kan planera enkla middagar och storslagna 

festmåltider men så länge vi inte har förutsättningar att handla ingredienserna så kommer vi 

inte heller bli mätta.  
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Inge Johansson beskriver att ett informellt lärande sker oftast genom observationer och 

imitation och härrör ofta ur individen själv och det samspel som sker mellan elever på fritids 

beskriver Johansson som en del av det informella lärandet, vilket jag och många andra inom 

fritids värnar om (Johansson 2016, s. 23). Inge Johansson påpekar också att vi vuxna ska vara 

en stöttande del men utifrån det elevantal vi har så tenderar fritidshemmen enligt 

Skolinspektionen att ha alltför slentrianmässigt planerade aktiviteter och att det individuella 

stöd som kan behövas ofta saknas (Ibid, s. 78). Utifrån det här ser jag mig själv i en 

verksamhet som pendlar mellan för stort antal elever till elever som går hem för tidigt. Det är 

motsägelsefullt och svårhanterligt. Och det faktum att det finns litterärt beskrivet ger mig 

styrka att söka former för att handskas med fenomenet tillsammans med mina kollegor för att 

skapa förståelse för både den stora bilden och våra enskilda elevers situation på vårt 

fritidshem. 

Det är också intressant att titta djupare på fritidshemmets kärnverksamhet. För hur och när 

sker den? Utifrån min erfarenhet och skolans arbetssätt finns det egentligen tre kategorier av 

tid för fritidshemspedagogiskt arbete. För att beskriva detta gör jag en tidslinje som börjar på 

morgonen med en omvårdande del genom en öppen morgonavdelning. När skoldagen ringer 

in är det ofta halvklasser, där halva klassen har lektion medan resterande halva har fritids. 

Under den tiden finns utrymme för en viss fritidshemspedagogisk verksamhet som dock 

naggas lite i kanten av att några elever då tar chansen till sovmorgon. Under resterande 

skoldag är ofta fritidspersonalen förpassade till att vara hjälplärare men ibland finns möjlighet 

att under halvklasstider kunna ha fritidshemspedagogisk verksamhet och sedan när skolan är 

slut följs det av en kort stund av lek och mellanmål för att sedan struktureras upp i det tredje 

och sista fritidshemspedagogiska passet under dagen. Sist på dagen kommer ett omvårdande 

pass igen med samling på en avdelning tillsammans med andra elever där lek och möjlighet 

att få en extra frukt finns. Så när jag analyserar när fritids har sin kärnverksamhet så är det när 

det är halvklasstimmar alternativt på rasterna. Det här systemet är inte uttalat på min 

arbetsplats och jag tror att det bidrar till att förväntningarna är osäkra och förutsättningarna 

otydliga vilket påverkar vad vi tror att våra respektive arbetskategorier ska göra för 

arbetsuppgifter. 

Jag och vi i vårt arbetslag 

Hur kan jag då utifrån min roll som lärare i fritidshem agera i mitt arbetslag, som består av 

fritidspersonal och lärare i skola, på ett sätt som stärker elevernas möjligheter att utveckla sina 
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förmågor inom bildämnet? Och på vilket sätt kan jag bidra till att öka samarbetsmöjligheterna 

i vårt arbetslag. Genom den vetenskapliga essäformens reflektionsprocess finner jag flera 

möjliga vägar att gå och kommer i det sista stycket återknyta till min dilemmaformulering i 

relation till vad jag ser som den främsta framgångsfaktorn för ett lärande hos eleverna men 

även för oss som arbetslag.  

Även om min dilemmaformulering direkt knyter an mot bildämnets förutsättningar så har det 

under essäskrivandets gång blivit allt mer tydligt för mig att detta problem inte är isolerat till 

bildämnet utan kan generaliseras till andra ämnen. Det utifrån att kärnan i dilemmat ligger i 

arbetslagets oförmåga att samarbeta och förstå varandras uppgifter. Att jag initialt utgick från 

bildämnet kan bero på att det är det ämne som ligger mig varmast om hjärtat och även blivit 

uppmärksammat utifrån mina studier på Södertörns högskola. Allt eftersom att essätexten 

formats har jag kunnat se att samarbetet i arbetslaget och dess dysfunktionalitet bidrar till att 

flera olika situationer, vad gäller elevernas lärande, blir haltande. 

När jag ser på hur vi i arbetslaget arbetar tillsammans handlar det inte bara om att vi är två 

yrkeskategorier med olika historiska bakgrunder som är satta att samarbeta. Det som styr 

vilka förutsättningar och förväntningar vi har på varandra grundar sig på ledning. Därför är 

det angeläget att se på det pedagogiska ledarskap som styr vårt arbetslags förutsättningar. 

Utifrån den genomgång av olika perspektiv på bildämnet, arbetslaget och fritids vill jag nu 

fokusera på ledarskap som en framgångsfaktor för elevernas kunskapsinhämtande. Jag ser 

formen för ledarskapet som möjlig arena för att skapa lösningar på dilemmat jag upplever. 

Särskilt i avseendet där vi som kollegor ställer oss mot varandra istället för att jobba med 

varandra mot målet att skapa bästa förutsättningar för eleverna att uppnå sina kunskapsmål. 

Men med ledarskap menar jag inte enbart det traditionella ledarskapet genom skolans ledning 

utifrån rektor, biträdande rektorer med flera utan mer ledarskapet utifrån arbetslagets 

arbetsfördelning och professionsutövning. 

Jag ser en fantastisk möjlig kapacitet i arbetslaget. Vi är sju personer som är där för att hjälpa 

och utmana eleverna att utvecklas och nå så långt det bara går i sin kunskapsinhämtning och 

sociala färdigheter. När jag upplever att vi som arbetslag inte drar åt samma håll, när jag blir 

ifrågasatt och kollegor antar att jag ska arbeta på ett sätt som vi inte kommunicerat om, då 

ställs jag inför dilemman utifrån att jag behöver välja ett eller annat sätt att handskas med 

problemet och därmed riskera att bli obekväm utifrån hur jag resonerar.  
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Björn Nilsson är lektor i socialpsykologi och beskriver hur välfungerande arbetsgrupper 

behöver ha öppen kommunikation vad gäller problemlösning (Nilsson 2016, s. 79). Det 

betyder att alla i mitt arbetslag behöver komma till tals. Jag vet om den här förutsättningen 

genom tidigare arbetslivserfarenhet och känner mina kollegor, därför har jag möjlighet att 

stötta och kräva att även de låter sina åsikter kommer fram i våra gemensamma möten.  

Henriksson och Vetlesen anspelar även på två faktorer som påverkar hur gott samarbete 

utvecklas. Den första faktorn handlar om hur lojalitet, lydnad och anpassningsförmåga 

påverkar och utvecklar arbetsmiljön. Den andra faktorn behandlar hur auktoritära 

självutnämnda ledare påverkar arbetsmiljön. Dessa är ofta känsliga för kritik och 

ifrågasättande (Henriksson & Vetlesen 2013, s. 38).  

I detta ser jag hur framförallt faktor nummer två sätter krokben på vårt arbetslag utifrån de 

båda skollärarna. Samtidigt som det för mig förefaller som problematiskt och icke önskvärt 

med dessa egenskaper så skapar det en förståelse hos mig för att kombinationen med att ha 

känslan av att vara ensam ansvarig, auktoritär ledare med svag tillit till sina arbetskollegor gör 

att personen kan ha svårt att ta till sig av det samarbete som erbjuds. Frågan om hur vi som 

fritidspersonal har kunnat bjuda in till samarbete ger mig frågor men också möjligheter till att 

öppna upp för ett fördjupat samarbete tillsammans med lärarna i skolan. Om detta inte gjorts 

tidigare eller varit otydligt kan det vara en del i dilemmat. 

Jag använder mig av begreppet arbetslag, det är de kollegor jag har närmast mig i arbetet med 

de elever som jag har huvudansvar för. Det är med andra ord klasslärare samt 

fritidspedagoger. Vad är det nu som jag ser saknas i vårt arbete? Vad är det som gör att vi har 

diskussioner som grundar sig på positioneringar utifrån våra olika professioner?  

Ett fenomen som Ryberg & Bro beskriver är att undervisningen idag är mer komplex än 

tidigare. Det genom att normer och spelregler för undervisning har ifrågasatts. Det har skapat 

diffusa ansvarsförhållanden i klassrummet. Skolans roll har gått från att vara 

kunskapsförmedlande till en plats som ska skapa miljöer där ett livslångt lärande som ska 

engagera och utmana eleverna (Ryberg & Bro 2015, s. 145).  

Här tänker jag att fritidshemmet som traditionellt arbetat med de sociala förmågorna och som 

därmed naturligt haft fokus på relationer ser jag som en fördel i det sätt som vi förväntas driva 

våra arbetslag och arbetet med att möta upp mot läroplanen. I reflektion kring detta kan jag 
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dock se hur mina lärarkollegor möjligen kan ha svårt att ta till sig av och förhålla sig naturligt 

till det samspel som vi fritidskollegor har. Hos mig väcks dock en irritation när vårt 

gemensamma uppdrag gentemot eleverna hindras av svårigheter inom arbetslaget. Och det 

förvånar mig att lärarna i skolan har så svårt att ta till sig av möjligheterna som ett större 

arbetslag medför i ansvarsfördelning och reflektionstillfällen. Men jag återkommer som alltid 

i dessa funderingar till att förståelsen för att det arbetet förmodligen inte kommunicerats på ett 

övergripande plan, ledningsnivå. Ett ytterligare moment i detta finns också alltid närvarande, 

men som av den här essäns storlek och fokusområdet inte rymmer plats för att fördjupa mig i 

men som handlar om hur den låga utbildningsgraden hos fritidspersonalen påverkar 

samarbetet skollärare och fritidslärare. 

Jag upplever att det finns en osäkerhet i ansvarsförhållandena i vår klass. Och samtidigt som 

styrningen av klasserna ifrågasatts genom att normer och regler debatterats som omoderna så 

har även fritidspedagogernas roll förändrats i grunden. Det genom förtydligandet 

fritidshemmet fått genom det fjärde kapitlet i läroplanen. Den sekundära placering som 

fritidshemmet haft i skolans värld har enligt mig genererat dels en självbild hos 

fritidspersonalen som inte lika viktig som lärarna i skolan. Även övrig personal har haft den 

uppfattningen och därigenom upprätthålls och genereras en bild av fritidspersonalen som 

andra klassens personal. 

Men här säger jag att det behövs en revidering och det omgående. Och jag vill vara en del av 

det förändringsarbetet. Det medför att jag behöver hitta ett bra sätt att möta mina kollegor i 

olika resonemang och det är viktigt utifrån både min personliga utveckling likväl för 

professionen och elevernas lärande. När klasslärarna slutar att flytta antingen delar av 

uppgifter eller elever ut ur klassrummet till de handfallna fritidspedagogerna då har vi kommit 

en bra bit på väg. Och när jag och vi i mitt arbetslag kan bemöta inviter från andra 

personalkategorier på ett sätt som gynnar möjligheterna för lärande hos eleverna då har vi 

kommit en bra bit på den väg som jag önskar att vi som arbetslag går. När vi genom att arbeta 

tillsammans som ett team, som ett arbetslag kring elevgruppen då kommer vi att kunna 

synliggöra de olika perspektiv vi som olika professioner har på de situationer som 

uppkommer i en elevgrupp.  

Ryberg & Bro resonerar kring att ledningen av en klass angår alla som ansvarar för klassen. 

Genom att stå ensam i en dilemmasituation och olika problem så befinner man sig i en svår 
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situation men genom att vara öppen för sina kollegors erfarenheter och tankar kan tillfällen 

för reflektion ge andra möjliga lösningar (Ibid, s. 152-153). 

Utifrån att vi är ett arbetslag och här finns det traditioner som bidrar till att läraren agerar på 

ett sätt där kunskap förmedlas mellan lärare och elev medan fritidspedagogen ser själva 

processen som lärandet och som med fördel lärs tillsammans med andra. Det är sett utifrån ett 

historiskt perspektiv som jag ändå känner är relevant för förståelsen av olika tankesätt som 

ofta präglar skola och fritidshemmens personalgrupper. Monica Hansen beskriver i avsnittet 

Ensamarbete och lagarbete i sin avhandling Yrkeskulturer i möte att en stor del av 

svårigheterna i samarbetet mellan personalkategorierna är den tradition av ensamarbete hos 

läraren och teamarbetet för fritidspersonalen. Den grundar sig i att en lärare står inför ett 

ensamt ansvar i sin yrkesutövning medan fritidspersonal alltid är minst två. Det ska enligt 

Monica Hansen ligga till grund för det sätt som respektive yrkeskategori utövar sitt uppdrag 

(Hansen 1999, s. 302-304).  

Läraren i min berättelse är kanske osäker på hur hen ska förhålla sig till ett arbetslag och det 

gör att jag vill möta läraren på ett sätt som möjliggör ett bättre samarbete. För jag tror på att 

genom att lyfta vårt uppdrag så bygger vi förståelsen för en samarbetsform där vi respekterar 

varandra och förstår varandras uppdrag och kravställningar. 

Slutord 

Genom min essä har jag utforskat tre dilemmasituationer jag upplever i min yrkesroll och 

utifrån det sammantagna materialet vill jag nu avslutningsvis poängtera följande. På det sätt 

som arbetslaget kommunicerar genom att lämna över uppgifter från skolundervisningen, just 

vid dilemmagestaltningen en bildlektion, såg jag en risk att elever i förlängningen inte når 

kunskapsmålen. Den slutsatsen kan jag dra genom att jag har den helhetsbild av elevernas 

hela skoldag inklusive fritids-tid. Genom essäskrivandets process har jag kommit att se hur 

kommunikationen oss kollegor emellan behöver lösas upp ur de skruvstäd som de satts i 

genom den tystnad och talföreträde som utvecklats. Det kan vi göra genom att poängtera 

arbetslagets styrka när reflektion och tillit till varandra finns. Jag och mina kollegor ställs i 

vissa fall inför problem men oftast är det dilemman som uppstår. I relationerna med kollegor 

och elever handlar det oftast om avväganden som behöver noga överväganden och hur vi än 

väljer att agera så finns det stor risk att lösningen inte blir bäst för alla, men i bästa fall för 

många. Jag har också kommit att se att de diskussioner som ändå finns i mitt arbetslag behövs 
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utvecklas genom en ökad förståelse för just det gemensamma uppdraget. Det har jag fått 

insikt i genom att det blivit tydligt för mig att fritidshemmets uppdrag inte har lyfts i 

organisationen och därav saknas förståelse från skollärarna. När jag inte får gensvar på det 

stöd jag söker hos mina kollegor så riskerar jag få färre möjligheter att lösa svårigheterna 

eftersom lösningen utgår från en person. Innan min essäskrivning har jag haft en känsla av att 

jag stöttar kollegiet genom att själv bereda vägen för övriga fritidskollegor men genom den 

insikt som jag nu har i diskursetiken och vikten av allas lika värde och vad det betyder för 

samtalsformen behöver vi tillsammans hitta en större balans i talutrymmet. Därför ser jag nu 

fram emot att kunna få flera personers perspektiv tillgängliga och därmed större 

förutsättningar till att finna lösningar på problemställningar i vår yrkesverksamma vardag. Det 

kan jag vara med och skapa förutsättningar för. De gruppdynamiska aspekter som inverkar på 

hur vi vågar och vill arbeta tillsammans och genom att agera utifrån den övertygelse jag har 

gällande arbetslagets goda möjligheter att stödja eleverna i deras utveckling så kommer jag nu 

arbeta starkare än någonsin för att lyfta mina kollegors åsikter och utmana där det behövs. Det 

är därför nu tydligt att vi som arbetslag behöver vara ytterst noggranna i att låta varandra tala 

och ge argument för olika påståenden, och det är genom dialogen som samtalsform som jag 

önskar få höra hur andra personer tänker utifrån vårt gemensamma uppdrag. På det sätt som 

jag tidigare tänkt kan jag nu se att min ansats varit något för snäv och jag har därför i stunden 

varit oförmögen att lyssna in en möjlig invit till samarbete. Så på frågan om hur jag kan agera 

i mitt arbetslag är svaret att jag helt enkelt måste vara mer lyhörd i diskussionstillfällen där vi 

har samtal kring vårt gemensamma uppdrag. Utifrån mina erfarenheter låter jag ett citat från 

Ryberg och Bro avsluta min reflektion. ”Det är tungt att stå i dilemman och problem. Ett team kan 

erbjuda tillfällen till reflektion” (Ryberg & Bro 2015, s. 153). 
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