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Sammanfattning 
För sex år sedan tog jag examen från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås och under min 
utbildning hade jag fått många tips och idéer på hur klasslärare och fritidslärare kunde dela upp 
undervisningen och ansvara för olika delar av undervisningen beroende på kompetens och 
intresse. När jag kom ut i arbetslivet var det inte den verkligheten jag mötte. Under dessa år i 
arbetslivet har jag inte varit med om att samverkan mellan verksamheterna har fungerat som 
jag lärde mig på högskolan men å andra sidan har jag inte varit i fritidshemsverksamheten under 
några år heller. Därför är jag intresserad av att ta reda på hur samverkan mellan verksamheterna 
fungerar i Borås Stad idag. 
 
Studiens syfte är att ta reda på hur det ser ut med samverkan mellan skola och fritidshem i de 
kommunala skolorna i Borås Stad. Det vill säga undersöka om rektorerna ute på skolorna tar 
det förväntade ansvaret som står i läroplanen, se om verksamheterna samverkar om 
utbildningsinnehåll, om verksamheterna delar med sig av kunskaper och erfarenheter gentemot 
varandras verksamheter och om kompetensen ute på skolorna tas till vara.  
 
Studien är en kvantitativ studie med avsikt att låta hela populationen vara med och svara. 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av en webbenkät som skapades med Google Forms och 
totalt besvarades av 137 personer av totalt 470 personer som fått den skickad till sig. Innan 
enkätens länk spreds inom populationen genomfördes en pilotstudie på tio personer som fick 
komma med återkoppling på frågorna.  
 
Resultatet av studien visar att lärarna i Borås Stad generellt har mindre än 30 minuter 
schemalagd tid i veckan för att planera samverkansaktiviteter och mindre än 30 minuter i 
veckan schemalagt för att genomföra dem. Över lag samverkar lärarna i de olika 
verksamheterna noll gånger i veckan om innehållet i verksamheterna för att tiden istället 
används till information, att prata om elever som befinner sig i svårigheter socialt och om 
rastvärdskap. De allra flesta upplever att rektorn är den som initierar samverkan på arbetsplatsen 
och övervägande av de svarande upplever att rektorn tar sitt ansvar och lever upp till vad som 
står i styrdokumenten. När eleverna ska byta lärare eller avdelning brukar en överlämning av 
information ske. Studien visar att lärarkategorierna tenderar att sköta överlämningen inom 
samma lärarkategori och inte ha med andra verksamheter vid överlämning. Fritidslärarnas 
huvuduppdrag ligger innan- och efter skoltid men arbetsuppgifterna under skoldagen varierar. 
Fritidslärarna används först och främst som klassresurs eller resurs för enskild elev men har 
även uppdrag som rastaktivitetsansvariga.  
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INLEDNING  
Nu är det sex år sedan jag tog min lärarexamen från Högskolan i Borås och blev legitimerad 
lärare för förskoleklass och fritidshemsverksamheten. Under mina studier vid högskolan fick vi 
många exempel på hur undervisning skulle kunna organiseras för att alla lärare som är 
inblandade i elevgruppen skulle kunna bidra med sin kompetens i undervisningen. När jag 
sedan började arbeta, direkt efter studierna, verkade det inte som att de klasslärarna jag arbetade 
med hade fått samma utbildning och inte var vana att dela undervisningen beroende på 
kompetens. Nu flera år senare har jag fortfarande inte sett den typen av samverkan mellan skola 
och fritidsverksamhet och detta fick mig att fundera över hur samverkan mellan verksamheterna 
egentligen ser ut i Borås Stad. Ju mer jag funderade på det, desto mer intresserad blev jag och 
läste på om vad som står i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 
2019). I Lgr11 står ”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett 
förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande 
i ett långsiktigt perspektiv” (Lgr11 2019, s. 14), detta ställer höga krav på samverkan mellan 
verksamheterna för att främja elevernas kunskapsutveckling. Min erfarenhet är dock inte att det 
finns tillräckligt mycket tid avsatt till samverkan för att dessa krav ska uppnås och inte 
tillräcklig kunskap om de olika lärargruppernas kompetenser för att organisera arbetet.  
 
Jensen (2018) skriver om en studie som gjorts bland förskollärare, fritidslärare och grundlärare 
med inriktning årskurs F-3 eller F-6 om hur väl de anser sig själva vara insatta i sin verksamhets 
uppdrag och hur den fungerar samt huruvida de anser att deras rektor är insatt i deras 
verksamhets uppdrag och i hur verksamheten fungerar. Jensen (2018) skriver att ”Den grupp 
som sticker ut är personalen på fritidshemmet som tydligt upplever att deras närmaste chef, en 
rektor eller biträdande rektor, inte är i närheten så insatt i verksamheten som kåren som utför 
det dagliga arbetet är.” Dessa resultat stämmer väl överens med mina erfarenheter av att arbeta 
på fritids. Jag har många gånger upplevt att min chef inte är den pedagogiska ledaren hen ska 
vara utan tror sig leda arbetsgruppen genom att göra dagordningar och sätta regler för hur möten 
ska fungera men när pedagogiska dilemma som har med barngrupp, aktiviteter eller 
personaltäthet uppkommer, står hen utan insikt i varken verksamhet eller rutiner.  
 
Under årens gång har jag också upplevt att utbildningsgraden på mina kollegor som arbetar i 
fritidshemsverksamheten har minskat. När jag började arbeta var det många lärare, utbildade 
mot skolans förskoleklass till och med årskurs sex, och förskollärare som arbetade på fritids. 
De hade inte det fritidspedagogiska tänket alltid men hade en pedagogisk utbildning och 
möjligheten till pedagogiska samtal fanns. Allt efter åren gått har det blivit färre lärare, och 
utbildade mot skolan, som arbetar på fritids. Detta troligtvis för att lärarbristen blivit större. Jag 
har aldrig upplevt att jag haft många utbildade kollegor med fritidslärarkompetens på mina 
arbetsplatser, de har dock blivit ännu färre under årens gång. Många av kollegorna som haft 
någon pedagogisk utbildning har under årens lopp byts ut mot personer som saknar utbildning 
för att arbeta med barn i skolans och fritidshemmets värld. Detta ser jag som en av 
anledningarna till att verksamheternas samverkan inte har fungerat på mina arbetsplatser då 
större del av planeringarna har tillbringats att informera om uppdraget och göra saker som kan 
göras enskilt, gemensamt för att alla inte är införstådda med vad som ska göras och vad som 
krävs för att få en fungerande verksamhet. I den verkligheten har då samverkan varit något 
sekundärt att styra upp då inte den egna verksamheten har fungerat. Denna bild förmedlar också 
Skolinspektionen (2018) i sin rapport och även Pihlgren (2018) menar att utbildningsnivån på 
medarbetarna är en faktor för att lyckas uppnå de mål som verksamheterna strävar mot.  
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Då Borås Stad har många grundskolor och majoriteten av eleverna i förskoleklass till och md 
årskurs tre även är inskrivna i fritidshemsverksamheten, vill jag med denna studie undersöka 
hur samverkan mellan dessa verksamheter ser ut inom Borås Stad idag. 
 
 
 

SYFTE 
Studiens syfte är att ta reda på hur det ser ut med samverkan mellan skola och fritidshem i de 
kommunala skolorna i Borås Stad. Det vill säga undersöka om rektorerna ute på skolorna tar 
det förväntade ansvaret som står i Lgr 11 (2019). Fokus ligger på att undersöka hur  
verksamheterna samverkar om utbildningsinnehåll, kunskaper och erfarenheter samt hur 
kompetenser på skolan tas till vara. Följande frågeställningar ligger till grund för min studie. 
 

Frågeställningar 
Hur mycket tid för samverkan finns inskriven på lärarnas scheman? 
Vem initierar samverkan mellan verksamheterna? 
Hur ofta samverkar lärarna i de olika verksamheterna om undervisningsinnehåll? 
Vad innehåller samverkanstiden? 
Hur används fritidslärarens kompetens? 
Vilka lärare är representerade vid överlämningar mellan olika verksamheter? 
 

 

Begreppsförklaring 
Förskollärare – Hit räknas alla som arbetar på förskola (barn 0-5 år) oavsett utbildning. 
Lärare för Förskoleklass -  Hit räknas alla som arbetar med undervisning i förskoleklass 
(elever som är 6 år gamla) oavsett utbildning. Kan även förekomma som förskoleklasslärare i 
rapporten.  
Lärare i Fritidshem – Hit räknas alla som arbetar med undervisning på fritidshemmet oavsett 
utbildning. Kan även förekomma som fritidslärare i rapporten. 
Lärare årskurs 1-3 – Hit räknas alla som arbetar i grundskolans årskurs 1-3 oavsett utbildning. 
Förekommer även som lärare år 1-3 i rapporten.   
Lärare årskurs 4-6 - Hit räknas alla som arbetar i grundskolans årskurs 4-6 oavsett utbildning. 
Förekommer även som lärare år 4-6 i rapporten.  
Samverkan – Planering inför gemensamma aktiviteter som möten, aktiviteter och lektioner 
men också genomförandet av dessa.  
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BAKGRUND 
Under denna rubrik presenteras litteratur och rapporter som studien tar sin utgångspunkt i och 
bygger på. Först kommer en översikt på hur fritidslärarnas yrkesroll har utvecklats från 1800-
talet till idag och sedan en kort del om hur det var under 1990-talet när fritidshemmet skulle 
flytta in i skolans lokaler och verksamheterna skulle integreras. I Lgr 11 (2019) och i Skollagen 
(SFS 2010:800) står det om vad verksamheterna fritidshem och skola ska samverka kring och 
vem som har ansvaret för de olika delarna i samverkan. Kapitlet avslutas med en översikt på 
organisationen i Borås Stad som visar hur skolorna inte står själva utan befinner sig i ett system 
med grundskoleförvaltning, grundskolenämnd och kommunfullmäktige.  
 

Fritidslärares yrkesroll 
Idag är utbildningen till lärare för fritidshemsverksamheten en treårig högskoleutbildning där 
de studerande efter genomgången utbildning kan söka legitimation och genom den få lov att 
ansvara för det pedagogiska innehållet i fritidsverksamheten. Dessa lärare har dessutom 
ytterligare en behörighet att undervisa och sätta betyg i ett praktiskt/estetiskt ämne upp till 
årskurs 6 (Ackesjö, Lindqvist & Nordänger 2016). Från och med den 1 juli 2019 får endast 
legitimerade lärare i fritidshemmet leda undervisningen i verksamheten (Andersson 2018). Det 
har dock inte alltid funnits en egen lärarutbildning för undervisning i fritidshem. Den första 
verksamheten som var föregångare till dagens fritidshem, kallades arbetsstugor och uppkom 
under 1800-talet (Hippinen Ahlgren 2017). Enligt författaren låg fokus i arbetsstugorna på att 
barnen skulle lära sig något hantverk och de som undervisade var frivilliga kvinnor och 
hantverkare. Arbetsstugornas mål var också att få barnen att gå kvar i skolan. Under 1930-talet 
bytte verksamheten namn till eftermiddagshem och fokus skiftade till rekreation och lek. De 
som arbetade i verksamheten nu var barnträdgårdslärarinnorna (tidigare utbildning till det vi 
idag benämner förskollärare) (Hippinen Ahlgren 2017). Under 1960-talet började 
verksamheten kallas för fritidshem och hade syftet att bland annat förhindra att barnen skolkade 
från skolan och att hjälpa barnen att få en god inställning till skolarbete. Skolan skulle 
organisera aktiviteterna på fritids och de som arbetade på fritidshemmen skulle sedan 
genomföra arbetet. 1966 startade den första utbildningen till fritidspedagog (Hippinen Ahlgren 
2017).   
 
Hansen Orwehag (2015) skriver om fritidslärarens arbetsuppgifter under skoldagen och menar 
att det inte finns något beslut fattat om vad fritidslärarna ska göra under skoldagen och därför 
är variationen stor. Enligt författaren är det två områden som är dominerande bland 
arbetsuppgifterna. Det ena är vikarie/hjälpresurs och det andra är praktiska/estetiska ämnen. 
Flera respondenter i studien framhåller att de gärna har lite lättare arbetsuppgifter under skoltid 
för att ha ork till eftermiddagen då fritidsverksamheten drar igång. Hälften av respondenterna 
svarar att de har kompetens som inte tas tillvara under skoltiden.  
 
Pihlgren (2018) menar att en fungerande verksamhet vilar på arbetstagarnas kompetens. Enligt 
författaren har fritidshemmets uppdrag tydliggjorts de senaste åren vilket ställer krav på en 
kompetent personalgrupp men å andra sidan har utbildningsnivån på fritidshemmen sjunkit. 
Pihlgren (2018) skriver om yrkesgrupper som ofta arbetar på fritids idag och lyfter fram fem 
stycken som dominerar på fritidshemmen. Den första är fritidslärare eller fritidspedagog vilka 
båda är högskoleutbildningar riktade mot arbete i fritidshemmet. Den andra som författaren 
lyfter fram är fritidsledare vilka har en tvååring folkhögskoleutbildning inriktad för arbete med 
barn och ungdomar. Den tredje kategorin är barnskötare vilket är en gymnasial utbildning med 
fokus på omsorg och arbete med barn på förskola och fritidshem. Den fjärde gruppen är 
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elevassistenter. Enligt Pihlgren (2018) kan elevassistenterna arbeta på fritidshemmen antingen 
för att den elev de följer behöver hjälp även under fritidstid eller för att fylla ut sin arbetsgrad 
och kunna arbeta 100 %. Författaren skriver att det kan förekomma att elevassistenterna har 
utbildning antingen  gymnasial eller eftergymnasial med inriktning mot arbete med barn men 
det vanligaste är att elevassistenterna saknar utbildning för arbetet. Elevassistenterna får ofta 
bara anställning sex månader i taget. Den femte kategorin är personer utan utbildning för arbete 
med barn. Pihlgren (2018) menar att denna kategori oftast inte stannar länge på arbetsplatsen, 
vilket bidrar till att kontinuiteten i arbetet som bedrivs inte bibehålls.  

 

Integrationen mellan skola och fritids 
Under 1990-talet beslutades att fritidshemmet skulle flytta in i skolan. Dels för att kommunerna 
skulle spara pengar men också för att det skulle främja elevernas trygghet, utveckling och 
inlärning (Hippinen Ahlgren 2017). Nu skulle lärare och fritidspedagoger arbeta tillsammans i 
samma arbetslag för att, med hjälp av de olika kompetenserna och yrkesrollerna, hjälpa eleverna 
utvecklas och lära sig på bästa sätt. Studier som gjordes när denna integrering genomförts 
visade att de nya arbetslagen ofta inte fungerade fullt ut på grund av de föreställningar 
pedagogerna hade om varandras yrkesroller samt att centrala begrepp definierades olika av de 
olika yrkesgrupperna (Hippinen Ahlgren 2017).  

Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem 
I Skollagen 14 kap. 2§ (SFS 2010:800) står att 

 
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som 
skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå 
från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap. 

       (SFS 2010:800 14 kap. 2§) 
 
Det är antingen statens eller kommunens skyldighet att erbjuda utbildning i fritidshem beroende 
på vilken skolform eleven går i (skollagen 14 kap. 3§, SFS 2010:800). Utbildning i fritidshem 
ska erbjudas om elevens föräldrar arbetar eller studerar eller om det finns andra skäl till att 
eleven har behov av den utbildning som sker på fritidshemmet (skollagen 14 kap. 5§, SFS 
2010:800). Utbildningen i fritidshemmet ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven befinner 
sig (skollagen 1 kap. 9§, SFS 2010:800).  
 
I Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) (2019) står att 
skolan har som uppdrag att förbereda eleverna för att leva och arbeta ute i samhället med hjälp 
av att lära dem allas lika rättigheter, jämställdhet, språk, lek, initiativtagande, användning av 
digitala verktyg med mera. Vidare står att det är allas, som arbetar i skolan, ansvar att ”samverka 
för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Lgr 11 2019, s. 12). Det är 
lärarnas ansvar att ”samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” (Lgr11 
2019, s. 13). Förskolan, skolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska samverka inför 
övergångar mellan olika skolformer för att stötta eleverna långsiktigt (Lgr 11 2019). De olika 
verksamheterna ska också utbyta information om innehållet i utbildningen, kunskaper och 
erfarenheter för att ge eleverna en helhetsbild, ett sammanhang och en fortsatt utveckling i sitt 
lärande. I Lgr 11 (2019) står också att rektorn är den pedagogiska ledaren i skolan och ska 
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ansvara för att ”samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (Lgr11 2019, s. 17).  
 
Grettve (2015) skriver om framtagandet av de nya allmänna råden för fritidshemmet och 
förklarar att arbetet började med en inventering av kunskaperna på området. Det visade sig att 
samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem var ett område där de yrkesverksamma 
kände att de behövde mycket stöttning. Det framkom att det ofta inte fanns någon struktur för 
hur denna samverkan skulle ske och vem som skulle ansvara för den på olika plan. De 
yrkesverksamma saknade också en konkret bild och ledning från ledningen på skolorna för hur 
den här samverkan skulle bedrivas. 
 
Skolinspektionen genomförde 2018 en kvalitetsgranskning av undervisningen i fritidshem inom 
två olika ämnesområden. I rapporten lyfter Skolinspektionen (2018) fram att det i förhållande 
till läroplanens krav, finns flera anledningar till varför det finns brister i undervisningen på 
fritidshemmen. Dels är det ett bekymmer med att det inte finns tillräckligt många utbildade 
lärare som arbetar i fritidshemmen men rapporten tar också upp att brister i samverkan mellan 
fritidshemsavdelningar och skola och fritidshem leder till svårigheter att uppnå kraven för 
verksamheten. Skolverket (2018)  lägger stor vikt vid att det är rektor som är ansvarig för 
verksamheterna och därmed också ansvarig för att leda och styra undervisningen. Resultaten 
av granskningen överensstämmer, enligt Skolinspektionen (2018), med tidigare forskning som 
menar att fritidshemmets verksamhet är osynlig i skolans praktik.  
 
Pihlgren (2018) skriver om samverkan mellan verksamheterna och menar att om 
verksamheterna ska kunna skapa sammanhang för eleverna behöver lärarna i båda 
verksamheterna tillsammans planera innehåll och skapa förhållningssätt och regler som gäller 
för hela dagen. Författaren skriver också om de olika rollerna som fritidslärarna tar/blir 
tilldelade i klassrummet och menar att fritidslärarens utbildning och det utrymme som den ges 
i undervisningen i klassrummet spelar stor roll för samverkan.  
 

Borås Stads organisation 
Borås Stad har 21 tätorter som ingår i kommunen och totalt drygt 112000 invånare (Borås Stad 
2019). Kommunen styrs av folkvalda politiker som sitter i kommunfullmäktige och som högsta 
beslutande instans i kommunen tar de beslut om vilka nämnder som ska finnas. Sedan 2017 
finns det 19 nämnder och 16 förvaltningar i kommunen (Borås Stad 2019).  
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Bild 1 Borås Stads organisationsskiss (hämtad från 
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation.4.22cb6abd155d0c692f184630.html 2019-05-19 

När det rör utbildning finns det tre nämnder inom kommunen som ansvarar för de här frågorna, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
(Borås Stad 2019). Grundskolan från förskoleklass till och med årskurs nio samt 
fritidshemsverksamheten styrs utav grundskolenämnden på en politisk nivå. Nämnden har det 
övergripande ansvaret att följa lagar och regler och kontrollera de interna verksamheterna de 
ansvarar för.  
 
 
Grundskolenämnden styr i sin tur grundskoleförvaltingen som ansvarar för utförandet av de 
politiska beslut som fattats ut i verksamheterna (Borås Stad 2019). Inom 
grundskoleförvaltningen finns drygt 40 skolor med elever mellan sex och femton år och det 
arbetar cirka 1900 personer inom förvaltningen.  
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Bild 2 Grundskoleförvatningens organisationsskiss (hämtad från 
https://www.boras.se/download/18.3fde8c1916844420151a0266/1548669665644/Organigram Grundskoleförvaltningen 
2019.pdf 2019-05-19) 

På grundskoleförvaltingen finns en förvaltningschef. För skolornas del är förvaltningen sedan 
uppdelad i fyra olika områden där varje område har en egen chef. Områdeschefen har mellan 
elva och femton skolor som hen ansvarar för genom rektorerna på respektive skola (Borås Stad 
2019). Respektive rektor ansvarar sedan för de skolor hen arbetar på och de lärarna som arbetar 
där. 
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TEORI 
Studien utgår ifrån systemteori vilken ser världen i olika system, vilka i många fall hänger 
samman. Några av de organisationsteorier som har utvecklats, kommer ifrån systemteorin och 
tittar också på hur olika delar av en organisation hänger samman och fungerar. Inom den 
organisationsteori som används här, finns det fem nivåer för att analysera problem eller 
förekomster i en organisation.  

Systemteori 
Miller (2015) skriver att ett system består av många delar. Författaren menar att dessa delar 
består av människor och avdelningar när det handlar om organisationer eller när det handlar om 
samhällen är organisationerna och  institutionerna de delar som skapar helheten. Miller (2015) 
framhåller att det gäller att identifiera delarna i ett system för att sen titta på hur de är 
organiserade och fungerar. Författaren skriver att det finns tre sätt att karaktärisera delarna i 
system; hierarkiskt, ömsesidigt beroende och genomtränglighet. Hierarkiskt innebär att 
beståndsdelarna  i systemet består av delsystem men också att systemet i sig självt ingår i ett 
större system. Det ömsesidiga beroendet innebär att delarna i systemet är beroende av varandra 
för att fungera. Genomträngligheten betecknar system där material och information flödar in 
och ut mellan delarna i systemet och även mellan systemet och världen utanför.  

Organisationsteori 
Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) försöker reda ut vad en organisation är. De utgår ifrån 
att en organisation är någon form av gruppbildning. Författarna kommer även fram till att för 
att vara en organisation räcker det inte att en samling människor är på samma ställe samtidigt 
utan människorna inom organisationen är mer knutna till- och samtalar regelbundet med 
varandra. Det formella definierar också en organisation, alltså regler, organisationsplaner, 
anställningskontrakt med mera. Det finns de organisationer i Sverige som är ännu mer formella 
och använder sig av titlar, enligt författarna, men det är inte nödvändigt för att klassificeras som 
en organisation. Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) menar också att ord som ofta 
förekommer tillsammans med organisationer är att de är komplexa. Det är många delar som är 
sammanlänkade på olika sätt och ska fungera tillsammans, vilket kräver samspel. En 
organisation ska ha tydligt uppsatta mål som alla inom organisationen strävar mot, dock visar 
forskning på att alla organisationer inte har samma tydliga mål och att de anställda inte alltid är 
medvetna om dessa mål. 
 
Inom organisationsteori finns det fem analysnivåer (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). Den 
första är individen. Individen används ofta som förklaring till varför det uppstår problem inom 
en organisation. Den andra handlar om gruppen. Grupprocesser är både samspel och konflikter 
mellan flera individer. Författarna lyfter fram vikten av arbetsgrupper som bygger en bro mellan 
individer och organisationen. Nummer tre är organisationen. Flera människor arbetar 
tillsammans och strävar mot samma mål, vilket kräver samordning och administration. Den 
fjärde är institution, kultur och samhälle vilket handlar om det samhälle som organisationen 
befinner sig i. Den sista nivån, den femte, handlar om den internationella och globala nivån.  
 
Den här studien har sin teoretiska grund i systemteorin och organisationsteorin då varje skola i 
sig är en organisation men också för att varje skola i Borås Stad ingår i ett större system med 
kommunfullmäktige, nämnd och förvaltning. För att analysera data som framkommit i studien 
har jag tagit hjälp av tre utav de fem analysnivåerna från organisationsteorin. Jag valde 
individen, gruppen och organisationen. Jag valde bort institution, kultur och samhälle samt 
internationella och globala nivån på grund av att det hade krävt att jag haft kunskap om andra 
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kommuners sätt att organisera skolan för att kunna analysera varför det ser ut på ett visst sätt i 
Borås. Den globala nivån är inte aktuell just i denna studien då syftet är avgränsat till en 
kommun i Sverige.  
 
 

METOD 
Studien är gjord med en kvantitativ metod och med webbenkät som verktyg. Med förhoppning 
om att göra en totalundersökning av populationen skickades enkäten ut till alla som gick att få 
tag på via Borås Stads hemsida eller via det interna systemet i kommunen. När tillräckligt 
många svar kommit in arbetades svaren om till siffror och resultat kunde, mer lättöverskådligt, 
presenteras med hjälp av tabeller och diagram. Genom att dubbel- och trippelkolla att data 
skrevs in rätt i Microsoft Excel borde reliabiliteten i studien vara hög under förutsättning att 
den utförs på samma sätt, vid samma tid och med samma enkät. Validiteten i studien är också 
hög då frågorna i enkäten skapats utifrån variabler som hör samman med frågeställningarna.  

Kvantitativ studie 
Genom att syftet med studien är att ta reda på hur samverkan mellan skola och fritidsverksamhet 
ser ut i Borås Stad behövdes en metod som gjorde det möjligt att göra generaliseringar utifrån 
en mindre grupp (Eliasson 2013). Då passade kvantitativ metod då Eliasson (2013) menar att 
kvantitativ metod är bra om man vill kunna säga något om stora grupper. Inom kvantitativa 
undersökningar används oftast verktygen enkät eller intervju (Eliasson 2013). Båda verktygen 
utgår från ett frågeformulär där frågorna utgår ifrån de variabler som ska mätas. För att resultatet 
ska vara rättvisande är det viktigt att få in många svar. Verktyget som används kan påverka hur 
stor svarsfrekvensen blir. Enkäter tenderar att få färre svar än intervjuer då det lämnas mer till 
respondenten att besvara frågorna när den själv vill och har möjlighet (Eliasson 2013). Risken 
för missförstånd är större med enkäter än med intervjuer då respondenten inte har någon att 
fråga när den ska besvara enkäten. Enkäten exkluderar också människor på annat sätt än 
intervjun, exempelvis personer som inte kan läsa, inte har ett digitalt verktyg (om enkäten 
distribueras via webben) eller har en funktionsnedsättning. 

Enkät 
Jag valde, trots de nackdelar Eliasson (2013) skriver om, att använda verktyget enkät för att 
försöka nå alla som arbetar inom Borås Stad som lärare i förskoleklass, som klasslärare med 
elever som också går på fritids och lärare i fritidshemmet. Jag skulle aldrig hinna åka runt och 
intervjua alla de personerna som faller inom det urvalet.  
 
Eliasson (2013) skriver att när verktyget enkät används, får respondenten ett frågeformulär 
antingen i tryckt form eller via webben. Distributionen av enkäten kan ha påverkan på hur 
svarsfrekvensen blir.  För att öka antalet svar kan det vara en fördel att ha pratat med, till 
exempel skolledaren, för att få tillåtelse att genomföra undersökningen på hens enhet och 
därigenom också försöka få skolledaren att uppmuntra sina medarbetare att svara (Eliasson 
2013). Ejlertsson (2014) skriver också att tidpunkten för utskicket av enkäten är viktig för 
svarsfrekvensen.  
 
Vid enkätstudier är det mycket arbete när frågeformuläret ska konstrueras (Eliasson 2013). När 
enkäten är skickad kan inte informationen kompletteras eller förtydligas. Variablerna som ska 
mätas genom enkäten bör med fördel mätas flera gånger för att se om svaren pekar åt samma 
håll (Eliasson 2013). Om de inte gör det, kunde validiteten i formuläret varit högre. När enkäten 
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är färdig kan det vara bra att göra en pilotstudie. Det innebär att några som passar in i 
urvalsgruppen får besvara enkäten och lämna respons på frågor och svarsalternativ för att 
ändringar ska kunna göras innan enkäten går ut till den stora gruppen (Eliasson 2013).  

 

Urval 
Populationen är alla som ingår i den grupp som är relevant för studien. Om populationen är för 
stor behöver ett urval göras ur populationen för att få fram en rimlig mängd respondenter 
(Eliasson 2013). 
 
Populationen är i detta fall personer som arbetar som lärare i förskoleklass, - fritidshemmet och 
klasser där det finns elever som också går på fritids på kommunala skolor i Borås Stad. Tanken 
är att göra en totalundersökning (Eliasson 2013) där hela populationen ges möjlighet att delta i 
studien. Enligt Borås Stads hemsida (2019) arbetar 1900 personer inom 
grundskoleförvaltningen dock är inte alla dessa relevanta för studien. Min uppskattning efter 
distributionen av enkäten är att populationen lågt räknat kan vara 500 personer men är troligtvis 
större.  
 
 

Reliabilitet 
Reliabiliteten i studien handlar om ifall någon annan skulle kunna komma fram till samma 
resultat om undersökningen skulle upprepas (Eliasson 2013). Om reliabiliteten är hög eller låg 
avgörs av hur undersökningen gjorts samt hur noggrant resultatet bearbetats. Eliasson (2013) 
menar att det är viktigt att en kvantitativ undersökning utförs likadant oavsett var- och när den 
utförs. Ju högre reliabilitet i en undersökning, desto bättre blir förutsättningen för en hög 
validitet, enligt författaren. Vid kvantitativa studier kan det bland annat handla om att 
dubbelkolla data när den matas in i statistikprogrammet.  
 
För att studiens reliabilitet ska vara så hög som möjligt har svaren gåtts igenom ett flertal gånger 
för att försäkra mig om att allt finns på rätt plats. Om någon annan skulle ta samma material 
och gå tillväga på samma sätt tror jag att utfallet skulle bli det samma. Det som skulle kunna 
göra skillnad är tidpunkten för när enkäten skickas ut.  
 

Validitet 
Validiteten och frågeställningen för undersökningen är sammanlänkade, det handlar alltså om 
ifall undersökningen tar reda på det som ska mätas. Data som samlas in behöver kontrolleras 
mot frågeställningen och frågeställaren behöver ifrågasätta om den verkligen fått svar på 
frågeställningen (Eliasson 2013).  
 
Validiteten i studien har upprätthållits genom att med frågorna i enkäten var direkt kopplade till 
frågeställningarna för studien vilket resulterade i att det som skulle mätas faktiskt mättes. När 
studiens data sammanställdes gjordes det med frågeställningarna i fokus för att inte förvirra sig 
i all text och alla siffror.  
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Etik 
Vetenskapsrådet (2017) skriver om att det kan förekomma dilemma när forskning bedrivs. 
Individskyddskravet som finns till för att försäkra att individer som ingår i studier inte ska 
åsamkas skada genom sitt deltagande står ibland i konflikt med forskningskravet. 
Forskningskravet innebär att forskning behöver bedrivas för att samhället ska utvecklas och då 
behöver det ibland åsamkas liten skada på individerna för att samhället ska kunna dra nytta av 
de förbättringar som kan komma av forskningen.  
 
Vetenskapsrådet (2017) tar upp att det finns olika kodexar för forskarens handlande gentemot 
personerna som ingår i studien. Enligt kodexarna ska forskaren göra vissa saker innan studiens 
början, under tiden studien pågår och efter studien avslutats. Innan studien påbörjas ska de som 
eventuellt ska ingå i studien få information om studien allt ifrån vad som förväntas av dem, hur 
det som de bidrar med kommer att hanteras, vem som står bakom studien, vad som händer efter 
studiens avslut. Efter att informationen gått ut behöver studiepersonerna ge sitt samtycke för att 
studien ska kunna påbörjas. Under studiens gång menar Vetenskapsrådet (2017) att forskaren 
ska undvika risker för den som ingår i studien och efter studiens avslut behöver forskaren ta 
ställning till publicering och hantering av de uppgifter som framkommit i studien.  
 
Vetenskapsrådet (2017) tar även upp fyra begrepp som ofta används i samband med 
forskningsstudier; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. För att uppgifter 
ska vara sekretessbelagda gäller att de ska vara av sådan karaktär att de omfattas av 
offentlighets- och sekretesslagen (Vetenskapsrådet 2017). Tystnadsplikt gäller inom vissa 
organisationer eller professioner och handlar om att uppgifter som framkommer inom 
verksamheten om brukare eller patienter inte får yppas till obehöriga. Anonymitet innebär att 
kopplingen mellan person och svar tas bort så att ingen kan urskilja vem som angett vilka 
uppgifter. Konfidentialitet betyder att uppgifter som uppgifter som framkommit under studiens 
gång inte ska spridas och att sådana som inte ska ta del av uppgifterna får det.  
 
Ur ett etiskt perspektiv har denna studien varit ganska enkel. Innan lärarna svarade på enkäten 
fanns det information att läsa, som ett missivbrev eller följebrev (se Bilaga 1) till enkäten. I 
brevet stod lite information om mig och studien och att deras svar är anonyma. Jag bestämde 
mig ganska snabbt för att jag inte skulle hinna intervjua några respondenter vilket gjorde att jag 
tog bort deras mailadresser som de lämnat som kontaktkanaler. På det sättet är studien helt 
anonym och det fanns inga frågor om vilken skola de arbetade på heller. Det enda som gick att 
urskilja var att lärarna arbetade i Borås Stad men det var det studien gick ut på och 
respondenterna var medvetna om detta när de svarade. Ville de inte delta behövde de inte svara 
på enkäten.   
 

Genomförande 

Enkäten 
Först läste jag in mig på vad som står i läroplanen Lgr 11(2019) om samverkan mellan 
förskoleklass, skola och fritidshemmet och utifrån de formuleringarna konstruerade jag 14 
stycken frågor. Jag lade sedan till 4 frågor för att få lite information om respondenten. Innan 
den slutgiltiga enkäten distribuerades, gjorde jag en pilotstudie på 10 personer som passade in 
i urvalet. När de 10 personerna som ingick i pilotstudien kommit med respons på frågorna, 
gjordes små justeringar (rättade stavfel och rättade till ett ord som råkat försvinna vilket inte 
gjorde svarsalternativen lika). Pilotstudien påverkade inte den fortsatta studien i någon större 
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utsträckning då korrigeringarna som gjordes till följd av pilotstudien inte hade någon inverkan 
på enkätens utformning eller förståelsen för vad som efterfrågades.  
 

Distribution 
Den slutgiltiga enkäten (se Bilaga 2) innehöll 18 stycken frågor och distribuerades via webben 
till alla skolor i Borås Stad som, enligt Borås Stads hemsida, har barn mellan sex och tolv år, 
det är 35 stycken skolor. Jag skickade länken till skolornas rektorer för att på så sätt få hjälp att 
sprida enkäten till berörda lärare och samtidigt be rektorerna om lov att få lov att genomföra 
enkätstudien på deras skolor. Jag fick in 32 svar i första omgången. Efter en vecka skickade jag 
ett mail som tackade för deras hjälp och påminde om att det fortfarande fanns tid för lärarna att 
svara på enkäten. Efter påminnelsen fick jag in ytterligare 13 svar och hamnade på 45 stycken. 
Efter det hände det inte mer.  
 
Tyvärr var detta för få svar för att kunna dra några slutsatser. Min handledare rådde mig då att 
gå förbi rektorerna och fråga lärarna direkt. Jag la ut enkäten, via en gruppadministratör, i en 
grupp på Facebook som heter ”Fritidshem i Borås- För oss som arbetar inom fritidshem i 
Boråsstad”. De hade vid tillfället 47 stycken medlemmar men antalet medlemmar ökar nästan 
dagligen. Via det interna kommunikationssystemet som skolorna i Borås Stad använder 
skickade jag meddelande till alla pedagoger som fanns angivna med namn på de ovanstående 
skolorna på kommunens hemsida. Alla skolor hade inte personer under ”Personal” utan angav 
istället de olika avdelningarna som fanns på skolan och telefonnummer dit. Dessa skolor kunde 
jag inte nå på annat sätt än genom rektorn. Några andra skolor hade klasslärarna angivna på 
hemsidan men inte lärarna som arbetar på fritids. Där kunde jag inte heller nå alla som ingår i 
populationen. Totalt skickade jag till 470 personer som enligt Borås Stads hemsida arbetar med 
barn mellan sex och tolv år.  
 

Analys/bearbetning 
Inom kvantitativ metod analyseras variabler genom att ta ut centralmått, vilket är den punkt 
som flest svar ligger kring (Eliasson 2013). För variabler som går att rangordna kan ett 
spridningsmått anges för att visa hur svaren förhåller sig till centralmåttet. Ofta är 
spridningsmåttet jämt fördelat, det vill säga symmetriskt med centralmåttet som mittpunkt. När 
kurvan inte är symmetrisk har en snedfördelning uppstått. Eliasson (2013) menar att det är 
viktigt att uppmärksamma snedfördelningar i variablerna och fundera över anledningen till den. 
För variabler som inte går att rangordna, nominalvariabler, passar tabeller och diagram bäst för 
att visualisera svaren, enligt Eliasson (2013). För denna typ av variabel kan typvärde (det som 
flest svarat) agera centralmått. Bortfall är en annan sak att ta i beaktning när data ska analyseras. 
Om det skett stort internt bortfall på en fråga kan det vara nödvändigt att bortse från resultatet 
på just den frågan (Eliasson 2013).  
 
När svarstiden löpt ut började jag ladda ner formulärsvaren från Google Forms till Microsoft 
Excel. Data som laddades ner var rörig, oförståelig och krävde bearbetning. Jag skapade egna 
sidor till varje fråga och kopierade, filtrerade och kategoriserade svaren på sådant sätt att mina 
frågeställningar besvarades och jag undvek att tappa bort någon data på vägen. Vid bearbetning 
av varje fråga kontrollräknade jag svaren för att säkerställa att jag hade 137 svar på varje fråga, 
det innebar också att jag räknade ut bortfallet på frågorna för att kontrollera att all data fanns 
med. Bortfallet dubbelkollade jag sedan mot formuläret i Google där det tydligt stod hur många 
som svarat på varje fråga. När jag försäkrat mig om att all data fanns på rätt ställe började jag 
skapa tabeller och diagram för att lättare få överblick på resultaten. 
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RESULTAT  
Resultatet av studien presenteras under fem rubriker som är kategoriserade utefter frågorna på 
enkäten. Rubrikerna är ”Samverkan på schemat och dess innehåll”, ”Fritidslärares uppdrag”, 
”Initiativtagare till samverkan”, ”Överlämningar” och ”Lärarnas uppfattning om sin arbetsplats 
utifrån ett samverkansperspektiv”. Totalt har 35 skolor kontaktats för spridning av enkäten via 
rektor och sedan skickades den ut till 470 anställda i Borås Stad, totalt 137 personer svarade. 
Studien visar att det generellt sett är lite tid schemalagt för samverkansaktiviteter och att 
majoriteten av de svarande samverkar noll gånger i veckan om innehållet i undervisningen i 
respektive verksamheter. Under skoldagen används fritidslärarna främst som klassresurs och 
resurser åt enskilda elever. När det kommer till vem som initierar samverkan på skolorna verkar 
det som att rektor tar sitt ansvar i de flesta fall. Studien visar att det råder låg samverkan mellan 
verksamheterna när det kommer till överlämningar då resultaten visar att de olika 
lärarkategorierna håller informationen inom samma lärargrupp. Resultaten visar sig sedan lite 
kluvna när respondenterna svarar på hur de uppfattar sin arbetsplats utifrån ett 
samverkansperspektiv. På frågorna om rektor tar det förväntade ansvaret utifrån läroplanen, om 
verksamheterna på skolan samverkar för att stödja elevernas lärande och utveckling i ett 
långsiktigt perspektiv och om verksamheterna på skolan utbyter kunskap och erfarenheter med 
varandra syns en tendens att respondenterna snarare håller med än motsatsen. När de sedan 
svarar på i hur stor grad verksamheterna samverkar för elevernas lärande och utveckling är det 
i de lägre graderna flest svarar.  
 
 
Resultatet från studien baseras på 137 enkätsvar. Av de som svarat arbetar 74 % (102 svarande) 
på skolor som har fritidshem, förskoleklass, årskurs 1-3 och årskurs 4-6. 12 % (16 svarande) 
svarade att de arbetar på skolor som har fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-3. Det är dessa 
två verksamheter som står för majoriteten av svaren i studien. Respondenterna var utspridda 
från att arbeta i förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6 och fritidsverksamheten. Lärare i 
fritidshem och klasslärare årskurs 1-3 var de två lärarkategorierna som hade flest svarande.  
 

 
Diagram 1 Vad arbetar du som? 
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Samverkan på schemat och dess innehåll 
Under denna rubrik finns resultaten av hur många minuter som finns schemalagt för samverkan 
varje vecka, vad samverkanstiden innehåller samt hur många gånger i veckan lärarna samverkar 
om undervisningens innehåll i respektive verksamhet.  
 
Enligt studieresultaten svarade 57 % (78 personer) att de har mindre än 30 minuters planering 
för samverkan inlagd på sitt schema varje vecka. 25 % (34 personer) svarar att de har mellan 
30 minuter och 60 minuter inlagt på schemat för planering av samverkan. 21 personer (15%) 
anger att de har mer än 60 minuter inlagt på sitt schema varje vecka för planering av samverkan.  
 
Resultaten visar också att 65 % (89 personer) har mindre än 30 minuter inlagda på schemat för 
att genomföra dessa planerade samverkansaktiviteter. 15 % (21 personer) anger att de har 30-
60 minuter inlagt på schemat för att genomföra planerade samverkansaktiviteter. 22 (14,5 %) 
personer anger att de har mer än 60 minuter inlagt på schemat för att genomföra samverkan.  
 
 

 
Diagram 2 Hur mycket tid finns schemalagd för samverkansaktiviteter? Diagrammet visar hur mycket tid som finns schemalagd 
för planering - och genomförande av samverkansaktiviteter. 

Utifrån diagram 2 kan utläsas att även om det är stor del av respondenterna som har mindre än 
30 minuter i veckan för att planera samverkansaktiviteter är det fler som har mindre än 30 
minuter i veckan för att genomföra samverkansaktiviteter. 19 respektive 22 personer har mer 
än en timme i veckan för planering av samverkansaktiviteter och genomförandet av dem.  
 
Majoriteten av de svarande anger att de har mindre än 30 minuter för planering- och mindre än 
30 minuter för genomförande av samverkansaktiviteter i veckan. Vad är det då som fyller denna 
schemalagda tid? Av svaren går att se tre kategorier som står ut, ett  ”Information”, två ”Elever 
som befinner sig i svårigheter socialt” och tre ”Lektionsplanering för lektioner med delat 
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ansvar”. De första två kategorierna står ut på grund av att de fått många svarande, 98 personer 
respektive 94 personer svarar att detta är en del i deras samverkanstid. Den tredje kategorin står 
ut på grund av att det är 7 stycken som svarat att detta är en del av samverkanstiden.  
 
Vad innehåller samverkanstiden? 
Kategori Antal   
Elever som befinner sig i svårigheter kunskapsmässigt 44 32% 
Elever som befinner sig i svårigheter socialt 94 69% 
Elevers utveckling inom olika områden 30 22% 
Undervisningsinnehåll 31 23% 
Schema 36 26% 
Rastvärdskap 52 38% 
Gemensamma arbetsområden  45 33% 
Lektionsplanering för lektioner med delat ansvar 7 5% 
Information 98 72% 

Tabell 1 Vad innehåller samverkanstiden? Här framgår respondenternas svar på vad deras samverkanstid innehåller. 

 
När det kommer till hur ofta respondenterna samverkar om innehållet i respektive verksamhet 
svarar 81 respondenter (59 %) att de samverkar om innehållet i undervisningen noll gånger i 
veckan. 43 personer (31 %) anger att det förekommer 1 gång i veckan och resterande 11 
personer (8 %) svarade att det förekommer 2 eller fler gånger i veckan.  
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Fritidslärares uppdrag 
Fritidslärarna har sitt huvudsakliga uppdrag innan- och efter skoltid men hur kompetensen 
används under resterande arbetstid varierar. I den här undersökningen visar resultaten att i Borås 
Stad anger flest (116 personer) att fritidslärarna används som ”Klassresurs” under skoldagen, 
följd av ”Resurs för enskild elev” vilket 97 personer svarar. ”Ansvarar för rastaktiviteter” och 
”Huvudsakligen planering” kommer på plats tre och fyra över hur skolorna använder 
fritidslärarnas kompetens under skoltid.    
 

 
Diagram 4 Hur används Lärare i fritidshem under skoltid på er skola? 

 

Initiativtagare till samverkan 
För att samverkan ska fungera behöver någon ta ansvar för att se till att det finnas möjlighet att 
samverka. Enligt styrdokumenten är det rektors ansvar att se till att det finns samverkansformer 
mellan de olika verksamheterna. På frågan om vem på arbetsplatsen som ser till att det finns 
samverkansformer mellan skola, förskoleklass och fritids svarar en klar majoritet, 69 %, att det 
är rektorn på skolan som ansvarar för detta. 25 personer (18 %) svarar att det på deras skola inte 
är någon som tar ansvar för det och 16 personer (12 %) svarar att någon utav lärarkategorierna 
tar ansvar för samverkan.  
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Diagram 5 Vem på din skola tar ansvar för att det finns samverkansformer mellan skola, förskoleklass och fritids? 

 

Överlämningar 
När eleverna ska lämna en lärare och gå till en annan det vill säga när de går från förskolan till 
förskoleklass, förskoleklass till år 1, byta fritidshem eller byta klassföreståndare sker 
överlämningar mellan den/de som haft eleven/eleverna tidigare till de/dem som ska ha den/dem 
efter bytet. Resultatet visar att det nästan uteslutande överlämnas information inom samma 
lärarroll och inte över lärargränserna. Exempelvis mellan förskola och förskoleklass anger 75 
personer (55%) att ansvariga i förskolan lämnar över information till lärarna i förskoleklass. 22 
stycken (16%) anger att fritidslärare brukar vara med på denna överlämning också. 21% av de 
svarande menar att de inte vet vilka som brukar delta på dessa överlämningar.  
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Mellan förskoleklass och år 1 är det större differens, där anger 107 personer (78%) att det är 
lärare för förskoleklass och lärare för år 1 som sköter överlämningen och 10 stycken (7%) anger 
att fritidslärare är med på överlämningen.  
 

 
Diagram 7 Vilka parter finns oftast representerade vid överlämningar mellan förskoleklass och årskurs 1? 

 
 
När elever byter klasslärare anger 96 personer (70%) att det är den tidigare klassläraren samt 
den nya klassläraren som har överlämning med varandra och 7 personer (5%) svarar att 
fritidslärare är med på dessa överlämningar. 31 personer (23 %) anger att de inte vet vilka som 
finns med vid överlämningarna.  
 
 

 
Diagram 8 Vilka parter finns representerade när byte av klasslärare sker? 
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När elever ska byta fritidshem eller byta fritidsavdelning svarar 42 stycken (31%) att det är 
lärare på den gamla fritidsavdelningen och lärare på den nya fritidsavdelningen som sköter 
överlämning och 5 personer (4%) svarar att även klasslärare är med i denna överlämning. Allra 
flest (58%) vet inte vilka som brukar delta i överlämningen när elever byter fritidslärare.  
 

 
Diagram 9 Vilka parter finns oftast representerade vid övergångar mellan olika fritidshem? 

 
 

Lärarnas upplevelse av sin arbetsplats ur ett samverkansperspektiv  
Utifrån de andra frågorna fanns också tre stycken påståenden där respondenten fick fylla i till 
vilken grad den höll med om påståendet. På frågan om respondenten upplever att berörda 
skolformer utbyter kunskaper och erfarenheter mellan varandra på skolan, svarar flest (33 
personer, 24 %) att de delvis håller med. Över lag är det fler (48 %) som i någon grad håller 
med påståendet än vad det är som är neutrala (17 %) eller som inte håller med i någon mån 
(33,5 %).  
 
I nästa påstående om de berörda skolformerna samverkar för att stödja elevernas utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv, är det 40 stycken (29 %) som håller delvis med och totalt 79 
personer (58 %) som i någon grad håller med. 
 
På frågan om rektor tar det ansvar som förväntas utifrån styrdokumenten håller 47 % av de 
svarande med i någon grad om detta. 20 % håller sig neutrala och 31 % i någon mån inte håller 
med.  
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Diagram 10 Visar tre staplar, en för varje påstående, i varje svarsalternativ. Respondenterna har tagit ställning till hur de 
förhåller sig till påståendet från Hållet helt med till Håller inte med alls. 

 
Resultatet skiljer sig sedan från att majoriteten förhåller sig relativt positiva till samverkan på 
arbetsplatsen till att på frågan om i hur stor grad förskola, förskoleklass, skola och fritids 
samverkar för att stötta elevernas utveckling och lärande svara att det är i förhållande låg grad. 
21 % svarar att det sker i mycket låg grad och 54 % anger att det sker i ganska låg, låg eller 
mycket låg grad. 17 % håller sig neutrala i frågan och 27 % anser att de samverkar i ganska 
hög, hög eller mycket hög grad.  
 

 
Diagram 11 I hur stor grad samverkar förskoleklass, skola, fritidshem och förskola med varandra på din arbetsplats för att 
stödja elevernas utveckling och lärande? 
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RESULTATDISKUSSION 
För att analysera resultatet används analysnivåer lånade från organisationsteorin. Rektorn får 
en stor roll i analysen då det är den ende individen som enskilt kan göra skillnad. Dock behöver 
rektorn förhålla sig till olika saker som politiska beslut och regelverk som styrs av andra högre 
upp i organisationen eller utomstående regelsättare. Gruppens kompetens och sammansättning 
är också viktig för hur väl samverkan kan genomföras i den dagliga verksamheten.  
 

Resultatpresentation baserad på individnivå 
Då syftet med studien är att ta reda på hur samverkan mellan fritids och skola fungerar i Borås 
Stad har analysen på individnivå baserats på rektorns påverkan och ansvar. Rektorerna träffas 
och fattar gemensamma beslut, då kan de ses som en grupp men varje rektor är individ och 
bestämmer över sin/sina skola/skolor. I Lgr 11  (2019, s. 17) står det under rektorns ansvar att 
se till att ”samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 
stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande”. Enligt resultat är det 69 % av 
respondenterna som anser att det är rektorn som tar detta ansvar men det är också 18 % som 
menar att det inte är någon på deras skola som tar ansvar för att det finns samverkansformer. I 
Lgr11 (2019) står att lärarna ska samverka om innehållet i undervisningen och utbyta 
erfarenheter och kunskap mellan varandra. När 59 % av respondenterna anger att de samverkar 
om innehållet i undervisningen noll gånger i veckan och 57 % respektive 65 % anger att det 
finns mindre än 30 minuter i veckan schemalagt för att planera samverkan och mindre än 30 
minuter i veckan schemalagt för att genomföra samverkansaktiviteter, verkar det inte som att 
rektorn tar sitt fulla ansvar i Borås Stad. Grettve (2015) skriver att lärarna redan när 
kartläggningen inför de nya Allmänna råd för fritidshemmet genomfördes var osäkra på vad 
samverkan skulle innehålla och behövde hjälp att styra upp den. Enligt resultaten ovan har 
lärarna fått hjälp med att sätta in en tid för samverkan på schemat och den knappa tiden de har 
fylls med innehåll som information, att diskutera elever som befinner sig i svårigheter socialt 
och rastvärdskap till störst del.  
 
Nästa del där rektorn har helhetsbilden som behöver vara ansvarig för samverkan är när det sker 
övergångar. Mellan förskola och förskoleklass, förskoleklass och årskurs 1 och mellan olika 
fritidshem med flera andra övergångar inom skolan. Här borde alla verksamheter som är 
involverade i elevens skolvardag närvara för att lärarna ska kunna stötta eleven långsiktigt då 
det i Lgr11 (2019) uttrycks så här: 
 

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt 
med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och 
fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i 
utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas 
utveckling och lärande. 

 
        (Lgr11 2019, s. 14) 
 

Resultaten visar dock att det inte ser ut på det viset i Borås Stad, 58% av de svarande vet inte 
vilka som deltar i överlämningar när byte av fritidshem sker. När byte av klasslärare sker är det 
70 % som anger att det endast är klasslärarna som deltar i överlämningen. När eleven går över 
från förskolan till förskoleklass sker överlämningen mellan förskollärare och lärare i 
förskoleklass anger 55 % av respondenterna och när eleverna sedan går över till årskurs 1 är 
det klasslärarna som lämnar över till varandra enligt 78 % av de svarande. Lgr 11 (2019, s. 17)
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Rektorn leder och fördelar arbetet på skolan och berättar vad varje lärare ska göra med sin tid 
som den tillbringar på sitt arbete. Fritidslärarnas huvudsakliga uppdrag är att sköta 
undervisningen för eleverna innan och efter den obligatoriska skoldagen. Med den nya 
lärarutbildningen som kom 2011 blev ”Grundlärare med arbete i fritidshem” även behöriga i ett 
praktiskt/estetiskt ämne och kunde ansvara för undervisningen av detta ämne under skoltid 
(Ackesjö, Lindqvist & Nordänger 2016). Enligt resultaten ovan är det inte det som fritidslärarna 
används till under skoltid. 85 % anger att fritidslärarna används som klassresurs under 
skoldagen och 71 % att fritidslärarna är resurser för enskilda elever under skoltid, 42 % svarar 
att fritidslärarna ansvarar för rastaktiviteter och 33 % att fritidslärarna huvudsakligen har 
planering under skoltid. 16 % av respondenterna fyller i att fritidslärarna har ansvar för ett 
praktiskt/estetiskt ämne under skoltid och 9,5 % svarar att undervisningen delas mellan 
fritidslärare och ämneslärare. Av resultatet att döma fördelar rektorn fritidslärares arbete under 
skoltid till uppgifter dessa lärarna inte har utbildning för och trots att de har sitt huvuduppdrag 
på fritids, har de huvudsakligen inte planering för denna verksamhet under skoltid. Pihlgren 
(2018) skriver att när fritidslärarna kommer in i klassrummet och ska arbeta tillsammans med 
klassläraren, finns det tendenser till att klassläraren använder fritidsläraren som assistent 
antingen till sig själv eller till elever. Detta är dock inte samverkan. För att det ska kvalificera 
sig som samverkan behöver de olika lärarna vara insatta i undervisningsinnehållet och klara 
med vad var och en ska ha för ansvarsuppgift i arbetet och detta ska vara samplanerat.  
 
Det verkar som att rektorn tar en del ansvar för samverkan men resultaten visar ändå att det 
finns rum för förbättring.  

 

Resultatpresentation baserad på gruppnivå 
Resultaten visar på motstridiga uppgifter från lärarna som grupp. Å ena sidan anser de att rektor 
över lag tar det ansvar som förväntas utifrån styrdokumenten, de håller också i någon mån med 
om att verksamheterna på skolan utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra och 
samverkar för att stödja elevernas lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Å andra 
sidan anger de att de olika verksamheterna samverkar om innehållet i undervisningen noll 
gånger i veckan och mer än hälften svarar att verksamheterna samverkar i ganska låg, låg eller 
mycket låg grad för att stötta elevernas utveckling och lärande. De har samverkan inlagt på 
schemat men tiden går åt till att lösa praktiska saker och utbyta information. De uppfattar att de 
samverkar, dock inte alltid om det som står i läroplanen. De samverkar på knapp tid och tycker 
sig göra vad de ska men inte i tillräckligt hög grad.  
 
När det kommer till överlämningar vid övergångar mellan olika verksamheter eller vid byte av 
lärare samverkar gruppen i lägre utsträckning. Överlämningar sker inom samma lärarkategori 
vilket gör att stor andel av lärarna inte vet vilka det är som deltar i överlämningarna om de 
själva inte är involverade. Det tyder även respondenternas svar på när 54 % svarade att de på 
sin skola samverkar i ganska låg, låg eller mycket låg grad över verksamheter för att stötta 
elevernas utveckling och lärande långsiktigt.  
 
Om vi tittar på vilka som svarat på enkäten, visar resultaten att gruppen som arbetar som 
fritidslärare har flest representanter (46 personer) och därefter klasslärare för årskurs 1-3 (42 
personer). Klasslärare för årskurs 4-6 och lärare för förskoleklass har lika många representanter 
med 23 personer var. Enligt Skolinspektionen (2018) var utbildningsnivå en faktor för 
måluppfyllelsen i verksamheten. Enligt resultatet ovan visar svaren att den störst representerade 
gruppen (fritidslärarna) även var den grupp som hade jämnast fördelning mellan lärare med 
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adekvat utbildning för sitt arbete och lärare utan adekvat utbildning för arbetet. Totalt i studien 
var 23 % av de svarande lärare som saknade adekvat utbildning i förhållande till sitt arbete. 
Ambivalensen i svaren som redovisats ovan kan ha att göra med den låga utbildningsnivå som 
Pihlgren (2018) skriver om när det kommer till de anställda på fritids (eftersom den största 
gruppen som svarat på enkäten är fritidslärarna och nästan hälften av de svarande fritidslärarna 
saknar adekvat utbildning för sitt arbete). Om fritidslärarna byts ut regelbundet och de som 
arbetar på fritids inte har utbildning med sig om samverkan med skolan är de kanske inte heller 
helt införstådda med vad läroplanen kräver av dem. 

 

Resultatpresentation baserad på organisationsnivå 
Varje skola är en organisation där ledning (rektor) leder lärarna som ofta är indelade i arbetslag. 
Dessa arbetslag är grupper som inte bara ska fungera med varandra utan också med de andra 
grupperna eller arbetslagen. Om vi tittar närmare på skolan som system blir det genast komplext 
då det passar in i alla de tre kategorierna som Miller (2015) skriver om. Hierarkiskt då skolan, 
som skrivits tidigare, består av olika arbetslag som tillsammans skapar skolenheten men 
skolenheten i sig ingår i ett större system med kommunfullmäktige, grundskolenämnd, och 
grundskoleförvaltning (Borås Stad 2019). Skolan passar också in på beskrivningen av ett 
ömsesidigt beroende då det krävs att alla delar fungerar för att skolan ska fungera. Även 
genomtränglighet, som Miller (2015) kallar det, passar in på skolorna idag. Information, nya 
råd och rön och forskning kommer till skolorna. På skolorna ska detta processas och 
implementeras och denna process sker dynamiskt mellan de olika arbetslagen. Sedan blir det 
ett utflöde från skolorna också i och med att skolorna förmedlar hur de arbetar och varför, dels 
till olika instanser som ska kvalitetskontrollera verksamheterna men också till föräldrar som 
vill veta vad deras barn gör i skolan.   
 
Hippinen Ahlgren (2017) skriver att det redan under 1990-talet och med integrationen mellan 
skola och fritidshem fanns en tanke med att göra samverkan mellan verksamheterna lättare. 
Detta genom att de olika lärarkategorierna skulle ingå i samma arbetslag för att stötta eleverna. 
Resultaten ovan visar inte att dagens skola kommit mycket längre än på 1990-talet. Hippinen 
Ahlgren (2017) skriver att kommunikationen mellan de olika lärarkårerna hade brister på grund 
av definition av olika centrala begrepp i de olika verksamheterna och att lärarna hade 
förutfattade meningar om varandras profession. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv handlar 
det inte bara om att lärarna ska kunna kommunicera med varandra på ett professionellt sätt utan 
också att rektorn är insatt i de olika verksamheterna och känner professionerna på ett bra sätt. 
Det krävs även att rektor vet vilka kompetenser personalen har och kan fördela arbetet så att 
kompetenserna tas tillvara och att tid avsetts på lärarnas schema för att både hinna planera och 
genomföra samverkansaktiviteter med fokus på elevernas lärande och utveckling. Det är det 
som Pihlgren (2018) skriver om att det krävs en väl insatt rektor för att kunna styra och leda en 
skola med flera olika verksamheter.  
 
Skolorna ingår också i en större organisation där skolan är en del i ett organisationsträd som 
består av kommunfullmäktige, grundskolenämnd, grundskoleförvaltning och till sist skolan 
(Borås Stad 2019). Det innebär att även om rektor är ansvarig för att samverkansformer mellan 
olika verksamheter finns, har hen andra som tar beslut som hen behöver förhålla sig till. 
Skolinspektionen (2018) skrev om utbildningsgrad som en anledning till att verksamheten inte 
uppnår de mål som satts upp. Resultatet av studien visar att 43 % av fritidslärarna som svarade 
inte hade adekvat utbildning för arbetet och därav inte heller de kompetenser som anskaffas 
genom en högskoleutbildning. Om rektor inte anställer lärare med adekvat utbildning kan de 
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eventuellt spara pengar men de förlorar kompetenser som hade kunnat öka måluppfyllelsen i 
skolan och kan vara tillgångar för lärandet.   
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Borås Stads organisation med att ha skolorna längst 
ner i ett politiskt styrt system försätter rektorerna i svåra situationer, då det är dessa 
förutsättningar som sedan avspeglar sig i verksamheterna på respektive skola. Rektorn fattar 
beslut utifrån ramarna som denne har och dessa beslut ska sedan verkställas av lärarna på 
skolan. Systemet är beroende av kompetenta lärare, väl insatta både i arbete och läroplan för att 
stötta elevernas lärande genom hela skoltiden. Detta förutsätter att samverkan finns mellan olika 
lärare då eleverna är många, men resultaten av studien visar inte på att samverkan fungerar i 
tillräckligt stor utsträckning.  

Metoddiskussion 
Även om bortfallet var stort var enkät det bästa verktyget för mig för att kunna komma i 
närheten av att undersöka hela populationen. Hade det funnits mer tid att genomföra studien 
skulle jag varit intresserad av att göra intervjuer med de som godkänt vidare kontakt och då 
också få en bättre inblick i hur många skolor som är representerade i resultatet.  
 
En kvantitativ studie var svårare än jag trodde att den skulle bli att sammanställa. På slutet 
hittade jag sätt att analysera insamlad data för att försöka dra kopplingar mellan olika frågor 
och hitta samband men jag hann inte göra det ordentligt och lät därför bli för just denna rapport. 
Det hade varit spännande att se mer siffror på hur de olika frågorna och svaren förhåller sig till 
varandra.  

Bortfallsanalys 
Utav över 500 personer som arbetar med barn inom grundskolan och fritidshemmet i Borås 
Stad har 137 lärare, av olika slag, deltagit i undersökningen. Ejlertsson (2018) skriver om 
tidpunktens betydelse för att få högre svarsfrekvens. Det här var något som jag fick erfara med 
min enkätundersökning. Jag fick ett svar från en av rektorerna som jag mailade ut min enkät 
till. Rektorn skrev att det var många som hörde av sig angående studier till examensarbeten och 
valde därför att inte skicka vidare underlaget till sina medarbetare. Det är svårt att undvika det 
här problemet då kursen Examensarbete går vid vissa bestämda tidpunkter på högskolorna. 
Eftersom det finns högskola i Borås är det oundvikligt att många studenter använder Borås 
Stads grundskolor för att genomföra studier till sina examensarbeten.  
 
En sak att fundera över är dock hur det kommer sig att det endast var 47 lärare som svarade när 
jag skickade ut enkäten via rektorerna och 90 stycken (nästan dubbelt så många) svarade när 
jag skickade enkäten direkt till dem. Vidarebefordrade inte rektorerna enkäten till sina 
medarbetare och vad är i så fall anledningen till det? Är det att de vet att det finns brister i 
samverkan mellan verksamheterna och att det faller tillbaka på dem som rektorer och därför 
inte vill visa upp det? Inser rektorerna att de saknar kunskap om samverkan mellan 
verksamheterna för att kunna leda den på det sätt som krävs enligt styrdokumenten eller är det 
för mycket på gång ute i skolorna i Borås Stad att samverkan inte prioriteras? Dessa frågor får 
inga svar i denna studie men är viktiga att ställa om vi vill komma till rätta med problemen med 
samverkan mellan verksamheterna.  
 
Det är cirka en femtedel av populationen som har svarat på enkäten. Det är en tillräckligt stor 
mängd för att kunna säga att resultatet skulle kunna representera hela populationen men för att 
vara säker på detta skulle jag vilja vara mer övertygad om att majoriteten skolor var 
representerade i resultatet.  
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Didaktiska konsekvenser 
De didaktiska konsekvenserna av resultaten, som redovisats ovan, lutar mot att skolorna i Borås 
Stad inte samverkar mellan verksamheterna skola och fritidshem för att ge eleverna kontinuitet 
under dagen. Inte heller för att ge eleverna möjlighet att kunna anskaffa sig kunskaper på olika 
sätt då samplanering av innehåll generellt sett inte verkar fungera. Detta trots att det står i Lgr11 
att läraren ska  ”samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” (Lgr11 2019, 
s. 13). Det bör också ur ett lärarperspektiv vara mer svårplanerat att hela tiden komma på nya 
teman eller arbetsområden själv istället för att samverka kring dem och bestämma vilka 
kunskaper eleverna ska ha möjlighet att skaffa sig i olika situationer/miljöer. 
 
Om 23 % av de svarande i denna studie saknade adekvat utbildning funderar jag på om 
kompetensen ute på skolorna är tillräckligt hög för att utbildningen som erbjuds är av kvalitet 
för eleverna. Det måste finnas anledningar till att det finns lärarutbildningar och det inte räcker 
med att ha egna barn eller att ha gått i skolan själv för att vara kvalificerad för att undervisa. 
Lärarna är så fokuserade på kunskapskraven som finns i de olika kursplanerna att de missar de 
sociala bitarna som samverkan ger möjlighet till och när det holistiska perspektivet undgår 
lärarna, kommer det inte nå fram till eleverna. I Lgr11 (2019, s. 15) står det att  läraren ska ”I 
samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet 
utbyta kunskaper och erfarenheter samt information som innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.”. Klarar vi lärare 
inte av att samverka med varandra för att skapa förståelse hos eleverna kommer de heller inte 
nå kunskapskraven.  
 

Slutdiskussion 
Studien visar att det generellt sett är rektorn som tar ansvar för att samverkansmöjlighet mellan 
olika verksamheter finns och initierar därmed samverkan. Lärarna upplever också till stor del 
att rektorn tar det förväntade ansvaret som är ålagt denne. Majoriteten av lärarna har mellan 
noll minuter och 60 minuter schemalagd tid för planering och genomförande av 
samverkansaktiviteter per vecka.  Under denna tid diskuteras dock inte undervisningsinnehållet 
i verksamheterna utan tiden läggs framför allt på att informera om saker, att prata om elever 
som befinner sig i svårigheter socialt och om rastvärdskap. När elever ska genomgå övergångar 
och överlämningar ska ske, visar resultaten att det i denna situation knappt finns någon 
samverkan. Den lärarkategori som eleven varit hos lämnar information till samma lärarkategori 
som eleven ska till. Det vill säga att byter eleven fritidshem så är fritidslärarna som sköter 
överlämningarna sinsemellan. Likaså när det kommer till byte av klasslärare, då är det i stort 
sett bara klasslärarna som är med på överlämningen. När fritidslärarna inte är sysselsatta med 
sitt huvuduppdrag, att arbeta på fritidshemmet, förekommer det andra arbetsuppgifter. I Borås 
Stad används fritidslärarna som klassresurser eller resurser för enskilda elever till störst del 
under skoldagen men resultaten visar också att fritidslärarna har ansvar för rastaktiviteter när 
eleverna har rast.  
 
Studien visar att rektorerna i Borås Stad, i större utsträckning än vad som görs idag, behöver gå 
in och leda verksamheterna när det kommer till samverkan. Inte bara den dagliga samverkan 
där verksamheterna har tid utsatt på schemat för att planera och genomföra 
samverkansaktiviteter och diskutera undervisningsinnehåll. Utan också gå in och styra mer när 
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det kommer till övergångar i elevernas skolverksamhet och se till att alla delar av elevens dag 
och behov blir synliggjorda under överlämningar.  
 
 

Förslag på fortsatt forskning 
Om jag skulle gjort den här undersökningen en gång till hade jag inte haft som ambition att 
göra en totalundersökning där alla som arbetar på fritids, i förskoleklass och som klasslärare 
med elever som går på fritids skulle delta. Istället hade jag siktat in mig på att få svar från två 
personer på fritids, två i förskoleklass och två klasslärare (gärna en från årskurs 4-6 och en från 
årskurs 1-3, annars två från årskurs 1-3) på varje skola. Detta hade kanske minskat bortfallet 
om rektor ansåg att det inte skulle vara betungande för lärarna och jag hade på ett annat sätt haft 
kontroll på hur många svar jag kunde vänta mig. Då hade jag också haft en annan möjlighet att 
veta om svaren kunde generaliseras eftersom jag då baserat på att de angivit vad de arbetar som 
kunde räkna ut hur många skolor som var representerade bland de svarande.  
 
Jag hade också arbetat om frågorna så att det funnits fler svarsalternativ på vissa av frågorna. 
Bland annat hade jag haft alternativet noll minuter i veckan med på frågorna om den 
schemalagda samverkanstiden för att kunna urskilja de som inte har någon schemalagd 
samverkanstid mot de som har schemalagd tid. Jag hade även lagt till någon fråga som nu i 
efterhand hade varit intressant att veta svaret på, till exempel ”Jag önskar mer tid till samverkan 
mellan skola och fritidshem” och haft samma sju-stegs alternativ från ”håller helt med” till 
”håller inte alls med”.
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BILAGOR 
 
 

BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV TILL RESPONDENTER 
 
 
Hej! 
Philippa Johansson heter jag och jag skriver ett examensarbete vid Högskolan i Borås om hur 
samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshemmet ser ut i Borås Stad. Jag skulle 
uppskatta om du vill delta i min studie genom att svara på mina enkätfrågor (det tar ca 3-4 
minuter). Svaren hanteras anonymt och din arbetsplats kommer inte heller att framkomma i det 
kommande skriftliga arbetet.  
 
Om du svarar JA på näst sista frågan och ger mig dina kontaktuppgifter kommer dessa endast 
hanteras av mig och sparas till dess att processen med examensarbetet är klar, sedan raderas 
dessa.  
 
Då jag inte kommer se exakt vad du svarat utan dina svar läggs ihop med alla andras, kommer 
inte möjligheten att återkalla din medverkan finnas när du väl skickat in dina svar. Dock har du 
möjlighet att tacka nej till intervju även om du svarat JA till detta i enkäten.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Philippa Johansson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BILAGA 2 -  ENKÄTFRÅGOR 
 
Vilka verksamheter finns på din skola? (välj alla som passar in på din enhet) 
 

o Förskoleklass 
o Fritidshem 
o Årskurs 1-3 
o Årskurs 4-6 

 
 
Vad arbetar du som? 
 

o Klasslärare årskurs 1-3 (har adekvat utbildning) 
o Klasslärare årskurs 1-3 (saknar adekvat utbildning) 
o Klasslärare årskurs 4-6 (har adekvat utbildning) 
o Klasslärare årskurs 4-6 (saknar adekvat utbildning) 
o Förskoleklasslärare (har adekvat utbildning) 
o Förskoleklasslärare (saknar adekvat utbildning) 
o Lärare i fritidshem (har adekvat utbildning) 
o Lärare i fritidshem (saknar adekvat utbildning) 

 
 

Hur mycket tid finns schemalagd för att planera samverkansaktiviteter mellan 
skola/förskoleklass och fritidshemmet? 
 

o Mindre än en ½ timme i veckan 
o 1/2 till en 1 i veckan 
o 1-2 timmar 
o 2-3 timmar 
o Mer än 3 timmar i veckan 

 
Hur mycket tid finns schemalagd för att genomföra samverkansaktiviteter mellan 
skola/förskoleklass och fritidshemmet? 
 

o Mindre än en ½ timme i veckan 
o 1/2 till en 1 timme i veckan 
o 1-2 timmar I veckan 
o 2-3 timmar I veckan 
o Mer än 3 timmar i veckan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Vad innehåller samverkanstiden mellan klasslärare/förskoleklass lärare och 
lärare i fritidshemmet på din skola? Välj alla alternativ som stämmer. 
 

o Prat om elever som befinner sig i svårigheter kunskapsmässigt 
o Prat om elever som befinner sig i svårigheter socialt 
o Elevers utveckling inom olika områden 
o Undervisningsinnehåll 
o Schema 
o Rastvakter 
o Planering av gemensamma arbetsområden som sträcker sig över båda verksamheterna 
o Lektionsplaneringar där lärare för de olika verksamheterna delar på undervisningen 

under lektionen 
o Information 

 
 
I hur stor grad samverkar förskoleklass, skola, fritidshem och förskola med 
varandra på din arbetsplats för att stödja elevernas utveckling och lärande? 
 

o Mycket hög 
o Hög 
o Ganska hög 
o Neutral 
o Ganska låg 
o Låg 
o Mycket låg 

 
 
 

Hur ofta samverkar skola/förskoleklass och fritidshemmet hos er om innehållet i 
undervisningen i respektive verksamheter? 
 

o 0 gånger i veckan 
o 1 gånger i veckan 
o 2 gånger i veckan 
o 3 gånger i veckan 
o 4 gånger i veckan 
o 5 gånger i veckan 
o Fler än 5 gånger i veckan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Hur används Lärare i fritidshem under skoltid på er skola? (flera alternativ 
valbara) 
 

o Klassresurs 
o Resurs för enskild elev 
o Lärarna i fritidshem har huvudsakligen planering under skoltid 
o Lärarna i fritidshem har ansvar för rastaktiviteter 
o Delar undervisningen med ämnesläraren och bidrar med sin kompetens under 

lektionerna 
o Lärarna för fritidshem ansvarar för estetiska/praktiska ämnen och planerar under skoltid 

 
 
Vilka parter finns oftast representerade vid överlämningar mellan förskola och 
förskoleklass? 
 

o Förskollärare och Lärare för förskoleklass/skolklass 
o Förskollärare och Lärare i fritidshem 
o Förskollärare, Lärare för förskoleklass/skolklass och Lärare i fritidshem 
o Vet ej 

 
 
Vilka parter finns oftast representerade vid överlämningar mellan förskoleklass 
och årskurs 1? 
 

o Lärare i förskoleklass och blivande klasslärare år 1 
o Lärare i förskoleklass och lärare i fritidshem 
o Lärare i förskoleklass, blivande klasslärare år 1 och Lärare i fritidshem 
o Det sker ingen överlämning mellan dessa årskurser då lärarna är de samma 
o Vet ej 

 
 

 
Vilka parter finns oftast representerade vid övergångar mellan olika fritidshem? 
 

o Förskoleklasslärare/Klasslärare, Lärare för fritidshemmet eleven gått på tidigare samt 
lärare för fritidshemmet elever börjar på 

o Lärare för fritidshemmet eleven gått på tidigare samt lärare för fritidshemmet elever 
börjar på 

o Förskoleklasslärare/Klasslärare och Lärare för fritidshemmet elever börjar på 
o Vet ej 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Vilka parter finns oftast representerade när byte av klasslärare sker? 
 

o Klasslärare eleven haft och Klasslärare som eleven börjar hos 
o Klasslärare eleven haft, Klasslärare som eleven börjar hos och Lärare för fritidshemmet  
o Lärare för fritidshemmet och Klasslärare som eleven börjar hos 
o Vet ej 

 
 
 
Vem, på din skola, tar ansvar för att det finns samverkansformer mellan skola, 
förskoleklass och fritids? 
 

o Ingen 
o Rektor 
o Lärare i fritidshemmet 
o Klasslärare 
o Lärare för förskoleklass 

 
 
Enligt styrdokumenten bär rektor ansvar för samverkan mellan förskoleklass, 
skola och fritidshemmet. Min rektor tar det ansvar som förväntas utifrån 
styrdokumenten. 
 

o Håller helt med 
o Håller med 
o Håller delvis med 
o Neutral 
o Håller delvis inte med 
o Håller inte med 
o Håller inte alls med 

 
 

Jag upplever att berörda skolformer utbyter kunskaper och erfarenheter mellan 
varandra på vår skola.  
 

o Håller helt med 
o Håller med 
o Håller delvis med 
o Neutral 
o Håller delvis inte med 
o Håller inte med 
o Håller inte alls med 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Berörda skolformer samverkar för att stödja elevers utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv? 
 

o Håller helt med 
o Håller med 
o Håller delvis med 
o Neutral 
o Håller delvis inte med 
o Håller inte med 
o Håller inte alls med 

 
 
Får jag lov att kontakta dig för en intervju om jag har fler frågor? 
 

o JA 
o NEJ 

 
Om du svarat JA på föregående fråga, skriv in din e-mailadress nedan 
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