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Abstract 
 
Lindgren, Malin & Wahlström, Pernilla (2007). Kan du fylla på limtuberna…? – Tankar från 
pedagoger i skolan kring yrkesroller, samarbete och utbildning. C-uppsats i pedagogik, 10 p. 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle 
 
I Lpo94 finns skrivet att arbetet mellan pedagoger i skolan ska grundas på samarbete. 
Förutsättningarna för att kunna arbeta ihop är att pedagogerna har väl beskrivna 
arbetsuppgifter och tydliga yrkesroller. Syftet med studien var att söka kunskap om 
förskollärare, fritidspedagoger och lärares tankar kring varandras yrkesroller, samarbete och 
utbildning. Vi valde att göra intervjuer på kvalitativ grund eftersom vi sökte ta reda tankar och 
personliga erfarenheter. Respondenterna valdes genom ett strategiskt urval. Resultatet visar 
att samarbete grundar sig i om pedagogerna har planerat verksamheten tillsammans. Vidare 
visar studien att det skiljer sig i uppfattningen om hur man ser på sin egen yrkesroll och hur 
andra ser på den. Fritidspedagogerna är den yrkesgrupp som framställts med den mest oklara 
yrkesrollen. En slutsats vi dragit är att planeringstiden har visat sig vara en viktig gemensam 
nämnare för samarbete. Planeringstiden har även visat sig vara av betydelse för pedagogernas 
status. 
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1 Inledning 
 
Under vår utbildning till pedagoger1 har vi kommit i kontakt med flera yrkesgrupper som 
tillsammans ska arbeta för elevernas bästa. Det är främst förskollärare, fritidspedagoger och 
lärare som vi har kommit nära i deras yrkesroller. För att det dagliga arbetet ska fungera bra 
anser vi att det krävs att alla pedagoger gör det de är utbildade för, men också att de har ett väl 
fungerande samarbete. Det kan vara lätt att tala om bra samarbete men det kan vara långt till 
att det fungerar i praktiken. Vi har båda valt att utbilda oss till pedagoger, Pernilla mot 
inriktning förskollärare och Malin mot tidigarelärare. Utifrån våra inriktningar valde vi ett 
ämne för examensarbetet som speglar båda yrkesrollerna. Under utbildningen har vi båda 
under vissa perioder studerat tillsammans med förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Våra 
förhoppningar är att få nya kunskaper inom området som sedan kan användas i arbetslivet. 
 
Mina (Malins) tankar om hur man tänker kring varandras yrkesroller är att ju högre ålder det 
är på eleverna, desto högre status har pedagogen. Inte bland eleverna, men av kollegor och 
andra som arbetar inom skolan. När jag har diskuterat med människor om skolan så nämner 
nästan alla lärare. Några få talar om förskollärare men nästan ingen nämner fritidspedagog. 
Jag har också haft den uppfattningen att jag egentligen inte riktigt vet vad fritidspedagogerna 
har för uppgifter i skolan. Jag har, precis som många andra sett fritidspedagoger som en 
hjälpreda i klassrummet. Efter att ha läst dessa år har jag nu insett hur viktiga alla 
yrkesrollerna är för eleverna och skolan. 
 
Mina (Pernilla) tankar om förskollärares, fritidspedagogers och lärares yrkesroller är många. 
Efter att ha arbetat i skolan under några år har flera sidor av samarbete och pedagogers 
värderingar om varandra framkommit. I vissa fall har det funnits en negativ syn från lärarna 
på förskollärarnas och fritidspedagogernas yrken. Det har varit ett motstånd att hjälpa 
varandra över arbetsgränserna, i de flesta fall från lärarna. Ett annat dilemma har varit 
gemensam planeringstid för de olika pedagogerna. Dock har jag stött på många lärare som har 
sett samarbete som något självklart för att kunna göra ett fullgott arbete med eleverna.   

                                                 
1 Pedagog är ett samlingsnamn för dem som arbetar inom förskola och skola och har en pedagogisk examen. 
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2 Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer tidigare forskning om yrkesroller, samarbete och utbildning att 
behandlas. Avsnitten är uppdelade efter ämnesområden och yrkeskategorier som återspeglar 
de olika frågeområdena i examensarbetet. 
 

2.1 Förskollärarnas utbildningshistoria 
 
I Sverige under 1800-talet förväntades det att mannen arbetade utanför hemmet och kvinnan 
ansvarade för skötsel av bostaden och barnuppfostran. För de kvinnor som var ensamstående 
och tvungna att arbeta, fanns det tillgång till barnkrubbor. Det var en inrättning som stod för 
barnens omsorg när kvinnorna arbetade. Verksamheten var baserad på välgörenhet. 
Ursprunget till dagens förskollärare är barnträdgårdsledarinnan som var ogifta borgardöttrar. 
De utbildades till en början vid Berlin Pestalozzi-Fröbel-Haus2 i Tyskland. Den ettåriga 
utbildningen kom att flyttas till Sverige och benämndes seminarium. Målet i verksamheten 
hade pedagogiska grundtankar och det var i jämförelse med barnkrubborna ett nytt sätt att 
tänka. Ledarinnan skulle agera förebild och lokalerna för arbetet skulle vara utformade som 
ett hem. Yrket ansågs till en början vara ett kall. Förskollärarna har funnits i Sverige som yrke 
sedan 1900-talets början. I mitten av decenniet diskuterades huruvida yrkeskategorin skulle 
benämnas och 1955 övergick de yrkesverksamma barnträdgårdsledarinnorna att benämnas 
förskollärare. 1977 förlades utbildningen till högskola (Kihlström, 1998). 
Från början var utbildningen fem terminer men kom 1993 att utökas till sex terminer. 
Lärarutbildningen med inriktning mot förskola omfattar idag sju terminer. (a.a, 1995) 
 

2.2 Fritidspedagogernas utbildningshistoria 
 
Sverige var som tidigare nämnts, ett land i fattigdom och staten var bekymrade över 
skolbarnens situation. För att förhindra lösdriveri efter skolans slut inrättades den första 
arbetsstugan, som idag heter fritidshem. För att hjälpa barnen att försörja sig, fick de lära sig 
att göra hantverk av olika slag. Det var småskollärarna3 som först arbetade på fritidshemmen 
där de hjälpte barnen med läxläsning. I början av 1900-talet blev arbetsstugorna till 
eftermiddagshem och Barnavårdsnämnden tog över ansvaret. Syftet med hemmen var att ge 
barnen meningsfulla fritidssysselsättningar och lära dem bli goda medborgare. Personalen 
bestod till stor del av barnträdgårdslärarinnor och dessa saknade utbildning i skolbarnomsorg. 
(Munkhammar, 2001). 1963 ändrades namnet på verksamheten till fritidshem och 
förskollärarna, som varit verksamma på eftermiddagshemmen, ansåg att det fanns ett behov 
av en utökad utbildning. 1964 startade den första fritidspedagogutbildningen i Sverige och 
förskollärarseminariet fungerade som utbildningens säte. Under 70-talet gavs det möjligheter 
till att studera en arbetsmarknadsutbildning till fritidspedagog under ett år. (Hülphers, 1998). 
Högskolereformen på 70-talet innebar att fritidspedagogutbildningen integrerades med 
lärarutbildningarna och började bedrivas på högskola. (Munkhammar, 2001). 

                                                 
2 En folkbarnträdgård med en skolförberedande klass, sammanlagt 125 barn i åldrarna 2 ½ - 6 år 
3 Småskollärare var en lärare som undervisade i den svenska folkskolans klasser 1-2, det vill säga småskolan. 
Utbildningen skedde vid så kallade småskoleseminarier.  
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2.3 Lärarnas utbildningshistoria 
 
Det första läraryrket utgjordes egentligen av faddrar och föräldrar som skulle undervisa 
barnen i främst kristendom. Prästerna ålades att kontrollera resultatet enligt 1571 års 
skolordning. Under 1600-talet fortsatte lärarkåren att bestå av kyrkans män, främst biskopar. 
År 1842 kom folkskolestadgan där det bland annat stod att en skola med en utbildad lärare 
skulle finnas i varje stadsförsamling och i varje socken på landet (Richardson, 2004). 
Undervisningen skulle bland annat omfatta läsning, skrivning och räkning. Systemet som kom 
i och med folkskolestadgan kallades växelundervisningssystemet och fungerade så att läraren 
undervisade några som sedan undervisade andra. På det viset fick många barn tillträde till 
folkskolan och hundra barn i en klass var inte en ovanlig syn. Fortfarande var det kyrkan som 
stod för tillsynen av skolan. År 1843 inrättades folkskollärarseminarier i alla stiftstäder i 
Sverige. (Hartman, 1995) Under 1860-talet övergavs växelundervisningen till förmån för 
åskådningsundervisningen. Den innebar att barnen lotsades fram till rätt svar på ett mycket 
tydligt sätt. Småskolorna kom till under denna tid för att lära barnen läsa eftersom 
läsinlärningen inte fungerat som det var tänkt då barnen senare kom till folkskolan. Precis 
som idag var det kvinnor som stod för den största delen av lärarkåren.  
Richardson (2004) skriver att i början av 1900-talet blev det en förändring av 
lärarutbildningen. Inträdeskraven skärptes och utbildningstiden förlängdes för att förbättra 
folkskolan. År 1919 kom en undervisningsplan som skulle ligga till grund för undervisningen 
för de lärare som utexaminerades under dessa år. De båda ovannämnda författarna beskriver 
1919 års utbildningsplan som att det viktigaste var att lära genom att göra och att skolan 
skulle fungera som ett laboratorium. Lärare började sätta eleven i centrum. 1955 blev 
metodiken starkare och influenser från olika pedagoger kom in i skolan.  
När Lgr 624 kom blev lärarnas roll att arbeta mer laborativt än tidigare, därför att elevernas 
egna initiativ skulle främjas. MAKIS5 blev metoden som skulle gälla i undervisningen. 
Bokstavsbetygen ersattes med sifferbetyg och skulle ges efter en relativ skala.6 Skolan 
delades också i tre stadier, låg-, mellan- och högstadiet. För låg- och mellanstadielärarna 
skedde ingen större förändring, men de gamla folkskollärarna fann inte riktigt sin plats. 
Många valde då att vidareutbilda sig till högstadielärare. (Richardson, 2004) 
 
När Lgr 69 kom fick lärarna större frihet. De kunde själv, i högre grad och tillsammans med 
elever, utforma undervisningen. Skolans mål fick en större tyngdpunkt., Det innebar en stor 
förändring för lärarna när Lgr 80 kom. I den stod att arbetslaget var viktigt och det skulle 
läggas fokus på samarbete. Temaarbete var något nytt som skulle införas. 
Fortbildningen under 60-talet fokuserades på ämnen och skedde på studiedagar, konferenser, 
studiecirklar och kurser. På 70-talet lades fokus på övergripande frågor såsom könsroller och 
kontakter mellan skola och arbetsliv. Utvärdering var ett viktigt ord som fick en ny innebörd 
och inte bara kom att handla om elevers enskilda resultat. (Runhager, 1999) 

                                                 
4 Läroplan för grundskolan som kom ut 1962 
5 MAKIS: Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering, Samarbete 
6 Relativ skala avser ett grupprelaterat betygssystem, då man hade en normaliseringskurva och där låg betygen. 
En viss procent skulle ha ett visst betyg, för att urvalet till gymnasium och högskola skulle vara rättvist. Alla 
elever skulle jämföras med varandra i hela riket.  
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2.4 Förskollärarnas yrkesroll 
 
Förskollärare arbetar i förskolan, förskoleklass, som även benämns sexårsverksamhet eller i 
integrerad verksamhet i skolan för elever i åldrarna sex till nio år. Mål att uppnå och 
beskrivningar av verksamheten finns i de olika läroplanerna. I förskolan gäller Lpfö987 och i 
förskoleklass och resterande skolverksamhet samt fritidshem gäller Lpo948.  
I förskolan ligger det pedagogiska ansvaret i att arbeta med barnen i grupp och verksamheten 
grundas på barnens naturliga nyfikenhet. Pedagogerna ska se individen och kunna anpassa 
verksamheten för alla åldrar och alla barns olika behov. Ett återkommande arbetssätt på 
förskolorna är temainriktat arbete där kunskap om natur, miljö och djur är ämnen som barnen 
får undersöka och lära sig mer om. Förskollärarna använder sång, musik, bild och drama 
tillsammans med barnen för att deras sinnen ska utvecklas. Stor fokus riktas mot att lära 
barnen samspela med kamrater och att ta eget ansvar för sina handlingar. Föräldrakontakten är 
en stor del av yrket eftersom barnen fortfarande lämnas och hämtas av en vuxen. 
(Arbetsmarknadsstyrelsen, 2006).  
 
Johansson (1992) visar i en studie gjord med metodiklärare9 i förskollärarutbildningen att 
dessa anser att de olika ämnena i utbildningen är medel och inte ett mål. Barnets utveckling är 
viktigast. Det kan vara något som grundar sig i den svenska förskolepedagogiken. Kihlström 
(1995) visar i en studie vad förskollärarna själva anser vara viktigast i sin yrkesroll. Att ta 
hand om barnet är viktigt och målet är trygghet för individen och i hela barngruppen. 
Innehållet är inte det viktigaste i lärandesituationen för att utvecklas. Kihlström (1998) belyser 
problemet för förskollärarna vad det gäller profession10. I skolan anses lärarna vara 
professionella men dit hör inte förskollärarna trots att båda yrkeskategorierna är utbildade på 
högskola. Hon menar att det är under praktiken, i det konkreta arbetet, som förskollärarens 
profession visar sig. I yrket använder förskolläraren sig av de kompetenser som behövs för att 
barnen ska kunna utvecklas och ge stöd i barnens personliga utveckling. 
 

2.5 Fritidspedagogens yrkesroll 
 
Fritidspedagogen arbetar främst med elever i åldrarna sex till tolv år men kan även arbeta med 
gymnasieelever. Undervisningen ska grundas på Lpo94 och kännetecknas av att stödja 
eleverna till att ta eget ansvar och utveckla sina intressen. En del av arbetet består i att ansvara 
för fritidshemmets verksamhet på eftermiddagarna i skolans lokaler eller i dess närhet. 
Samarbete med förskollärare och lärare ingår i arbetet på förmiddagarna där fritidspedagogen 
ansvarar för egna lektioner i skapande verksamhet. I yrkesrollen ingår även föräldrakontakt 
(Arbetsmarknadsstyrelsen, 2006) 
 
I Hansens studie (1999) om yrkesidentiteter framgår att rollen som fritidspedagog är splittrad 
mellan att undervisa i skolan till att ombesörja för den sociala och lärande delen av barnens 
fritid. Hon menar att status på yrkena inom skolan har en tendens att baseras på elevernas 
ålder. Inom barnomsorgen skulle det betyda att barnskötarna står längst ner på listan medan 
fritidspedagogerna ligger i topp.  
                                                 
7 Lpfö98 är läroplanen för förskola 
8 Lpo94 är läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
9 I denna studie menas att de gör praktikbesök och stödjer studenterna och leder dem i den praktiska 
lärarutbildningen 
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Vid undersökningen framgick att fritidspedagogerna inte håller med om det utan känner sig 
jämställda med förskollärarna. Lärarna ansågs ha högst status trots att de arbetar med samma 
elever som fritidspedagogerna. Anledningen är att lärarens uppgift i skolan är mer 
intellektuell än fritidspedagogens som anses vara praktisk. Lärarnas generella tankar kring 
fritidspedagoger grundar sig, enligt Hansen, på vilka individer man kommit i kontakt med i 
sitt yrkesverksamma liv och hur mycket kontakt som har funnits mellan de två 
yrkeskategorierna. 
 
Calander (1999) menar att fritidspedagogerna har känt sig som hjälpredor i skolverksamheten. 
En historisk faktor som har bidragit till yrkets oklara roll kan vara att fritidshemmen hörde till 
förskolan på 1970-80. Då skulle verksamheten vara ett komplement till hemmen och inte vara 
placerade i samma byggnader som skolverksamheten. Det är förändrat och fritidshemmen är 
idag integrerade i skolan vilket har bidragit till att fritidspedagogernas roll skiftat med åren 
och inträdet i skolorna har skapat frågetecken i yrkesrollen. Från att ha varit ett yrke där vård, 
omsorg och fostran stod högst i prioritering till att på 90-talet träda in i skolans värld med 
största fokus på inlärning. Fritidshemmen har inte haft någon egen identitet utan fungerat som 
en länk mellan förskola och skola. Samhällets syn på yrkets status har varit låg i jämförelse 
med lärare och förskollärare. 
 
     I och med att fritidspedagogyrket formellt blev ett läraryrke kom fritidspedagogerna strävan efter  
     yrkesidentitet, erkännande och status, att utkämpas i ett utbildningsinstitutionellt fält med markant uppdelning 
     i olika pedagogiska yrkesspecialiteter (låg- och mellanstadielärare, förskollärare, speciallärare, skolvärdinnor,  
     och så vidare). I detta fält hade fritidspedagogik en låg status. (a.a., 1999, s. 26)   
 
Johansson (2001) påvisar detta i en studie om fritidshem och fritidspedagogerna anser 
följande: 
 
     Mycket i arbetsdagen består i att ”täcka upp” i de olika miljöer där barn finns. Här beskrivs också svårigheter  
     för såväl barn som vuxna i att kunna ”ställa om” mellan olika verksamheter. Barnen frågar ”när börjar  
     fritids”? De vuxna känner sig trötta efter medverkan i skolan och att de ”bränt sitt bästa krut” där.  
     (www.lhs.se) 
 
Figuren nedan visar skillnader i arbetsbeskrivningen för fritidspedagogerna på 1980- och -90 talet. 

 

 
 Förskjutningar under 80-talet i synen på fritidspedagogens arbete i skolan  

(Calander, 1999, 2:1, s. 28) 
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Fredriksson (1993) klargör i en studie att fritidspedagogerna blev trängd i och med 
integreringen i skolan på 70-talet. Pedagogerna själva upplevde att de berövades sitt 
inflytande över innehåll och arbetsformer och kände sig som hjälpredor i för- och 
grundskolan. Johansson (1989) menar att bilden av ett yrke skapas utifrån två aspekter. Den 
ena är omgivningens förväntningar på vad som ska åstadkommas i yrket. Det andra är den 
egna bilden av hur man ser på arbetsuppgifterna och dess syfte. Om de två aspekterna ger en 
klar bild av arbetet, ger det en möjlighet att tydliggöra arbetet och yrkesrollen. Det oklara i 
fritidspedagogyrket kan bero på att det inte finns någon självklar och synbar kunskapsmängd i 
yrkeskategorin. 
 
Gummesson (1992) relaterar till det faktum att fritidshemmet är en frivillig verksamhet och 
det leder till att statusen hos fritidspedagogerna är till deras nackdel i jämförelse med lärarnas. 
Fritidspedagogen får kämpa för sin yrkesroll och har andra förväntningar på sitt arbete jämfört 
med lärarna därför att fritidspedagogens yrkesroll är mer otydlig. Det kan vara en nackdel 
men också en fördel då det inte finns exakta krav som föreligger utan att det finns utrymme 
för fria tankar i verksamheten. Det finns andra faktorer som också har inverkat på 
fritidspedagogernas ställning i skolan jämförelse med lärarna. Dessa faktorer är löner, 
arbetstider och lovdagar.  
 

2.6 Lärarnas yrkesroll 
 
Lärare arbetar i skolor med elever i olika åldrar, från dem som börjar i år 1 till 
vuxenutbildning. Som lärare till elever i de yngre åldrarna arbetar man med nästan alla 
ämnen. Ju äldre eleverna är, desto färre ämnen undervisar läraren i. Lärarens arbete grundas 
på Lpo94 där målen som ska uppfyllas av elever, lärare och skola finns beskrivna. Läraren har 
som uppgift att, själv eller tillsammans med sitt arbetslag, utarbeta metoder för hur 
undervisningen ska bedrivas. (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2006) I Lpo 94 står det att läraren 
även ska fostra fungerande samhällsmedborgare, göra dem nyfikna på att själv söka kunskap 
och tillsammans med elever och andra vuxna skapa en trivsam skolmiljö. Maltén (1995) har 
summerat en undersökning som gjordes vid lärarhögskolan i Malmö och kommit fram till att 
det finns tre huvudområden i lärarens arbete; personlig utveckling, undervisning och 
samverkan. Hartman (1995) beskriver hur erfarenheter grundas på praktiska kunskaper. Ju 
mer erfarenhet man får som lärare, desto större blir insikten om vad som krävs i olika 
situationer. Läraren vet sitt eget bästa, men också vad som passar för de elever man just då 
arbetar med. Denna typ av kunskap är individuell och av intuitiv karaktär och går inte att lära 
sig på annat sätt än genom erfarenheter. Det som fungerar för en lärare behöver inte fungera 
för en annan.  
 
När skolan övergick från att vara regelstyrd till att bli en målstyrd verksamhet ställdes också 
nya krav på läraren. Viktigast för läraren var att fundera ut hur hon bäst kunde få eleverna att 
lära för livet och inte bara för stunden. Detaljer och målsättning var det mest centrala i detta 
nya arbetssätt. Till fördelarna hörde att kraven och förväntningarna på lärarna blev mer 
konkreta och rimliga.  
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2.7 Arbetslag och samarbete 
 
Inom förskoleverksamheten och fritidshem har arbetet sedan länge varit baserat på samarbete.  
Skolans pedagoger har i och med decentralisering gått över från eget arbete till samarbete i 
arbetsgrupper. Det kommer förhoppningsvis leda till pedagogisk utveckling i skolan. 
(Utbildningsdepartementet, 1997).   
 
Munkhammar (2001) påvisar samarbetets komplexitet i en studie som gjorts med 
förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Det fanns förväntningar från ledningen om att 
pedagogerna själva skulle nyttja varandras kompetenser för att kunna förändra 
arbetssituationen. Det skulle leda till nya arbetssätt i skolan. Pedagogerna var inte medvetna 
om förväntningarna och inte heller vad som skulle kunna leda dem till en förändring i arbetet. 
Om det finns osynliga önskemål från statligt håll kan det leda till att det blir motsättningar där 
pedagogerna ställs mot varandra. Studien gjordes med tre arbetslag där en förskollärare, en 
fritidspedagog och en lärare ingick i varje undersökningsgrupp. Sammanfattningsvis fanns det 
flera orsaker till varför inte samarbete fungerade på skolan. En av orsakerna var att det under 
studien inte fanns någon läroplan för förskollärare och fritidspedagoger. Dessa var inte heller 
insatta i skolans läroplan. Läraren hade ingen kunskap om de riktlinjer som fanns för 
förskollärarna. Lärarnas uppgift bestod i att ansvara för baskunskaperna, det intellektuella 
lärandet. Förskollärarna och fritidspedagogerna arbetade med det sociala lärandet. Eftersom 
förskollärarna och fritidspedagogerna fick arbeta under ledning av läraren och på dennes 
villkor, uppstod svårigheter att samarbeta. 
 
Under en period delade arbetslag B upp arbetet så att förskollärarna och fritidspedagogerna 
arbetade med sina intresseområden och ansvaret som följde. Läraren fick mer tid till att lära 
eleverna räkna, läsa och skriva. Förskollärarna och fritidspedagogerna arbetade i klassrummet 
tillsammans med läraren som aldrig arbetade utanför klassrummet i förskollärarens och 
fritidspedagogens miljö. Under andra året av studien gick arbetslaget tillbaka till det gamla 
arbetssättet då det uppstod svårigheter i att hitta ett gemensamt utbyte av förskolans, skolans 
och fritidshemmets pedagogik. En av anledningarna till denna tillbakagång var att 
förskollärarna och fritidspedagogerna blev mer noggranna med att ta ut sin planeringstid.   
 
Hopkins (1996) beskriver värdet av att yrkesroller i arbetslagen löses upp för att erfarenheter 
och kunskaper ska kunna förmedlas mellan kollegor. Det är ett krav för att god samverkan ska 
kunna ske och kan av vissa uppfattas som ett hot mot sin person och yrkeskår.  
 
Lpo94 beskriver vikten av att pedagoger samarbetar för att kunna ge eleven bra 
förutsättningar för sina studier: 
 
     Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs 
     mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv 
     skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala 
     utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer  
     som gäller för respektive verksamhet. (Skolverket, 1994, s.14) 
 
Vad som kan försvåra samarbetet mellan olika yrkesgrupper i skolan kan enligt Persson 
(1998) redan grundas i lärarutbildningen och i den tillhörande praktiska delen, nuvarande 
VFU.  
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Studenterna grupperas och tillhör en kultur som försvårar kommande samarbete i arbetslivet. 
För ett fungerande samarbete mellan förskola och fritidshem är det därför viktigt att 
fritidspedagoger och förskollärare håller fast vid sin grundsyn på eleverna men också tar 
avstånd ifrån tankar som tillhör skolans kultur. Tydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter 
underlättar för att pedagogerna ska kunna känna sig tillfreds med sina yrken. 
Utbildningsdepartementet (1999/2000) förespråkar också samarbete i arbetslag mellan olika 
yrkeskategorier. Det framhävs att villkoret för samarbete ska vara lika för lärare oavsett ålder 
på eleverna de undervisar. För att kunna samarbeta anses att alla lärare har en likasinnad 
kompetens i grunden.   
 
Gummesson (1992) menar att samarbete handlar om en vana. Pedagogerna på fritidshemmet 
är mer introducerade i att arbeta i arbetslag och att fördela arbetet på flera pedagoger. 
Läraryrket har varit mer ett ensamarbete i klassrummet. När fritidspedagoger och lärare 
samarbetar, gäller det främst aktiviteter med eleverna, som utflykter och temaarbeten. 
Fritidspedagogerna är med i klassrummet under skoltid men det är mindre vanligt att lärarna 
arbetar i fritidshemmet. I det lokala skolavtalet för den aktuella kommunen i vår studie finns 
direktiv som visar att det ska vara lagarbete som lägger grunden för skolarbetet. Beroende på 
hur verksamheterna är utformade, kan samarbetet se ut på olika sätt. Antingen bildas 
homogena grupper där personalen har samma utbildning eller heterogena grupper som baseras 
på pedagoger med olika utbildningsområden. Målet med samarbetet är att förbättra den 
pedagogiska verksamheten som också ska baseras på omsorg av eleverna. Eleverna ska kunna 
känna att det finns ett sammanhang i utbildningen. (Lärarnas Riksförbund, 2004) 
 

2.8 Den nya lärarutbildningen 
 
I Gävle, där examensarbetet är skrivet, har det funnits lärarutbildning sedan 1940-talet. 
Lärarprogrammet har olika inriktningar och innefattar förskollärare, fritidspedagoger och 
lärare (Högskoleverket, 2005 ) Till skillnad från tidigare lärarutbildningar är den nya lika de 
två första åren oavsett om du läser inriktning mot förskola, fritidshem, grundskola eller 
gymnasium. 
 
     Den genomgripande förändringen av förskolan, skolan och vuxenutbildningen under 1990-talet, som bland  
     annat inneburit ökad målstyrning och decentralisering av verksamheten ställer höga krav på den nya  
     lärarutbildningen. De blivande lärarna skall arbeta i en skola där samarbete och samplanering mellan olika 
     lärarkategorier är naturliga arbetsformer. (Utbildningsdepartementet, 1999/2000, s.15-ff) 
 
Första terminen består av ett allmänt utbildningsområde (AU), då kurser läses gemensamt i 
blandade grupper. Därefter läser man sin inriktning i två terminer för att sedan läsa AU 
tillsammans igen. Kurserna som läses i AU är inte gemensamma för alla lärarutbildningar i 
Sverige utan bestäms av varje lärosäte. Kurserna bör innehålla tvärvetenskapliga ämnesstudier 
och vara centrala för läraryrket.  
      
     Det allmänna utbildningsområdet bör organiseras så att studenter med olika inriktningar och specialiseringar  
     möts i utbildningen och det bör fördelas över en längre period av lärarutbildningen. Med denna uppläggning  
     ökar möjligheterna för ett naturligt samarbete mellan lärare med olika kompetens i den framtida 
     yrkesutövningen. . (Utbildningsdepartementet 1999/2000, s.19) 
 
Efter AU 2 läses specialiseringar och alla studenter får designa sin utbildning. I slutet av 
utbildningen läses AU 3. Examensarbete skriver studenterna för att få forskningsmetoder som 
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de sedan ska kunna arbeta med utvecklingsarbetet i förskola eller skola men också för att 
förbereda studenten för fortsatt forskningsarbete. I AU ingår verksamhetsförlagd utbildning.  
Verksamhetsförlagd utbildning benämns också VFU som är studenternas praktik ute på 
skolorna. Inom alla inriktningar har studenten 10 poäng VFU och i kommunerna finns lokala 
samordnare som har kontakt med handledare i skolorna. Som princip har studenten sin 
verksamhetsförlagda utbildning på samma partnerskola under hela studietiden.  
(Högskoleverket, )  
 

2.9 Utredning av en ny lärarutbildning 
 
Regeringen har tillsatt en utredning av nuvarande lärarutbildningen efter kritik från flera håll. 
Studenter har upplevt utbildningen för ”slapp” och det är färre som söker utbildningen i första 
hand och inte gör klart sin utbildning. Ett av områdena som ska behandlas i denna utredning 
är om flera lärarexamina ska återinföras. Förskollärarexamen är ett steg i denna utredning, ett 
annat är att ge lågstadielärare mer kompetens inom läs- och skrivinlärning. Utredningen ska 
också visa hur lärarprogrammet ska förändras. Utredningen beräknas vara klar runt den 15 
september 2008 och kommer att ledas av Sigbrit Franke. (Andrén, 2007) 
 

2.10 Den nya skolan 
 
Enligt Lpo94 ska skolan vara en mötesplats både socialt och kulturellt. Jämställdhet ska aktivt 
främjas och eleverna ska undervisas i demokratiska arbetsformer. Vidare ska skapande arbete, 
lek och rörelse vara inslag i vardagen. Undervisningen ska bedrivas utifrån fyra perspektiv, 
historiskt, miljö, internationellt och etiskt. När eleverna lämnar skolan finns vissa mål var och 
en ska ha uppnått, och det är skolans ansvar att dessa uppnås. Att behärska det svenska 
språket och att ha ett grundläggande matematiskt tänkande är två mål som beskrivs. I Lpo94 
finns också riktlinjer för läraren och annan personal beskriven.  
 
     ”Skolan behöver på ett bättre sätt än nu klara den utmaning det innebär att undervisa elever med olika  
     förutsättningar och bakgrund. Därför behöver ambitionerna för skolan höjas. Elevernas kunskaper skall  
     stärkas och en likvärdig kvalitet i utbildningen för alla elever, oavsett bakgrund, skall uppnås. Det innebär att  
     varje elev skall ges förutsättningar att nå kunskapsmålen i alla ämnen. För att nå dit krävs att skolans  
     kunskapsuppdrag tydliggörs och att betydelsen av välutbildade och behöriga lärare uppvärderas. 
    (Regeringen, 2007, s 2)  
 
I ovannämnda citat nämns att skolan idag inte når upp till målen som är satta i läroplanen då 
alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning som är anpassad efter elevens förutsättningar 
och behov. 
 
Ett viktigt inslag i skolan i och med decentraliseringen11är att stor vikt läggs vid kommunala 
skolplaner och lokala arbetsplaner. Dessutom spelar den lokala utvecklingsmiljön och 
personalens engagemang stor roll i samarbetsfrågor. Problemen som har funnits i den centrala 
styrningen har varit undervisningen, vardagen i klassrummet och det inre arbetet. 
(Utbildningsdepartementet, 1997).   
 
                                                 
11 Decentralisering är en förskjutning av makt eller ansvar i höjdled och innebär en förändring i förhållandet 
mellan de territoriella nivåerna i en organisation eller ett annat system. Politisk eller administrativ makt och 
kompetens eller faktiskt ansvar flyttas från ett fåtal större centrala instanser på hög nivå till ett flertal mindre 
instanser på lägre nivå.  
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Statens behov har legat bakom uppkomsten av både dagens förskolor och fritidshem. 
Verksamheterna skapades för att barnen skulle få en pedagogisk fostran och omsorg. I dagens 
förskolor och fritidshem är barnantalet så stort att fritidspedagoger och förskollärare står inför 
en stor utmaning att kunna ha en relevant och meningsfull verksamhet. Skolverket (2000) har 
gjort undersökningar på fritidshemmen och dessa visar att barnen har blivit fler och 
pedagogerna färre.  
Enligt skollagens paragraf 3 ska förhållandena i skolbarnomsorgen se ut på följande sätt: 
 
     För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan utbildning 
     eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  
     Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 
     (www.riksdagen.se) 
 

2.11 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare 
tänker kring sin egen och de andra pedagogernas yrkesroller. Vi ville dessutom undersöka om 
ett samarbete existerade mellan dessa yrkesgrupper och i så fall på vilket sätt de arbetar ihop 
samt om utbildningarna inom respektive inriktning skiljer sig åt. 
 
Frågeställningar: 
Hur tänker förskollärare, fritidspedagoger och lärare kring sin egen och varandras yrkesroller? 
Finns ett samarbete mellan pedagogerna och hur ser det i så fall ut? 
Hur skiljer sig utbildningarna för de olika yrkesinriktningarna? 
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3 Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod och vilket tillvägagångssätt som valts för studien.  
Urval, procedur, databearbetning, validitet och reliabilitet och vilka etiska hänsynstaganden 
som beaktats kommer att redovisas. 
 

3.1 Val av metod 
 
Metoden som valdes för att erhålla resultat till studien baserades på kvalitativa intervjuer. 
Detta eftersom studien handlar om att undersöka hur pedagoger tänker kring olika yrkesroller 
och samverkan i skolan. För att få pedagogernas tankar uteslöts enkäter som 
undersökningsmetod. Johansson (2006) anser att enkäter är en mindre bra metod när synsätt 
och förhållningssätt studeras eftersom det kan vara svårt att ställa avgränsande frågor och att 
få orkar lämna uttömmande svar. Starrin & Renck (1996) menar att det som är viktigt vid 
intervjuer är att informanten känner trygghet i situationen och vågar svara uppriktigt på 
frågorna. Några frågeområden gjordes innan intervjuerna och utifrån dessa utformades ett 
antal frågor för att kunna ge förklarande och berättande svar. Frågeområdena speglar syftet 
med studien och tre underordnade rubriker beskriver frågornas innehåll, yrkesroller, 
samarbete och utbildning.  Många av frågorna var indirekta, och ledde till uppföljningsfrågor. 
Johansson (2001) menar att informanterna bör få beskriva en situation ur verkligheten. Utifrån 
svaren bearbetas materialet och ger skribenten en möjlighet att tolka åsikternas innebörd. 
Samma frågor ställdes inte till alla pedagoger utan pedagogens svar ledde till nya frågor.  
Vi ansåg det omöjligt att kunna lyssna ordentligt på intervjupersonerna och samtidigt 
anteckna svaren, därför spelades intervjuerna in på skiva. Kvale (1997) anser att pauseringar 
och tonfall är svåra att lägga på minnet för att sedan bli bortglömda när råmaterialet ska 
bearbetas. 
 

3.2 Urval 
 
Utifrån en förteckning över alla skolor med förskoleklass upp till år 3 i den aktuella 
kommunen, gjorde vi ett strategiskt urval av tre skolor. När pedagogerna på en av de tänkta 
skolorna avböjde, valdes en ny skola som uppfyllde de kriterier vi hade. Tre förskollärare, tre 
fritidspedagoger och två lärare intervjuades och en av förskollärarna deltog i provintervjun. 
Kriterierna vi beslutade skulle uppfyllas, var att alla yrkeskategorier, förskollärare, 
fritidspedagoger och lärare, fanns representerade i arbetslaget, att inte skolorna låg inom 
samma rektorsområde samt att inga personliga relationer fanns mellan oss och informanterna. 
 

3.3 Procedur 
 
Innan de slutgiltiga intervjutillfällena gjordes en provintervju med en förskollärare i dennes 
hem eftersom det var mest praktiskt för förskolläraren. Efter ett medgivande till att spela in 
intervjun på skiva upplystes informanten om de etiska hänsynstagandena. Efter provintervjun 
omformulerades några frågor för att bli mer lättförstådda och några frågor lades till för att 
kunna ge svar på våra frågeställningar. När urvalet var bestämt togs kontakt med de aktuella 
skolorna. På den första skolan gav rektorn sitt medgivande till att studien fick genomföras på 
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skolan. Rektorn ville själv prata med pedagogerna om möjlighet och intresse fanns att delta i 
studien. Rektorn avböjde att få missivbrevet eftersom hon inte ansåg det vara viktigt. 
Pedagogerna ringde oss direkt och gav sitt medgivande att delta och tider bokades in för 
intervjuer. De informerades om att intervjun skulle pågå mellan en halvtimme och en timme. 
På den andra skolan, efter ett kort samtal med rektorn, gav hon sitt medgivande till att 
missivbrevet skickades ut till pedagogerna. Efter några dagar återkom en av pedagogerna och 
avböjde arbetslagets medverkan i studien. På den tredje skolan kontaktades rektorn först via 
telefon och sedan via e-post. Rektorn svarade via e-post att hon kunde delge missivbrevet till 
sina pedagoger, som i sin tur skulle kontakta oss om möjlighet och intresse fanns att delta i 
studien. Inga kontakter har sedan funnits med denna skola. På den fjärde skolan kontaktades 
rektorn via telefon. Efter att ha delgivits information om studien och dess syfte ville hon själv 
diskutera ett deltagande med sina pedagoger. Något missivbrev skickades inte ut då rektorn 
avböjde. Rektorn återkom med namn på pedagoger som ville delta och dessa kontaktades via 
telefon för att bestämma tid för intervju. Den sjunde intervjun gjordes efter en 
överenskommelse med den aktuella läraren. Syftet med examensarbetet förklarades på telefon 
och missivbrevet överlämnades före intervjun. 
 
Tanken var från början att göra enskilda intervjuer med pedagogerna på skolorna för att ge 
dem utrymme till att uttrycka sina tankar. Vid ankomsten till en skola blev vi erbjudna att 
intervjua två pedagoger samtidigt och tog tillfället i akt. Innan varje intervju tillfrågades 
respondenterna om sitt medgivande till att intervjuerna spelades in på skiva. Syftet med 
studien och de etiska hänsynstagandena lästes upp. Sammanlagt deltog sju pedagoger på tre 
skolor. Intervjuerna gjordes i ett avskilt rum med stängd dörr. När all data var utskriven, 
skickades den till informanterna via e-post för att ge en möjlighet till korrigering av texten. 
Eftersom varje anställd har ett personligt lösenord på datorerna ansåg vi det tillförlitligt att 
skicka intervjuerna på ovannämnda vis. Efter informantens korrekturläsning av den 
nedskrivna intervjun, gav de sitt medgivande via e-post. 
 

3.4 Databearbetning 
 
Intervjuerna spelades in på skiva och lyssnades igenom. De skrevs ut ordagrant för att inte 
förlora viktiga data. Kvale (1997) menar att sättet att skriva ut är beroende på vad texten ska 
användas till. Småord och skratt kan vara väldigt relevanta när resultatet ska göras. Efter 
utskriften av alla intervjuer lästes materialet igenom och det relevanta för vår studie ströks 
under. Frågorna separerades för att få ett lättöverskådligt material att fortsätta arbeta med. 
Materialet klipptes isär i kategorier som överensstämde med vårt syfte och våra 
frågeställningar. De isärklippta frågorna klistrades upp på stora ark och placerades under den 
kategorirubrik där den passade bäst.  
Kategorierna som valdes var: 
 

• Yrkesroller 
• Samarbete 
• Utbildning 

 
När remsorna med data var uppklistrade på arken togs en kategori ner i taget. Likheter och 
skillnader var det första som skulle belysas. Resultatet skrevs ner och för att tydliggöra valdes 
citat som representerade innehållet och berikade texten med faktiska händelser.  
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Under arbetets gång valdes fiktiva namn på informanterna för att lättare kunna urskilja vem 
som citerades och dessutom för att texten skulle kännas mer levande med riktiga namn istället 
för XX. 
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Trost (2005) har använts som referens till kriterierna för validitet och reliabilitet. Under 
respektive område förklaras på vilken grund vi har baserat validiteten och reliabiliteten. 
 
Validiteten, giltigheten, i denna studie var hög då vi antog att pedagogerna svarade ärligt på 
frågorna. Frågorna täckte av de frågeområdena vi hade och gav uttömmande svar. Svaren 
delades upp i några kategorier som syftar tillbaka på vår frågeställning och har sedan noga 
studerats och analyserats. Fokus har lagts på att, vi som skribenter, i stor grad försökt vara 
objektiva och analyserat svaren ur ett forskarperspektiv.  
 
Reliabiliteten, mättillförlitligheten, i studien är hög. Mätförhållandena är inte statiska därför 
att i kvalitativa intervjuer är syftet att spegla förändringar. Studien baseras på olika 
pedagogers tankar och resultatet är helt beroende på individerna och deras erfarenheter. 
Därför är sannolikheten liten att uppnå exakt samma resultat vid en ny mätning. Under 
intervjuerna har samma frågeområden belysts men beroende på pedagogernas svar på 
frågorna, har olika uppföljningsfrågor ställts. Därför särskiljer sig intervjusituationerna mellan 
pedagogerna. Eftersom intervjuunderlaget är litet i denna studie kan inga generella slutsatser 
dras och så var inte heller tanken med studien.  
 

3.6 Etiska hänsynstaganden  
 
Vetenskapsrådets ”forskningetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning” har använts i studien för att tydliggöra ett förhållningssätt mellan oss skribenter 
och informanterna. Sammantaget finns fyra huvudkrav som kommer att beskrivas men även 
på vilket sätt det har tagits hänsyn till dessa. Informationskravet har beaktats genom att 
missivbrevet delades ut personligen och via e-post. Informanterna blev underrättade om syftet 
med studien och att examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på högskolans hemsida via 
länk. Vidare informerades att deltagandet var frivilligt och rätten till att avbryta sin 
medverkan gällde under hela arbetets genomförande. Samtyckeskravet har uppfyllts genom 
att personlig kontakt togs med informanterna som därmed hade möjligheten att själva 
bestämma över sin medverkan. För att inte avslöja identiteten hos dem eller skolorna valdes 
några delar av intervjuerna bort vid databehandlingen. Språkliga egenheter och namn på 
projekt och arbeten inom skolan har uteslutits i resultatet. Informanterna blev upplysta om att 
deras och skolornas namn är fingerade. Därmed har kravet för konfidentialitet anammats. 
Innan varje intervju uppdaterades informanterna genom att missivbrevet lästes upp och de gav 
sitt medgivande till att intervjun spelades in på skiva. 
(Vetenskapsrådet, 2002) 
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4 Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för resultaten som framkommit i studien. Resultatet 
delades upp på de olika yrkeskategorierna för att eventuella skillnader och likheter mellan 
grupperna lättare skulle urskiljas. För att tydliggöra yrkesgrupperna genom hela 
examensarbetet är resultaten uppställda i likhet med rubrikerna i bakgrunden. Viktiga citat 
valdes ut för att belysa tankar från pedagogerna. Beroende på att informanterna svarat både 
barn och elever valde vi att använda båda uttrycken fast vi menade samma sak. 
 
Skolorna och pedagogerna i studien kommer att benämnas med fiktiva namn. 
Informanter i studien var tre förskollärare, tre fritidspedagoger och två tidigarelärare i åldrarna 
30 – 65 år.  
 

4.1 Förskollärarnas utbildning 
 
Skälen till att förskollärarna valde att utbilda sig inom yrket varierade. En gemensam faktor 
var intresset att arbeta med människor främst med barn. Utbildningen till förskollärare har sett 
olika ut beroende på när de gått sin förskollärarutbildning. En av förskollärarna, Gunilla, gick 
fyra terminer under 1970-talet medan de andra två förskollärarna, Pia och Lena, tog sin 
examen under sena 1990-talet och gick då sex terminer. På 1970-talet blev studenterna 
indelade i grupper som arbetade med allmänna samhällsfrågor som rörde en specifik stadsdel. 
Allt från hur stadsdelen byggdes upp, till hur förskolor och skolor fungerade. Gemensamt för 
de förskollärare vi intervjuade var att praktiken gav mest, både kunskaps- och 
erfarenhetsmässigt. Pia saknade praktiska färdigheter efter utbildningen i både bild och musik. 
Nivån på lektionsinnehållet var ämnat för äldre barn. 
 
     För hur det än är så kan man sitta och läsa sig till hur mycket som helst, men det är när man kommer ut som  
     man ser hur det funkar och hur man passar. 
 
Ingen av de pedagoger som intervjuats har gått den nya lärarutbildningen där alla 
yrkeskategorier läser tillsammans. Förskollärarna har läst enstaka kurser eller de första 
terminerna ihop med fritidspedagoger medan lärarna aldrig har varit inkluderade med någon 
annan inriktning. 
 

4.2 Fritidspedagogernas utbildning 
 
Anledningen till fritidspedagogernas yrkesval var precis som förskollärarna viljan att arbeta 
med barn och ungdomar. En övergripande anledning till yrkesvalet var att de ville arbeta med 
äldre barn som kunde föra diskussioner eftersom de ansåg förskolebarnen vara för små. 
Fritidspedagogerna som utbildade sig under 1990-talet upplevde sin utbildning på samma sätt 
som förskollärarna som också tog examen under samma period. Samarbetet med 
lärarstudenterna under utbildningen var bristfälligt och förekom endast i form av en kurs 
under hela utbildningstiden. Något positivt med utbildningen på 1990-talet var enligt 
fritidspedagogerna att studietiden innehöll mycket praktik och variation på praktikplatser. En 
fritidspedagog, Karin, tog sin examen under 2000-talet och arbetade, till skillnad mot dem 
som utbildat sig tidigare, mer med lärarna och mindre med förskollärarna.  

14 



I enstaka kurser skulle gruppuppgifter redovisas tillsammans med lärare, men det hade enligt 
Karin kunnat vara mer integrerat. 
 
     Att de talar om från början att det kommer att bli ett väldigt stort samarbete i och med att ni läser det här  
     tillsammans med lärarna. Det hade ju varit en otroligt bra grej att börja med när man började. För vi träffades  
     aldrig ihop förskollärare, lärare och fritidspedagoger, första tre veckorna eller om det var fyra veckor som vi  
     hade gemensamma träffar. Sen då splittrades man upp i det här vanliga bitarna. I och för sig, det är ju bra det 
     också för man ska ju stärka sig i den rollen man ska arbeta i också. Men samtidigt skulle det vara ett större ge 
     och ta, från båda håll, alla tre hållen. Att det inte blir det här jättelinjerna mellan oss. (Karin) 
 
Karin menar att under utbildningen till fritidspedagog fanns rangordning mellan studenterna. 
Hon upplevde att lärarstudenterna stod högre i rang än de som läste till förskollärare och 
fritidspedagoger. 
 

4.3 Lärarnas utbildning 
 
Både Agneta och Terese, de två lärarna i studien, påpekar att det var slumpen som avgjorde 
deras val av yrkesroll men intresset för människor har haft en stor betydelse. Utbildningen för 
lärarna som intervjuats har sett olika ut. Terese gick lärarseminariet i slutet av 1960-talet och 
bara med dem som skulle arbeta som småskollärare. Den andra läraren, Agneta, gick en 
påbyggnadsutbildning på ett år för att hon hade en pedagogisk utbildning sedan tidigare. 
Anledningen till att Agneta valde att utbilda sig till lärare, trots att hon hade ett arbete som 
hon trivdes med, var att hon sökte något hon trodde var svårare. På hennes tidigare arbetsplats 
sköttes arbetet rutinmässigt och hon kände att det blev slentrian. Till skillnad från Terese 
tyckte Agneta att utbildningen hade stora brister vad det gäller att få metoder. 
 
     Men ingen visste eller vågade prata om läsinlärning till exempel, ingen vågade eller visste vad de skulle säga  
     om metoder, hur man gör, om man ska ta fram ett papper eller en penna eller en bok eller inte. Eller ta fram 
     en låda eller ta fram en bok eller inte…ingen sade någonting konkret. Så att allt jag lärde mig fick jag på  
     praktiken. (Agneta) 
 
Terese däremot beskriver sin utbildning som inriktad mot de åldrar hon skulle undervisa.  
 
     Så jag tror vi fick en mer gedigen utbildning som var inriktad mot den åldern. Särskilt det här med läs- och  
     matteundervisningen som inte sker nu på högskolan. Det är väldigt bristfälligt med läsinlärning till exempel,  
     och matteinlärning. Det vet jag för att jag har kandidater. 
 

4.4 Förskollärarnas yrkesroll 
 
Flera av förskollärarna anser att en av de främsta uppgifterna som förskollärare i förskoleklass 
är att få eleven att bli trygg med sig själv och i barngruppen. Arbetet är viktigt och innebär att 
eleverna ska få en chans att lära för livet och inte bara för skolan. Gunilla anser att arbetet är 
tufft eftersom det kommer nya barngrupper varje år. Trots det känner hon sig tillfredställd 
med att arbetet i förskoleklass och anser att yrket är roligt. Förskollärarna har som tradition i 
förskolan att arbeta i arbetslag. Medan lärarna också betonar traditionen när de talar om 
ensamarbete. Tankarna kring status i förskolläraryrket är gemensamma bland de tillfrågade 
pedagogerna. En genomgående åsikt är att förskollärarna och fritidspedagogerna är 
jämbördiga i status medan lärarna är en grupp för sig som anses ha fler fördelaktiga avtal när 
det gäller löner, mer planeringstid, tid för utvärdering och reflektion. En yngre lärare förstår 
förskollärarens arbete och lärarna behöver inte få en förklaring av vad förskollärarens arbete 
består av, betonar Lena.  
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Vad beträffar arbetsuppgifterna för förskollärare ligger de nära fritidspedagogernas på det 
sättet att barnen blir en grupp är det viktiga och målet är att få eleverna trygga.  
     
     Jag kan tycka att pressen på lärare är högre. Det finns ett större spelrum för förskollärarna i yrkesrollen då. 
     Sen är pressen på deras arbetsinsatser lika stor, men pressen uppifrån är större på lärarna. Beroende på att vi  
     har tester och joks. Sånt där som man inte tror på men som man gör ändå. Placerar folk i fack och som vi  
     också som tjänstemän också säga att vi tror på. Vi måste ha mätinstrument på barnen. Det säger vår 
     kvalitetsavdelning. Man har dem på sig hela tiden…(Agneta) 
 
Så beskriver en lärare skillnaden på varför statusen kanske inte är lika hos alla som arbetar 
inom skolan. Hon fortsätter att beskriva fritidspedagogerna och förskollärare. Viktigast för 
dem är inte målet utan vägen dit. Som lärare bör du kunna visa upp en dokumentation på vad 
eleven kan och vad de har lärt sig. Det kravet har inte förskollärare och fritidspedagoger. De 
har en osynlig kunskap som inte går att mäta och kan vara en anledning till känslan av 
underlägsenhet. En annan orsak kan bero på att de är färre än lärarna. På Aspskolan känner 
läraren inte av någon statusskillnad mellan de olika yrkesgrupperna. Det som också 
framkommit är att fritidspedagoger och förskollärare inte är med på alla studiedagar och 
utbildningar därför att de inte har rätt att stänga fritids mer än ett par dagar per läsår. På 
Björkskolan påpekar en förskollärare, Lena, att en statusskillnad kan påvisas för de olika 
yrkesgrupperna gällande löner och arbetstider.  
 

4.5 Fritidspedagogernas yrkesroll 
 
Erfarenhet och personkemi är bidragande faktorer som visar hur fritidspedagogen upplever sin 
yrkesroll gentemot andra pedagoger. Skillnaden mellan fritidspedagogerna Anna, Maria och 
Karin, var helt beroende av vilka lärare de för tillfället arbetade med. Två av tre såg 
yrkesrollen som oklar och mycket av ansvaret låg hos fritidspedagogen att själv stärka sin roll 
och våga säga ifrån när andra pedagoger frågar om tjänster som ligger utanför 
ansvarsområdet. Maria påvisar att på hennes arbetsplats är fritidspedagogerna inte tillräckligt 
starka som yrkesgrupp och hon efterfrågar kontakt med andra fritidspedagoger. Dessutom 
påpekas att förskollärarna har sin förskoleklass och lärarna har sin klass. Fritidspedagogerna 
stod utanför och fick arbeta där de för tillfället behövdes. Så här förklarar två fritidspedagoger 
hur de upplever sin status jämfört med lärarnas. 
 
     Alltså man får respektera varandra, alla yrkesgrupper, och det gäller allting vad man gör. Det är inte 
     fritidspedagogerna som är sopgubbar och det är inte förskollärarna som ska ha uterasten bara och…(Anna) 
 
     Det är aldrig på tal att dem ska till fritids till exempel men vi får vara rastvakter på förmiddagarna och lunch 
     och så där. Men efter klockan ett, eller tjugo över ett när skolan är slut, då är det ingen, ingen lärare som  
     skulle kunna tänka sig att komma till fritids och hjälpa när det, som sagt är planeringstid eller någonting  
     sådant där. (Maria) 
 
Detta leder till att fritidspedagogerna inte ges möjlighet att tillsammans delta vid 
arbetslagsträffar, utan är tvungna att alltid ha en fritidspedagog kvar på fritids. Vid 
utbildningar och föreläsningar är det nästan alltid adresserat till förskollärare och lärare och 
fritidspedagogerna nämns inte som yrkesgrupp och känner sig därmed åsidosatta. Trots att 
Anna, i sin yrkesroll, inte känner av statusskillnad anser hon, liksom förskollärare Lena, att 
dörren till klassrummen ibland är stängda och lärare anser sig veta bättre hur elever ska skötas 
och på vilket sätt de lär sig bäst. 
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     Man får in så mycket utan att behöva vara fokuserad på det här, målen som man ska ha i skolvärlden, att du 
     ska hinna dit, för hur det än är så är det ju så. De har ju de här stressmomenten att de måste hinna hit i tvåan. 
     Äh, säger vi då, det löser sig. De hinner ändå, men det gäller liksom…Vi är dem här pepp, vad kan man kalla  
     oss för är cheerleaders…(Anna) 
 
     Men vi kan börja med ordbilder och få, försöka få in någon läsmotivation överhuvudtaget på den här eleven  
     och då kan det bli: ”Nej, det är jag som är lärare, du är fritidspedagog.” (Anna) 
  
Fritidspedagogerna anser att eleverna lär sig främst genom lek, diskussioner och övningar och 
inte genom att någon står framme vid tavlan och undervisar. Karin är kritisk till vissa 
lektioner, främst i samhällsvetenskapliga ämnen, då hon anser att lärarna har brister i att 
väcka elevernas intresse.  
Beträffande yrkesval var fritidspedagogerna nöjda. Karin och Maria skulle kunna tänka sig att 
arbeta som lärare i framtiden men då med äldre barn. Idag skulle Anna överhuvudtaget inte 
arbeta inom skolans värld, anledningen framkom inte. Maria betonar att många äldre 
fritidspedagoger har valt att arbeta utanför skolan, då deras hjärta finns på fritids. Tidsbristen 
hindrar dem från att kunna lägga ner den tid som krävs för att göra ett fullgott arbete. 
När det kommer upp på tal om ansvar formulerar Agneta dessa ord om statusen för 
fritidspedagogerna: 
 
     Ja, tack vare att förskollärare har en förskoleklass, dem har alltså ansvar över en barngrupp och då får de en  
     högre status på grund av det. Därför att det här är våra barn, rent krasst. Fritidspedagogerna har en utsuddad 
     roll nu. Kan bli att de antingen kliver tillbaka och försöker hitta sin nisch, som en av våra här, eller att de blir  
     lite aggressiva. Och försöker att hitta sin nisch så. Talar om sin position att jag minsann har ansvar för  
     skolbarnen, skolbarnsomsorgen. (Agneta) 
 

4.6 Lärarnas yrkesroll 
 
Det som först belyses vid diskussionen med Agneta om lärarrollen är att det är ett 
ensamarbete. I klassrummet har läraren inte hjälp av någon förutom under enstaka tillfällen. 
Det ser olika ut beroende på vilken skola det gäller. Hon saknade metoder för läsinlärning 
från sin utbildning och det krävde merarbete under de första åren. Agneta säger att hon hade 
tur att få mentorer som hade tid och ork att handleda henne de första fyra åren. Hon menar att 
många nyutbildade lärare som hon stött på inte orkar med sitt arbete utan stöd från sina 
kollegor. Det beror på att de nya lärarna kastas direkt ut i verkligheten utan konkreta metoder 
från sin utbildning. Ensamarbetet kan också förklaras på följande vis: 
 
     Vem tar hand om de andra tjugofyra när jag går och läser med den där som inte ska behöva skämmas inför  
     dem andra. Det går inte. De ska ju sitta med papper och penna men de kan ju inte skriva. De kan ju inte rita i  
     ett helt år. (Agneta) 
 
På frågorna om yrkesroller och arbetsuppgifter nämner både Agneta och Terese att inlärning 
är det viktigaste arbetet för lärarna. Ansvaret ligger hos lärarna att barnen får inlärning på sin 
nivå och att de har en vuxen som leder dem utan att för den skull sopa banan. Terese 
påpekade att det är viktigt att eleverna lär sig bli självständiga och kan söka kunskap på egen 
hand. Agneta berättade också att eleverna måste vara trygga. Det ser hon som en viktig 
uppgift för henne som lärare. Att målen uppnås för eleverna får komma i andra hand. 
Arbetssituationen för tillfället gör att hon tvingas välja. Lärarna och skolan har fått så många 
andra arbetsuppgifter som att lära barnen trafik, samlevnad och samtidigt ta ansvar för deras 
uppfostran. 
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     Lärare ska göra så mycket. Ska göra så hemskt mycket för barnen. Man ska ta hand om dem, lära dem…det 
     är en lista liksom. Och fattas det något på den där listan då kommer det i tidningarna att då ska lärarna göra 
     det också…dom som försöker begränsa arbetsuppgifterna som blir ansedda som gammalmodiga. (Agneta) 
 
     Det blir alltmer administrativt. Mycket mer tid går åt till utvecklingssamtalen och skrivandet av alla  
     individuella arbetsplaner. Det får vi lärare göra själva. Vi får fler uppgifter tilldelade. Vår planeringstid tas till  
     en massa andra uppgifter, t ex barnpassning, soptömning, konferenser och möten etc. För ju fler du ska  
     samarbeta med, desto fler möten blir det. Ibland känns det som om allt annat är viktigare än att barnen får en 
     bra individanpassad undervisning. (Terese) 
 
När Terese och Agneta berättar om hur samhället ser på lärarrollen idag, nämner Teresa att 
det var annorlunda när hon började.  
 
     Då kände jag att läraryrket hade en ganska bra status egentligen. Men det var ju också därför att man litade på 
     att det var professionella människor som jobbade i skolan, och de hade ju fått sin utbildning och klarade av  
     det här. Jag menar att nu kan ju föräldrar komma och påstå ditten och datten hur det ska vara i skolan. De har  
     inte en aning om hur det är att vara i en stor barngrupp, men de har väldigt mycket åsikter hur det ska gå till.  
     Ibland har jag lust att säga att kom hit själv får du se. Men det finns också många bra, förstående föräldrar, 
     som tycker att vi i skolan gör ett bra jobb. (Terese)  
 
Nu för tiden känner de båda att de får gå in och ta fler uppgifter där ansvaret egentligen ligger 
på föräldrarna. Det kan vara allt från att ge barnen medicin till att få dem att använda vantar. 
Agneta tror att det kan bero på att föräldrarna relaterar till sin egen barndom då läraren var en 
auktoritet och kunde förmå barnen att göra det de blev tillsagda. Rollen har suddats ut och 
idag är läraren en vuxen i barnets närhet. När Agneta, som tidigare haft en annan position 
inom skolan, började arbeta som lärare kände hon en skillnad i respekt från föräldrarna. De 
tog i hand och pratade som de aldrig gjort tidigare.  
 
     Man får inte den stöttning som man behöver i det här jättesvåra jobbet. Just det här att man sätter skulden på  
     mig för att barnen uppför sig illa. Det är inte jag som har uppfostrat dem. Det är ingen ovanför mig som  
     kommer och säger att det här är inte ditt jobb, ditt fel osv.  (Terese) 
 
Terese skulle inte välja samma yrke idag om hon var ung medan Agneta tror att hon inte 
kommer att orka arbeta heltid hela livet, på grund av dagens arbetssituation. Agneta menar att 
för att lärare ska orka med dagens uppgifter måste arbetslagen utvecklas.  
 
Likheterna mellan förskollärare och lärare är enligt en lärare att båda yrkesgrupperna har 
intresset för barn och att man får positiv respons. Skillnaden menar hon är att förskollärare är 
mer fokuserade på barnet, individen och gruppsammansättningen. Lärare kan sortera bort 
oväsentligheter i sitt arbete.  
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4.7 Samarbete 
 
Arbetslagen på de tre skolorna består av förskollärare, fritidspedagoger, lärare och på vissa 
skolor även speciallärare och modersmålslärare. Under intervjuerna med förskollärarna 
framkom att de samarbetade främst med fritidspedagoger eftersom de arbetar tillsammans på 
fritidshemmet.  
 
     Och sen har jag en dag då jag tar hand om sexåringarna. Samarbetet med förskollärarna vet jag inte om det är 
     riktigt samarbete. Men jag tar hand om deras barn när de ska gå och planera. Det är det enda samarbetet. Jag 
     tror inte det är mycket samarbete för det är ingenting vi planerar tillsammans när det gäller förmiddagen. Och  
     inte mycket samarbete på eftermiddagen för vi har inte tid att planera fritids. Om man tänker så här, jag  
     samarbetar mest med klasslärarna. (Maria)  
 
Fritidspedagogerna i studien påpekade att de till största delen samarbetade med lärarna, 
eftersom fritidspedagogerna gick in i klasserna och undervisade. Samarbetet mellan 
förskollärare och lärarna är under begränsade former och framförallt vid temadagar och 
gemensamma arbetslagsträffar. På en skola berättar en förskollärare att de har provat att 
samarbeta med lärarna, men förskollärarna valde att arbeta ensamma för att stärka 
barngruppen. Trots att förskollärarna valde bort samarbetet i förskoleklassen med lärarna, 
anser de att samarbetet med övriga pedagoger skolan är bra. Vid överlämning från 
förskoleklass till år1 byter förskollärarna ibland arbetsuppgifter med läraren för att hon ska 
bilda en uppfattning om klassen och barnen. Om barngruppen är trygg kan läraren träda in 
under vårterminen. En av lärarna påpekar att gruppens trygghet är beroende av vilken 
förskollärare som arbetat i klassen. I början av lärarnas yrkesverksamma liv skedde 
överlämning från lekis till skolan genom att en lista med namn lämnades över första 
skoldagen på hösten. Detta ansågs vara ett hemlighetsmakeri. Därför betonar båda lärarna att 
vid överlämning måste förskollärarna informera noggrant om varje enskilt barn för att direkt 
vid höstterminens start kunna lägga fokus på den individuella nivån på undervisningen. På 
arbetslagsträffarna ges en möjlighet för pedagogerna att diskutera elever. Men en av lärarna 
medger att det oftast blir mer diskussioner om barnen i år1 till år3 och det brukar leda till att 
förskollärarna lämnar mötet och går och planerar sin verksamhet.  
 
En orsak till att samarbetet försvåras är att planeringstiden ligger på olika tider på schemat 
och därför finns ingen möjlighet för förskollärare och fritidspedagoger att planera 
fritidshemmets aktiviteter. Det som skiljer lärarnas tankar kring samarbete från övriga 
pedagogers, är att Therese finner lärarkollegor som sina främsta samarbetspartners eftersom 
de har lika arbetsuppgifter och att de har måldokument att följa. Therese betonar att hon i 
samarbetssituationer lägger störst vikt på att pedagogen har samma syn på barnen som henne 
och att yrkesrollerna är irrelevanta. På två av skolorna fick vi exempel på bra samarbete där 
hela arbetslaget var inkluderat. Tanken bakom samarbetet på Aspskolan var att nivågruppera 
barnen i specifika ämnen för att kunna möta dem på deras individuella nivå. Arbetet skedde i 
pedagogiska arbetslag. På Björkskolan gjordes grupper med sexåringar och barn i år1. Alla 
inblandade pedagoger fick ett varsitt ansvarsområde.  
 
Det som varit till en nackdel för samarbetet på en av skolorna är att det har varit många 
vakanser som lett till att ny personal har anställts. Kontinuiteten har inte funnits där då 
vikarier har ersatts av vikarier och tryggheten i arbetslaget har minskat. Även en lärare har 
beskrivit problemet med att inte ha kontinuitet i sitt dagliga arbete tillsammans med en annan 
fritidspedagog och då känt att hon tvingats göra dels sitt eget och även den andra pedagogens 
arbete. Hennes första arbete tillsammans med en fritidspedagog gav Terese en negativ bild av 
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yrkesgruppen. Hon upplevde det som att fritidspedagogen ofta var borta från arbetet och vid 
närvaro inte orkade fullfölja sina arbetsuppgifter. 
 
     Från början så var jag ganska less på dem. Jag tänkte om jag bara slapp dem så skulle det fungera mycket 
     bättre för mig, för då behöver jag bara hålla på med mitt. Jag behöver inte kolla att den andra fungerar också.  
     Så varje gång det kom en ny så var jag väldigt skeptisk. (Terese) 
 
Synen på yrkesgruppen har förändrats eftersom samarbetet med nuvarande fritidspedagog är 
tillfredsställande och i arbetet byter de tankar och idéer med varandra. Terese känner att 
fritidspedagogen tar eget ansvar och behöver inte själv styra upp allt. Hon anser att det krävs 
mer planeringstid tillsammans med fritidspedagogen för att samarbetet ska fungera. Nu löser 
de problemet genom att ta tid från när fritidspedagogen skulle ha varit på fritids. Det fungerar 
endast om det är lugnt i verksamheten.  
 
Samarbete mellan fritidspedagogerna har begränsats därför att avdelningarna ligger en bit 
ifrån varandra. Nuvarande samarbete sker vid öppning och stängning, men fortfarande bedrivs 
verksamheten med de barn som tillhör den avdelning man arbetar på.  
Problemet har varit att pedagogerna har känt att det varit en mur emellan avdelningarna och 
det har förstärkts i och med att skolledningen inte accepterat att det funnits en skillnad mellan 
de olika sätten att utöva pedagogik.   
 
     Hur vi arbetar och som funkar för mig behöver ju inte funka för någon annan. Men det innebär ju inte att jag 
     måste jobba exakt lika som de gör om det inte gagnar barnen. För det är ju först och främst dem de ska  
     fungera, och mig då. För jag menar, då har man ju betydligt mer att ge. För trivs du med någonting, det är 
     klart att det märks. (Karin) 
 
På eget initiativ har fritidspedagogerna lagt in ett pedagogiskt möte för dem själva, där alla 
fritidspedagoger är inbjudna. Där lyfts frågor som handlar om arbetssätt och erfarenheter 
delges varandra. Anledningen till att det har funnits svårigheter mellan olika pedagoger, anses 
bero på att skolan är hierarkisk styrd, men förändringsarbetet går sakta framåt med en större 
öppenhet än tidigare och fritidspedagoger, förskollärare och lärare använder sig av varandras 
kunskaper.  
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5 Diskussion 
 
Diskussionsavsnittet kommer att delas in i metoddiskussion, resultatdiskussion och en 
slutdiskussion med framtida forskning. I metoddiskussionen kommer vi att redogöra för hur 
metoden fungerat i undersökningen. Resultatdiskussionen kommer att innehålla viktiga 
resultat som vi jämfört med forskningen från bakgrunden och även slutsatser som vi dragit. I 
slutdiskussionen kommer litteraturen att diskuteras och även den framtida forskningen.  
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Den metod som vi valde att använda var kvalitativa intervjuer. Metoden fungerade bra för att 
syftet i studien skulle uppfyllas. Från början var tanken att intervjua två förskollärare, två 
fritidspedagoger och två lärare från skolor i olika rektorsområden, men på en av skolorna var 
det två fritidspedagoger som ville delta i studien. Vi såg det enbart som en tillgång och 
ingenting som skulle påverka resultatet.  
 
Vid urvalet av informanterna som deltog i studien hade vi som kriterier att de inte skulle 
arbeta inom samma rektorsområde. Vår erfarenhet säger att pedagoger med samma rektor har 
ungefär lika arbetssätt och var det skolor inom samma rektorsområde kunde konfidentialiteten 
bli ifrågasatt då informanterna lättare kunde känna igen sina kollegor. Syftet med att 
informanterna skulle vara verksamma i ett arbetslag där förskollärare, fritidspedagog och 
lärare fanns representerade, var för att de skulle kunna relatera till de frågeområden vi hade 
bestämt. Om de inte arbetade med alla yrkesgrupper var det irrelevant med vårt syfte. Ett 
annat av kriterierna var att vi inte skulle ha någon personlig relation med dem som skulle 
delta i studien. Vi ansåg att om kontakten var för personlig mellan oss och informanten, kunde 
det bli svårt att svara ärligt utan att fundera över vilka svar vi ville ha. Provintervjun som 
gjordes, valdes att ta med i resultatet.  
 
För att inga omständigheter som vi kunde påverka skulle inträffa under intervjuerna, testade 
vi det tekniska hjälpmedlet, en minidiscspelare, som vi använde. Under intervjuerna 
antecknade vi ingenting utan allt spelades in. Alla informanter utom en var bekväma i 
situationen. Starrin& Renck (1996) menar att om inte informanten känner trygghet kan de 
uppriktiga svaren utebli. Vi bedömde situationen som att vi ändå skulle få ut mer av det som 
sagts i intervjun än om vi skulle avbryta och istället antecknat. Hade vi vetat från början att 
hon inte kände sig trygg med inspelning hade vi istället antecknat under hela intervjun. De 
resultat vi fått fram vid utskriften av det inspelade materialet, skulle aldrig ha framkommit om 
anteckningar gjorts istället. 
 
Att vi valde att skicka ut en förfrågan till rektorerna först, berodde på att vi ville ha deras 
medgivande för att komma till skolorna och göra intervjuer med personalen. På en skola 
pratade rektorn med sin personal som direkt återkom och ville delta. På en annan skola skulle 
rektorn göra likadant, men vi hörde aldrig något från dem. Har informationen kommit fram 
och pedagogerna avstått att medverka eller har kommunikationen brustit? Vi har fått erfara 
både fördelar och nackdelar med att använda oss av budbärare. Positivt är att flera pedagoger 
blev intresserade i vår studie när rektorn informerade om den. Skulle vi göra om studien efter 
denna erfarenhet skulle fler skolor väljas från början och kontakt skulle tas med både rektor 
och pedagoger direkt. Tre skolor valdes ut från början och vi antog att de skulle svara och 
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vilja delta. Vi fick nej från två skolor och var tvungna att söka upp en ny som uppfyllde våra 
kriterier. Där togs kontakt med läraren och vi kom överens med henne när vår intervju skulle 
ske. Det var bättre att direkt kunde förklara syftet med studien för henne.  
Intervjuerna skrevs ut ordagrant för att användas i resultat- och diskussionsavsnitten. Nästa 
gång vi gör en studie med inspelade intervjuer kommer texten att återges mer koncentrerat, 
eftersom det var mycket tidskrävande. Kvale (1997) menar att om utskrifterna ska användas 
till att kategorisera, kan man redigera meningar ur texten för att på så sätt slippa få med alla, 
för uppgiften, obetydliga småord och harklingar. De utskrivna intervjuerna skickades tillbaka 
för ett godkännande till dem som deltog. En av pedagogerna valde att göra ett tillägg till sin 
intervju. Utskrifterna klistrades upp på papper för att få en överblick över vilka svar som 
kunde jämföras. Det blev övergripligt och väldigt tydligt. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkom att förskollärare och lärare har tydliga arbetsuppgifter vilket inte 
fritidspedagogerna har. Förskollärarna har ansvar för förskoleklassen och lärarna för 
skolklasserna och fritidspedagogen hamnar mitt emellan. Något som både fritidspedagogerna 
och lärarna tog upp som ett problem. Att fritidspedagogerna inte har en tydlig roll och tydliga 
arbetsuppgifter kan göra att de uppfattar sin yrkesroll som oklar. Detta visar även Gummesson 
(1992) i sin studie. Som vi ser det skulle en utförligare yrkesbeskrivning finnas för alla 
pedagoger i skolan, där arbetsuppgifterna tydligt finns beskrivna. Då behöver ingen pedagog 
fundera över vem som ska fylla på limtuberna.  
 
Lpo94 är ett styrdokument för pedagoger i skolan. Ingenting nämns om förskollärarnas eller 
fritidspedagogernas roll och ansvar. Som vi ser det, är det anmärkningsvärt att det bara är vad 
läraren skall göra som står skrivet. Vilka räknas in i den kategorin? Vår studie har visat att 
lärare har en högre status än både fritidspedagoger och förskollärare, som enligt dem själva 
ligger på samma nivå. Detta bekräftas i Hansens (1999) studie om yrkesidentiteter. I studien 
har framkommit att samarbetet mellan fritidspedagoger och lärare sker till största del i 
klassrummet. Både lärarna i studien och Hansen menar att ens tankar om yrkesgruppen 
fritidspedagog beror på vilka personliga erfarenheter lärarna har haft i ett samarbete. 
Fritidspedagogerna i vår undersökning ansåg sig inte tillräckligt starka som grupp jämfört 
med andra yrkesgrupper och det kan spegla deras syn på sig själva men också hur andra ser på 
deras yrkesroll. Fritidspedagogerna brukar ersätta lärarna när de är frånvarande men varför 
kan då inte lärarna vara en ersättare när det behövs pedagoger på fritids?  
 
Vid jämförelse mellan pedagogerna i skolan ser vi tydliga skillnader vad de anser vara det 
primära i yrkesrollerna. Kihlström (1995), Maltén (1995) och Munkhammar (2001) har i olika 
studier visat att förskollärare ser gruppen och tryggheten hos varje elev som det viktigaste, 
medan lärarens främsta uppgift är inlärning. I den här studien påpekar en lärare att hon sätter 
tryggheten främst. Det kan bero på att hon tidigare haft en annan pedagogisk roll i skolan, 
men kan även vara en personlig åsikt. När vi diskuterar inlärning kontra trygghet tolkar vi det 
som att risken är stor att eleverna i år1 kommer i kläm om läraren förutsätter att gruppen 
redan är trygg och använder större delen av lektionstiden till inlärning. Beroende på vilken 
förskollärare som arbetat i förskoleklassen och vad den lagt fokus på, kan stora skillnader i 
barnens kunskapsnivå uppstå.  
 
I studien framkom att det under vissa perioder inte funnits något samarbete mellan 
förskollärare och lärare på en av skolorna. De hade provat att samarbeta inför år1, men valt 
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bort det därför att förskollärarna ansåg att arbetet med att stärka gruppen fungerade bäst när 
de arbetade ensamma. Genom att välja bort ett samarbete med läraren som klassen ska ha i 
år1, arbetas det inte i enlighet med det lokala skolavtalet i den aktuella kommunen.  
Där förordas att organisationen ska vara grundad på lagarbete. I Lpo94 står skrivet att 
pedagoger ska samarbeta för att eleverna ska få bra förutsättningar inför framtida studier. Som 
vi ser det bör pedagogerna alltid vara tydlig med orsaken till varför inte samarbete är aktuellt 
eftersom det annars kan uppstå missförstånd. Tid för planering bör finnas inskrivet i schemat 
för alla yrkesgrupper som arbetar på skolan om de ska kunna planera tillsammans. Av 
schematekniska skäl kan det vara svårt att samla alla pedagoger samtidigt. Ett exempel från en 
av skolorna är att på arbetslagsträffar, när alla är samlade, ägnas alltför mycket tid till att gälla 
skolan och inte fritids och förskoleklass. Förskollärarna planerar istället för sig själva och sin 
verksamhet medan lärarna diskuterar sina elever. Hur ska ett samarbete kunna bli bättre, som 
pedagogerna efterfrågar, om de inte klarar av att planera verksamheten tillsammans? 
Munkhammar (2001) menar att det ibland finns förväntningar ifrån ledningen att pedagogerna 
själv ska reda ut sådana problem. Som vi ser det är det kanske nödvändigt med en ledning 
som stöttar och kan styra upp situationen om det behövs. Arbetet kan underlättas om det finns 
tydliga direktiv för pedagogerna att arbeta efter. 
 
Samarbete är något, som vi ser det, som bör arbetas in i verksamheten i ett tidigt skede. Redan 
i utbildningen bör ett större samarbete införas mellan alla blivande pedagoger. Att studenterna 
läser det allmänna utbildningsområdet tillsammans med övriga yrkesgrupper leder inte 
automatiskt till ett samarbete i det yrkesverksamma livet. Utbildningsdepartementet 
(1999/2000) belyser att det allmänna utbildningsområdet i lärarutbildningen ska främja ett 
naturligt samarbete mellan yrkesgrupperna. Enligt våra erfarenheter kvarstår statusskillnaden 
bland lärarstudenterna trots den nya lärarutbildningen. Syftet med att få ett bättre samarbete i 
och med den har inte uppnåtts.  
 
Vid studiedagar och utbildningar har grundskolan inte har rätt att stänga fritids mer än ett par 
dagar per termin. Det medför att fritidspedagoger och förskollärare inte kan närvara alla 
gånger. Skolan skulle kunna lösa detta genom att ta in vikarier och låta hela arbetslaget delta. 
Ett annat sätt att lösa problemet med att inte alla pedagoger kan delta, är att arbetslagen turas 
om att dels delta i mötena och dels arbeta med barnen. Det leder till en kostnad för skolan 
men har man råd att inte låta alla pedagoger känna sig delaktiga i frågor som rör skolan? 
 
En slutsats som vi dragit av denna studie är att förskollärare samarbetar mest med 
fritidspedagoger, som ett led i att de arbetar tillsammans på fritids. Fritidspedagogerna 
nämnde att de samarbetar större delen av sin arbetsdag med lärare, men vid frågan om vilka 
lärare samarbetar mest med, svarar de lärarkollegor. Det arbete som försiggår i den dagliga 
verksamheten ses inte som ett samarbete. Vi tolkar det som att de pedagoger som har 
planeringstid tillsammans benämner det som ett samarbete. Vår erfarenhet säger att det finns 
en önskan på skolorna om att utbyta mer tid i varandras verksamheter. Att pedagogerna vågar 
släppa sin yrkesroll anser Hopkins (1996) vara ett krav för att ett gott samarbete ska fungera. 
Det har framkommit i vår studie att vissa pedagoger har fått sin planeringstid försakad därför 
att ett samarbete ska kunna upprätthållas. Att använda sin egen planeringstid för att ett 
samarbete ska kunna fungera, ska inte vara en lösning på problemet. Flera pedagoger i vår 
studie säger inte ifrån när deras planeringstid används till annat än vad syftet är, medan 
Munkhammars studie (2001) visade att förskollärarna och fritidspedagogerna hade blivit mer 
noggranna med att ta ut sin planeringstid.  
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Gummesson (1992) påpekar, i likhet med vår studie att läraryrket är ett ensamarbete, medan 
det på fritidshem och i förskola har funnits en tradition i att arbeta i arbetslag. Varför talas det 
om ensamarbete bara när det gäller lärare? Både fritidspedagoger och lärare har i studien 
nämnt att de arbetar tillsammans i klassrummet. Om ensamarbete innebär att man som lärare 
har det övergripande ansvaret för eleverna må så vara. Talar vi om klassrumssituationen för 
de skolor som deltagit i denna studie, tolkar vi det som att det handlar om att ta vara på 
varandras kompetens och vilja att samarbeta. Inte vara rädd att den andra pedagogen ska 
överta ens arbete. 
 
Gemensamt för alla pedagoger i studien är att ingen har läst den nya integrerade 
lärarutbildningen där förskollärare, fritidspedagoger och lärare läser tillsammans.  
Utbildningstiden har utökats till att idag sträcka sig över minst sju terminer. Praktiken, som 
idag benämns VFU, skiljer sig jämfört med tidigare år. Nu har studenterna samma 
partnerskola under hela utbildningen dessutom har VFU-perioderna förkortats. Studien och 
vår erfarenhet säger att den största kunskapen inom lärarutbildningen inhämtas under VFU:n. 
I likhet med en av lärarna i studien efterlyser vi också metoder för att lära ut, något som vi 
saknat under vår utbildning. Under studien har det framkommit att utbildningen på 60- och 
70-talet innehöll mer metodik, och att den var mer inriktad mot det stadiet man skulle 
undervisa i. Förändringar i lärarutbildningen kommer att ske eftersom kritik framkommit vid 
utvärderingar.  
 

5.3 Slutdiskussion 
 
Skolan och pedagogerna i skolan är något som de allra flesta kan relatera till. Under studiens 
gång har vi upptäckt att litteraturen och forskningen kring förskollärare, fritidspedagoger och 
lärare ser olika ut. Den vetenskapliga forskningen kring förskollärare, verksamma i skolan, 
finns i begränsad utsträckning och är från 1990-talet. Kring fritidspedagogerna som 
yrkesgrupp, har vi inte funnit någon forskning från 2000-talet utan den har framställts under 
1980- och 90-talet. Litteraturen speglar mestadels fritidspedagogerna i samarbete med andra 
pedagoger i skolan och framställs sällan som en stark och självständig yrkesgrupp. Det har 
funnits mycket forskning och litteratur kring lärarrollen. En svårighet var att hitta relevant 
litteratur för vår studie där syftet var att jämföra tankar kring yrkesroller. Samarbete har 
diskuterats i flera vetenskapliga avhandlingar. I den här studien framkom det att skillnader i 
avtal var en faktor som ledde till att samarbetet försvårades. En annan bidragande orsak är att 
pedagogerna säger att det inte finns någon statusskillnad dem emellan, men det har varit 
möjligt av svaren att tolka motsatsen. Ett steg framåt mot bättre samarbete har tagits genom 
att pedagogerna på eget bevåg bildat små arbetslag, både med pedagoger med samma 
inriktning, men även över yrkesgränserna. I litteraturen vi använt oss av har vi jämfört de 
intervjusvar vi fick och konstaterat att det går att känna igen pedagogernas tankar när det 
gäller yrkesroller, samarbete och utbildning. 
 
Framtida forskning bör fokuseras på yrkesbeskrivningar eftersom otydlighet lägger grunden 
för missuppfattningar om varandras yrkeskompetens och ansvarsområden. Forskning om 
förskollärare, fritidspedagoger och lärare bör genomföras regelbundet eftersom skolan är i 
ständig förändring. 
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FRÅGEOMRÅDEN 
 

 
Utbildning * Innehåll, likheter/skillnader 
  * Alternativa utbildningsmöjligheter 
   * Separat/gemensam utbildning 
 
 
Arbetsuppgifter * Typiska för yrkesrollen 
  * Förklara sin roll för andra 
 
 
 
 
Samarbete * Arbetslag/yrkeskategorier 
  * Kollegor 
  * Egna bra exempel 
 
 
 
Yrkesroll * Status 
  * Ser på sin egen roll 
  * Samhällssyn 
 

 
 
 

Ålder  * Egen ålder 
  * Antal verksamma år 
 
 
 
 
  
 
Övrigt  * Mer att tillägga 
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Gävle den 3 oktober 2007  Till pedagogerna på skolan 
 
 
Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som under hösten 2007 avser att genomföra vårt 
examensarbete. 
 
Syftet med studien är att försöka få en bild av hur pedagoger tänker kring olika yrkesroller 
och samarbete. Valet av skolor är gjort med avsikt att skildra arbetsformer och arbetslag från 
olika rektorsområden. Vi har valt Er skola eftersom vi har lite kunskap om den och ingen av 
oss har arbetat på Er skola . Via Er hemsida på Internet har vi hittat Era namn och 
mailadresser.  
 
Studien kommer att redovisas som ett examensarbete vilket innebär att en upplaga kommer att 
finnas tillgänglig på Högskolan i Gävles hemsida via länk. Namnen kommer att fingeras så 
det inte går att utläsa vilken skola och vilka pedagoger som deltagit i undersökningen . Vi 
kommer att göra enskilda intervjuer och intervjuerna beräknas ta ungefär en timme. Dessa 
kommer, efter Ert godkännande, att spelas in på band för att vi inte ska förlora och glömma 
bort någon viktig information.  
 
För att studien ska bli så heltäckande som möjligt är varje persons deltagande viktigt. Då vår 
studie är avslutad kommer Ni att kunna ta del av materialet via Internet.  
 
Du som deltar i denna studie har all rätt att när och om du vill avbryta ditt deltagande. 
 
Om ni är intresserade att delta eller har frågor kring studien, ring eller maila gärna, senast 
torsdag den 11 oktober. 
 
Pernilla Wahlström   Malin Lindgren 
plu04pwm@student.hig.se   pl02mln@student.hig.se
xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxx 
 
Handledare: 
Maud Söderlund 
msd@hig.se
xxx-xxxxxx 
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