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Abstract 
 
Undersökningen berör området fritidspedagoger och lärare i olika samarbetsformer med 

åsikter om social kompetens i fokus. Syftet med undersökningen är att finna svar på hur olika 

samarbetsformer mellan fritidspedagog och grundskollärare ser ut, hur pedagogerna tänker 

kring samarbetet och vad de har för åsikter om social kompetens i skolan. Undersökningen 

har genomförts utifrån en kvalitativ metod där intervjuer av sju pedagoger har genomförts. 

Resultatet visar på hur olika pedagoger från två olika yrkesgrupper utvecklat ett fungerande 

samarbete trots att samarbetsformerna ser helt olika ut. Detta kommer sig av att alla 

pedagogerna fått möjlighet att utforma sin arbetssituation själva och att de kan utnyttja sina 

speciella kompetenser utefter erfarenheter och utbildning. Positiva aspekter är bland annat att 

pedagogerna får mer tid till varje elev och kan komplettera varandra i undervisningen. 

Negativt är att pedagogerna inte alltid kan vara två med elevgruppen. En slutsats är att det är 

svårt i och med alla kunskapsmål som måste uppnås i skolan att lägga tid och kraft på 

träningen av den sociala kompetensen. I och med fritidspedagogens inverkan i skolan är det 

nu möjligt att även klara av de mål som innefattar social kompetens.  
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1. Inledning och bakgrund  
”En helhetssyn på barnen förutsätter att lärare och fritidspedagogers speciella kompetenser 

kan nyttjas i ett samspel för att skapa en sammanhållen verksamhet som ser till hela barnet 

hela dagen.” (Skolverket, 2000:58) 

 

I dagens skola finns det olika former för samarbete mellan lärare och fritidspedagoger. Olika 

exempel på samarbetsformer finner vi i Lärarförbundet (2002). Ett är att en fritidspedagog 

tillsammans med en lärare delar upp ansvaret för en klass och/eller ämnen mellan sig, ett 

annat är att en fritidspedagog arbetar som resurs i en klass och ett tredje är att olika pedagoger 

arbetar i en totalintegrerad verksamhet. Inom forskningen finns olika åsikter om vad 

samarbete och samverkan är, om dessa begrepp betyder samma sak eller inte, vilket 

behandlas vidare i 2.1.3 i Litteraturgenomgången. Vi väljer att använda ordet samarbete 

genomgående i vår empiriska del för att underlätta för läsaren.  

 

Enligt Ursberg (1996) har fritidspedagogens roll förändrats mycket de senaste femton åren 

från att tidigare ha haft ett arbete i en fristående verksamhet till att nu vara integrerad i 

skolverksamheten. Fritidspedagogen är idag en naturlig del i de flesta arbetslag på skolorna 

och arbetar ofta både i en klass och på fritidshemmet. Lärarens roll i skolan har länge varit att 

ensam leda klassen men i dagens skola arbetar läraren oftast i ett arbetslag där samarbete 

mellan olika pedagoger präglar skolans vardag. Lärarförbundet (2002) menar att dagens 

samhälle ställer höga krav på att alla medborgare ska utveckla både kunskaper och social 

kompetens. Högre krav från samhället ger också högre krav i skolan. Enligt 

Utbildningsdepartementet (1997:58) måste skolan ta ett ansvar för hela barnet, sträva efter att 

socialisera eleverna och träna och utveckla dem intellektuellt. Detta är orsakerna till att vi har 

valt att undersöka fritidspedagoger och lärares åsikter om vad social kompetens är. 

 

Vi har genom vår verksamhetsförlagda utbildning sett att det finns olika samarbetsformer 

mellan lärare och fritidspedagoger på olika skolor. Vi anser inte att vi fått tillräcklig inblick i 

hur dessa samarbeten ser ut. Därför väljer vi att undersöka hur olika samarbetsformer mellan 

lärare och fritidspedagog ser ut och hur pedagogerna ser på samarbetet. Vi väljer även att 

undersöka vad dessa yrkeskategorier har för åsikter om social kompetens, för att det nu för 

tiden är lika viktigt att utveckla en god social kompetens som att inhämta teoretiska 

kunskaper. Med social kompetens menas förmåga att kunna delta i olika gemenskaper, alltså 

samspelet mellan individ och grupp och individ och samhälle (Nilsson, 2006). Persson 
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(2003:209) definierar begreppet social kompetens som: ”Individens förmåga att hantera 

relationer mellan sig själv, de andra och samhället.”  

 

Då vi representerar två olika inriktningar, Fritid och skola i ett helhetsperspektiv och Barnens 

lärande, lärarens roll - Svenska/SO, på högskolan och i framtiden kommer att arbeta med 

någon samarbetsform mellan dessa båda yrkesgrupper, är vår förhoppning att vår 

undersökning ska ge oss större beredskap inom det valda området.  

 

Inom fritidsverksamheten benämns barnen som barn medan man i skolan benämner dem som 

elever. Eftersom vår undersökning sker i skolan, vilket vi valt som plats då samarbetet mellan 

yrkesgrupperna oftast, om inte alltid, sker där, kommer vi i fortsättningen att för enkelhetens 

skull kalla alla barn i skolan för elever. 

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att finna svar på hur olika samarbetsformer mellan 

fritidspedagog och grundskollärare ser ut, hur pedagogerna tänker kring samarbetet och vad 

de har för åsikter om social kompetens i skolan.  

1.2 Uppläggning av arbetet 
I litteraturgenomgången undersöker vi vad samarbete är, fritidspedagogens arbetsuppgifter 

och lärarens arbetsuppgifter samt hur samarbetet mellan fritidspedagoger och lärare kan se ut. 

Vidare undersöker vi även vad social kompetens innebär. Sedan följer vår empiriska del med 

metod, resultat och analys. Dessa delar kopplat till litteraturen ligger till grund för vår 

diskussion. 
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2. Litteraturgenomgång 
”En helhetssyn på barnen förutsätter att lärare och fritidspedagogers speciella kompetenser 

kan nyttjas i ett samspel för att skapa en sammanhållen verksamhet som ser till hela barnet 

hela dagen.” (Skolverket, 2000:58) 

 

I litteraturgenomgången studeras först vad begreppet samarbete betyder och innefattar. Efter 

det förklaras vad fritidspedagogyrket och läraryrket är och står för. Dessa tre delar knyts ihop 

i avsnitt 2.4 där olika samarbetsformer mellan fritidspedagog och lärare studeras. Begreppet 

social kompetens förklaras efter det och hela kapitlet avrundas med hur man i samarbete 

arbetar med och ser på social kompetens.  

2.1 Samarbete 
Ordet samarbete är sammansatt av två ord, ”sam”, som betyder att två eller flera personer gör 

något tillsammans och ”arbeta” som bland annat betyder skapa, tillverka, göra och jobba. Att 

samarbeta betyder att man gör något ihop för att det ska leda till ett resultat (Stensaasen & 

Sletta, 1997). Enligt Johansson (1999) är samarbete något som sker i möten mellan människor 

och Nilsson (1993) menar att ett gott samarbete är en förutsättning för att gruppens 

arbetsklimat och sammanhållning ska vara tillfredställande för alla och för att få respekten 

mellan individerna i gruppen att öka. För att ett arbetslag eller en grupp ska kunna fungera 

och bli effektiv måste man i längden kunna samarbeta. När öppenheten i gruppen ökar leder 

detta bland annat till att problem som uppstår löses snabbare och på ett bättre sätt (Nilsson, 

1993). 

2.1.1 Kriterier för samarbete  
Intressen och insatser mot gemensamma mål är något som krävs för att uppnå samarbete. 

Parterna som samarbetar kan också ha olika intresse och mål för själva samarbetet, till 

exempel i arbete i arbetslag där de inblandade parterna ibland kan ha olika syften för arbetet 

mot det gemensamma målet. Alla parterna i samarbetet måste vara aktiva i arbetet. Det är inte 

samarbete ifall någon part håller sig passiv. För att det ska vara ett samarbete krävs det att alla 

parter känner att de inte kan klara av att lösa uppgiften på egen hand. Ett annat krav är att 

samtliga parter har något att vinna på samarbetet. (Johansson, 1999)  

2.1.2 Kommunikation  
Nilsson (2005) menar att kommunikation är grunden för allt samspel mellan människor. Ordet 

kommunikation kommer från latinets communicare, som betyder att något är eller ska bli 
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gemensamt. Kommunikation kan te sig på olika sätt, till exempel språk och tal, gester och 

ögonkast eller avstånd och tystnader. Ordet kommunikation är varken positivt eller negativt 

laddat, det vill säga det är inte säkert att man löser ett problem eller konflikt bara för att man 

pratar med varandra. Kommunikation är endast ett redskap att använda sig av vid till exempel 

ovan nämnda situation. Däremot anser Wahlström (2005) att god/bra kommunikation mellan 

individer krävs för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö så att alla inblandade trivs och 

känner sig värdefulla. Alltså leder det inte till tillfredsställande arbetsmiljö om 

kommunikationen mellan individerna är bristfällig. Detta gäller både kommunikationen 

mellan arbetskollegor, mellan pedagog och elev och mellan elever. Stensaasen och Sletta 

(1997) menar vidare att god kommunikation är grundläggande för att eleverna ska kunna 

utvecklas både personligt och i relationer med andra. God kommunikation är därför 

nödvändig i alla klassrum. Både för det sociala klimatet och för inlärningen och prestationen.  

2.1.3 Samarbete eller samverkan? 
Skillnaden mellan samarbete och samverkan anser Månsson i Johansson (1999) är att 

samarbete är något som utförs mellan parter som har personliga relationer till varandra och är 

något som berör de inblandade på ett mer personligt plan, till skillnad från samverkan som är 

något som sker mellan parter utan personliga relationer till varandra. Till skillnad från 

Månsson har Calander (1999) en annan syn på vad skillnaden mellan samverkan och 

samarbete är. Han hävdar att samarbete är när två eller flera individer, där inte några 

personliga relationer till varandra krävs, arbetar tillsammans under en begränsad tid och där 

gruppen bryts upp efter avklarad uppgift. Samverkan å andra sidan är när det gemensamma 

arbetet vilar på en gemensam grund och när individerna arbetar med uppgifter som pågår 

under en längre tid och där personliga relationer krävs aktörerna emellan. Samverkan har 

alltså en djupare betydelse än vad samarbete har. Christersson (1995:159-160) menar att ”hela 

samverkansidén bygger på att de olika yrkesgrupperna samarbetar med varandra”. Han menar 

också att samverkan innebär att personalen på olika sätt ska arbeta tillsammans.  

2.2 Fritidspedagogens yrkeskompetens   
Enligt skolverket (1999) bör kommunen sträva efter att anställa personal inom fritidshems- 

verksamheten med någon form av högskoleutbildning för att kunna ge eleverna en god 

pedagogisk verksamhet. ”I stort sett all personal i fritidshemmet har någon form av utbildning 

för arbete med barn och andelen högskoleutbildad personal har successivt ökat.” (Skolverket, 

1999:27) Ursberg (1996) påpekar att det är först under de senaste 15 åren som 

fritidspedagogsyrket har fått en tydlig roll i skolverksamheten. Med detta menas att yrket fått 

 8



en högskoleutbildning där fritidspedagogerna blivit experter på sitt yrke. Tidigare har många 

ställt sig frågande till om det behövs högskoleutbildade pedagoger för att ta hand om barn på 

deras lediga tid, men i och med att det från centralt håll kom förslag om ett nytt behov av 

samverkan mellan olika skolverksamheter blev förändringen aktuell. När fritidshemmet 

integreras med skolan får fritidshemmet andra uppgifter. 

  

Olika fritidshem kan se olika ut beroende på hur fritidspedagogerna arbetar och hanterar sina 

arbetsuppgifter. Om fritidspedagogen har ett positivt förhållningssätt till eleverna och övriga 

pedagoger så får hela verksamheten en positiv atmosfär, vilket ger ökad trivsel för eleverna. 

Om fritidspedagogen har en mer negativ syn på sin yrkesroll ger detta negativa konsekvenser 

för eleverna. Dessa konsekvenser påverkar de sociala relationerna till de vuxna vilket kan leda 

till att vistelsen på fritidshemmet kan upplevas som påtvingad. (Ursberg, 1996) 

 

Fritidspedagogens styrka är att se alla delar av en elevs utveckling som en helhet, istället för 

att endast titta på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Fritidspedagogen har en syn på 

eleven där även social och emotionell utveckling och omsorg tas i beaktande (Skolverket, 

1999). Hansen (1999) tillägger att fritidspedagogens mest centrala uppgift är att stödja 

eleverna i deras sociala utveckling och ett vanligt sätt att göra detta på är att skapa en 

personlig relation till eleverna. En annan viktig uppgift pedagogen har är att vara en god 

förebild för eleverna vilket pedagogen bör sträva efter att vara i hela sitt yrkesutövande. 

Fritidspedagogerna ska även stödja eleverna i att bli självständiga individer och lära sig 

vardagskunskaper så att de vet hur man ska klara sig på egen hand. Detta arbete är utåt sett 

relativt osynligt men är ändå för pedagogen en planerad verksamhet.  

2.2.1 Fritidshemmets uppdrag 
När Läroplanen uppdaterades till Lpo-94 blev fritidshemmet en del av utbildningssystemet 

och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas skrevs ner i både skollagen och läroplanen. 

På grund av detta är det även fritidspedagogernas uppgift att se till att läroplanens mål uppnås. 

Mål som både berör kunskaper och social fostran. (Lärarförbundet, 2002)  

 

Fritidshemsverksamheten styrs av mål uppsatta av regering och riksdag. I dessa mål betonas 

att eleverna ”… genom pedagogisk gruppverksamhet ska få stöd och stimulans för sin 

emotionella, sociala och intellektuella utveckling, vilket ska bidra till goda uppväxtvillkor”. 

(Christersson, 1995:24)  
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Enligt Skolverket (1999) är fritidshemmets uppdrag i skolverksamheten att vara ett 

komplement till skolan där fritidshemmet ska stå för att ge eleverna stöd i deras utveckling 

och en meningsfull fritid. Verksamheten ska stimulera barnen till att utvecklas när det gäller 

nyfikenhet och lust att lära. Den sociala kompetensen ska också stimuleras i samspel med 

andra elever och vuxna och verksamheten ska anpassas efter barnens egna intressen, 

förutsättningar och behov. ”Personalen bör aktivt sträva efter ett gott socialt klimat, att barn 

känner sig trygga och får uppleva sig som en tillgång i gruppen, vilket är viktiga 

förutsättningar för utveckling av den sociala kompetensen och den kommunikativa 

förmågan.” (Skolverket, 1999:14) 

 

2.3 Lärarens yrkeskompetens  
Sundgren i Carlgren (1992) menar att lärarens ”officiella samhällsuppdrag” är att leda 

eleverna mot en riktning där det gäller att förändra deras färdigheter, kunskaper och attityder. 

I vår tid där skolan har större utrymme i en elevs vardag än familj och samhälle har, är 

lärarens uppdrag av ett mer socialt och kulturellt slag än endast kunskapsinlärning. Johansson 

(1999) håller med då han hävdar att skolans arbetsinnehåll har gått från det mer traditionella 

då det gäller läsa, skriva och räkna till att även innefatta utvecklingen av elevers sociala 

kompetens. Sundgren i Carlgren (1992) menar vidare att lärarens uppgift bland annat är att 

forma eleverna till ansvarstagande och självständiga individer. För detta behövs förmåga att 

kunna lära känna sina elever och deras behov och att vara en god förebild med egenskaper 

som empatiförmåga och flexibilitet.  

 

I Lpo-94 finns det beskrivet de riktlinjer som ligger till grund för lärarens uppdrag. När det 

gäller samverkan finns inte många direktiv som läraren ska följa. De två punkterna som finns 

är att ”läraren skall: Utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta 

kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i gymnasieskola och 

gymnasiesärskola samt i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd” 

och att ”läraren skall: Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” 

(Skolverket, 1998:14). Om hur läraren ska arbeta med etik och värderingsfrågor står det i 

läroplanen att ”läraren skall: Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 

värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet” (Skolverket, 1998:11).  
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Lärarens yrkesidentitet har utvecklats från att tidigare enbart följa direktiv och anvisningar 

från centralt håll till att nu utifrån skolans mål planera, utveckla och utvärdera verksamheten. 

Läraren är en person som är involverad i arbetet med att organisera verksamheten. Dock har 

läraren fortfarande riktlinjer att följa. Arbetet är inte helt fritt utan styrdokument och 

läroplaner ska genomsyra undervisningen (Carlgren, 1992). Hansen (1999) anser att de 

främsta kännetecknen för läraryrket är att lära eleverna läsa-skriva-räkna och att veta hur 

pedagogerna ska arbeta med elevernas svårigheter inom detta område. Kunskapen om elevens 

utveckling tillsammans med ämneskunskaper är det centrala i läraryrket. I skolan måste det 

till en större styrning av aktiviteterna, jämfört med fritidshemmet, eftersom riktlinjer och krav 

från läroplanen finns. 

2.3.1 Skolans uppdrag 
Lpo-94 ligger till grund för alla som arbetar i skolan, inte bara för läraren. Vad man kan hitta 

om samverkan/samarbete som berör alla i skolan är att ”alla som arbetar i skolan skall: 

Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 

1998:14). Det står också att ”samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall 

utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande... samarbetet skall utgå 

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

(Skolverket, 1998:16). Om hur alla i skolan ska arbeta med elevernas sociala kompetens står 

det i Lpo-94 att ”alla i skolan skall: Medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i sin 

verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor” (Skolverket, 

1998:10). Samverkansfrågor mellan olika verksamheter i skolan har rektorn på skolan särskilt 

ansvar för. ”Samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en 

samsyn och ett förtroendefullt samarbete… samarbete utvecklas med förskoleklass, skola och 

fritidshem för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (Skolverket, 

1998:19).  

2.4 Samarbete mellan fritidspedagog och lärare 
De flesta fritidshem är idag integrerade med skolan när det gäller både lokaler och 

verksamhet. Oftast arbetar pedagogerna vid dessa skolor i arbetslag men arbetet i de olika 

arbetslagen kan skilja sig mycket åt (Skolverket, 2000). För att få en sammanhållen 

verksamhet som ser till alla elevers behov och för att få en helhetssyn på eleverna krävs att 

fritidspedagogerna och lärarna i samarbetet tar tillvara på var och ens unika kompetens 

(Skolverket, 2000). Calander (1999) anser att integrering av fritidshemmet och skolan kräver 
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att pedagogerna i respektive verksamhet utvecklar en nära och personlig samverkan (se 2.1.3). 

Han menar också att kvaliteten i samverkansarbetet mellan skolan och fritidshemmet beror på 

i vilken grad yrkesgrupperna har lyckats utforma sin samverkan. Samverkan ska vara bredare 

än varje enskild pedagogs yrkeskompetens.  

2.4.1 Utvecklingen av samarbetet mellan skola och fritidshem 
Den obligatoriska skolan har utvecklats från folkskolan och dagens fritidshem har utvecklats 

från den första barnkrubban (Christersson, 1995). Dessa båda verksamheter har förändrats och 

fram till 1960- talet var verksamheterna fortfarande separerade. På 60-talet blev det en större 

efterfrågan på fritidshemsplatser vilket många trodde berodde på föräldrarnas större 

medvetenhet om barnens behov av fortsatt omsorg och vuxenkontakt efter skoltiden. 

Fritidshemmen utgjorde då ett värdefullt komplement till det egna hemmet (SOU, 1974). Det 

var i och med betänkandet från staten, Barns fritid (SOU, 1974) som de första planerna på en 

integrerad fritidshemsverksamhet och skola kom. Till en början var denna integreringsplan 

avsedd att endast behandla skolans lokaler, som också skulle användas av fritidshemmet 

(Christersson, 1995). Detta tror Calander (1999) berodde på att kostnaderna för de fristående 

fritidshemmen var alltför höga. Den slutliga lagstiftningen för integrering av 

fritidsverksamheten med skolan kom 1977 i barnomsorgslagen där det bestämdes att även 

fritidshemsverksamheten skulle innefattas i samhällets tillsyn (Christersson, 1995). De båda 

yrkesgrupperna har i och med olika bakgrunder även olika traditioner när det gäller arbetet 

med eleverna, till exempel att de flesta fritidspedagoger i alla tider har haft minst en kollega 

att arbeta tillsammans med medan läraren i stora drag är och har varit ett ensamarbete. Detta 

kan leda till en kulturkrock mellan de båda yrkesgrupperna vilket måste leda till förnyelse och 

utveckling av yrkesutbildningarna så att kulturkrockarna i framtiden minskar (Hansen, 1999).  

 

Anledningen till att samverkansfrågan på senare tid blivit aktuell har att göra med att fler och 

fler föräldrar arbetar vilket leder till att fler och fler barn är beroende av någonstans att vara 

när föräldrarna inte själva har tillräckligt med tid att spendera tillsammans med sina barn. För 

att klara av detta måste verksamheten byggas ut och lösningen har i de flesta fall blivit någon 

form av samverkan mellan barnomsorg och skola (Christersson, 1995). 

 

Nu på senare tid (från 1990-talet och framåt) har även förändringar av en rad andra sidor av 

skolsystemet skett (till exempel arbetssätt och undervisningsformer, lärarrollen och 

kursplaner) vilket har lett till att integreringen mellan fritidshemmet och skolan inte längre 

 12



anses vara lika svår att genomföra (Lärarförbundet, 2002). Däremot menar Wahlström (2005) 

att en sådan här förändring innebär en trygghetsförlust för de inblandade i integreringsarbetet. 

Hon menar att en sådan här förlust av trygghet riskerar att leda till att de anställda känner sig 

otillräckliga i sitt arbete. Förändringar av organisationen kan skapa kritik från personalen för 

sina nya uppgifter. Wahlström anser att man måste lägga ner tid på förändringen för att alla 

skall kunna vänja sig vid sina nya rutiner. Christersson (1995) trycker på att följden av att 

man slår ihop de båda verksamheterna blir att man i de flesta fall utnyttjar sina resurser 

(lokaler, materiel och personal) på ett bättre och mer tillfredsställande sätt som i sin tur 

gynnar eleverna. 

2.4.2 Olika samarbetsformer mellan fritidspedagog och lärare  
Det finns många beskrivningar från inledningsfaser av försök till fritidsverksamhets- 

integrering med skolan. Oftast är dessa beskrivningar negativa då fritidspedagogerna 

upplevde att deras verksamhet och kompetens fick stå åt sidan gentemot skolan då det var 

denna verksamhet som prioriterades (Lärarförbundet, 2002). Christersson (1995) anser att 

olika samverkansmodeller är viktigt att ta fram och att modellerna ska följa 

riksdagens/regeringens ramar och pedagogernas kunnande. Han menar att det är omöjligt att 

hitta en generell samverkansform som kan gälla för alla skolverksamheter. Varje skola måste 

hitta sin egen modell för ett lyckat samverkansarbete.  

 

De flesta pedagoger arbetar i någon form av arbetslag som är tänkt att vara en tillgång i 

verksamheten och är ibland en förutsättning för själva arbetet. Medlemmarna i arbetslaget ska 

växa tillsammans och varje individs tankar och idéer ska tillsammans utmynna i ett 

gemensamt arbetsresultat. De enskilda individernas gemensamma kreativitet ger större 

resultat än om varje individ skulle ha arbetat på vars ett håll. De gruppmedlemmar som förstår 

sin uppgift och tillgång i det gemensamma arbetet förstår också att gruppens behov är större 

än den enskilda personens (Wahlström, 2005). 

 

I Lärarförbundet (2002) anser de flesta pedagogerna att de vunnit på integreringen mellan 

fritidshem och skola, framförallt för att pedagogerna kan utnyttja sin speciella kompetens. De 

tydligaste konsekvenserna för skolans verksamhet i integreringen är att det blir fler vuxna i 

skolan, andra aktiviteter och arbetsformer, varierande elevgrupperingar med en mer 

varierande skoldag som följd.  
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Samarbete där fritidspedagog och lärare har gemensam planering och genomförande av 

undervisningen  

I Lärarförbundet (2002) tas ett exempel på hur en skola arbetar integrerat med fritidshemmet 

med såväl planering som genomförandet av undervisningen upp. Skolan arbetar med olika 

temaarbeten där fritidspedagogen är med i planeringen och genomförandet. Temaarbetet 

pågår några timmar varje vecka. Både fritidspedagogerna och lärarna på skolan arbetar med 

de områden som de själva känner att de kan och vill arbeta med. Alla elever arbetar med 

samma tema samtidigt men i olika åldersblandade grupper. På så sätt har varje pedagog hand 

om sitt område med alla elever på skolan. Lärarna och fritidspedagogerna arbetar på lika 

villkor och därför är fritidspedagogens bidrag till verksamheten stort. Fritidspedagogens stora 

kompetens när det gäller relationer, socialt samspel, kamratsamtal och värdegrundsfrågor tas 

tillvara. För att på ett så bra sätt som möjligt få en verksamhet där medlemmarna i arbetslaget 

samarbetar krävs att fritidspedagogernas och lärarnas olika kompetenser utnyttjas på ett 

optimalt sätt. ”Ett gott samarbete i arbetslagen innebär inte att gränserna mellan skolans och 

fritidshemmens personal ska suddas ut…” (Skolverket, 2000:58) 

 

Samarbete där fritidspedagog och lärare har ansvar för vars en del av elevgruppen 

Ett annat exempel från Lärarförbundet (2002) handlar om fritidspedagogernas självständiga 

arbete i halvklass eller helklass. De utgår ifrån praktiskt arbete, till exempel upplevelser i 

naturen, och ur detta uppkommer elevernas frågor på ett naturligt sätt. Dessa elevfrågor ligger 

sedan till grund för det fortsatta arbetet. I detta exempel arbetar fritidspedagogerna med ena 

halvan av klassen samtidigt som läraren arbetar med den andra. Fritidspedagogernas praktiska 

arbete varierar lärarnas mer teoretiska arbete. Fritidspedagogerna arbetar mycket med den 

sociala kontakten samt med samvaro och närhet till gruppen och dess medlemmar. 

Fritidspedagogerna i detta exempel anser att tiden och kraften de lägger ner under skoldagen 

går ut över fritidsverksamheten på eftermiddagen, då både barn och fritidspedagoger är trötta 

efter dagens aktiviteter. Hansen (1999) har ett förslag på hur utformningen av denna 

samverkan skulle kunna gå till i framtiden. Hon vill att man ska förstärka fritidspedagogens 

kompetens när det gäller relationer och social utveckling, men även när det gäller 

kompetensen att arbeta konkret med elevernas upplevelser i fokus. Hon menar att istället för 

att introducera ett nytt ämne eller ett nytt tema utifrån teorin, kan man istället utgå ifrån 

praktiska experiment och verkliga erfarenheter för eleverna. Detta gör att eleverna lättare kan 

inhämta ny kunskap.  
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Johansson (2000) påpekar att de flesta samarbetsformer som finns mellan fritidspedagog och 

lärare oftast utgörs av uppdelning och fördelning av arbetsuppgifter även om man ibland 

skiftar arbetsuppgifter med varandra. Söderlund (2000) hävdar att det finns vissa lärare som 

uppfattar att samarbete med fritidspedagogen kan leda till att de får ta ”det som blir över”, när 

fritidspedagogen tagit ansvar för de ”roligare bitarna”, såsom bild, musik och slöjd. Kvar blir 

de mer teoretiska delarna såsom svenska och matematik. 

 

Samarbete där fritidspedagogen arbetar som resurs för läraren  

Johansson (2000) menar att samarbetet från fritidspedagogernas håll är inriktat på skolan. Där 

är de med under den tid som de inte arbetar på fritidshemmet och deras uppgifter i skolan blir 

främst att hjälpa till i lärarens undervisning. Studier har visat på att det oftast är 

fritidspedagogen som går in i och arbetar i skolverksamheten medan läraren sällan arbetar i 

fritidshemsverksamheten (Skolverket, 1999). Precis som i förra exemplet kan detta leda till att 

fritidspedagogerna har svårt för att bedriva en pedagogisk verksamhet under eftermiddagarna 

på fritidshemmet. Detta kommer som följd av fritidspedagogernas längre och ”tuffare” 

arbetsschema där kraften läggs i arbete i skolan (Lärarförbundet, 2002). Calander (1999) har i 

sin undersökning av tre olika skolor där integreringsarbete har skett, konstaterat att 

fritidspedagogerna ses som hjälplärare. Han kommer fram till att hur än fritidspedagogerna 

försökte vara med och bestämma i planeringar och undervisningssituationer hade deras 

yrkesfunktioner endast roller som ”understödjaren, den underställda och hjälparen” 

(Calander, 1999:199). Det är också i dessa roller som fritidspedagogerna fått ett erkännande 

av deras pedagogiska kompetens från lärarna och inte i fritidspedagogsrollen. I 

undersökningen framkom det också att samverkansarbetet gick smidigare och smärtfriare ju 

längre tiden gick. Han menar att detta berodde på att fritidspedagogerna blev mer och mer 

”inskolade” i den reguljära skolverksamheten. På grund av detta kommer han fram till att 

samverkan mellan dessa båda yrkesgrupper inte är något att föredra. Han tycker istället att ett 

samarbete mellan verksamheterna skulle gynna de enskilda elevernas utveckling (se 2.1.3).  

 

Totalintegrerad verksamhet 

Ett tredje exempel från Lärarförbundet (2002) är att en fritidspedagog och en 1-7 lärare har 

bildat ett team som har ansvar för hela skoldagen för eleverna i klassen, inklusive på 

eftermiddagarna på fritidshemmet. Läraren arbetar även på fritidshemmet några dagar för att 

de ska kunna vara två så mycket som möjligt med klassen. Pedagogerna delar upp ansvaret 

för undervisningen efter deras kompetens. Till exempel tar fritidspedagogen mest ansvar när 
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det gäller utvecklingen av elevernas sociala kompetens och läraren ansvarar mest för skriv- 

och läsinlärning. Båda pedagogerna anser att fritidspedagoger i skolan är en förutsättning för 

att få en helhetssyn på eleven. Olika pedagoger ser eleverna under hela skoldagen vilket ger 

att den enskilda pedagogen hela tiden har en annan pedagog att diskutera eleverna med.  

2.4.3 Nackdelar med samarbete mellan fritidspedagog och lärare 
Calander (1999) har i sin forskning om samverkan mellan fritidshemmet och skolan kommit 

fram till att flera fritidspedagoger upplever att fritidshemsverksamheten blir lidande i 

samverkansarbetet med skolan. De menar att samverkan endast betyder att resurser från 

fritidshemmet lyfts över till skolan. När fritidspedagoger och lärare möts i samverkan sker 

inte detta på lika villkor, utan skolverksamheten dominerar över fritidshemsverksamheten. 

Denna dominans kommer redan från lärarutbildningen där till exempel antalet böcker som 

behandlar samverkan mellan olika verksamheter skiljer stort mellan de olika inriktningarnas 

kurslitteraturslistor. Fritidspedagogsutbildningen har betydligt fler sådana obligatoriska 

böcker än grundskoleutbildningen. 

 

Hansen (1999) menar att en omorganisation med en samverkan mellan verksamheterna som 

följd, ger en mental omställning för pedagogerna i verksamheterna. Pedagogerna har olika 

erfarenheter av syften och förutsättningar, förhållningssätt och arbetssätt. Hon trycker på att 

det därför är svårt att överföra fritidsverksamheten till skolverksamheten. Skolverket (1999) 

finner att en nackdel för fritidspedagogerna är att de inte alltid deltar i planeringen för 

verksamheten. Arbetet med skolans och verksamhetens planering sker i dessa fall under 

eftermiddagarna när fritidspedagogerna inte kan vara närvarande. Det är viktigt att all 

personal har en gemensam planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten.  

 

Calander (1999) menar att samverkan kräver att pedagogerna i respektive verksamhet måste 

släppa på sitt revirtänkande och släppa in andra yrkeskategorier i sin verksamhet. Detta är en 

arbetsam process. Christersson (1995) skriver också om revirtänkande och menar att detta 

ibland satt stopp för samverkansutvecklingen. Eftersom fritidshemmet och skolan tidigare 

varit två åtskilda verksamheter har pedagogerna inom respektive verksamhet också ofta haft 

olika uppfattningar om vad som är bäst för eleverna. Istället menar Christersson att man måste 

försöka utveckla samverkan och tillsammans komma överens om på vilket sätt man vill 

arbeta, se vad som är bäst för eleverna och finna lösningar på eventuella problem. Hansen 

(1999) tror att det är förödande för samarbetet i verksamheten om fritidspedagogerna inte kan 
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ta tillvara på sin kompetens maximalt, vilket är att skapa nära relationer till eleverna och se 

elevernas utveckling som en helhet. Hon tror vidare att svårigheterna för samarbetet är att det 

oftast är fritidspedagogen som ska anpassas till skolverksamheten. Detta gör att 

fritidspedagogen arbetar med två olika yrken med skilda syften och mål för verksamheten. 

Detta kan leda till att fritidspedagogernas arbetsdag delas upp och som ”fritidspedagoger 

ibland uttrycker det, ”snuttifieras”, dvs. arbetsuppgifterna blir ytligare, mer splittrade men 

också mer strukturerade och tidsbundna…” (Hansen, 1999:356) Det kan även leda till att 

fritidspedagogen inte längre kan ha sina djupa relationer till barnen eftersom de istället 

kommer i kontakt med fler barn och olika gruppsammansättningar vilket leder till mer ytliga 

kontakter med eleverna.  

2.5 Social kompetens   
Persson (2003) har undersökt vad fenomenet social kompetens innebär och kom fram till att 

detta begrepp är svårt att definiera eftersom förmågan är ytterst individuell och 

sammanhangsbunden. Faktorer som påverkar vad som är social kompetens är bland annat 

kön, kultur och ålder. En individ som anses vara social kompetent i ett sammanhang, behöver 

inte vara det i ett annat. Slutsatsen är att varje individ är en social varelse som måste anpassa 

sig till andra individer och till samhället omkring dem.  

2.5.1 Vad innebär social kompetens?  
Enligt Svenska Akademiens Ordbok (2007) betyder begreppet social: en person som gärna 

lever/ingår i ett samhälle, samhällelig, gärna umgås med sina medmänniskor, sällskaplig, 

umgängsam, gärna anpassar sig till samhällets krav (hänsyn och respekt för gällande former 

och regler) och beter sig som en god medborgare. Begreppet kompetent betyder: egenskap, 

erforderlig skicklighet, erforderliga kvalifikationer, duglighet, befogenhet och behörighet. 

 

Enligt Nilsson (2006) kommer ordet social från det latinska ordet socialis som betyder 

sällskaplig. Flising (1984) reder ut begreppet socialisation och menar att det är en oundviklig 

del av varje människas utveckling. För att bli en social människa och kunna fungera i grupper 

måste man veta hur man ska bete sig. Det är i kontakter med andra människor och i samspel i 

grupper som vi utvecklar vår identitet och vi får reda på hur vi är som människor. Även 

Persson (2003) anser att social kompetens har med grupper och relationer att göra. Han har 

undersökt den sociala kompetensen hos en individ, vilket han menar utgörs av samspelet med 

andra individer och med olika grupper. Han har undersökt social kompetens ur ett snävt 

perspektiv som innebär individens förmåga att samspela med andra, alltså att som individ 
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kunna hantera situationer där olika typer av människor möts och klara av de möten som sker 

där. Han har även undersökt social kompetens ur ett vidare perspektiv där det handlar om 

individens förmåga att samspela med samhället i stort. Detta innebär att individen vet sina 

rättigheter och skyldigheter gentemot det rådande samhället och dess kultur. Jarlén (1997) 

anser att social kompetens innebär att alla individer har ett egenansvar, ett ansvar för andra 

människor i vår omgivning och ett ansvar för samhället och den miljö vi lever i. Kort och 

gott; att göra vår samlevnad så bra som möjligt. Kimber (2004) uttrycker social kompetens 

som hantering av både egna och andras känslor, att man i samarbete använder sig av sina 

känslor. Social kompetens är i mångt och mycket emotionell intelligens. Detta betyder i sin 

tur hur man klarar av att tyda sina känslor och känna igen andras för att därigenom kunna 

anpassa sitt beteende i olika sociala situationer.    
…människor som är vänliga och trevliga i sitt umgänge med andra, som ger positiva kommentarer 

och undviker att framhäva andras svagheter, som är öppna för att andra kan få delta i pågående 

aktivitet, som kan lyssna aktivt till vad andra har att säga, eller som markerar sina åsikter och 

önskningar utan att andra tar anstöt av det. Detta är exempel på beteenden som kännetecknar 

social kompetens. (Stensaasen och Sletta, 1997:209)  

2.5.2 Ansvar för utveckling av social kompetens 
I det gamla arbetarsamhället fanns i större utsträckning än idag arbetande vuxna kring barnen 

och barnen fick tidigare än idag delta i arbetet. Arbetets skeende var synligt och begripligt för 

barnen och det var då mycket lättare för dem att tillägna sig arbetets kunskaper, färdigheter, 

regler och normer. I och med detta blev barnen automatiskt involverade i samhället och 

därmed goda medborgare. Idag är inte barnen införlivade i arbetet som förr, mer än i hemmets 

hushållsarbete. Föräldrarna arbetar med något för barnen abstrakt som varken kan ses eller 

förstås eftersom de inte är involverade i det. Därför krävs det en utomstående part som 

kompletterar hemmet i arbetet med att socialisera barnet, någon som förstår barns sociala 

utveckling och på vilket sätt man skall arbeta med denna (Flising, 1984).  

2.6 Social kompetens i skolan  
”Den samlade pedagogiska verksamheten för barn och unga 6-16 år skall sträva efter att varje 

individ i samspel lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra” (Utbildningsdepartementet, 

1997:159). I läroplanen står att man i ”skolan skall sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lärarförbundet, 2002:12-13). Vidare 

kan man läsa att skolan har en viktig roll för grundläggandet av personlig trygghet och 

självkänsla. Samverkan ska utgå från de nationella målen och riktlinjer som gäller för 

verksamheterna. Genom att arbeta i arbetslag utnyttjar man de olika kompetenserna som finns 
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där och detta ger pedagogiska vinster för alla. ”En gemensam pedagogisk grundsyn och ett 

gemensamt språk kan förhindra att klyftor uppstår mellan olika verksamhetsformer och kan 

skapa bättre förutsättningar för kontinuitet och sammanhang i barnens liv” (Skolverket, 

1999:25). Calander (1999) menar att organisationen med arbetslag ska utforma en 

undervisning som tillgodoser varje enskild elevs sociala och emotionella behov.  

2.6.1 Social kompetens i samarbete  
Flising (1984) menar att socialisation sker genom samspel mellan individer i den grupp man 

ingår i. Genom detta samspel lär man sig vilka sociala mönster och rollstrukturer som gäller i 

gruppen. Dessa mönster är viktiga för individens trygghet och identitetsuppfattning. I och 

med att man är en aktiv medlem i sin grupp bidrar man samtidig till att socialisera de andra 

medlemmarna i gruppen. Stensaasen och Sletta (1997) anser att det för att kunna samarbeta 

och samspela i en grupp krävs att individen har sociala färdigheter. Deras begrepp social 

inkludering och social exkludering visar på vilken förmåga en individ har till att samspela 

med andra.  Att vara socialt exkluderad innebär att en individ inte klarar av eller får tillfälle 

att samspela med andra individer i den mån han/hon själv önskar. Om man inte får hjälp och 

stöd kan denna exkludering leda till att man inte kan utvecklas till att bli en socialt fungerande 

vuxen. Social inkludering innebär att individen får möjlighet att delta och bli accepterad i en 

social gemenskap. En individ är aldrig helt socialt inkluderad eller exkluderad då varje individ 

tillhör olika gemenskaper såsom till exempel familjen, skolklassen och fotbollslaget, där 

individen har olika grad av social inkludering eller exkludering. ”Det går inte att generellt 

avgöra var gränsen för inkludering och exkludering går.” (Stensaasen och Sletta, 1997:181)  

 

Wahlström (2005) tittar på trygghetsbegreppet och jämför ökad trygghetsnivå med höjd 

prestationsnivå och ser stora samband mellan dessa båda. ”Om risken för att misslyckas blir 

mindre förbättras nästan alltid prestationen.” (Wahlström, 2005:17) Hon menar vidare att det i 

skolan eftersträvas trygghet bland eleverna och för att skapa trygghet krävs att alla i den 

sociala miljön runt eleven känner sig trygga. 

2.6.2 Social kompetens i samarbetet mellan fritidspedagog och lärare 
I Läroplanerna från 1962 och 1969 betonades vikten av att skolan skulle ta ansvar för elevens 

hela skoldag Detta blev en alltför mäktig uppgift för de verksamma lärarna och fritidshemmet 

blev en av flera viktiga samarbetspartners för skolan (Calander, 1999). ”Samverkan mellan 

skolans lärare och personal i andra verksamheter för barn och ungdom sågs som en 
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förutsättning för att målen vad gällde skolans sociala ansvar skulle kunna nås.” (Calander, 

1999:19)  

 

En av Johanssons (2000) intervjupersoner tror att man skapar trygghet för eleverna genom att 

ha en totalintegrerad verksamhet med både skola och fritids i samma byggnad. 

Intervjupersonen påpekar även att när elevernas sociala kompetens stärks blir de mer säkra på 

sin förmåga och har då lättare för att ta in de kunskaper de får i skolan. Calander (1999) 

menar att ansvaret för att socialisera eleverna har delats upp på många olika verksamheter och 

organisationer, där var av en av dessa har särskilt utbildad personal på ett socialiserings- 

område, exempel på några verksamheter är förskolan, fritidshemmet, fritidsgårdarna och 

grundskolan. Johansson (1999) finner att arbete med att utveckla barns sociala kompetens är 

något som ingår, och ska ingå, i hela skolverksamheten. Social träning får eleverna naturligt i 

många skolsituationer, till exempel i grupplekar, i matsalskön, på skolrasten et cetera. Flera av 

Johanssons (2000) intervjupersoner i hans undersökning säger att de arbetar med den sociala 

kompetensen genom att prata mycket med eleverna och diskutera etik och moralfrågor när till 

exempel konfliktsituationer uppstår. Eftersom träning med elevernas sociala kompetens är ett 

naturligt inslag i så gott som alla undervisningssituationer är det svårt att urskilja tillfällen där 

eleverna endast tränar på sin sociala kompetens. Däremot anser Kimber (2004) att man som 

pedagog måste ligga steget före när det gäller att skapa ett socialt klassrumsklimat. Man bör 

planera och skapa rutiner och regler tillsammans med eleverna i sin klass. Om eleverna lär sig 

dessa gemensamma regler och skolans rutiner och att man som pedagog tydligt visar vad man 

förväntar sig av dem, leder detta till att möjliga problem inte uppstår i lika hög grad. Det är 

också viktigt med uppmuntran istället för negativ kritik och det är precis lika viktigt att 

uppmuntra och uppmärksamma goda sociala beteenden som att belöna elevernas kunskaper.    

 

Att utveckla elevers sociala kompetens är av tradition något som fritidspedagogen arbetar 

med enligt Johansson (1999). Många av hans fritidspedagogsrespondenter svarar att de 

medvetet går in för att stimulera elevernas sociala kompetens. Respondenterna menar att de 

gör detta till exempel med hjälp av gruppövningar, där eleverna lär sig att lyssna på varandra, 

genom lekar, som är viktiga sociala forum och värderingsövningar, där fritidspedagogerna 

diskuterar vad som har hänt och där eleverna aktivt får bidra med sina uppfattningar. 

Konfliktlösning och arbete med att stärka elevernas självkänsla och självförtroende, viktiga 

inslag i en önskvärd social kompetens, är andra uppgifter som enligt fritidspedagogs- 

respondenterna ingår i deras arbete.  
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Johanssons (1999) lärarrespondenter i undersökningen är osäkra på vad social kompetens 

innebär. De flesta har gett som svar på frågan hur de arbetar med elevernas sociala 

kompetens, att de tar upp konflikter och händelser som berör flera elever och på 

morgonsamlingar pratar de med eleverna om vad som ska hända under dagen, vilket lärarna 

anser vara utveckling av elevernas sociala kompetens. Om man jämför vad lärare och 

fritidspedagoger svarat visar det på att lärarna är mer inne på att utveckla elevernas sociala 

kompetens när en konflikt uppstår, medan fritidspedagogerna ser den sociala kompetensen 

som en del av vardagsarbetet.  

 

Läroplanen förespråkar att en förutsättning för elevers sociala utveckling är att de får ta ett allt 

större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön (Lärarförbudet, 2002). 

Utbildningsdepartementet (1997) har samma syn och menar även att man som pedagog ska 

samarbeta och utföra arbetet i skolverksamheten så att eleverna kan utvecklas efter sina egna 

förutsättningar samtidigt som de stimuleras till att använda hela sin förmåga. 

Utbildningsdepartementet trycker på att det är samarbetet och själva arbetsutförandet som 

utvecklar eleverna.  

 

Persson (2003) menar att när man pratar om elevers sociala kompetens i skolan menar man 

ofta brist på sådan eller oförmåga till att umgås med andra. Det är alltså sällan man pratar om 

elevers goda sociala kompetens. Han jämför också elevers vardag med vuxna människors 

vardag. Det är sällan en vuxen ställs inför samma förutsättningar som elever i skolan där 

själva verksamheten ”tvingar samman människor som inte har valt att vara tillsammans … 

detta skapar social trängsel och friktion och därmed förutsättningar för mellanmänskligt våld 

och mobbing”. (Persson, 2003:164)   

 

Johansson (2000) har undersökt hur samarbetet mellan fritidspedagogen och läraren påverkar 

elevernas sociala kompetens. Han har frågat lärarna i samarbetet och kom fram till att 

arbetssättet (samarbete mellan lärare och fritidspedagog) i allra högsta grad påverkar 

elevernas sociala kompetens. Detta tror Johanssons lärarrespondenter kommer av att eleverna 

lär sig att leka bättre med varandra i och med att eleverna måste hjälpa varandra i högre grad. 

En annan viktig aspekt är att de båda verksamheterna nu använder sig av samma regler för 

eleverna. Detta gör att eleverna känner sig tryggare både i skolan och på fritidshemmet då 

eleverna alltid vet vad som gäller. Johanssons fritidspedagogsrespondenter menar, precis som 
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lärarna i samarbetet, att de ser en klar fördel för utvecklingen av elevernas sociala kompetens 

i det nya arbetssättet (samarbete mellan lärare och fritidspedagog). Detta syns framförallt på 

att eleverna nu lärt sig att samarbeta med varandra och ta hand om varandra. 

Fritidspedagogsrespondenterna menar också att elevernas sociala kompetens utvecklas genom 

att eleverna lär känna fler pedagoger som ser eleverna på olika sätt. Det nya arbetssättet i 

skolverksamheten i Johanssons undersökning innebär också att eleverna blandas i olika 

grupper, både åldershomogent och åldersblandat. Detta gör att eleverna lär känna fler 

kompisar och har fler att leka med på rasterna och på den fria tiden. Detta skapar trygghet för 

eleverna.  
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3. Problemprecisering   
Litteraturgenomgången har givit den grundläggande kunskapen om fritidspedagogers och 

lärares arbete, hur samarbetet dem emellan kan ser ut, vad social kompetens är och hur 

pedagogerna i samarbete arbetar med social kompetens. För att få svar på om 

litteraturgenomgången överensstämmer med den verksamhet som bedrivs på skolorna idag 

och för att vi ska kunna uppnå undersökningens syfte behöver några frågor besvaras.    

 

- Hur ser samarbetet mellan fritidspedagog och lärare ut? 

- Hur tänker pedagogerna kring samarbetet? 

- Vad har pedagogerna för åsikter om social kompetens?  
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4. Metod 
Här presenteras vilken metodval och vilket urval vi gjort för att uppnå vårt syfte. Även på 

vilket sätt vi gått tillväga för att få fram relevant material och hur vi har bearbetat det material 

vi fått in presenteras. Våra forskningsetiska principer vi haft i beaktande under genomförandet 

av resultatet tas även upp i detta avsnitt.   

4.1 Metodval 
Vi anser att det sätt som ger bäst resultat på våra frågor är att genomföra intervjuer då de 

enligt Denscombe (2000) är lämpliga när undersökningen bygger på information från ett färre 

antal informanter och för att gå på djupet och få en större insikt i det aktuella ämnet. Patel i 

Patel och Tebelius (1987) menar att man i en intervju kommer närmare personerna man 

intervjuar, respondenterna, eftersom den vanligaste situationen är ett fysiskt möte mellan 

parterna. Författarna skriver om olika former av intervjuer och vi har valt att använda oss av 

en blandning mellan standardiserad och ostandardiserad intervju. Vilket innebär att vi har en 

del frågor som vi ordagrant ställer till alla respondenter, då vi avser att jämföra svaren med 

varandra, men vi ställer även följdfrågor då vi vill att respondenten ska ge oss ett utförligare 

svar. Intervjun är också ostrukturerad, då vi lämnar stort utrymme för respondenterna att svara 

inom.  

 

Vi väljer att använda den intervjuteknik som Patel (1987) kallar Probing. Detta innebär att vi 

visar vår förståelse genom korta uttryck som jaha, mmm, okej med mera, att vi summerar det 

som sagts och att vi tar pauser för att låta respondenten tänka och utveckla sitt svar. Vi följer 

Patels tips om att man börjar med neutrala frågor. Vi frågar alla respondenter vilken 

utbildning de gått och hur länge de har arbetat i verksamheten. Vi kommer sedan in på 

frågorna som berör vår undersökning och vår intervju avslutas med att respondenterna får 

komplettera sina svar på tidigare frågor. Till sist pratar vi lite allmänt om skolan och dess 

innehåll. Vi tror att detta skapar ett behagligt och förtroendefullt klimat. De frågor som berör 

vår undersökning har vi delat in i två olika områden; samarbete och social kompetens. Utifrån 

de svar vi får på frågorna kommer följdfrågor som vi vill ska ge fylligare svar och som passar 

till vår undersökning. Under intervjuerna använder vi en diktafon för att som, enligt Patel 

(1987) kunna registrera respondenternas svar exakt och som Ejvegård (2003) menar, att man i 

lugn och ro ska kunna skriva ut intervjuerna efteråt och kunna sålla bland materialet för att få 

med det som man behöver för sin undersökning. ”Ljudupptagningar erbjuder en permanent 

och fullständig dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun. De kan enkelt 
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kontrolleras av andra forskare. De fångar emellertid bara in det talade ordet, och missar den 

ickeverbala kommunikationen och andra kontextuella faktorer” (Denscombe, 2000:145). Vi är 

vid varje intervju noga med att fråga om vi får använda diktafonen, vi talar om att det material 

vi samlar in kommer att användas konfidentiellt och att de intervjuade kommer att vara helt 

anonyma i undersökningsresultatet. Efter varje intervju skriver vi ut intervjuerna ordagrant så 

att när vi har intervjun färskt i minnet kan lägga till saker som inte hörs på bandet, t ex gester 

och miner.  

 

Precis som Ejvegård (2003) förespråkar startas intervjun med en kort presentation av oss och 

av vår undersökning. Vi måste hålla en neutral och objektiv attityd och inte ta ställning på 

något håll, viktigt också är att vi inte visar gillande eller ogillande. Vi står helt enkelt 

förutsättningslöst till svaren och undersökningen. Vår uppgift är endast är att samla in svaren. 

Vi tänker på att vi inte ställer några ledande frågor.  Det är viktigt att vi hela tiden har syftet 

med undersökningen i minnet under intervjun så att vi inte kommer in på sidospår, vilket 

enligt Ejvegård (2003) är lätt vid en intervju, utan bibehåller tråden. 

4.2 Urval  
Då vi av tidigare erfarenhet vet att det på fyra olika skolor finns samarbete mellan 

fritidspedagog och lärare väljer vi att göra vår undersökning på de skolorna. Eftersom vi redan 

vet att det förekommer samarbete på skolorna kan vi rikta in oss på att undersöka hur 

samarbetet ser ut och vad pedagogerna i samarbetet har för åsikter om social kompetens, 

vilket också är syftet med undersökningen. Eftersom vi väljer intervju som metod i 

undersökningen väljer vi medvetet personer som kan tillföra någonting i vår undersökning 

(Denscombe, 2000). Vi har valt att specifikt undersöka hur olika samarbetsformer ser ut och 

precis som Densombe (2000) säger att man ska göra väljer vi ut nyckelpersonerna som kan 

tillföra mest till undersökningen. Därför blir urvalet automatiskt åtta respondenter, en 

fritidspedagog och en lärare från varje skola. På den tredje skolan finner vi ett samarbete som 

inte liknar något samarbete från någon annan av skolorna och därför är av intresse för 

undersökningen. Efter vår intervju med fritidspedagogen på skolan kunde/ville läraren i 

samarbetet inte ställa upp för intervju. Vi gör dock ett medvetet val att behålla 

fritidspedagogen som respondent då vi anser att hans svar tillför intressant material till 

undersökningen.  De fyra skolorna ligger i samma kommun men i olika rektorsområden. Två 

av skolorna är stadsskolor och två är landsortsskolor.  
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Våra respondenter:  

I denna undersökning väljer vi att benämna våra respondenter med en bokstav och en siffra. F 

står för fritidspedagog och L står för lärare, siffran efter anger i vilken samarbetsform 

pedagogen arbetar (t ex arbetar F2 och L2 i samma samarbetsform, på samma skola).  

 

F 1: Fritidspedagogutbildning, arbetat på nuvarande skola i 13 år 

F 2:  Fritidspedagogutbildning, arbetat på nuvarande skola i 10 år 

F 3:  Fritidspedagogutbildning, arbetat på nuvarande skola i 5 år 

F 4:  Lärarutbildning 6-12 år, arbetat på nuvarande skola i 1 år, har 50 % på fritidshemmet 

och 50 % i förskoleklassen 

 

L 1:  Lärarutbildning 1-7, arbetat på nuvarande skola i 8 år 

L 2:  Lärarutbildning 1-7, arbetat på nuvarande skola i 15 år 

L 4:  Lärarutbildning 1-7, arbetat på nuvarande skola i 7 år 

4.3 Bearbetning av materialet  
Efter utskriften av våra intervjuer gör vi en kategorisering av den insamlade datan utefter våra 

två valda frågeområden, samarbetsformer och social kompetens. Kategoriseringen görs för att 

kunna, precis som Denscombe (2000) anser, identifiera teman, samband och för att kunna 

generalisera våra respondenters svar. I varje kategori ger vi resultatet från de fyra olika 

samarbetsformerna. Resultatet analyserar vi utifrån våra två kategorier. Sist diskuterar vi 

resultat och analys i relation till litteraturgenomgången. Det vi kommer fram till jämför vi 

därmed med tidigare forskning.  

4.4 Forskningsetiska principer 
Vi tar del av forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2007) har satt upp. De fyra 

huvudkraven som man ska följa vid genomförandet av intervjuerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan vi gör våra intervjuer 

kontaktar vi våra respondenter och berättar om oss själva, om vårt arbete och om syftet med 

arbetet och hur arbetet kommer att användas i framtiden. Vi informerar även respondenterna 

att de har möjlighet att avstå från intervjun. Innan vi startar intervjun påminner vi 

respondenterna att både de och deras svar är anonyma och att de kan avbryta intervjun när de 

vill om de inte känner sig bekväma i situationen. I och med detta anser vi att vi uppfyller 

vetenskapsrådets forskningsetiska krav.     

 26



5. Resultat och analys 
Vi anser att det lättaste sättet att ge läsaren en klart och övergripande syn på vårt resultat är att 

vi börjar med att berätta om de olika skolornas samarbetsformer. Efter detta kommer vi in på 

resultatet av respondenternas svar på våra frågor. Vi kommer först att visa på vilka 

samarbetsformer vi funnit i vår undersökning, hur de ser ut och hur pedagogerna arbetar inom 

samarbetet. Sedan går vi in på vilka åsikter respondenterna har på social kompetens och hur 

de arbetar med det.  

5.1 Samarbetsformer 
Vi genomför vår undersökning på fyra skolor där olika samarbetsformer finns. En av 

stadsskolorna har en unik utformning av den pedagogiska verksamheten, s.k. 

blockverksamhet. Där arbetar fritidspedagogerna under skoltid med drama, bild och idrott och 

ansvarar för en del av klassen samtidigt som läraren ansvarar för den andra. På de andra tre 

skolorna finns mer vanliga samarbetsformer mellan fritidspedagog och lärare, liknande de 

samarbetsformer i Lärarförbundet (2002). De fyra samarbetsformerna delar vi in i kategorier 

vilka vi väljer att kalla: Blockverksamhet, Samarbete genom uppdelning av elevgrupp och 

ämne, Fritidspedagog som resurs och Totalintegrerad verksamhet.  

5.1.1 Blockverksamhet  
Blockverksamheten är utformad av fritidspedagogerna på skolan, då de inte tyckte att sin 

tidigare arbetssituation var tillfredsställande. Lärarna på skolan var inte med och utformade 

verksamheten men fick, tillsammans med rektor, ge sitt godkännande innan det nya 

arbetssättet startades. Fritidspedagogerna som är inblandade, såsom F1, ansvar för en del av 

klassen samtidigt som läraren ansvarar för den andra. Fritidspedagogerna samarbetar med 

varandra under denna undervisningsform med halvklasser i årskurs 1-3, tre förmiddagar i 

veckan. I denna kategori är samarbetet mellan fritidspedagogen och läraren inriktat på 

eleverna, de har ett stort samarbete när det gäller synen på eleverna och hur man på bästa sätt 

bör arbeta för att ge dem en god utveckling. Pedagogerna har en gemensam syn på elevernas 

utveckling och lärande. Alla elever som är berörda av blockverksamheten har både 

fritidspedagoger och lärare i sin undervisning. Något som F1 förklarar på detta vis:  
 

”Det är ju våra barn, det är allas barn. Det tror jag är något som man märker när man kommer ut 

att den strävan är rätt tydlig.” 
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Respondenterna arbetar med olika ämnen och har inga lektionstillfällen ihop och därför heller 

ingen planering tillsammans. Dock sker ett samarbete om elevernas skolsituation inför 

mitterminskonferenserna. F1 ansvarar för den skapande verksamheten och L1 arbetar med de 

teoretiska ämnena såsom matematik och svenska. I och med att det inte ingår i L1`s 

arbetsuppgifter att undervisa i de estetiska ämnena är hon något negativt inställd till 

blockverksamhetens utformning, men med tanke på eleverna och hur deras hela skoldag ser ut 

är hon nöjd. Hon hinner också med att ge alla eleverna vad de behöver. Däremot anser L1 att 

hennes elever har för lite helklass. Detta citat speglar hennes tankar: 
 

”Trean skulle kanske ställas i lite fler situationer med helklass, för sedan när man kommer till 

fyran så är det ju nästan alltid helklass.”  

 

Analys: 

Fritidspedagogerna har utformat verksamheten med tanke på elevernas utveckling och för att 

kunna ge dem varierade undervisningsformer. Pedagogerna tycker sig ha märkt att eleverna 

mår och utvecklas bra genom detta arbetssätt. Detta beror på att eleverna träffar många olika 

slags pedagoger och att de får arbeta tillsammans med andra elever i samma årskurs. Med 

tanke på hur samarbetsformen är utformad har de olika pedagogerna möjlighet att bidra med 

sin kompetens. Den utpräglade fritidspedagogrollen har genom denna samarbetsform suddats 

ut och skillnaden mellan de olika yrkeskategorierna är minimal. Fritidspedagogen har 

möjlighet att använda sin fritidspedagogroll i sin undervisning vilket ger ett arbete som är mer 

inriktat på gruppen och sociala relationer. Läraren har större möjlighet att arbeta 

individanpassat med läsning, räkning och skrivning i och med den stora andelen tid hon har i 

halvklass. 

5.1.2  Uppdelning av elevgrupp och ämne 
I denna kategori fann vi att fritidspedagogen arbetar både på fritidshemmet och tillsammans 

med läraren i klassen. Samarbetsformen är utformad efter pedagogernas olika kompetenser, 

utbildningar och intressen. Fritidspedagogen (F2) ansvarar för de estetiska ämnena, motorik 

och värdegrundsfrågor. Läraren (L2) ansvarar för de teoretiska ämnena såsom matematik och 

svenska.  
 

 ”Vi har väldigt olika uppgifter i klassen, jag har de rent pedagogiska med läsinlärning och den 

delen och X (F2) står för det roliga.” 
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Arbetsfördelningen har enligt pedagogerna blivit naturlig i och med att det är en lärare och en 

fritidspedagog. Uppdelning av elevgrupp sker där L2 ansvarar för halva gruppen samtidigt 

som F2 ansvarar för den andra. L2 ger sin syn på saken:  
 

 ”När vi har samarbete delar vi klassen, det har varit nödvändigt kan man säga eftersom det varit 

livliga barn…” 

 

Pedagogerna tror att eleverna bättre kan ta till sig kunskap i mindre grupper. Att lyssna på 

varje elev varje dag menar pedagogerna är viktigt och F2 är då en god resurs i det arbetet. 

Under de tillfällen de båda pedagogerna arbetar tillsammans i klassen är det matematik och 

svenska som undervisningen handlar om, ämnen som L2 planerar och har ansvar för. 

Planering har de tillsammans endast vid behov. Pedagogerna menar att det är mycket som är 

positivt med deras samarbete. Bland annat att de är flera vuxna bland eleverna där varje vuxen 

ser eleverna på olika sätt. Även om F2 arbetar så pass mycket med klassen under skoltiden 

anser hon inte att detta går ut över fritidsverksamheten på eftermiddagarna.  

 

Analys: 

Pedagogerna har med samarbetet ökat möjligheten för eleverna att utvecklas i och med att de 

är två pedagoger som tar de bitar som de kan bäst. Eftersom pedagogerna ofta arbetar med 

halvklass har de större möjlighet att se varje individ och därmed anpassa undervisningen efter 

elevernas intressen och behov. Lärarens kunskaper i till exempel läsinlärning och skrivning 

kompletteras med fritidspedagogens kunskaper om gruppdynamik och etik. Tillsammans med 

möjligheten att dela upp klassen i mindre undervisningsgrupper bidrar detta till en varierande 

skoldag, större utvecklingsmöjligheter och fler förebilder för eleverna. 

5.1.3 Fritidspedagog som resurs 
I denna kategori arbetar fritidspedagogen (F3) som resurs till läraren i årskurs 6. F3 arbetar tre 

förmiddagar i veckan i klassen, tillsammans med klassläraren och en speciallärare och varje 

eftermiddag på fritidshemmet. Detta arbetssättsupplägg är en specialvariant som F3 själv valt 

att arbeta med, bland annat för att han har följt samma grupp barn sedan de var 8 år, det vill 

säga i 5 år. F3 har samarbetat med läraren i klassen i snart tre år och han menar att deras 

samarbete har blivit så stabilt och genomarbetat att det oftast räcker att titta på den andra så 

vet de vad de ska göra och vad den andra tänker. Varianten har kommit till då klassen behöver 

extra resurser på grund av stök och omognad. Även denna klass delas upp vid vissa tillfällen 

för att ge eleverna större möjlighet till varierade arbetssätt och pedagoginsatser.  
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”Man turas om att gå iväg med klassen, så man snurrar lite så att det inte blir att man binder upp 

dem vid en person, vi är inte med dem resten av livet precis.”  

 

Samarbete sker under varje lektionstillfälle de träffas. Dock är F3 inte med i planeringen av 

undervisningen. Eftersom F3 är med i klassen så lite har pedagogerna tillsammans kommit 

fram till att det är bättre att han lägger tiden i arbetet med klassen än på planering. Det är just 

för lite tid till planering och samtal om eleverna som är det negativa med samarbetet. Men på 

grund av att han samarbetat så länge med samma lärare och att han vet att arbetet uppskattas 

och ger något för alla inblandade är han positivt inställd till sin arbetssituation. 

 

Analys: 

Pedagogerna i samarbetet lägger sina resurser i arbetet tillsammans med eleverna i klassen 

istället för till planering och andra praktiska detaljer utanför undervisningen. I denna 

samarbetsform är det eleverna som är i fokus och alla inblandade pedagoger lägger sin tid och 

kraft på elevernas utveckling. Problemet för pedagogerna är att de olika verksamheterna, 

skola och fritidshem, ligger på olika tider på dagen. Detta gör att det är svårt för dem att hitta 

en gemensam tid för planering. Ska en fritidspedagog gå ifrån på eftermiddagen för att 

planera skolverksamheten drabbar det de andra på fritidshemmet. I och med fler pedagoger 

med olika kompetenser till förfogande under flera lektionstillfällen har alla elever möjlighet 

att hitta någon att ty sig till. Fler vuxna förebilder under elevernas skoltid gynnar dem på ett 

positivt sätt. 

5.1.4 Totalintegrerad verksamhet 
Sista kategorin i denna undersökning är en totalintegrerad verksamhet där olika slags 

pedagoger är involverade i samarbetet. Detta innebär att samarbete sker mellan alla 

yrkesgrupper som är verksamma på skolan. F4 har ett samarbete med en fritidspedagog på 

fritids och med en förskolelärare i förskoleklassen. L4 har ett samarbete med en 

fritidspedagog, en resurslärare och en speciallärare. L4 och F4 samarbetar också. Vad som är 

positivt med samarbetet uttrycker F4 såhär:   
 

 ”Jag tycker att det är det att man kan ta och ge av varandra. Att man har olika erfarenheter.” 

 

Utgångspunkten för samarbetet är pedagogernas kompetens och intressen. Eftersom 

samarbetet mellan pedagogerna på skolan funnits under lång tid känner alla pedagoger sig 
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säkra att undervisa i alla ämnen. All planering sker gemensamt när det gäller de 

undervisningspass de har tillsammans. L4 beskriver det såhär: 
 

”Så när vi planerar så bestämmer vi inte att nu måste hon göra det och jag göra det. Utan ibland tar 

hon läsningen och ibland pysslar jag.”  

 

Pedagogerna anser att eleverna är på ett annat sätt idag, på grund av att samhället har 

förändrats. L4 menar: 

 
”Nu måste det hända grejer hela tiden och man måste hänga med i det för annars så tröttnar de ju. 

Man kan inte köra samma saker som när vi gick i skolan för det går inte hem längre.” 

 

Pedagogerna anser att det behövs två pedagoger med elevgruppen under varje lektionspass. 

Detta för att det ska bli en så bra verksamhet som möjligt. Att inte alltid vara två är det enda 

som pedagogerna är negativt inställda till, allt annat med samarbetet är positivt. 

 

Analys: 

Genom denna form av totalintegrerad verksamhet träffar eleverna många olika pedagoger 

med olika kompetenser och erfarenheter. På det sättet blir undervisningen varierande och 

utmanande. I och med att eleverna träffar många pedagoger under sin skoltid lär de känna 

varandra och klimatet på skolan blir öppet och familjärt. I denna samarbetsform delas varken 

klassen eller ämnena upp mellan de olika pedagogerna vilket leder till att de under stora delar 

av skoldagen har fördelen av att vara två med klassen. Den stora skillnaden mot övriga 

samarbetsformer är att här samarbetar varje pedagog med flera andra pedagoger från olika 

verksamheter. I och med detta samarbete över gränserna kan de olika pedagogerna delge 

varandra erfarenheter och komplettera varandra på ett sätt som gynnar både pedagogerna och 

eleverna.  

5.1.5 Slutsats  
I undersökningen beskrivs fyra helt olika samarbetsformer. Blockverksamheten har ett 

samarbete som är inriktat på eleverna, där pedagogerna inte planerar tillsammans men arbetar 

mot samma mål när det gäller elevernas utveckling. Läraren har en arbetssituation där fokus 

läggs på de teoretiska ämnena som ingår i årskurs tre. Läraren har inga estetiska ämnen alls 

men tiden att arbeta med de ämnen hon har är samma som på de skolor där klassläraren 

arbetar med alla ämnen. Precis som L1 säger är detta den största fördelen, att hon har så 
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mycket halvklass och har mer tid för varje elev. En annan fördel är att hon har samma 

undervisningssituation två gånger varje dag så att hon då har möjlighet att ändra och förbättra 

innehållet.  Fritidspedagogen har i och med ansvaret för sitt block en roll som mer liknar en 

”lärarroll” än en fritidspedagogroll i skolan. Alltså tvärt emot att som fritidspedagog vara en 

resurs till klassläraren där rollen mer blir som en hjälplärare.  

 

Den samarbetsform där pedagogerna ansvarar för vars en del av elevgrupp och ämne är 

relativt traditionell. F2 har ansvar för de ämnen som innefattas i hennes kompetens och 

utbildning medan L2, precis som i blockverksamheten, har ansvar för de mer teoretiska 

bitarna, vilket är hennes kompetensområde. Många likheter mellan de första båda 

samarbetsformerna kan hittas. Bland annat att klassen delas upp i två grupper där den ena 

gruppen går med/till fritidspedagogen där arbetet sker i ett annat utrymme än klassrummet. 

Skillnaderna mellan samarbetsformerna är att pedagogerna i den andra samarbetsformen 

arbetar tillsammans några pass i veckan och har även planering tillsammans till dessa pass. 

Fritidspedagogen här träffar eleverna i klassen varje dag. En annan skillnad är att i denna 

andra samarbetsform arbetar pedagogerna med samma elever alltid, medan i 

blockverksamheten har varje block elever från många olika klasser och årskurser. I 

blockverksamheten har fritidspedagogen ansvar för sitt block, skapande. I undersökningens 

andra samarbetsform har fritidspedagogen mer ansvar för hur eleverna fungerar tillsammans 

där gruppövningar och lek är viktiga redskap för detta.  

 

F3 arbetar i likhet med F1 tre förmiddagar i veckan i skolverksamheten. Han har inga egna 

lektioner eller egen planering i denna verksamhet. Hans arbetsroll är en utpräglad 

hjälplärare/resurslärare.  

 

Den totalintegrerade samarbetsformen har många skillnader mot de övriga 

samarbetsformerna. Bland annat arbetar pedagogerna här alltid tillsammans i klassrummet. 

Varken uppdelning av ämnen eller elevgrupp sker, utan all undervisning och planering sker 

tillsammans vid de tillfällen pedagogerna arbetar ihop. L4 har också den största andelen tid 

tillsammans med andra pedagoger jämfört med de övriga lärarna i undersökningen. 

Pedagogerna i denna sista samarbetsform strävar efter att alla ska kunna undervisa i alla 

ämnen.  
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5.2 Social kompetens 
Vi fann i vår undersökning många olika åsikter om vad social kompetens anses vara. Även 

när det gäller hur pedagoger arbetar med social kompetens och vems ansvar det är att se till att 

detta görs fann vi olika åsikter om. Här följer respondenternas åsikter från varje 

samarbetsform.  

5.2.1 Åsikter om social kompetens inom Blockverksamheten 
F1 har en klar bild av vad hon anser att social kompetens innebär. Fungera i grupp, fungera 

som människa, trivas med sig själv, att man kan umgås med andra, både barn och vuxna och 

vara medveten om vem man är, är de saker hon nämner. När man känner eleverna så vet man 

vilka som inte klarar att arbeta ihop och då måste hon som pedagogisk ledare tänka på att just 

de måste lära sig att samarbeta. Det är viktigt att vara flexibel och utgå från vilken grupp av 

elever man har. Det går inte att bestämma sig för ett arbetssätt som fungerar bäst utan man 

måste utgå från vilken nivå eleverna ligger på. F1 tycker att det är viktigt att vara många 

vuxna förebilder i verksamheten. Att de är många på skolan gör att alla elever kan hitta någon 

att ty sig till.  

 
”Vi är olika som människor med och det tycker jag är otroligt viktigt, det handlar inte om att stöpa 

dem till en typ av person, utan det är det som är kul, att det finns många olika personligheter.” 

 

F1 menar att det är alla pedagoger som arbetar på skolans gemensamma ansvar att eleverna 

utvecklas socialt. Om inte det sociala fungerar kan inte eleven lära sig något annat heller. 

Andra viktiga saker när det gäller social träning är att göra eleverna självständiga och få dem 

att tro på sig själva så att de kan klara av tiden efter skolan.  

 

L1 anser att social kompetens är att kunna umgås med människor på ett vettigt sätt där man 

både respekterar varandra och drar nytta av varandra. Hon menar att man bör arbeta med 

elevernas sociala kompetens dagligen, vilket också görs, men då med enskilda elever och inte 

hela gruppen. Det handlar då oftast om konflikter vilket är viktiga saker att ta upp. Hon 

berättar att hon i sin verksamhet arbetar med ett material som heter Bygga värdegrund, ett 

spel som behandlar etik och moral där eleverna får ta ställning i olika frågor. Detta försöker 

hon arbeta med en gång i veckan. Men hon säger också att detta arbete ofta får stå åt sidan när 

andra saker måste prioriteras.  
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L1 menar, precis som F1, att det är alla pedagogers ansvar på skolan att eleverna utvecklas 

socialt. Man måste kunna fungera socialt för att man ska kunna uppnå kunskapsmålen. Tittar 

man på de styrdokument som finns så är det lättare att sätta fingret på de mål som berör de 

teoretiska ämnena än de mål som berör social kompetens. L1 efterfrågar ett tydligare avsnitt i 

Läroplanen eller en egen kursplan som enbart handlar om hur man bör arbeta med social 

träning.  

 

Analys:  

Pedagogerna i denna samarbetsform har gett olika svar på vad de anser att social kompetens 

är men de har gemensamt att de anser att social kompetens är att kunna umgås med andra 

människor. F1 nämner många fler saker än L1 och det tyder på att hon är medveten om och 

har en tydlig bild av vad begreppet innebär. Alltså finner vi här att fritidspedagogen är väl 

insatt i elevernas sociala utveckling. Läraren anser att social kompetens mest har med 

hantering av konflikter att göra, något som alla pedagoger måste tampas med varje dag. Men 

samtidigt vet hon att området är viktigt och har valt att arbeta med ett material som enbart har 

syftet att träna social kompetens.  

5.2.2 Åsikter om social kompetens inom Uppdelning av elevgrupp och ämne  
Enligt F2 är social kompetens ett brett område som är svårt att sätta fingret på. Hon anser att 

det är lättare att beskriva hur man arbetar med social kompetens när det gäller 

fritidsverksamheten då hon anser att skolan mest handlar om matematik och svenska. Hon 

tycker att det viktigaste är det enkla, vardagliga som att säga tack och hålla upp dörrar för 

varandra och att man har en trevlig ton mot andra. För henne handlar social kompetens om 

sunt förnuft. Det viktigaste i arbetet med elevernas sociala kompetens är att som pedagog vara 

en god förebild.  Hon säger även att det mest är prat om hur man ska bete sig och 

konfliktsamtal de arbetar med.  F2 anser att det först och främst är föräldrarnas ansvar att 

deras barn utvecklar en god social kompetens och hon tycker också att det är viktigt att man i 

skolan involverar föräldrarna för att arbetet med den sociala kompetensen ska fungera. 

Följande citat belyser detta:  

 
”… det kommer jättemycket hemifrån. Det är ju det största sen bara bygger vi på vidare. Man har 

ju olika situationer, man kommer från olika erfarenheter också.” 

 

Hur hon bäst vill arbeta med den sociala kompetensen är genom kompissamtal då hon 

tillsammans med sina elever sitter i små grupper och diskuterar olika etik och moralfrågor. 
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Om eleverna har en social kompetens lär de sig andra saker mycket lättare. F2 berättar att det 

i samarbetet mellan henne och L2 inte finns någon tid att planera just elevernas sociala 

kompetens. Men i hennes enskilda planering för både skola och fritids planerar hon in det 

dagligen. 

  

L2 anser att social kompetens är att eleverna kan leka med, sitta vid sidan om, lyssna på, prata 

med och ha roligt med vem som helst. Hon tycker inte att en god social kompetens är 

självklar för alla elever, något hon av erfarenhet vet.  

 
 ”Det gäller ju att ha övningar och lekar kanske som, som stärker detta och där är ju X (F2) en 

viktig länk i det hela för där är hon väldigt duktig på att hitta de bitarna, de lekarna, de samtalen 

som behövs.”  

 

Enligt L2 är det lika viktigt att eleverna utvecklar en god social kompetens som att lära sig 

skivning och läsning. Det är viktigt att vara en god förebild och att de vuxna kan vara med 

och leka med eleverna så att de ser att även vuxna kan ha roligt i gemenskapen.  

 

Oftast diskuteras den sociala kompetensen när någonting speciellt har hänt som de måste 

arbeta vidare med. Frågor som berör den sociala kompetensen tycker L2 blir viktigare och 

viktigare, det är ingenting som kommer att glömmas bort. Hon menar att det är hon som 

klasslärare som har det övergripande ansvaret att eleverna utvecklas socialt. Men hon tycker 

även att alla som arbetar med barnen borde ha ett intresse och ett ansvar att det blir bra. Hon 

tror att det på skolan är en allmän uppfattning att det är allas ansvar.  

 

Analys:  

Fritidspedagogen i denna samarbetsform har svårare för att sätta ord på vad social kompetens 

är än vad läraren har, vilket hon som fritidspedagog är ensam om i denna undersökning. 

Intressant är att det enligt fritidspedagogen först och främst är föräldrarnas ansvar att deras 

barn utvecklas socialt medan läraren anser att det är hennes uppgift som klasslärare. Ett 

tecken på fritidspedagogens medvetenhet om föräldrarnas stora del i elevernas uppfostran 

medan läraren lägger stort ansvar på sig själv. Detta är en åsikt L2 inte delar med någon annan 

av respondenterna i undersökningen. Läraren anser sig arbeta med elevernas sociala 

kompetens när olika konfliktsituationer uppstår i skolan, medan fritidspedagogen planerar in 

övningar och samtal som berör området. Även om det är fritidspedagogens ansvar att arbeta 
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med de sociala bitarna är läraren medveten om vikten av att arbeta med det i skolan. I 

pedagogernas samarbete finns inget utrymme för planering om elevernas sociala kompetens 

vilket är ett tecken på att de i planeringen inte hinner med mer än det allra viktigaste och att 

den sociala kompetensen inte ryms där. 

5.2.3 Åsikter om social kompetens inom Fritidspedagog som resurs 
F3 anser att social kompetens innebär att man kan uppföra sig, känna av hur man ska bete sig 

i olika situationer, att man kan samarbeta med andra och att man tar ansvar för hur man beter 

sig. Att man som individ måste anpassa sig efter andra och infinna sig i en gemenskap är 

något som F3 anser att dagens skola lägger alltför stort fokus på.  F3 tycker därför att det är 

viktigt att man ibland i viss mån är självisk.  

 
 ”... för det handlar trots allt i livet, någon gång får vi armbåga oss fram och hävda att jag är lite 

bättre än dig”.   

 

Han har förut, när han var inne i skolverksamheten mer, arbetat mycket med temaarbeten och 

drama när det gäller den sociala kompetensen. Han tycker att det är ett bra sätt att arbeta på 

för att lära eleverna vad som är rätt och fel och hur man ska bete sig mot andra.  

 
 ”Men sen är det så att alla går inte på fritids, jag tycker man har tappat dem för tidigt, för vi kan ge 

dem så mycket just med den här sociala kompetensen, anser vi.”  

 

När han som fritidspedagog är i klassrummet och arbetar måste han ligga på så att även de 

eleverna som inte går på fritids tränas i social kompetens. Han säger att han tycker att det på 

fritids är viktigare att arbeta med elevernas sociala kompetens. För i skolan där alla mål måste 

uppfyllas kommer teoretiska kunskaper först, men samtidigt anser han att man inte kan 

tillgodogöra sig all kunskap utan att ha en social kompetens och därför är det viktigt att alla 

pedagoger på skolan arbetar med och har ett ansvar för detta. Han tycker dock att de arbetar 

bättre med den sociala träningen på fritidshemmet än i skolan. 

 

Analys: 

En intressant iakttagelse är att det i undersökningen endast är F3 som har en åsikt om att 

social kompetens innebär att kunna samarbeta med andra. F3 visar att han har en realistisk 

bild av hur han vill att eleverna ska utvecklas genom att han pratar om att det läggs för 

mycket tonvikt vid att man som elev ska passa in i olika grupper. Han eftersträvar därför inom 
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skolverksamheten ett visst mått av själviskhet och utrymme för eleverna att träna på att ta 

egna initiativ och göra det de själva vill. Något som han anser att de arbetar bättre med på 

fritidshemmet. Där anser han också att de bättre arbetar med den sociala biten som helhet, 

vilket visar på stor tilltro till vad fritidshemmet kan ge eleverna.  

5.2.4 Åsikter om social kompetens inom Totalintegrerad verksamhet 
F4´s åsikter om social kompetens är att som människa kunna visa förståelse för andra 

människor och att kunna ge andra människor utrymme istället för att först och främst tänka på 

sig själv. Saker som hon tycker att de arbetar mycket med inom social kompetens är att lära 

eleverna att visa respekt och lyssna på andra. Regler som ska gälla i klassrummet bestäms 

tillsammans med eleverna. Det är viktigt att som pedagog variera på vilket sätt man arbetar 

på, till exempel att eleverna får arbeta i olika gruppsammansättningar och med olika kamrater, 

något som då leder till att eleverna tränas på att vara tillsammans med olika individer med 

olika intressen och förmågor. Hon tycker att den sociala kompetensen är lite viktigare än 

inlärning av skrivning och läsning. Hon känner att det beror på vilken barngrupp hon har om 

det behövs särskild planering för den sociala kompetensen. Till exempel vid olika 

konfliktsituationer används särskilda övningar för att tillsammans med eleverna bearbeta det 

som inträffat.  

 
”Är det någon som skulle vara mobbad, då får man arbeta med det, kanske på ett annat sätt. Då får 

man kanske ta in vissa övningar som finns, till exempel med hjälp av pedagogiskt drama.” 

 

Enligt både F4 och L4 är det först och främst föräldrarnas ansvar att eleverna får en god social 

utveckling men att även förskolan har ett stort ansvar att barn tidigt tränas. Detta för att de 

flesta barn idag går i förskolan innan de börjar skolan, vilket leder till att större ansvar läggs 

på pedagogerna i förskolan i fråga om förskolebarnens utveckling.  

 

L4 tycker att social kompetens handlar om att man dels kan uppföra sig mot både barn och 

vuxna i olika situationer, både i skolan och utanför skolan och dels att man kan prata med 

vem som helst på ett bra sätt. Hon tycker att det även handlar om hur man är som kompis. 

Som elev måste man lära sig att vara tyst och lyssna på andra elever eller de vuxna. Hon 

tycker att det är viktigt med variation och betonar att man som pedagog direkt måste ta upp 

med eleverna när någonting har hänt och det leder till träning av den sociala kompetensen 

flera gånger om dagen. Vid speciella situationer använder hon sig av dramaövningar. L4 anser 

att när eleverna börjar i skolan så ska de veta vad som är rätt och fel, vilket långt ifrån alla 
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elever vet. Det är utifrån var varje elev befinner sig som pedagogerna måste arbeta vidare. L4 

känner att det är lika viktigt att eleverna utvecklas socialt som att de lär sig läsning och 

skrivning. Citatet nedan förtydligar hennes åsikt om detta: 

 
”Om man inte har den sociala biten får man svårt framöver i livet … men läsa är också viktigt 

(skratt).” 

 

Analys:  

L4 menar precis som L1 att den sociala kompetensen tränas flera gånger varje dag, men att 

denna träning inte är en planerad verksamhet, utan sker oftast vid konflikter och när elever 

vill ta upp något i klassen. Detta är också en skillnad mellan fritidspedagogen och läraren i 

denna samarbetsform då F4 har planerad verksamhet med träning av den sociala 

kompetensen, medan denna träning sker spontant och naturligt för läraren. Denna skillnad kan 

bero på att fritidspedagogen anser att social träning är något viktigare än till exempel läs- och 

skrivinlärning, medan läraren anser att dessa båda delar är lika viktiga. Intressant är L4´s åsikt 

om att en elev ska ha utvecklat en etisk medvetenhet redan innan skolstart. Detta stora krav 

både på eleverna och på föräldrarna är hon ensam om att ha i denna undersökning. Båda 

pedagogerna vill lägga ett visst ansvar på förskolan när det gäller den sociala träningen, något 

som de är ensamma om att tycka bland undersökningens respondenter. Detta visar på stor 

medvetenhet om vikten av elevernas tidiga utveckling, att alla elever från födseln har unika 

egenskaper och att det därmed behövs en förskoleverksamhet som arbetar med detta. De inser 

att den sociala träningen måste börja tidigare än i skolan. 

5.2.5 Slutsats om social kompetens 
Det som respondenterna anser handlar om att kunna föra sig i en grupp/gemenskap när det 

gäller social kompetens är de första fyra punkterna i listan nedan. De resterande punkterna 

handlar om hur man själv är som person. Svaren är många och olika vilket tyder på att det 

även från erfarna pedagoger är svårt att sätta ord på vad social kompetens är.  

 

Respondenternas åsikter om social kompetens: 

• Att fungera i grupp: III 

• Att kunna umgås med andra: III 

• Att kunna uppföra sig: III 

• Att respektera andra: II 
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• Att fungera som människa: II 

• Att kunna lyssna: I 

• Att trivas med sig själv: I 

• Att vara medveten om vem man är: I 

• Att ta ansvar: I 

• Att visa sunt förnuft: I  

 

Alla respondenter i undersökningen svarar att det är viktigt att arbeta med den sociala 

kompetensen i skolan. Detta arbete sker bland annat vid olika konfliktsituationer som kommer 

upp, vilket sker nästan dagligen. Dramaövningar och samtal är arbetssätt som nämns för att 

reda upp konflikterna. Utöver det är arbete i olika grupper och med olika kamrater viktigt. Där 

får eleverna träning i att kunna samarbeta med olika människor och lära sig att alla individer 

är olika. Värdegrundsfrågor menar respondenterna är en stor del i den sociala kompetensen. 3 

av respondenterna uttrycker att man måste vara en god förebild som pedagog. Det som skiljer 

sig mellan respondenterna är vem de anser har det största ansvaret för att eleverna utvecklas 

socialt. F1, L1 och F3 tycker att alla som arbetar på skolan har lika mycket ansvar medan F2, 

F4 och L4 menar att det först och främst är föräldrarnas ansvar. L2 är ensam respondent att 

anse att det är hon själv som har det största ansvaret. F4 och L4 är de enda pedagogerna som 

spontant vill lägga ett visst ansvar på förskolan, säkert eftersom F4 arbetar med de elever som 

kommer direkt därifrån. Alla respondenter, utom F4, tycker att det är lika viktigt att eleverna 

utvecklas socialt som att de inhämtar ren ämneskunskap. F4 anser att det är något viktigare att 

utvecklas socialt.  
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6. Diskussion  
I detta avsnitt reflekterar vi över och lyfter fram resultatet i förhållande till våra syften med 

undersökningen. Vi sätter även resultatet i relation till litteraturgenomgången. Vi väljer att 

dela in detta avsnitt i olika delar. De första två delarna handlar om samarbetsformerna och 

social kompetens. I de följande två delarna diskuterar vi vad som hänt under våra 

undersökningar där vi ställer oss frågande till hur man kunde ha gjort denna undersökning 

annorlunda och hur denna undersökning bidrar till vår framtida yrkeskompetens. Vi avslutar 

med en diskussion där mer kritiska uppfattningar berörs.                                                

6.1 Samarbetsformerna  
På fyra olika skolor fann vi fyra olika samarbetsformer vilket tyder på precis som 

Christersson (1995) menar att det är omöjligt att hitta en generell fungerande verksamhet som 

kan fungera på alla skolor. Han säger också att alla pedagoger måste hitta sin form av 

samarbete som fungerar för de pedagoger som arbetar på den aktuella skolan och för de elever 

som går där. Detta tycker vi att våra respondenter har då de, enligt de flesta, haft en möjlighet 

att utforma sin verksamhet efter kompetens, intresse och erfarenhet. Enligt skolverket (2000) 

är detta en förutsättning för att få ett så bra samarbete som möjligt mellan olika pedagoger på 

skolan.  

 

En slutsats vi kan dra när det gäller Blockverksamheten är att fritidspedagogen är mer nöjd 

med sin arbetssituation än läraren i samarbetet, vilket säkert har att göra med att 

fritidspedagogen deltog i utformandet av verksamheten. Lärarna var inte med i utformningen 

vilket L1 själv känner är synd då det trots allt finns nackdelar med samarbetsformen. Hon 

hade hellre sett att de olika pedagogerna tillsammans kommit fram till hur verksamheten 

skulle se ut. Enligt Wahlström (2005) ska alla involverade i samarbetet få en möjlighet att 

delge sina tankar och idéer som tillsammans ska utmynna i ett resultat. Då kan varje individ 

känna sig trygg i sin arbetssituation. Något som dock är positivt för L1 är att hon kan ha fler 

halvklasstimmar där hon har möjlighet att tillgodose varje individs behov och att hinna med 

att se och prata med alla elever. Det blir även ett lugnare arbetsklimat i klassrummet då 

eleverna kan utnyttja utrymmet bättre och ljudnivån blir lägre. Negativt för läraren är att hon 

inte har möjlighet att arbeta med de estetiska ämnena, såsom bild, musik och slöjd i klassen, 

vilket hon säger att hon kan sakna ibland. Enligt Söderlund (2000) finns det vissa lärare som 

uppfattar att samarbete med fritidspedagogen kan leda till att de får ta ”det som blir över” när 

fritidspedagogen tagit ansvar för de ”roligare bitarna”. Negativt är också att klassen inte kan 
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arbeta ihop sig i helklass i den utsträckning som behövs för senare skolår. För 

fritidspedagogen är det positivt att hon kan kombinera sin roll som fritidspedagog med en 

lärarroll. Det blir en bra kombination för det ämne hon har. Vi tror att detta ger större 

variation i arbetet, ökat självförtroende för det man är bra på och mer möjligheter för 

utökande av kunskaper. Dock kan vi tycka att sista steget inte har tagits då lärarna på skolan 

sällan är med under fritidsverksamheten på eftermiddagarna. Fördelen är också att F1 arbetar 

med elever från olika årskurser vilket ger en större kunskapsmässig bredd. För eleverna ger 

det att de genom att träffa fler elever och vuxna blir mer trygga i skolan och får fler vuxna att 

ty sig till.  

 

Vi kan här se tydliga likheter med ett av Lärarförbundets (2002) exempel där 

samarbetsformen utgörs av uppdelning av arbetsuppgifter där fritidspedagogen arbetar 

självständigt i helklass. F1 utgår från praktiskt arbete, skapande, och varierar detta med 

lärarens teoretiska arbete. Vi tycker att pedagogerna i blockverksamheten tagit tillvara på 

fritidspedagogens kompetens på så sätt som Hansen (1999) vill att man ska. Att pedagogerna i 

samarbetet har gemensam syn på eleverna leder till att eleverna alltid möts av konsekventa 

pedagoger som strävar mot samma mål. Eleverna får gemensamma grundförutsättningar och 

samma bemötande.  

 

Fritidspedagogen i samarbetsformen där pedagogerna ansvarar för vars en del av elevgrupp 

och ämne arbetar på ett liknande sätt som i ett av Lärarförbundets (2002) exempel. Alltså 

självständigt i halvklass där hon utgår ifrån praktiskt arbete som varierar lärarens mer 

teoretiska arbete. F2 arbetar på ett sätt som kan liknas vid det som Hansen (1999) vill att alla 

borde, att utgå från elevernas vardag och upplevelser istället för ur teorin vid nya moment. 

Hon arbetar mycket med social träning, till exempel samspel, värdegrundsfrågor och 

gruppdynamik. Skillnaden mot Lärarförbundets (2002) exempel är att F2 även har en 

fungerande verksamhet på fritidshemmet under eftermiddagarna. Här har man lyckats hitta en 

fungerande balans mellan de båda verksamheterna. En annan skillnad är att F2 är med under 

vissa lektionspass i helklass med L2 där hon fungerar som en lärare. Däremot tycker vi inte 

att F2´s erfarenheter och kunskaper utnyttjas under dessa pass på ett så optimalt sätt som 

möjligt eftersom hon enbart följer L2´s planering. Vid dessa tillfällen agerar F2 som det som 

Calander (1999) kallar för hjälparen/stödjaren. Anledningen till att F2 går med på detta tror 

vi kan vara att det är ett invant arbetssätt för henne och att hon inte vågar eller vill göra det 

annorlunda. Det kan även vara så att hon anser sig ha fullt upp med sina egna pass under 
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skoltid och under fritidsverksamheten på eftermiddagarna att hon låter läraren ta ansvaret de 

tillfällen de är två med eleverna. Läraren å andra sidan behöver inte planera och arbeta med 

två olika verksamheter vilket leder till att hon kan lägga all kraft på de pass hon har med 

eleverna under skoltid. Vad vi kan se är den största fördelen med denna samarbetsform att 

pedagogerna har möjlighet att dela klassen i två halvor så mycket som de gör så att de båda 

pedagogerna kan individanpassa verksamheten inom sina ämnesområden samt gemensamt 

skapa en helhetssyn på varje elev. Att kunna ha en helhetssyn på eleverna kräver, som 

Skolverket (2000) menar, att pedagogerna nyttjar sina speciella kompetenser i ett samspel och 

därigenom skapar en sammanhållen verksamhet, vilket bland annat ger eleverna fler 

förebilder att se upp till. Vi tycker att samarbetet är i likhet med hur Skolverket (1999) tycker 

att fritidspedagogen bör arbeta. Till exempel att yrkesgruppens styrka är att se alla delar av en 

elevs utveckling som en helhet där även social och emotionell utveckling tas i beaktande, 

istället för att endast titta på elevernas lärande. Pedagogerna betonar vikten av att lyssna på 

och prata med varje elev varje dag och precis som de själva säger är fritidspedagogen en bra 

resurs i detta arbete.  

 

F3 har följt samma elever och samarbetat med samma lärare under en längre tid vilket enligt 

han själv ger stora fördelar. En fördel är att det oftast räcker med ögonkommunikation mellan 

pedagogerna för att meddela sig med varandra. Enligt Wahlström (2005) krävs god 

kommunikation mellan individer för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö och deras 

ögonkommunikation är ett bra exempel på att samarbetet mellan pedagogerna fungerar. En 

annan fördel är att F3 vet precis vad varje elev behöver och kan. Läraren i samarbetet får 

enligt F3 också stora fördelar, mest på grund av att det är hon som får hjälp och stöd i sin 

undervisning. F3 bidrar med sin kompetens inom konflikthantering, värdegrundssamtal med 

mera, som han påpekar behövs i klassen. Läraren har i och med F3´s medverkan tre 

förmiddagar i veckan en extra resurs förutom specialläraren vilket ger större möjligheter till 

att dela upp klassen i mindre grupper och mer tid för varje elev, något som gynnar både 

pedagogerna och eleverna. Upplägget ger också fler förebilder för eleverna eftersom de är tre 

pedagoger i klassen. Negativa saker med samarbetet är att pedagogerna har för lite planering 

tillsammans men det finns ingen möjlighet för pedagogerna att skapa denna eftertraktade 

planeringstid eftersom skol- och fritidsverksamheterna ligger på olika tillfällen under dagen. 

Enligt Skolverket (1999) är det en nackdel för fritidspedagogerna att de, på grund av att de har 

eftermiddagsverksamhet då planering oftast sker, inte alltid kan delta i planeringen för 

verksamheten. Samarbetet blir då, precis som Johansson (2000) menar, inriktat på skolan och 
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F3 blir alltså endast en hjälpreda i lärarens undervisning. I exemplet i Lärarförbundet (2002) 

trivdes inte resurspersonalen med sitt arbete och Calander (1999) anser att samverkan inte bör 

gå till på så sätt att fritidspedagogen är en resurs till läraren. F3 är dock nöjd i sin arbetsroll då 

han fokuserar på vad som är bäst för eleverna och deras utveckling och han vet att hans arbete 

uppskattas av både läraren och eleverna.  

Den totalintegrerade verksamheten är en samarbetsform olik de övriga då det är många 

pedagoger med olika utbildningar och erfarenheter som samarbetar med varandra. Det är för 

pedagogerna i samarbetet viktigt att inte dela upp de olika verksamheterna utan de ska ses 

som en enda verksamhet med liknande mål och syften. De tycker därmed att det är viktigt att 

få in så många olika pedagoger i skolan som möjligt så att man gemensamt kan få en 

helhetssyn på eleven (Lärarförbundet, 2002). Eleverna har oftast fler än en pedagog i 

klassrummet samtidigt istället för att vara halvklass med en pedagog.  Detta ger möjligheter 

för eleverna att få hjälp och stöd av två pedagoger som kan se elevernas lärande på olika sätt. 

Som Lärarförbundet (2002) utrycker det ger fler pedagoger fler förebilder, andra aktiviteter 

och arbetsformer och större variation i undervisningen, precis som det är i denna 

samarbetsform.  Pedagogerna är noggranna med att tala om vikten av att ha ett utbyte av 

erfarenheter och kunskaper och att deras främsta mål är att de ska känna att de kan undervisa i 

allt, att alla är lika mycket lärare som fritidspedagoger och att de därmed kan komplettera 

varandra på ett för eleverna givande sätt. Här ser vi en stor likhet med ett av Lärarförbundets 

(2002) exempel där det största kännetecknet är att pedagogerna arbetar på lika villkor, oavsett 

yrkesgrupp. Något som är negativt enligt respondenterna själva är att de inte alltid kan arbeta 

två och två. Under vissa lektioner är pedagogen ensam med en elevgrupp då det inte finns 

extra resurser att tillgå. Detta är något som respondenterna är övertygade om att det måste ske 

en förändring kring. För när samhället förändras, förändras också skolan och därmed kan man 

inte ha samma undervisning som tidigare. Pedagogerna har förstått, precis som 

Lärarförbundet (2002) påpekar, att dagens samhälle ställer högre krav på att alla medborgare 

ska utveckla både kunskaper och social kompetens. Denna nya undervisning kräver enligt 

våra respondenter två pedagoger med olika erfarenheter, kompetenser, kunskaper och 

intressen med varje elevgrupp alltid för att kunna ge alla elever det de behöver.  

6.2 Social kompetens 
I denna undersökning har vi valt att titta närmare på vad våra respondenter har för åsikter om 

elevernas sociala kompetens, för att som Johansson (1999:150) menar, att det i dagens skola 
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inte bara är baskunskaper såsom räkna, skriva, läsa som är det viktiga utan det handlar även 

om arbetet med att utveckla elevernas sociala kompetens. 

 

På grund av att F1 arbetar med så många olika elevgrupperingar anser hon att man som 

pedagog måste utgå från den elevgrupp man har och vara flexibel inom träningen av den 

sociala kompetensen. Hon ger även uttryck för en medvetenhet om att alla elever är olika och 

har olika förutsättningar för utveckling av de sociala bitarna och om att hon måste ge alla 

elever utmaningar som utvecklar dem på bästa sätt. F1´s arbetssätt liknar mycket det 

arbetssätt som används i Johanssons (1999) undersökning, där pedagogerna arbetar med 

elevgrupper som ständigt skiftar, både åldershomogent och åldersblandat. Motivet till detta 

arbetssätt är att eleverna förhoppningsvis lär känna fler kompisar och har därmed fler att leka 

med på rasterna och även efter skoldagen. Om detta sker skapas en trygg och välmående plats 

för eleverna. F1 menar också att den bästa förutsättningen de har på skolan är att de är många 

vuxna förebilder bland eleverna. Genom detta kan förhoppningsvis alla elever finna en vuxen 

de kan lita på, känna sig trygg med och få motivation till ett bra socialt beteende. Detta är två 

exempel på hur man kan skapa en trygg pedagogisk miljö för alla inblandade. Trygghet har 

enligt Wahlström (2005) stora fördelar. Till exempel ser hon stora samband mellan ökad 

trygghetsnivå och bättre resultat i skolan. Johanssons (1999) respondenter anser att samarbetet 

mellan fritidspedagog och lärare leder till att eleverna utvecklar sin sociala kompetens genom 

att de lär känna fler pedagoger som ser dem på olika sätt. Med tanke på att denna 

samarbetsform inte är inriktad på samarbetet mellan fritidspedagogen och läraren tycker vi att 

de ändå lyckas med precis detta, trots att de inte har ett fullt utvecklat samarbete. 

 

L1 har infört ett material, där etik, moral och värderingsövningar ingår, att arbeta med när det 

gäller träning med den sociala kompetensen. Att införa hjälpmedel som berör social 

kompetens är enligt Johansson (1999) ett bra arbetssätt för att stimulera elevernas sociala 

träning. Materialet har L1 infört då hon känner att hon behöver hjälp och stöd i arbetet då det i 

Läroplanen inte finns tydliga avsnitt om hur man bör arbeta med den sociala kompetensen hos 

eleverna. Härmed visar hon stor medvetenhet om vikten av den sociala träningen i skolan. 

Hansen (1999) menar att det är just på grund av kraven från Läroplanen som det måste till en 

större styrning av skolans aktiviteter. Man kan då fråga sig varför Läroplanen fortfarande är så 

pass inriktad på de teoretiska kunskaperna när det, precis som Johansson (1999) säger, idag 

också lika mycket handlar om träning av den sociala kompetensen i skolan. Utöver materialet 

anser L1 att arbetet med den sociala träningen oftast är samtal med hela gruppen när 
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konflikter uppstår. Något som även Johanssons (1999) lärarrespondenter mest anser att det 

handlar om.  

 

F2 menar att det är lättare att säga hur de arbetar med det sociala på fritids för att allt de gör 

där har mer eller mindre med det sociala att göra och av tradition något som fokuseras på 

fritidshemmet. F2 är den respondent som har svårast för att uttrycka sina åsikter om vad social 

kompetens innebär. Dock anser Persson (2003) att begreppet är svårt att definiera och därför 

är det inte ovanligt att personer har svårt för att uttrycka sina åsikter i ämnet. Att F2 har lättare 

för att säga vad social kompetens innebär på fritidshemmet, jämfört med i skolan, tror vi har 

att göra med att hon känner sig mer säker i sin fritidspedagogroll än i sin ”lärarroll”, detta på 

grund av hon tydligt visar att hon vill arbeta med de moment som finns i fritidsverksamheten i 

skolan också, till exempel med konfliktsamtal och kompissamtal och lämnar planeringen för 

de teoretiska bitarna till L2. Dessa saker nämner även Johanssons (1999) respondenter att de 

arbetar med. F2 tycker att det är viktigt att man i skolan involverar föräldrarna i arbetet för att 

de ska ha möjlighet att påverka och uppdateras hur deras barn har det i skolan och hur de 

utvecklas. Pedagogerna har ingen planering i arbetet med den sociala kompetensen 

tillsammans. Trots att de säger att det är en otrolig viktig bit och att de är medvetna om och 

arbetar med det så ryms det inte i planeringen. Men Johansson (1999) säger att träning av den 

sociala kompetensen är ett naturligt inslag i nästan all undervisning och därför svårt att som 

pedagog sätta fingret på när eleverna enbart tränar på den sociala kompetensen. Vi vet att man 

som pedagog har mycket annat som måste planeras och vi hoppas och tror att man i den 

planeringen omedvetet tänker på och involverar social träning. Samtidigt anser vi att man 

måste vara betydligt mer medveten om den sociala träningen i sin planering så att man får in 

den på ett tydligare sätt i elevernas skoldag.  

 

F3 är den enda respondenten som tycker att social kompetens innebär att kunna samarbeta 

med andra men han trycker på att man i skolan arbetar för mycket med att lära eleverna att 

passa in i gruppen istället för att försöka utveckla unika färdigheter hos varje elev. Persson 

(2003) anser att social kompetens oftast har med grupper och relationer att göra och inte med 

den självständiga individen. Vi anser att det är viktigt att man hittar en balans mellan att finna 

sin roll i gemenskapen och att utvecklas individuellt. Det är viktigt att som pedagog ha en 

målsättning att alla elever ska utveckla båda färdigheter, vilket är ett måste för att klara sig i 

framtiden. Till exempel måste man i sitt arbete både kunna stå upp för sig själv och visa det 

som man är unik på samtidigt som man måste kunna samarbeta med de övriga kollegerna, 
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krav som tydligt lyfts fram i till exempel varje jobbannons. Vi tror att man tidigt i livet måste 

lära sig att acceptera att livet inte alltid är rättvist och att lära sig att hantera det. F3 tycker att 

bästa sättet att arbeta med den sociala träningen är genom temaarbeten och drama, vilket han 

har erfarenhet av. F3 anser att fritids har en stor roll i elevernas sociala utveckling. Att 

utveckla elevers sociala kompetens är av tradition något som fritidspedagogen arbetar med 

enligt Johansson (1999). Eftersom F3 vet vad han kan ge eleverna när det gäller deras sociala 

träning, att han vet hur han vill arbeta med det och har erfarenhet av att det fungerar, tycker 

han att det är synd att inte alla elever går på fritids. Johansson (2000) säger att eleverna 

genom den sociala träningen de får på fritids ökar sin tro på sig själva och har då lättare för att 

tillhandahålla sig de kunskaper de får i skolan. F3 försöker leva upp till vad fritidshemmets 

uppdrag (Skolverket, 1999) är och vad han som fritidspedagog ska ge eleverna och han visar 

tydligt att han försöker projicera det i klassrummet. 

 

Den totalintegrerade samarbetsformen har antagligen ett lättare arbete med den sociala 

kompetensen då varje pedagog möter alla elever varje dag. Det bör då vara lättare att 

gemensamt kunna finna de elever som visar på social exkludering, alltså att de inte får 

möjlighet eller klarar av att samspela med andra individer på ett för dem givande sätt 

(Stensaasen och Sletta, 1997). Då man som pedagog är olika och har olika syn på vad social 

kompetens är och därmed arbetar på olika sätt med det visas flera olika exempel på accepterat 

socialt beteende för eleverna, vilket gynnar den sociala utvecklingen hos eleverna. Något som 

respondenterna tycker är viktigt är att de tillsammans med eleverna utarbetar regler som ska 

gälla på skolan och i klassrummet. Dessa regler kan av eleverna ses som sina egna och därför 

något de bör ha en större vilja av att följa och att man som pedagog tydligt visar vad man 

förväntar sig av dem vilket förhoppningsvis resulterar i färre problem, något som också 

Kimber (2004) menar. Vi tycker att själva proceduren att ta fram reglerna också är en social 

träning i sig, då man som elev får träna på att ta ställning, lyssna på andra, visa respekt för 

andra, ha en öppen åsikt och kunna kompromissa. Johansson (2000) säger att dessa 

gemensamma regler leder till att eleverna känner sig trygga både på fritidshemmet och i 

skolan, för att alla vet vad som alltid gäller. Ett arbetssätt som används av pedagogerna för att 

se hur socialt inkluderade deras elever är i klassen är att hela tiden byta elevgrupperingar vid 

samarbetsövningar och precis som Flising (1984) menar är det i möten och samspel med 

andra som man utvecklar sin identitet. Viktigt för pedagogerna är att vara uppmärksamma på 

vad som händer i de olika grupperna så att man vid problem kan ingripa i ett tidigt skede. Och 

återigen eftersom de är två med gruppen finns det fyra ögon som ser om problem uppstår. 
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Båda respondenterna vet hur de arbetar med att träna sina elever socialt. De använder sig 

mycket av pedagogiskt drama och samtal i elevgruppen. De båda pedagogerna har utformat 

liknande yrkesroller och L4 har i enlighet med Johansson (1999) utvecklat sitt arbetsinnehåll 

till att även innefatta träningen av elevernas sociala kompetens, även om hon samtidigt 

meddelar att den mer traditionella läsinlärningen också är en viktig del i skolan. Pedagogerna 

betonar vikten av att ha ett öppet klimat i klassummet så att eleverna får uppleva sig som en 

tillgång i gruppen, vilket både Skolverket (1999) och Flising (1984) anser är viktiga 

förutsättningar för utveckling av den sociala kompetensen. Genom detta öppna klimat och 

genom att verksamheten mellan skola och fritids är integrerad känner eleverna större trygghet 

(Johansson, 2000). Genom dessa saker anser vi att pedagogerna i denna samarbetsform visar 

hur viktig den sociala kompetensen är för dem.  

 

En intressant åsikt som L4 har är att hon tycker att eleverna redan innan de börjar skolan bör 

veta vad som är rätt och fel. Det vill säga att eleverna har utvecklat ett grundläggande socialt 

beteende tillsammans med sina familjer och i förskolan innan skolstarten så att arbetet i 

skolan istället kan inriktas på kunskap och vidare social utveckling. Det är här pedagogerna 

anser att sin uppgift ligger, att arbeta vidare på var varje elev befinner sig när de kommer till 

skolan. Båda respondenterna anser också att förskolan har en viktig roll i elevernas sociala 

utveckling. Enligt Calander (1999) är förskolan, precis som fritids och skolan en viktig 

verksamhet där det finns särskild utbildad personal inom de sociala bitarna. Därigenom har 

ansvaret för att socialisera eleverna delats upp på dessa olika verksamheter i stället för på 

hemmet som det enligt Flising (1984) var förr.    

6.3 Metoddiskussion 
I samarbetsformen där fritidspedagogen arbetar som resurs till läraren valde vi att ta med 

fritidspedagogen som respondent även om läraren som han samarbetar med inte kunde ställa 

upp. Vi frågar oss om man bör ta med en respondent i en undersökning som denna när hans 

samarbetspartner inte har möjlighet att delta. Samtidigt var det inte förrän efter intervjun med 

F3 som vi fick reda på att läraren inte kunde ställa upp. Vi resonerade oss fram till att vi ändå 

ville ta med honom för att hans åsikter om både samarbetet och social kompetens kunde 

tillföra mycket i vår undersökning. Vi anser också att det som F3 har sagt stämmer med 

verkligheten och att hans svar inte var påhittade då inte heller han visste att hans kollega inte 

skulle ställa upp.  
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6.4 Konsekvenser för yrkesrollen 
Som vi skrivit i inledning representerar vi två olika inriktningar i lärarutbildningen. Den 

största konsekvensen i och med denna undersökning är för oss båda att vi har fått en vidgad 

förståelse för den andra yrkesrollen. Vi har i och med detta arbete fått en inblick i hur viktigt 

fritidspedagogens arbete om social utveckling är för eleverna. Samtidigt har förståelsen ökat 

för hur viktigt det är att ta tillvara på det arbetet i skolan så att alla elever kan få både social 

träning och teoretiska kunskaper i skolan. Dessutom vet vi nu att vi i framtiden inte vill arbeta 

ensam då det verkar vara mycket givande och utvecklande att arbeta två och två än ensam 

som man föreställer sig att till exempel en klasslärare gör.  

 

Vad som hade varit intressant att undersöka vidare inom detta område är vilka fler 

samarbetsformer mellan fritidspedagog och lärare man kan finna i skolan. Det hade även varit 

intressant att se om det finns någon skillnad med arbetet med social kompetens mellan en 

fritidspedagog och en lärare som samarbetar med varandra och med en lärare och en 

fritidspedagog som arbetar på vars ett håll.  

6.5 Avslutning 
Enligt Persson (2003) är social kompetens svårt att definiera då den är situations- och 

relationsbunden. Intressant är att vi fått så många olika åsikter om vad social kompetens är då 

det betyder att det inte finns ett rätt svar, inget facit och är beroende på hur man själv är som 

person. Detta betyder att arbete med elevernas sociala kompetens är svårt då begreppet är så 

stort.  

 

En sak vi kan utläsa från undersökningens respondenter är att de flesta tänker på hur de vill 

och ska arbeta med att träna elevernas sociala kompetens. Även om tanken finns för alla 

pedagogerna så är det inte alla som arbetar med detta på det sätt som de vill. L1 arbetar till 

exempel med ett lånat material som ska behandla ämnet, men hon arbetar inte så mycket som 

både hon och hennes elever vill, främst på grund av övriga krav från Läroplanen som måste 

uppfyllas. L2 och F2 har en gemensam syn på hur de delar upp ansvaret för hur deras elever 

ska tränas socialt. Men även om de tycker att de arbetar med elevernas sociala kompetens 

ryms inte detta i deras gemensamma planering. Vi kan utläsa att i och med att det är F2 som 

arbetar med de sociala bitarna i skolan är det även hon som har ansvaret för planeringen 

gällande dessa moment. Detta är intressant eftersom L2 är den enda i undersökning som säger 

att hon är den som har huvudansvaret för att hennes elever ska utvecklas socialt. L4 och F4 är 
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givmilda med att dela med sig av sina kunskaper kring hur de arbetar med elevernas sociala 

kompetens. Däremot menar båda att skolan inte ska arbeta med detta i så hög grad som det 

görs. De menar att ansvaret för att utveckla eleverna socialt ska ligga mer på hemmet, 

fritidshemmet och förskolan. F1 och F3 är de som har ett uttalat intresse för hur man kan 

arbeta med att utveckla elevernas sociala kompetens. Deras arbetsupplägg riktas från att 

arbeta med rena ämneskunskaper till att skapa trygghet och välmående och självständiga 

elever. Persson (2003) menar att när man pratar om elevers sociala kompetens i skolan menar 

man ofta brist på sådan. Det är alltså sällan man pratar om elevers goda sociala kompetens. I 

vår undersökning kan vi alltså finna att 5 av 7 pedagoger har ett liknande synsätt. De har alla 

nämnt hur de vill arbeta om det händer något, men ingen, förutom möjligtvis L1 och F2, 

planerar in lektioner där de endast arbetar med att träna elevernas sociala kompetens. Men 

med tanke på hur Persson (2003) menar att skolan är en verksamhet där förutsättningar för 

våld och mobbing är stor, i och med att själva verksamheten är uppbyggd så att personer som 

inte valt att vara tillsammans måste vara det, är det kanske inte så konstigt att pedagogernas 

insatser med de sociala bitarna riktas in på de elever eller i de situationer där just våld och 

mobbing är ett problem. Detta är också något Johansson (1999) menar då han anser att lärarna 

är mer inne på att utveckla elevernas sociala kompetens när en konflikt uppstår, medan 

fritidspedagogerna ser den sociala kompetensen som en del av vardagsarbetet.  

 

I samarbetsformen där F3 arbetar som en resurs till läraren arbetar de inte mer med den 

sociala kompetensen än om klassläraren varit själv med klassen. Även om det är F3´s 

speciella kompetens inom det sociala området som gör att han har sitt samarbete här. Däremot 

i de samarbetsformerna där det ingår någon form av uppdelning av elevgrupp eller ämnen får 

pedagogerna fler tillfällen till att arbeta med den sociala träningen hos eleverna. Detta på 

grund av, precis som Skolverket (1999) menar, att fritidspedagogens styrka är att kunna se 

helheten av elevernas sociala och emotionella utveckling. Detta beror säkert på pedagogernas 

högskoleutbildning och yrkeserfarenhet. Fritidspedagogen har i och med friare riktlinjer större 

möjlighet att bidra med det sociala jämfört med läraren som har sina fasta riktlinjer i form av 

Läroplanen och kursplanerna att följa. Tiden i skolan läggs mest på baskunskaper och 

teoretiska kunskaper. På fritidshemmet har pedagogerna alltid strävat efter att arbeta utifrån 

elevernas egna intressen, förutsättningar och behov. Samspelet både mellan elever och mellan 

vuxna och elever och ett gott socialt klimat där elevernas trygghet sätts i fokus är andra saker 

som fritidspedagogen strävar efter (Skolverket 1999). Detta kan man se i vår undersökning 

där fritidspedagogerna har en lite större medvetenhet om vad social kompetens är och hur de 
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vill arbeta med det och genom deras inblandning i skoldagen leder det till utökad träning av 

den sociala kompetensen.  

 

Alla samarbetsformerna är utformade efter pedagogernas olika kompetenser och man tar 

tillvara på fritidspedagogens stora kompetens inom områden såsom socialt samspel, 

värdegrundsfrågor och relationer, vilket Lärarförbundet (2002) anser att man ska. 

Lärarförbundet påpekar även att de tydligaste konsekvenserna av samarbetet är att eleverna 

träffar fler vuxna, får andra aktiviteter och arbetsformer och mer varierande elevgrupperingar, 

vilket vi också kan utläsa av vår undersökning. Skolverket (2000) påpekar att man måste 

utnyttja varje pedagogs speciella kompetens för att få ett så bra samarbete som möjligt men 

samtidigt innebär det att gränserna mellan skolans och fritidshemmets personal inte ska 

suddas ut. Vi tycker att alla samarbetsformer i denna undersökning har hittat ett fungerande 

arbetssätt där fritidspedagogen får lov att vara fritidspedagog och läraren får lov att vara lärare 

samtidigt som de tillsammans kan ha ett fungerande samarbete.  
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7. Sammanfattning 
Förr låg träningen av den sociala kompetensen endast på andra verksamheter än skolan, till 

exempel i hemmet eller inom barnomsorgen. När större krav ställdes på skolan att även 

innefatta denna träning blev lärarnas arbete alltför betungande. För att klara av dessa nya mål 

var skolan tvungen att ta hjälp av fritidshemmet som av tradition arbetat mycket med social 

utveckling.  För att kunna nå de elever som inte gick på fritidshemmet integrerades därför 

verksamheten i skolan, där fritidspedagogens uppdrag var att sköta den sociala träningen. 

Lärarens arbetsbörda lättades en aning då den fick hjälp med dessa delar och kunde därmed 

koncentrera sig på de mål som berörde de övriga ämnena. I och med denna integrering 

utformades olika samarbetsformer mellan fritidspedagog och lärare och fyra exempel kan vi 

hitta i denna undersökning.  

 

Undersökningen har genomförts utifrån en kvalitativ metod, vilket innebär att vi har använt 

oss av intervjuer. Vi har intervjuat sju pedagoger varav fyra fritidspedagoger och tre lärare 

som alla arbetar i ett samarbete. Frågorna som ställdes under intervjun har handlat om deras 

samarbete ser ut, vad deras inställning till det är och vad respondenterna anser är positivt 

kontra negativt. Frågorna har även handlat om pedagogernas åsikter om social kompetens, 

vad social kompetens innebär och hur pedagogerna går tillväga i detta arbete.  

 

Syftet med undersökningen är att finna svar på hur olika samarbetsformer mellan 

fritidspedagog och lärare ser ut, hur pedagogerna tänker kring samarbetet och vad de har för 

åsikter om social kompetens i skolan. För att ta reda på detta tar vi i litteraturgenomgången 

upp tidigare forskning och annan för undersökningen relevant litteratur.  

 

Resultatet visar på hur olika pedagoger från två olika yrkesgrupper utvecklat ett fungerande 

samarbete trots att samarbetsformerna ser helt olika ut. Detta kommer sig av att alla 

pedagoger fått möjlighet att utforma sin arbetssituation själva. Alla pedagoger kan utnyttja 

sina speciella kompetenser utefter erfarenheter och utbildning. Positiva aspekter är bland 

annat att pedagogerna får mer tid till varje elev och kan komplettera varandra i 

undervisningen. Negativt är att pedagogerna inte alltid kan vara två med elevgruppen.  

 

En slutsats är att det är svårt i och med alla kunskapsmål som måste uppnås i skolan att lägga 

tid och kraft på träning av den sociala kompetensen. I och med fritidspedagogens inverkan i 

skolan är det nu möjligt att även klara av de mål som innefattar social kompetens.  
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