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Inledning 

Fritidslärare tillbringar mycket av sin tid i skolan under den obligatoriska delen av skoldagen 

och då förväntas det ske en samverkan med de klasslärare som arbetar där. Vid en genomgång 

av tidigare forskning och litteratur kring fenomenet samverkan mellan skola och fritidshem 

framkommer att fenomenet vanligtvis studerats utifrån fritidslärares perspektiv. Det är därför 

intressant att undersöka hur klasslärare upplever denna samverkan. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka klasslärares erfarenheter och upplevelser av samverkan 

mellan skola och fritidshem. Frågor som uppsatsen söker svar på är vad innehållet i 

samverkan är, vad de lyfter fram som viktigt för att samverkan ska fungera samt vad de har 

för upplevelse av fritidslärarens roll i samverkan under skoltid.  

 

Metod 

Eftersom syftet med studien är att undersöka några individers erfarenheter och upplevelser av 

ett specifikt fenomen bygger studien på kvalitativ metod med utgångspunkt i en 

fenomenologisk metodansats. För att uppnå syftet har semistrukturerade intervjuer använts 

som datainsamlingsverktyg. Intervjuerna var sex till antalet och genomfördes med klasslärare 

från årskurs ett till fyra.   

 

Resultat 
Resultatet från undersökningen visar att den samverkan som enligt de intervjuade klasslärarna 

sker mellan skola och fritidshem under skoltid är komplex. Det är många faktorer som 

påverkar innehåll och kvalitet. Samtliga informanter är överens om att varierat arbetssätt och 

helhetssyn är de mest centrala delarna av samverkan. I fråga om vilka faktorer som påverkar 

kvaliteten på samverkan lyfter de särskilt fram organisation och rektors ansvar, gemensam 

planeringstid samt kommunikation. Dessa faktorer har de lite olika syn på, delvis beroende på 

i vilken kommun de arbetar. Slutligen visar också undersökningen de intervjuade 

klasslärarnas upplevelse av fritidslärarnas roll i samverkan under skoltid. Där skiljer sig 

upplevelserna åt och är i högre grad beroende av den samverkande fritidslärarens personlighet 

än av dennes yrkesroll även om yrkesrollen givetvis påverkar.    
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INLEDNING  
För drygt tjugo år sedan skedde en av de största förändringarna i det moderna fritidshemmets 

historia. Fritidshemmet integrerades med skolan. Med integrationen följde ett krav på 

samverkan mellan de olika yrkeskategorierna i skolan, varav klasslärare och fritidslärare är 

några. I den offentliga retoriken framhölls att skälet till integrationen var att ”tillföra skolan en 

pedagogisk kompetens som skolan saknar” (Calander 1999). Det finns emellertid de som var, 

och kanske fortfarande är, skeptiska till om detta verkligen var det yttersta skälet. De anser 

istället att det var ett svepskäl för att spara pengar. Oavsett vilket kan man ställa sig frågan 

idag, drygt tjugo år senare, om det blev en lyckad integration och om samverkan mellan skola 

och fritidshem har något reellt innehåll eller om det bara är ett fint ord som används i 

styrdokumenten. Redan innan integrationen genomfördes hade samverkan mellan skola och 

fritidshem påbörjats i vissa kommuner och den spontana reaktionen var att det fungerade och 

var positivt.   

 

Integrationen och kravet på samverkan förde med sig många förändringar för de inblandade 

parterna, inte minst för fritidslärarna. Samtidigt som det ålades dem ett visst 

utvecklingsansvar, i och med att de skulle föra in fritidshemspedagogiska traditioner till den 

traditionella skolpedagogiken, skulle de också anpassa sig till den nya miljön och till den 

förändring integrationen medförde för den egna verksamheten. Forskare verksamma på den 

tiden visar att integration och samverkan är komplicerat och att resultatet påverkas av flera 

olika faktorer varav tradition, samhällets syn och status är några (Calander 1999; Haglund 

2004; Hansen 1999; Munkhammar 2001). Vi delar forskarnas uppfattning men upplever att 

forskningen kring samverkan mellan skola och fritidshem huvudsakligen fokuserar på vilka 

konsekvenser den har fått för fritidslärarna. En anledning till detta kan vara att samverkan 

anses ha påverkat denna yrkeskategori mest. Vi ser emellertid att den har påverkat även 

klasslärarna. Det är fritidslärarna som har flyttat in på deras arena och de gör dessutom 

anspråk på att integrera fritidspedagogiken med skolpedagogiken. Hur upplevs det av 

klasslärarna? Det är en fråga som vi har för avsikt att besvara i denna studie.  

 

Anledningen till att det är angeläget och intressant att genomföra denna studie är dels att det i 

forskningen saknas studier som visar klasslärares upplevelser av samverkan mellan skola och 

fritidshem, dels att vi själva snart ska ut och samverka med klasslärare och ser det som 

positivt om det redan innan är möjligt att få en bild av hur de upplever detta fenomen. Det kan 

vara till hjälp för oss för att vi ska kunna bidra till en så bra samverkan som möjligt.  

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka klasslärares erfarenheter och upplevelser av samverkan 

mellan skola och fritidshem. 

 

För att uppnå syftet ämnar vi söka svar på följande frågeställningar: 

 

Vilket innehåll har samverkan? 

 

Vilka faktorer är viktiga för att samverkan ska fungera? 

 

Vad är klasslärarnas upplevelse av fritidslärarens roll i samverkan under skoltid? 
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BAKGRUND 
Uppsatsen inleds med förklaringar av några av de begrepp som är centrala för denna studie. 

För att få en förståelse för fritidshemspedagogiken och fritidslärares uppdrag idag följer 

därefter en beskrivning av fritidshemmets framväxt från 1800-talets arbetsstugor till dagens 

fritidshem samt en redogörelse över den pedagogik som är typisk för fritidshem. Sedan följer 

en skildring av skolans framväxt och det som särskilt kännetecknar skolpedagogiken. Därefter 

följer några avsnitt om samverkan. Avsnitten inleds med en generell beskrivning av 

samverkan och följs av en redogörelse för samverkan specifikt mellan skola och fritidshem.  

Begreppsdefinitioner 

Fritidslärare 

I denna studie väljer vi att använda begreppet fritidslärare som ett samlingsbegrepp för de 

som arbetar på fritidshem och har någon form av pedagogisk utbildning med inriktning mot 

fritidshem. Det kan antingen röra sig om utbildningen till fritidspedagog, den tidigare 

utbildningen till lärare med inriktning mot fritidshem eller den utbildning som är aktuell idag, 

grundlärare med inriktning mot fritidshem. I undersökningen hänvisar informanterna 

uteslutande till fritidspedagoger eftersom det fortfarande är den vanligast förekommande 

yrkeskategorin med utbildning inom fritidshem och därför har vi valt att använda begreppet 

fritidspedagog i resultatkapitlet.  

 

Klasslärare 

Klasslärare betecknar i denna studie grundlärare som arbetar inom skolans årskurs ett till och 

med sex. Vanligtvis har denna lärare ansvar för en särskild klass och är den som till största 

delen står för undervisningen i denna klass. 

 

Fritidshemspedagogik 

Fritidspedagogik är det begrepp som är allmänt vedertaget i nationella styrdokument när det 

talas om den verksamhet som bedrivs på fritidshem (Falkner & Ludvigsson 2016). Rohlin 

(2013) menar att begreppet fritidspedagogik är ett ganska vitt begrepp eftersom det även 

innefattar verksamhet som bedrivs utanför fritidshemmets väggar. Fritidshemspedagogik 

däremot är ett snävare begrepp och med detta begrepp följer vissa ramar inom vilka denna 

särskilda pedagogik ska bedrivas. Dessa ramar är platsen, det vill säga fritidshemmet, 

skollagen och läroplanen. Vi anser att fritidshemspedagogik är mer avgränsat och bättre 

beskriver den pedagogik som avses i den här studien och väljer därför att använda detta 

begrepp. 

  

Samverkan och samarbete 

Samverkan och samarbete är begrepp som oftast används som synonymer. Calander (1999) 

menar emellertid att det finns en skillnad mellan begreppen. Han menar att begreppet 

samarbete används när minst två parter, mellan vilka det inte behöver finnas någon nära 

relation, arbetar tillsammans med ett specifikt uppdrag. När behovet av samarbete inte finns 

arbetar aktörerna enskilt. Begreppet samverkan används däremot när ett gemensamt arbete 

sker mellan två parter. Ett arbete som sker som en helhet och bygger på en gemensam 

värdegrund. Ett annat sätt att definiera begreppen har Hjalmarsson (2011) som beskriver 

samarbete som ett tillvägagångssätt och samverkan som ett förhållningssätt. Samverkan 

handlar om helhetssyn och konkreta samarbetssituationer. Diskussioner om värdegrund och 

gemensamma synsätt mellan parterna är betydelsefulla. I denna studie används begreppet 

samverkan och det anses innefatta samarbete såväl som samverkan.  
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Fritidshemmets historia 

Fritidshemmets föregångare är arbetsstugor och eftermiddagshem. Det grundläggande 

uppdraget från allra första början var social fostran och disciplinerat arbete, medan skolan 

hade som utgångspunkt att utbilda barn i färdigheter som att läsa, skiva och räkna (Johansson 

2011).   

 

Sverige var under 1800-talet ett fattigt samhälle och de flesta i befolkningen var bosatta på 

landsbygden. Senare under 1800-talet fick industrialiseringen genomslag och de som tidigare 

bodde på landsbygden flyttade in till städerna för att kunna arbeta. Detta gällde män likväl 

som kvinnor. I samband med detta uppstod en oro för barnen som tvingades lämnas ensamma 

hemma utan någon vuxens tillsyn (Johansson 2011). Anna Hierta-Retzius, en av grundarna till 

arbetsstugan, såg att det var många barn som höll sig ute på gatorna och insåg att det var 

nödvändigt för de fattiga barnen att ha någonstans att vara. Hon bestämde sig därför för att 

öppna den första arbetsstugan 1887. Arbetsstugornas utgångspunkt var att ge barnen vård och 

avsikten var att förhindra tiggeri och kriminalitet bland de fattiga barnen. Arbetsstugorna hade 

även som önskan att ge barnen kunskap i slöjd, specifika yrken och i hur de skulle hantera 

verktyg. Därutöver fanns en vilja om att utveckla barns fantasi och kreativitet (Johansson 

1986). 

Personalen i arbetsstugorna arbetade ideellt och huvudmännen för arbetsstugorna var 

ideella föreningar. Finansiering av verksamheten skedde genom donationer från kyrkan, 

församlingar och andra privata aktörer (Johansson 2011). I arbetsstugorna arbetade 

folkskollärare, småskollärarinnor och andra yrkeslärare (Pihlgren & Rohlin 2011). Det var 

vanligt att även hantverkare anställdes för att lära barnen hantverk. Arbetets betydelse för 

barns framtid stod i fokus för arbetsstugorna. Det ansågs att arbete skulle öka barns ärlighet, 

självdisciplin och flit samt ge ett bidrag till familjeförsörjningen (Johansson 2011). 

Med tiden utvecklades arbetsstugorna och sagor och lekar togs in i verksamheten. Det 

praktiska arbetet sågs som betydelsefullt för det pedagogiska arbetssättet. Senare 

introducerades även läxhjälp i samarbete med skolan (Rohlin 2011). Det fanns vid den här 

tiden en uppfattning om att handens och intellektets arbete främjar varandra. Samspelet i 

gruppen sågs som en viktig del i barns utveckling och utgjorde ett viktigt verktyg för fostran 

(Pihlgren & Rohlin 2011). Anna Hierta-Retzius betonade vikten av att ha en balans mellan 

teori och praktik. Hon var väldigt skeptisk till skolans arbetssätt och ansåg att det teoretiska 

var det mest framträdande i skolan, vilket hon inte tyckte var det mest lämpliga för barns 

utveckling (Rohlin 2011). 

 

Arbetsstugornas innehåll och fokus ändrades efter 1920-talet då arbetstiderna kortades ner och 

antalet barn i familjerna minskade (Johansson 2011). Barns levnadsstandard höjdes och 

arbetsstugornas syfte var inte längre aktuellt eftersom skolan hade tagit in slöjd, gymnastik, 

och lek i undervisningen och tiden i skolan förlängdes (Pihlgren & Rohlin 2011). 1944 

ändrades arbetsstugornas namn till eftermiddagshem. Detta efter att beslut tagits om att 

fattigvårdsstämpeln skulle tas bort och samhället skulle ta ansvar för medborgarnas trygghet 

(Johansson 2011). Eftermiddagshem var en verksamhet för barn efter skoldagens slut och 

fokus låg nu på läxläsning, rekreation och fria sysselsättningar (Pihlgren & Rohlin 2011). 

Johansson (2011) beskriver att det vid den tiden ansågs att barn behöver rekreation för att 

prestera bättre i skolan. Omsorgsbegreppet fick större utrymme och ett av målen var att 

stimulera barns fritidsintressen. Eftersom fokus låg på bland annat läxläsning anställdes lärare 

som hjälpte barnen med skolarbeten och läxor. Johansson redogör vidare för att 

eftermiddagshemmens innehåll och situation redovisades i en rapport av en kommitté inom 

Socialdepartementet i slutet av 1940-talet. Det föreslogs att verksamheten skulle flytta från 

förskolans lokaler och istället placeras i anslutning till skolorna. Det bedömdes att skolbarnen 
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hade dåligt inflytande på de små barnen och att de dessutom var för högljudda. Kommittén 

ansåg också att eftermiddagshemmen behövde exempelvis småskollärarinnor med 

heltidstjänster som kunde leda verksamheten. Eftersom det var skolbarn som deltog i 

verksamheten ansågs att det var lämpligt med ett samarbete med skolan.  

 

Under 1960-talet tog utvecklingen av den omsorgsform som finns kvar än idag, fritidshem, 

ordentlig fart. En närmare beskrivning av denna omsorgsform, och framför allt tankarna 

bakom, beskrivs i kapitlet om samverkan mellan skola och fritidshem som kommer längre 

fram.  

Fritidshemspedagogik 

Att inta ett barnperspektiv är en viktig beståndsdel i fritidshemspedagogiken. Det innebär att 

sätta sig in i barns livsvärld och försöka se med barns ögon. Fritidslärarens uppgift är att 

försöka få en förståelse för vad elever engagerar sig i och är intresserade av för att på så sätt 

kunna skapa en meningsfull fritid för dem (Hvitfeldt Stanek 2015).  

 

Inom fritidshemspedagogiken är skapande aktiviteter och estetiska processer grundläggande. 

Aktiviteter som musik, bild, drama, rörelse och hantverk används för att skapa mening och 

sammanhang. Elevers förståelse för teoretisk kunskap och social kontext ökar med estetiska 

inslag. Variation är också betydelsefullt för elevers lärande och utveckling. Genom att 

använda skapande och gestaltande verksamhet ökar elevers förståelse och de lär genom att 

göra (Rohlin 2011). 

 

Lärandet på fritidshemmet sker för det mesta i naturliga sammanhang. Exempel på situationer 

där lärandet sker i kontext är bland annat bakning, spel och lek. Skolundervisningen använder 

oftast läroböcker eller annat undervisningsmaterial medan fritidshemmet tar vara på elevers 

vardag och omsätter teori i praktik. Det finns en uppfattning om att elever kan ha svårt att 

praktisera det de lärt sig i klassrumsundervisningen och det är i sådana fall extra viktigt att 

fritidshemmet kan stötta eleverna och deras lärande. Eleverna får på fritidshemmet möjlighet 

att genom sitt eget handlande i en aktivitet få en mer komplett kunskap. På fritidshemmet 

fångar fritidslärarna gärna tillfället i flykten. Det handlar om att tillvarata situationer där 

elever själva tar initiativ och visar ett intresse och att bygga vidare på det och låta det bli till 

en lärandesituation (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson 2011).  

Inom fritidshemspedagogiken kan lärande på fritidshemmet definieras som informellt 

lärande. Informellt lärande är alltså inte planerat och har kanske något annat som mål än just 

lärande eller rent utav inget mål alls och handlar om att lärande sker omedvetet och spontant 

utifrån eget intresse och nyfikenhet. Lärandet sker ofta i naturliga, oplanerade situationer och 

ämnesinriktat innehåll ska främst ses som ett verktyg för lärande i social kompetens och 

relationsskapande. Det handlar även om att ta tillvara spontana lärandesituationer som till 

exempel hur konflikter hanteras (Hansen Orwehag 2015).  

 

Även leken har stor betydelse i fritidshemsverksamheten och är grundläggande för lärandet. 

Leken är en aktivitet som bidrar till informellt lärande och lärande i leken kan även förstärkas 

genom att den tillför redskap som nya tankar, förklaringar och perspektiv i dialog med 

eleverna. Det finns mycket att hämta från leken som gynnar barns utveckling. Till exempel 

ökar deras sociala kompetens i lek som sker i grupp. Genom leken kan barn också få 

möjlighet att utveckla självbestämmande och inflytande. Fritidslärares engagemang har stor 

betydelse för möjligheten för elever att känna social gemenskap och tillhörighet (Hansen 

Orwehag 2013). Lekens betydelse för elevers utveckling och lärande lyfts också fram i 

Allmänna råd med kommentarer – fritidshem (Skolverket 2014). Det framgår där att: 
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Leken kan bidra till att skapa meningsfullhet för eleverna och den har en central 

plats i fritidshemmets verksamhet. I leken kan eleverna bland annat bearbeta 

intryck, utveckla fantasi och kreativitet och utveckla sin samarbets- och 

kommunikationsförmåga. Leken ger även eleverna möjlighet att öva sig i 

turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det här är erfarenheter och 

förmågor som i förlängningen kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. 

       (Skolverket 2014, s. 34) 

Fritidshemmets huvudsakliga mål handlar om demokratisk fostran och att förmedla de 

grundläggande värden som det svenska samhället vilar på (Hansen Orwehag 2015). Områden 

inom fritidshemspedagogiken som beskrivs som centrala är relationer, social kompetens, 

skapande samt informellt lärande. Det lyfts även fram områden som fritidshemspedagogiken 

kan fördjupa, bland annat rörelse och hälsa, konflikthantering samt elevers ansvarstagande 

och inflytande. Eleverna på fritidshemmet ska få goda förutsättningar för utveckling genom 

att deras behov uppmärksammas och tillgodoses utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga 

genom att kombinera omsorg, fostran och lärande. Det är också viktigt i 

fritidshemspedagogiken att elevers upplevelser, erfarenheter, intressen och lärande förenas 

och binds ihop (Hjalmarsson 2011).  

 

Ankerstjerne (2015) beskriver verksamheten på fritidshemmet som grupporienterad. Att utgå 

från ett grupporienterat arbetssätt har stor betydelse för hur strukturen på fritidshemmet ser ut. 

På fritidshemmet går ofta elever i olika åldrar och det innebär att eleverna får en annan sorts 

relation till varandra än under skoltid. Genom aktiviteter, lekar och uppgifter med 

problemlösning som eleverna ska lösa tillsammans stärks gruppen och den enskilda eleven får 

möjlighet att utveckla den sociala förmågan. Åldersblandningen möjliggör en 

kunskapsöverföring från de äldre till de yngre och de äldre eleverna får en roll som mästare 

(Hansen Orwehag 2013). 

 

Ett fritidshemspedagogiskt arbetssätt kan utifrån ovanstående beskrivningar sammanfattas 

med hjälp av följande punkter: 

 

 Lärande i kontext 

 Synen på innehåll som mål och innehåll som verktyg 

 Att ”fånga tillfället i flykten” 

 Att arbeta med långsiktiga övergripande mål 

 Lärande och undervisning med och ur barnperspektiv (Hansen Orwehag 

2015) 

Skolans historia 

Folkskolestadgan tillkom i Sverige 1842. När den infördes fastslogs en skyldighet för varje 

socken och stadsförsamling att se till att det inrättades minst en fast skola i varje socken. 

Lagen påbjöd dessutom att det skulle finnas behöriga lärare i varje skola (Lundgren & Säljö 

2012). Det dröjde emellertid innan skolreformen fick fäste i Sverige eftersom läskunskaperna 

redan fanns hos flertalet av de svenska medborgarna. Behovet av läsinlärning var därför inte 

så stort. Det var när kvinnor och män var tvungna att arbeta och barnen blev utan tillsyn som 

behovet av en obligatorisk skola blev tydligt. Folkskolestadgan var början till att uppnå de 

krav och den önskan som samhället hade om att det skulle finnas en obligatorisk skola för alla 

barn. Folkskolan hade emellertid inga krav på att barnen skulle vara närvarande och 

uppställde inte heller några kunskapskrav. Hos familjerna på landsbygden fanns det dock ett 

starkt motstånd mot en obligatorisk skola. De menade att barnen behövdes i det dagliga 
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arbetet. Under 1800-talet bestämdes barndomens villkor och innehåll i stort sett utifrån vilken 

samhällsgrupp de tillhörde (Axelsson & Qvarsebo 2011).  

Kyrkans organisation låg till grund även för folkskolans organisation och skolstyrelsen 

leddes av en präst (Rapp 2012). Folkskolestadgan handlade snarare om läroplikt än om 

skolplikt eftersom det var upp till föräldrarna om de ville undervisa barnen hemma eller om 

de ville ha barnen i ett offentligt läroverk (Forsberg 2012). Det fanns emellertid en 

problematik med det här systemet. Barn från fattiga familjer hade nämligen inte fått någon 

hemundervisning och kunde därför inte läsa. Utgångspunkten i systemet var att eleverna hade 

någon form av grundkunskaper och det ansågs därför vara svårt att bedriva skolarbetet som 

det var tänkt från början. Det var då framväxten av småskolor startade. Det var år 1858 och 

småskolorna var i första hand riktade mot föräldralösa barn men utgjorde även ett stöd för 

barn till fattiga arbetande mödrar. Småskolorna utvecklades därför till en form av 

förberedande skola (Lundgren & Säljö 2012).  

 

I slutet av 1800-talet började skolsystemet formaliseras och blev allt tydligare. Klasserna 

delades upp efter ålder och undervisningsplaner skapades i syfte att visa vilka mål som skulle 

uppnås i respektive årskurs. I samband med att skollagen tillkom 1882 ställdes det även krav 

på att alla barn mellan sju och fjorton år skulle vara närvarande i skolan. Vid den här tiden 

övergick styrningen av skolan alltmer från kyrkan till staten, och kursplaner, årskursindelning 

och läroplan infördes (Rapp 2012). Under 1900-talet växte skolan och den blev i större 

utsträckning till för alla barn. Tanken var att alla barn skulle ha möjlighet att få likvärdig 

grundläggande utbildning. Samhället betraktade utbildning som något eftersträvansvärt och 

kraven på skolan ökade. Samhället strävade efter jämlikhet och det förväntades att skolan 

skulle leva upp till det. Den progressiva pedagogiken, med tankar om att ha elevernas behov 

och intressen som utgångspunkt för undervisningen, växte fram och under 1900-talet fick 

skolans utveckling stor betydelse för samhället (Lundgren 2012). Under mitten av 1900-talet 

blev den sociala fostran väsentlig och det strävades efter att alla skulle mötas i en gemensam 

skola. Elever som tidigare fick specialundervisning på grund av koncentrations- och 

disciplinsvårigheter blev inkluderade i skolans vanliga klasser (Axelsson & Qvarsebo 2011). 

Vid samma tid bestämdes också att en nioårig enhetsskola skulle införas, vilken skulle bestå 

av tre stadier; lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet (Lundgren 2012). De uppgifter som 

åvilade skolan vid den tiden, och som kvarstår än idag, om än uttryckta på ett lite annorlunda 

sätt, var allmänbildning, estetisk fostran, social fostran, hälsofostran och personlighetsdaning 

(Tallberg Broman 2011).  

 

Skolan anses inte längre vara en institution där enbart kognitiv kunskap som att lära sig läsa, 

skriva och räkna förekommer. Den sociala aspekten har blivit väsentlig för barnen i samhället. 

Skolan är en plats där barn befinner sig under en stor del av barndomen och den utgör en 

social arena som är betydelsefull för barns utveckling (Axelsson & Qvarsebo 2011). 

Skolpedagogik 

Skolan är en plats där eleverna får möjlighet att lära, utvecklas och formas på olika sätt. Det 

centrala i skolan har varit, och är än idag, fokus på kunskap och utveckling. En aspekt av 

elevers utveckling som har blivit allt mer viktig är den sociala (Axelsson & Qvarsebo 2011). 

Andra utgångspunkter som är viktiga i skolan är värdegrund och demokrati. Dessa ska prägla 

skolan likväl som fritidshemmet, både i det vardagliga arbetet och i ett helhetsperspektiv. 

Detta framgår av kapitel två, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr 11, 2011), vilket gäller för både den obligatoriska undervisningen och 

fritidshemmet. Skolan formas även av de krav som ställs på klasslärare, krav baserade på 

resultatfokus och måluppfyllelse. Skolan har också som uppdrag att få eleverna att känna sig 
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trygga. De ska ha möjlighet att vistas i en trygg miljö som bidrar till att de kan skapa goda 

relationer till både kamrater och lärare. Vidare är elevers inflytande grundläggande i skolan 

och ansvar och delaktighet är viktiga aspekter för lärandet. De ska i förhållande till ålder och 

mognad själva ansvara för sitt lärande. Dock har skolan ett ansvar som går ut på att tillämpa 

ett varierat arbetssätt för att utveckla nya erfarenheter och stimulera lärandet hos eleverna. Det 

är även lärares ansvar att anpassa utbildningen utifrån gruppens och varje enskild elevs 

förutsättningar. Barnets bästa ska ligga till grund för all utbildning i skolan (Tallberg Broman 

2011).  

 

Skolans arbetssätt kan beskrivas genom att jämföra med fritidshemmets arbetssätt i termer av 

yttre villkor, lärandeformer och typer av kunskap. De yttre villkoren handlar om att skolan är 

mer styrd än fritidshemmet på så sätt att de har läroplanens kursplaner, skolplikten och 

scheman att förhålla sig till. Därmed blir lärandet inte i lika stor utsträckning spontant eller 

intressestyrt i skolan. I skolan är aktiviteter underordnat tiden medan det på fritidshemmet är 

tiden som är underordnad aktiviteten. I skolan avbryts vanligtvis aktiviteten när tiden är ute 

medan aktiviteten på fritidshemmet pågår så länge aktiviteten är intressant. Skolans 

lärandeformer beskrivs främst som formellt lärande där lärandet är mer planerat och utgår från 

kursplanerna samt att lärandet är det huvudsakliga syftet med aktiviteten. Lärandet i skolan är 

dekontextualiserat. På fritidshemmet sker lärandet däremot oftast i kontext, det vill säga det 

sker i naturliga vardagssituationer. När lärandet ibland sker i kontext i skolan är det oftast i 

samband med temaarbete. Sådana situationer är oftast ämnade att stimulera elevernas lärande 

utifrån ett visst syfte som lärarna har bestämt. Skolans lärandeformer beskrivs vidare som 

arbete, till exempel temaarbete och skolarbete, medan den huvudsakliga sysselsättningen på 

fritidshemmet benämns lek. Slutligen beskrivs skolans kunskapstyper som kognitiva 

kunskaper inom till exempel läsning, matematik och skrivning. Kunskaper som räknas som 

formella, medan kunskaper som inhämtas på fritidshemmet benämns vardagskunskaper och 

faller inom området social kompetens och relationsskapande (Hansen Orwehag 2015). 

 

Undervisningen i skolan bygger på de didaktiska grundfrågorna vad ska läras, hur ska detta 

läras och varför ska det läras. Frågan vad som ska läras, handlar om innehåll i undervisningen 

och besvaras främst utifrån vad som står i läroplanen och där i aktuell kursplan. Det kan 

emellertid vara svårt att beskriva vad som ska läras eftersom det finns kunskapsområden som 

inte får rum i skolans traditionella ämnesram. Utbildningen ska inte enbart ge ämnesmässiga 

kunskaper. Den ska även bidra till att skapa goda demokratiska, jämställda och jämlika 

medborgare. Hur-frågan beskrivs som metod, alltså hur undervisningen på bästa sätt kan 

bedrivas. Det handlar om att försöka väcka intresse hos eleverna och att ge eleverna möjlighet 

att själva utforska och praktisera det som står i läroböckerna. Sista frågan som ställs är varför 

detta ska läras. Den frågan har sin grund i tankar om vikten av reflektion och att det ska finnas 

ett syfte med det som lärs ut. Idag vilar ett större ansvar på klasslärare att välja ut vad som ska 

undervisas om, och när och det ställs också ett krav på dem att kunna motivera varför de valt 

som de gjort (Selander 2012). 

Samverkan 

Samverkan kan ske på olika sätt beroende på hur verksamheten struktureras. De 

samverkansformer som förekommer är kollaboration (samarbete kring en specifik fråga), 

koordination (samordning av flera parter för optimalt resultat), konsultation (en specifik 

yrkesgrupp hjälper en annan yrkesgrupp inom dennes område) och integration (olika 

verksamheter slås samman och arbetsuppgifterna blir till stor del gemensamma) (Westrin 

1986 se Danermark & Kullberg 1999). Den politiska intentionen med samverkan mellan skola 

och fritidshem är huvudsakligen integration och då slutligen, efter år av politiska svängningar, 
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en total sådan som omfattar såväl pedagogiskt innehåll som yttre resurser (Hansen Orwehag 

2015).  

Danermark (2000) beskriver att det generellt för samverkan finns olika faktorer som 

gynnar respektive försvårar samverkan. Oavsett från vilken nivå initiativet kommer är det den 

enskilde individen som har att genomföra samverkan. För denne kan det upplevas som 

utvecklande och en möjlighet att få ta del av ny kunskap samt en chans att få dela med sig av 

sin egen kunskap. Men det kan också bidra med en oro för framtiden och de eventuella 

förändringar samverkan kan föra med sig. Dessutom är det givet att samverkan tar tid och det 

är ofta något som saknas i arbetsvardagen. Samverkan kan därför upplevas som ett 

irritationsmoment istället för något positivt. Detta hänger givetvis samman med det faktum att 

med samverkan följer sällan rätt förutsättningar. Han menar att rätt förutsättningar kan handla 

om vikten av att lyfta fram och diskutera olikheterna hos de samverkande parterna. 

Olikheterna kan till exempel handla om att parterna på grund av olika utbildning besitter olika 

kunskaper och således har olika sätt att förstå och hantera situationer. Även reglerna som styr 

de olika verksamheterna samt hur dessa är organiserade är olikheter som lyfts fram. Utöver 

vikten av att belysa olikheterna betonar Danermark hur viktigt det är att ledningen tar sitt 

ansvar för att samverkan ska fungera. Det är ledningen som har det övergripande ansvaret och 

det innebär att den måste ha den kunskap som krävs och att den dessutom är engagerad i 

samverkan. Westrin (1986 se Danermark & Kullberg 1999) menar att gynnande faktorer för 

en lyckad samverkan är således att parterna har ett gemensamt utgångsläge och att de har 

diskuterat fram gemensamma mål, metoder och principer. 

Syftet med samverkan mellan skola och fritidshem 

Att samverkan är ett centralt inslag i skolans värld har nog inte undgått någon som har insyn i 

och kunskap om skolväsendet. Men vilket är det övergripande syftet med samverkan mellan 

skola och fritidshem? Följande citat får anses ge svar på den frågan:  

 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. 

       (Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 4 §) 

Skolväsendet innefattar bland annat grundskola och fritidshem är en del av skolformen 

grundskola (SFS 2010:800 1 kap. 1 §). Enligt Pihlgren (2015) är uppdraget som åvilar 

skolväsendet gemensamt och det främsta målet är elevens utveckling och lärande. Uppdraget i 

fråga är ett utbildningsuppdrag. Skolväsendet ska av den anledningen bidra till elevernas 

inhämtande av kunskaper och värden. Pihlgren menar emellertid att det också kan ses som ett 

gemensamt bildningsuppdrag eftersom det inte bara handlar om ett kunskapsinhämtande utan 

också om elevernas personliga utveckling. För att uppdraget ska kunna uppfyllas krävs att 

samtliga som verkar inom skolväsendet har en helhetssyn på eleverna och att de samverkar 

för elevernas bästa.  

Samverkan ur ett historiskt och politiskt perspektiv  

När det kommer till samverkan specifikt mellan skola och fritidshem sträcker sig fenomenet 

egentligen ganska långt tillbaka i tiden även om det i sin nuvarande form härrör från slutet av 

1980-talet. Redan i samband med arbetsstugornas inrättande i slutet av 1800-talet uppstod en 

form av samverkan. Vid den här tiden sågs det som positivt att den teoretiska folkskolan 

kompletterades av den mer praktiskt inriktade arbetsstugan.  Att det fanns en direkt koppling 

till skolan grundades dessutom på det faktum att det var folkskollärarna som utsåg de elever 

de ansåg hade behov av och därmed rätt att ingå i arbetsstugans verksamhet men också på det 
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faktum att det var lärare, framför allt småskollärare, som var föreståndare även på 

arbetsstugorna och att det var skolpedagogiken som styrde verksamheten (Hansen Orwehag 

2015). Att arbetsstugorna fick den här inriktningen grundar sig i de politiska tankar om 

utbildning som var allmänt rådande vid den här tiden och som gick ut på att ”all verksamhet 

rörande barns fostran och inlärning borde inordnas under samma huvudman” (Rohlin 2012, s. 

155), det vill säga skolan.  

Dessa politiska tankar, samt kopplingen till och samverkan med skolan, upphörde 

emellertid någon gång under 1930-talet och de politiska strömningarna gick istället mot det 

sociala och senare det socialpedagogiska tänkandet (Rohlin 2012). Arbetsstugorna byttes ut 

mot eftermiddagshem och enda kopplingen till skolan var att personalen vid 

eftermiddagshemmen skulle vara behjälpliga med läxläsning. Tiden som sedan följde fram till 

slutet av 1980-talet präglades av distansering mellan skola och fritidshem och fritidshemmets 

uppgift var bland annat att utgöra en motpol till skolan (Hansen Orwehag 2015). Därefter 

övergick successivt de politiska tankegångarna gällande fritidshemmen från tankar om 

rekreation till tankar om pedagogik. Begrepp som utbildning, undervisning och elev fördes in 

i fritidshemmets vokabulär (Falkner & Ludvigsson 2012). 

I praktiken hade ett närmande mot skolan emellertid redan skett. På den politiska 

arenan diskuterades om samverkan mellan skola och fritidshem redan i början av 1970-talet i 

flera stora utredningar som gjordes vid denna tid (Barnstugeutredningen och Utredningen om 

skolans inre arbete/SIA). På den tiden låg intresset på en övergripande samverkan, främst i 

form av en organisatorisk samverkan. Tankarna om det pedagogiska innehållet var att det 

skulle hållas isär och att de två verksamheterna i stor utsträckning skulle sköta sig själva. 

Utvärderingen av den försöksverksamhet som genomfördes under 1980- och 1990-talen visar 

emellertid att samverkan fick en vidare definition i praktiken. Nytta var ett begrepp som lyftes 

i utvärderingen och avsåg den nytta som konstaterades att verksamheterna kunde ha av 

varandra på olika plan och i olika utsträckning (Rohlin 2012).  

 

1991 lade skolbarnomsorgskommittén fram sitt betänkande, Skola-skolbarnomsorg, en helhet 

(SOU 1991:54). Uppdraget var att ”från en helhetssyn på verksamheten i skolan och 

skolbarnomsorgen påskynda och stimulera utvecklingen i riktning mot en god heldagsomsorg 

av hög kvalitet i en ekonomiskt rationell organisation” (SOU 1991:54, s. 23). Det 

genomgående temat i hela betänkandet var att utgå från ett helhetsperspektiv. För att nå en 

helhet, menade kommittén att det krävdes samverkan på flera olika plan, organisatoriskt såväl 

som pedagogiskt. I grunden fanns idén om en kostnadseffektiv verksamhet där resurser, 

personella såväl som materiella, skulle kunna användas där de bäst behövdes. Fokus för 

arbetet var emellertid barns verklighet och att en helhetssyn måste gälla i allt arbete som rör 

barns utveckling (SOU 1991:54). Kommittén såg det därför som nödvändigt, men också 

självklart, med en organiserad samverkan. Det kommittén lyfte som viktiga förutsättningar för 

att samverkan skulle kunna genomföras var bland annat vikten av ett samlat måldokument 

(läroplan förf. anm.) där det tydligt skulle framgå att de olika personalkategorierna skulle 

samverka och att det skulle ske i arbetslag med deltagare från samtliga verksamheter.  

Samtidigt poängterade de betydelsen av en tydlig ledare som har god pedagogisk insikt och 

förmåga att sammanföra de olika verksamheterna. Det framhölls också att de olika yrkes- och 

verksamhetskulturerna måste synliggöras och diskuteras gemensamt för att kunna utveckla en 

samverkan som bygger på ett gemensamt synsätt (SOU 1991:54).  Det förslag som 

presenterades i betänkandet genomfördes emellertid aldrig eftersom det blev regeringsskifte i 

Sverige 1991 (SOU 1997:21).  

 

1996 fattades det formella beslutet om att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen skulle 

integreras och ett gemensamt måldokument för barn från sex till sexton år arbetades fram, 
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vilket resulterade i en ny version av Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet). Syftet med det gemensamma måldokumentet var att det 

skulle bidra till höjd kvalitet i de ingående verksamheterna. En av förutsättningarna för att ett 

sådant måldokument skulle kunna omsättas i praktiken var att arbetet i skolorna genomfördes 

i arbetslag där personer med olika pedagogisk bakgrund kompletterade varandra. Under 

arbetets gång tog kommittén del av ett flertal utvärderingar av de integreringsprojekt mellan 

skola och fritidshem vilka genomfördes i Sverige under nittiotalet, och konstaterade att en 

gemensam syn på barns kunskap och lärande, pedagogers kompetens samt ledningsfrågor är 

faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att lyckas med en integrering. En gemensam syn 

på kunskapsbegreppet är centralt i betänkandet och det kopplas också ihop med arbetslagets 

arbete. Grunden för dess arbete måste vara reflektion kring just detta begrepp om utveckling 

ska kunna ske (SOU 1997:21).   

Samverkan enligt dagens styrdokument 

2010 infördes de styrdokument som skola och fritidshem har att förhålla sig till idag. De 

styrdokumenten utgörs av Skollagen (SFS 2010:800) och Lgr 11 (2011). För fritidshem finns 

också Allmänna råd för fritidshem (2014), som ger en ledning i hur verksamheten på 

fritidshem ska bedrivas. Ytterst är det skollagen som styr, och vad den säger om samverkan 

har redan berörts i inledningen av samverkanskapitlet. Utöver paragrafen som citerades ovan, 

Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 4 §, framgår det också av 14 kap. 2 § att samverkan ska ske. 

Kapitel 14 handlar särskilt om fritidshemmet och i 2 § föreskrivs att fritidshemmet ska 

komplettera utbildningen i bland annat förskoleklassen och grundskolan. Vidare framgår av 

samma paragraf att fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och att 

utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.  

I propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop. 

2009/10:165), som beskriver tankarna med den nya skollagen, förklaras att fritidshemmet 

visserligen har fått ett eget kapitel i skollagen men att det inte ska ses som en indikation på att 

samverkan inte är önskvärd. Tvärtom, menar lagstiftaren, ska samverkan ske i så stor 

utsträckning som möjligt. Den kan till exempel ske genom att fritidshemspedagogiken 

integreras i undervisningen under skoltid och att personal från fritidshemmet ansvarar för 

sådan verksamhet. Samverkan kan också ske på tid som inte är skoltid, det vill säga före eller 

efter skolan, på fritidshemmet. Samverkan kan i det fallet handla om att fritidshemmet 

medverkar till att kunskapsmålen uppnås genom att arbeta mot målen på ett mer praktiskt sätt 

än vad som vanligtvis förekommer i skolan. Lagstiftaren vill slutligen framhålla att trots 

strävan efter en gemensam syn på lärande finns det utrymme för fritidshemmet att ta hänsyn 

till sin särart.    

Hansen Orwehag (2015) har tagit fasta på kompletteringsbegreppet som omnämns i 

Skollagen (SFS 2010:800) 14 kap. 2 §. Hon menar att, så som det är uttryckt i skollagen och 

som det generellt uttrycks i de allmänna råden för fritidshem, bidrar det till en uppfattning om 

att det näst intill uteslutande är fritidshemmet som står för kompletteringsuppdraget.  Det 

mesta som skrivs om komplettering i styrdokumenten handlar dessutom om hur fritidshemmet 

kompletterar skolan under fritidshemstiden. Det skrivs ingenting om hur kompletteringen ska 

ske under skoltid. För att visa på möjligheterna med att fritidslärare kompletterar 

undervisningen i skolan presenterar hon tre områden inom vilka fritidslärares särskilda 

kompetens kan komma till användning. Hon benämner områdena som mer av samma – större 

ämnesdjup, mer av annorlunda verksamheter och verksamhetsformer samt ett annat, vidgat 

lärandebegrepp och förhållningssätt. Det första området skulle innebära att fritidslärare får 

större ansvar för undervisningen i det/de ämnen de har behörighet för. Ofta har fritidslärare ett 

större ämnesdjup i sitt/sina ämnen än vad klasslärare har eftersom klasslärarna oftast har fler 

ämnen i sin behörighet. Att låta fritidslärare undervisa i ämnen de är behöriga i skulle därför 
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gynna eleverna. Mer av annorlunda verksamheter skulle innebära att den traditionella 

undervisningen i skolan skulle kompletteras med sådana arbetsformer som är specifika för 

fritidshemmet och fritidslärare skulle kunna få ett större ansvar för dessa aktiviteter i 

undervisningen. Sådana aktiviteter skulle till exempel kunna vara utomhusundervisning, 

praktiska arbetsformer, praktisk konflikthantering och värdegrundsarbete. Det tredje området 

slutligen, handlar mer om att fritidslärare i diskussioner med klasslärare, men också i det 

praktiska arbetet, kan föra in en delvis annan syn på lärande än vad som är tradition inom 

skolan. Fritidslärare har oftast en vidare syn på vad som innefattas i begreppet lärande än vad 

klasslärare har. För klasslärare handlar lärande huvudsakligen om kognitivt och 

ämnesanknutet lärande medan det för fritidslärare inbegriper andra aspekter som ”socialt, 

värdegrundsanknutet och samhälleligt lärande” (Hansen Orwehag 2015, s. 63).   

 

Nästa viktiga styrdokument för skolväsendet är Lgr 11 (2011). Det inleds med en hänvisning 

till skollagen och syftet med skolväsendets utbildning, nämligen det att elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden och att den ska främja elevers utveckling och lärande. 

Skrivningen återkommer i alla nu gällande styrdokument och finns också återgivna i de 

förarbeten som ligger till grund för styrdokumenten. Det finns också några skrivningar i 

läroplanen som särskilt uppmärksammar samverkan mellan skola och fritidshem. Det skrivs 

till exempel om ”ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola 

och fritidshem” (s. 10). Vidare framgår att ”samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och 

fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (s. 16) 

och att lärare i såväl skola som fritidshem har ett ansvar för att utveckla denna samverkan. 

Läroplanen lämnar inga ytterligare förklaringar till hur samverkan ska ske utan det är upp till 

varje enhet eller kommun att tolka hur arbetet ska läggas upp. Viss ledning kan emellertid fås 

i de allmänna råden för fritidshem där det lite tydligare står beskrivet vad samverkan kan 

innebära.  

 

Skolverket gav 2014 ut nya allmänna råd för fritidshemmet med anledning av ändrad skollag 

och reviderad läroplan. I kapitlet som handlar om fritidshemmets uppdrag i ett 

helhetsperspektiv tas flera av de aspekter upp som tidigare berörts i samband med 

redogörelsen för vad som framgår av skollag och läroplan. Beskrivningarna är något mer 

utförliga i de allmänna råden än i lagtext och läroplan. Huvudsakligen behandlar de 

helhetssynen, att elevernas lärande och utveckling ska stå i fokus och att samverkan mellan de 

olika verksamhetsformerna ska bidra till ett helhetsperspektiv med barnets bästa som 

utgångspunkt. Något som också lyfts fram är att de olika yrkeskategorierna som har att 

samverka bör känna till varandras uppdrag och således också kompetenser och än mer, hur 

viktigt det är med rektors tydliga ledarskap och ansvar. Det är rektors ansvar att skapa en 

organisation som underlättar för samverkan och i det ligger bland annat att planera för en 

organisation som tar tillvara personalens särskilda kompetenser.  Dessutom bör hen i 

tidsplaneringen lämna utrymme för gemensam planering och tid för reflektion (Skolverket 

2014). 

 Rektors betydelse för en bra samverkan i arbetslaget är något som poängteras i många 

texter. Bland annat har Fröman (2015) studerat samverkan i arbetslag och konstaterat att det 

finns några punkter som är avgörande för om samverkan ska fungera. Första punkten han tar 

upp är just betydelsen av att rektor deltar och tar ansvar och att hen sätter upp tydliga 

gemensamma mål som arbetslaget kan arbeta mot. Han beskriver att rektor ansvarar för vad 

som ska göras och medarbetarna för hur det ska genomföras. Ansvaret för måluppfyllelse är 

således allas ansvar men vilar ytterst på rektor. Ytterligare en punkt som han tar upp är att 

arbetslaget måste skapa en gemensam bild av verkligheten som den ser ut här och nu. Det 

måste finnas en gemensam syn på hur arbetet ska genomföras för att uppsatta mål ska kunna 



 

12 

 

nås. Vidare är gemensam tid för planering och reflektion viktiga förutsättningar. Där har 

återigen rektor ett stort ansvar att planera verksamheten så det lämnas utrymme för gemensam 

planering och reflektion. Får arbetslaget inte tid att reflektera tillsammans minskar 

möjligheten att utveckla arbetet och risken finns att de uppsatta målen inte uppfylls. Slutligen 

är det viktigt att medlemmarna i arbetslaget praktiserar aktivt lyssnande och intar ett nyfiket 

förhållningssätt till kollegornas olikheter.  

Öppenhet och tillit är begrepp som Fröman (2015) framhåller i sammanhanget. 

Öppenhet är nyckeln till en effektiv samverkan, det vill säga att alla vågar säga vad de tycker 

och tänker, men det ställer också krav på att arbetslaget genomsyras av social trygghet. Ju 

tryggare arbetslaget är desto mer tid kan läggas på det faktiska arbetet. Därtill krävs att 

medlemmarna i arbetslaget känner tillit till varandras kompetenser och att fokus läggs på 

händelser istället för individer. I en grupp med låg tillit är det vanligt att deltagarna analyserar 

individens handlande istället för händelsen i sig.  

Samverkan enligt forskningen  

Hansen (1999) framhåller i sin avhandling svårigheterna med samverkan mellan två olika 

yrkeskulturer och att det lätt kan uppstå konflikter mellan dem eftersom kunskaperna om 

varandras yrkesroller är ganska bristfällig. I ett större perspektiv menar hon att det är 

samhällets syn på yrkesrollerna som påverkar möjligheterna till samverkan. Status har stor 

betydelse och klasslärarrollen är fortfarande (1999 förf. anm.) förknippad med högre status än 

fritidslärarrollen. I hennes studie visar det sig genom att klasslärare åtnjuter tolkningsföreträde 

framför fritidslärare, vilket sanktioneras av båda parter eftersom den samhälleliga synen är att 

skolan är viktigare. 

Trots olikheter och svårigheter menar Hansen (1999) att det finns plats för fritidslärare 

i skolan men att det i samverkan är viktigt att tillvarata den särskilda kompetens som dessa 

besitter. Detta för att minimera risken att de bara blir en resurs i skolan. Det är därför 

nödvändigt att avgränsa särskilda arbetsområden som åvilar fritidslärare och som också 

accepteras av klasslärare och övriga kollegor. Hon ger två konkreta förslag på sådana 

områden och det första är att fritidslärare under skoltid har som uppgift att arbeta med 

grupputveckling och elevers sociala utveckling. Det andra förslaget går ut på att fritidslärare 

förstärker elevers kunskapsutveckling genom praktisk anknytning.  

Det klasslärarna i Hansens (1999) studie uttrycker kring samverkan är bland annat att 

de upplever det som positivt att bli fler. Att för egen del ha någon att prata med som ser och är 

intresserad av samma elever, att vara fler som kan hjälpa till både i och utanför klassrummet 

samt att det finns fler vuxna som eleverna kan vända sig till. Något som ses som mindre 

positivt är tidspressen, att hitta tid för gemensam planering, samt den minskade flexibiliteten, 

att inte kunna ändra hur som helst i planeringen och att alltid behöva anpassa sig till andra. 

Ansvaret är också något som klasslärarna tar upp. De anser att de fortfarande har det formella 

ansvaret för undervisningen och att det gemensamma ansvaret ligger på ett övergripande plan. 

Slutsatsen i Hansens (1999) studie är att det är viktigt att definiera tydliga och klart 

avgränsade yrkesroller. Hela poängen med samverkan är enligt henne att den sker mellan 

olika yrkesroller som har olika kompetenser. Hon menar att det bör finnas en övergripande 

helhetsbild som samtliga yrkesroller delar men hur arbetet mot den helhetsbilden ser ut ska 

skilja sig åt mellan de olika yrkesrollerna. 

 

Calander (1999) är också tydlig med vikten av att bevara de olika yrkeskategoriernas särdrag. 

För att fritidslärarnas utvecklingsuppdrag, att sammanföra fritidshemspedagogik med 

skolpedagogik, ska kunna genomföras menar han att det måste finnas mottagare, det vill säga 

klasslärare, som är välvilligt inställda till utveckling samt resurser som möjliggör 

utvecklingen. Så är inte fallet, menar han. På ett generaliserande plan ser han det som att 
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klasslärare snarare ser fritidslärare som en ursäkt för att fortsätta på invant sätt. Klasslärare 

låter fritidslärare ta hand om de sociala och praktiska aktiviteterna och själva fortsätter de med 

den teoretiska kunskapsinlärningen. På så sätt menar klasslärarna att elever får del av båda 

världar men själva behöver de inte genomgå någon större förändring. Han tar emellertid steget 

ännu längre och kommer fram till slutsatsen att skola och fritidshem bör skiljas åt eftersom 

fritidslärarna främst har blivit en resurs i skolan som utnyttjas för att spara pengar. Han menar 

att det är ett näst intill omöjligt jobb för fritidslärarna att hjälpa till att utveckla 

skolpedagogiken när de dels måste förändra sin egen verksamhet i och med integrationen med 

skolan, dels agera resurs i skolan. Resultatet av hans studie visar att fritidslärarnas yrkesroll 

kommer längre och längre bort från fritidshemspedagogiken till förmån för skolpedagogiken. 

Han tror att den utvecklingen kommer att fortsätta om en separation inte sker. Han liknar det 

vid en separation mellan två äkta makar och menar att det troligtvis är  

 
…vettigare för fritidspedagogerna att överge tron på äktenskapets framtid. Att 

skiljas för barnens skull med gemensam vårdnad. Från sambo till särbo, så att säga. 

Genom att bli särbo kan det bli möjligt för fritidspedagoger och lärare att med en 

tydligare utgångspunkt i respektive yrkeskompetenser samarbeta för att värna om 

god pedagogisk kvalitet i såväl barnens skoltillvaro som deras fritidsförhållanden.  

       (Calander 1999, s. 208) 

Haglund (2004) angriper fenomenet med en lite mildare framtoning. I slutdiskussionen av 

hans avhandling finns det ingenting som säger att han tycker att integreringen mellan skola 

och fritidshem var fel. I likhet med Hansen (1999) och Calander (1999) anser han däremot att 

det är viktigt att bevara de särskilda traditioner och yrkeskunskaper som kopplas till det 

traditionella fritidspedagogyrket genom att ta med dem in i den nya utbildningen till 

fritidslärare. Han ser en risk i att dessa kompetenser och traditioner annars urholkas i och med 

att utbildningen slås samman med andra lärarutbildningar och därigenom får en tydligare 

anknytning till skolan.  

I avhandlingen konstaterar Haglund (2004) att det förekommer tre olika system för hur 

fritidslärare samverkar under skoltid. De tre systemen är det socialt inriktade systemet, det 

ämnesinriktade och arbetsdisciplinerande systemet och det traditionsintegrerande systemet. I 

de här olika systemen framträder sedan olika roller hos fritidslärarna vilka han benämner 

positioner. I det socialt inriktade systemet framträder en position som fostrare, vilket innebär 

att fritidslärare som intar den här positionen tar avstånd från samarbete med klasslärare 

grundat i en rädsla för att behöva göra avkall på fritidshemspedagogiken. Fritidslärarnas 

arbete i det ämnesinriktade och arbetsdisciplinerande systemet formar två olika positioner, 

efterföljare och assistent. Efterföljaren agerar självständigt och anammar i det arbetet 

skolpedagogiken och försöker på så sätt efterlikna klassläraren, medan assistenten, vilket 

namnet antyder, assisterar klassläraren utifrån dennes planering av verksamheten. Assistenten 

agerar således endast tillsammans med klassläraren. Gemensamt för båda dessa positioner är 

att skolpedagogiken har företräde framför fritidshemspedagogiken. I det 

traditionsintegrerande systemet slutligen, framträder fritidsläraren som förnyare. Förnyaren 

ser det positiva med båda traditionerna (skolpedagogik och fritidshemspedagogik) och 

försöker genom integrering skapa en ny tradition där lika mycket hänsyn tas till elevernas 

sociala utveckling som till deras kunskapsutveckling.  

Haglund (2004) menar, på samma sätt som Calander (1999), att fritidslärare har ett 

utvecklingsuppdrag i vilket ingår att utveckla skolpraktiken så att den får inslag av 

fritidshemspedagogik. Att det traditionsintegrerande systemet är det som förespråkas syns 

bland annat i utredningen Växa i lärande (SOU 1997:21) där det framgår att det bästa från de 

båda traditionerna ska smältas samman. Han tror att detta system är möjligt att uppnå men att 

det kan bli svårt med tanke på förändringarna i lärarutbildningen. Svårigheten består i att 
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bevara särdragen i den fritidshemspedagogiska traditionen när utbildningen mer och mer 

närmar sig skolans tradition. Det socialt inriktade systemet tror han till slut kommer att 

försvinna helt av den anledningen. Det ämnesinriktade och arbetsdisciplinerande systemet är 

det som han menar dominerar i samverkan och han tror också att det kommer att fortsätta så 

framöver.  
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TEORETISK RAM 
Nedan följer en kortfattad redogörelse för fenomenologi som filosofisk teori och en förklaring 

till varför denna teori är lämplig att ha som övergripande teoretiskt perspektiv i denna studie. I 

metodkapitlet finns det sedan anledning att återkomma till fenomenologin eftersom den även 

är en forskningsmetod och på så sätt också bidrar med verktyg för datainsamling och metoder 

för analys av det insamlade materialet. 

Fenomenologi  

Fenomenologi som teori har sitt ursprung i Edmund Husserls (1859-1938) filosofi om det rena 

medvetandet (Bachelor & Joshi 1993). Teorin användes ursprungligen inom psykologin men 

spreds senare även till andra samhällsvetenskapliga discipliner. Fenomenologen intresserar 

sig för att studera ett specifikt fenomen och hur individen upplever detta fenomen. Det är 

sålunda en förstahandsupplevelse som är av intresse för forskaren och målet är att kunna 

definiera fenomenet genom att finna de väsentliga beståndsdelar som utgör kärnan av 

fenomenet. Dessa beståndsdelar kan inte bortses från utan att fenomenet förlorar sin betydelse 

för individen (Bachelor & Joshi 1993). Det finns flera olika inriktningar inom fenomenologin 

varav den klassiska fenomenologin är en. Inom denna gren av fenomenologin utgörs ramen av 

medvetandets intentionalitet och sökandet efter fenomenets essens, det vill säga det mest 

oföränderliga i fenomenet (Szklarski 2015).     

 

Medvetandet är grunden i den fenomenologiska teorin. Medvetandet är intentionalt, det vill 

säga det riktar sig mot ett specifikt objekt (fenomen), och genom samspelet mellan objektet 

och individen, subjektet, skapas mening. När forskaren studerar detta samspel får hen kunskap 

om verkligheten (Szklarski 2015). Klasslärarna riktar således medvetandet mot fenomenet 

samverkan mellan skola och fritidshem. Fenomenet finns inte i sig självt utan uppstår först i 

samspel med subjektet. Genom att studera klasslärarnas upplevelser av fenomenet kan vi få en 

verklighetsbild av fenomenet såsom det upplevs av dem som deltar i studien.  

 

Ett annat begrepp som är grundläggande är essensen. Med det menas den innersta kärnan av 

fenomenet som måste finnas i oförändrad form för att fenomenet ska kunna bestå. Förändras 

eller försvinner essensen förändras eller försvinner också fenomenet. I vetenskapliga 

sammanhang används begreppet struktur på motsvarande sätt som essens. Forskaren är 

intresserad av att finna strukturen för ett fenomen, antingen på individuell nivå eller generell 

nivå. För att kunna göra det använder sig forskaren av fria imaginära variationer. Hen 

”varierar fenomenets olika särdrag för att nå fram till det som inte kan varieras utan att 

fenomenet förändras” (Robinson & Englander 2007, s. 58). Avsikten med den aktuella studien 

är att finna strukturen för fenomenet samverkan mellan skola och fritidshem på ett generellt 

plan. Vi är inte intresserade av att dra slutsatser om klasslärares upplevelser av fenomenet i 

största allmänhet utan vill, utifrån de utsagor vi tar del av, undersöka vad som är fenomenets 

kärna, det vill säga vad som är gemensamt i upplevelsen hos dem som intervjuats.  

 

Essensen kommer forskaren fram till genom eidetisk reduktion som är en form av 

avgränsning. Genom reduktion kommer forskaren fram till vad som är kärnan, det 

oföränderliga, hos fenomenet. Det mest väsentliga i reduktionen är förutsättningslöshet. Den 

aktualiseras på två sätt, dels genom epoché, dels genom horisontalisering. Epoché, även kallat 

parentessättning, innebär att forskaren under datainsamlings- och analysprocessen sätter 

parentes om, det vill säga bortser från, till exempel teorier och förförståelser. 

Horisontalisering betyder att forskaren inte a priori, på förhand, får värdera innehållet i 

upplevelsen på så sätt att hen gör en bedömning om vad som är betydelsefullt eller inte 
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(Szklarski 2015). De kunskaper om samverkan mellan skola och fritidshem som redan finns 

får vi försöka bortse från i så stor utsträckning som möjligt och istället fokusera på att inhämta 

ny kunskap om de intervjuades personliga upplevelser av sådan samverkan.  

 

I föreliggande studie är syftet att undersöka några individers upplevelser av ett specifikt 

fenomen, närmare bestämt klasslärares upplevelser och erfarenheter av samverkan mellan 

skola och fritidshem. Fenomenologin är således lämplig att stödja studien på, både ur ett 

teoretiskt och metodologiskt perspektiv. Utöver syftet finns dessutom ett mål som sträcker sig 

bortom syftet, och det är att studien ska kunna bidra med kunskaper till personal på 

fritidshemmet för att underlätta för dem i samverkan med skolan. Det är därför relevant att 

fokusera på individernas upplevelser och erfarenheter av fenomenet samverkan eftersom det 

är individerna som är med och skapar fenomenet.  
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METOD 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av kvalitativa studier och den fenomenologiska 

metodologin. Därefter följer ett avsnitt om intervju som verktyg i en kvalitativ studie. I 

efterföljande avsnitt redogörs sedan för urval, genomförande och analys. Slutligen följer två 

avsnitt om reliabilitet och validitet respektive etik. 

Kvalitativ studie och fenomenologisk metodologi 

Syftet med studien är att undersöka klasslärares erfarenheter och upplevelser av samverkan 

mellan skola och fritidshem. Syftet är det som är avgörande för om en undersökning ska 

genomföras med kvantitativ eller kvalitativ metod (Trost 2010). När syftet är att få en djupare 

förståelse för hur några individer upplever ett visst fenomen och utifrån deras berättelser 

beskriva och kategorisera hur fenomenet kan förstås, ligger det närmast till hands att i 

undersökningen luta sig mot kvalitativ metod. Verbalisering och beskrivning är viktiga 

beståndsdelar i en kvalitativ undersökning och bidrar till djup och detaljrikedom (Bachelor & 

Joshi 1993).  

 

I en studie som syftar till att undersöka några individers erfarenheter och upplevelser av ett 

visst fenomen är det också lämpligt att arbeta utifrån den fenomenologiska 

forskningsansatsen. I den fenomenologiska forskningsmetodiken är förståelse ett viktigt 

begrepp (Bachelor & Joshi 1993). Szklarski menar att innebörden av förståelse är att 

”fenomenologiska forskare är intresserade av betydelser som objekten har för individer och 

inte av objekten i sig” (Szklarski 2015, ss. 134-135). Bachelor och Joshi (1993) utvecklar 

detta vidare och kopplar det till det holistiska synsättet. De menar att intresset ligger i 

helheten. Forskaren begränsar inte undersökningen genom att titta på några särskilda aspekter 

av fenomenet utan är intresserad av att skapa en helhetsbild av fenomenet. Det är således 

intressant att sätta in fenomenet i en kontext eftersom fenomenologen menar att det är i ett 

specifikt sammanhang som fenomenet blir till.  

Ytterligare kännetecken för den fenomenologiska forskningsmetoden är att den är 

induktiv, den grundar sig således på empiri och inte på teori. Detta beskrevs tidigare i 

teoriavsnittet där det betonades att forskaren måste lägga teorier, modeller och hypoteser åt 

sidan under forskningsprocessen (Szklarski 2015). Forskare med ett induktivt förhållningssätt 

har som syfte att hitta mönster bland fallen de studerar och att kategorisera dessa mönster för 

att på så sätt skapa en förståelse för det studerade fenomenet. Istället för att utgå från en teori 

skulle det kunna utryckas som att forskaren skapar en egen teori. Det är däremot inte möjligt 

att dra generella slutsatser utifrån materialet eftersom det vanligtvis rör sig om för få fall för 

att kunna generalisera samt att materialet ofta uppvisar variation (Kvale & Brinkmann 2014).  

Slutligen kännetecknas metoden av ett tredje huvuddrag vilket är att det är en 

naturalistisk undersökning. Kortfattat kan sägas att det innebär att undersökningen ska göras i 

så naturlig form som möjligt, både vad gäller undersökningsmiljö och -metod, utan påverkan 

utifrån (Bachelor & Joshi 1993).  

Datainsamling 

Det har tidigare i uppsatsen redogjorts för att grunden inom fenomenologi är förståelse för 

individers upplevelser av ett fenomen genom verbalisering och beskrivning. Datainsamling 

sker således genom inhämtande av individens berättelse med individens egna ord, antingen 

skriftligen eller muntligen. Det är viktigt att berättelsen är så detaljerad som möjligt och 

innehåller allt från själva upplevelsen till beskrivningar av känslor och interaktioner (Bachelor 

& Joshi 1993). Den faktiska datainsamlingen i en fenomenologisk studie sker vanligtvis 

genom antingen självrapporter (skriftligen), intervjuer (muntligen) eller genom en 
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kombination av dessa (Szklarski 2015). I den aktuella undersökningen stod valet mellan 

självrapport och intervju. Vi valde att använda oss av intervju som datainsamlingsverktyg 

utifrån antagandet att det skulle ge oss ett rikare och mer detaljerat material att analysera än 

om materialet bestod av självrapporter. I en intervju finns det möjlighet att ställa följdfrågor 

om svaret anses otillräckligt (Davidsson 2012). 

 

Generellt gäller att kvalitativa intervjuer har som mål att undersöka och få reda på så mycket 

som möjligt om hur enskilda individer upplever ett visst fenomen. Eftersom det är individens 

upplevelse som är av intresse är det av största vikt att intervjuaren i möjligaste mån lämnar sin 

förförståelse därhän och fokuserar på att inte styra intervjun genom att ställa ledande frågor. 

Det ska finnas ett tema för intervjun och frågorna som ställs ska vara kopplade till det aktuella 

temat. Frågorna ska emellertid vara öppna till karaktären och lämna utrymme för informanten 

att beskriva fenomenet utifrån sin egen upplevelse. Intervjuaren utgår således från en 

intervjuguide. I en kvalitativ studie är det däremot inte nödvändigt att frågorna ställs i en viss 

ordning eller ens att samtliga frågor ställs. Vilka frågor, och framför allt följdfrågor, som 

ställs är beroende av vad som framkommer under intervjun (Kihlström 2012). 

 Intervjuerna som genomfördes i den aktuella undersökningen var semistrukturerade, 

det vill säga halvstrukturerade, och målet var att intervjun i viss mån skulle upplevas som ett 

vardagssamtal. Flera av frågorna som ställdes var följdfrågor som konstruerades utifrån 

informantens berättelse. Det viktigaste i en semistrukturerad intervju är att intervjuaren är 

noga med att hålla sig till det tema, fenomen, som ska undersökas och att frågorna som ställs 

syftar till att få en detaljerad beskrivning av informantens upplevelse av fenomenet (Kvale & 

Brinkmann 2014). Samtliga frågor i intervjuguiden (bilaga 2) handlade således om fenomenet 

samverkan mellan skola och fritidshem och var utformade för att få en så djup och bred 

förståelse som möjligt av informanternas upplevelser och erfarenheter.  

Urval 

I kvalitativa studier finns inget krav på antal informanter eller att urvalet måste vara 

representativt eftersom forskaren inte strävar efter att kunna generalisera resultatet. 

Utgångspunkten är att få ett så varierat urval som möjligt men samtidigt bör variationen hållas 

inom vissa gränser. Det är önskvärt att inte allt för många individer ”sticker ut” från mängden. 

Optimalt är ett urval som är varierat inom vissa gränser och därför är ett strategiskt urval att 

föredra. Bekvämlighetsurval är en variant av strategiskt urval och med det menas att personer 

som råkar befinna sig i närheten väljs ut. Urvalet utökas i takt med att lämpliga personer hittas 

och avslutas när antalet personer som ska ingå i undersökningen är tillräckligt (Trost 2010). 

 

Vårt urval grundade sig på ett bekvämlighetsperspektiv eftersom vi handplockade sex 

klasslärare från lika många skolor. Sammanlagt intervjuades alltså sex klasslärare. 

Bekvämlighetsperspektivet ligger i att urvalet gjordes på skolor som var kända av oss sedan 

innan. Det fanns även en tanke med att välja klasslärare från olika skolor. Vi har nämligen en 

hypotes om att man formas av det sammanhang man ingår i och risken finns, om intervjuer 

görs med klasslärare från samma skola, att svaren liknar varandra. Vårt mål har visserligen 

varit att upptäcka mönster i fenomenet men vår önskan har också varit att kunna göra det 

utifrån ett så brett material som möjligt. Vi valde därför intervjupersoner från olika skolor i 

två olika kommuner. Nedan följer en kort presentation av de informanter som deltog i studien. 

 

Skolorna är belägna i två mindre kommuner i sydvästra Sverige. I den ena kommunen är 

organisationen för samverkan mer strukturerad och bygger på att fritidslärarna arbetar med 

PA/FRIS (Praktiskt Arbete/FRitidspedagogik I Skolan, förf. anm.). I den kommunen arbetar 

Doris, Emma och Frida. Doris är för närvarande klasslärare i årskurs 2 och har arbetat som 
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behörig klasslärare i åtta år. Innan dess arbetade hon fyra år som obehörig lärare. Även Emma 

är klasslärare i årskurs 2 och hon har 18 år som yrkesverksam i bagaget. Frida har en annan 

bakgrund. Hon är fritidspedagog i grunden och arbetade som det i cirka 15 år. Efter det 

omskolade hon sig till klasslärare och har nu arbetat som det i 15 år, för tillfället i årskurs 1 

och till viss del i årskurs 4. I den andra kommunen finns det ingen lika uttalad struktur för 

samverkan mellan skola och fritidshem. I den kommunen arbetar Alva, Britt och Cecilia. Alva 

är den som har arbetat längst som klasslärare. Hon har arbetat i 22 år. Detta läsår arbetar hon i 

en kombinerad årskurs 3 och 4. Britt har arbetat 10 år som klasslärare men både före och efter 

utbildningen har hon också arbetat på förskola och fritidshem. Hon har för närvarande ansvar 

för en klass i årskurs 1. Slutligen intervjuade vi Cecilia som också arbetar i årskurs 1. Hon 

avslutade sin utbildning för 11 år sedan och har arbetat som klasslärare sedan dess. Urvalet 

bestod uteslutande av kvinnor och det beror på att det enbart är kvinnor som arbetar som 

klasslärare i de aktuella årskurserna och skolorna. 

Genomförande 

Vägen fram till vår studie var lång och krokig och syftet förändrades flera gånger. När vi väl 

arbetat fram ett syfte som kändes relevant startade processen med att söka och läsa in sig på 

den litteratur och den forskning som finns inom det valda området. Arbetet pågick under 

några veckor. Parallellt med det arbetet inleddes också utformningen av intervjufrågorna. 

Studien vilar på en fenomenologisk forskningsansats och har således som syfte att undersöka 

några individers upplevelser av ett särskilt fenomen. Frågorna utformades därför på ett öppet 

sätt och med möjlighet att fördjupa informationen med hjälp av följdfrågor.  

De tilltänkta intervjupersonerna kontaktades av oss, tre var, genom sms, e-post eller 

personligen och tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i studien. Vid positivt svar 

bokades tid för intervju in. De fick vid intervjutillfället inledningsvis information, både 

skriftlig (bilaga 1) och muntlig sådan, gällande studien. De informerades om syftet med 

studien och de forskningsetiska principerna för att de skulle känna sig trygga med vår 

hantering av uppgifter och sitt deltagande i studien. Intervjuerna tog mellan tjugo och fyrtio 

minuter var och de genomfördes enskilt. Vi genomförde således tre intervjuer var. 

Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades i direkt anslutning till genomförandet. Trost 

(2010) menar att det är möjligt att genomföra intervjuer utan att ljudinspela och istället föra 

anteckningar under intervjun. Emellertid gjordes bedömningen att ljudinspelning skulle 

underlätta för oss att koncentrera oss på intervjupersonens berättelse för att på så sätt vid 

behov kunna ställa följdfrågor. Nästa val var huruvida materialet skulle transkriberas eller 

inte. Trost (2010) menar att utgångspunkten vid transkribering ska vara försiktighet. Det finns 

en risk med att helt och hållet förlita sig på de utskrivna intervjuerna. Vid utskrift går man 

som forskare till exempel miste om känslor, betoningar och det som sägs mellan raderna. Vi 

valde att transkribera intervjuerna och gick därför vid analysen ibland tillbaka till 

ljudinspelningarna eller helt enkelt till minnet hos den som intervjuat för att få en helhetsbild 

och en bättre förståelse av det som sagts. Intervjuerna och transkriberingen gjordes enskilt 

medan analysen till största delen gjordes av oss tillsammans.  

 

Som vi redogjorde för i teorikapitlet är det viktigt att, vid en fenomenologisk studie, sätta 

parentes om sin egen förförståelse. Detta är viktigt att förhålla sig till under hela 

forskningsprocessen. I ett inledande skede innebar det för oss att formulera intervjufrågor som 

var öppna och täckte in ett så brett område som möjligt av fenomenet. Vår ambition var 

således att inte från början avgränsa fenomenet utan låta informanterna stå för den 

avgränsningen. Den ambitionen genomsyrade även intervjusituationerna. Vi förhöll oss öppna 

för och intresserade av den information informanterna lämnade. I detta skede var det således 

också aktuellt för oss att förhålla oss till horisontalisering, det vill säga att inte på förhand 
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bestämma vad i materialet som är betydelsefullt. Det bestämdes istället under analysskedet 

där syftet var att finna teman och gemensamma mönster. Följden blev att i det skedet sållades 

sådant material bort som inte ansågs utgöra essensen av fenomenet. Det var dock först under 

analysen, när en jämförelse mellan de olika utsagorna gjordes, som detta var möjligt.  

Analys 

I fenomenologiska studier kan forskaren använda sig av olika analysmodeller beroende på 

mängden material som ska analyseras. I en undersökning som omfattar en mindre mängd 

utsagor är det lämpligt att utgå från Giorgis analysmodell (Szklarski 2015). Modellen bygger 

på meningskoncentrering och går ut på att hitta naturliga meningsenheter som sedan sätts 

samman och på så sätt bildar teman. Forskaren reducerar således den transkriberade intervjun 

så den kvarvarande texten enbart består av de naturliga meningsenheterna och de teman dessa 

bildar. De teman forskaren funnit kan sedan analyseras och tolkas i förhållande till 

exempelvis teorier. Det går således att applicera ett visst mått av tolkning på en 

fenomenologisk studie men tolkningen får göras först under analysskedet. Detta bidrar i sin 

tur till att den beskrivning av fenomenet som informanten lämnat expanderar genom att 

forskaren till den ursprungliga beskrivningen fogar sin tolkning av hur informanten upplever 

fenomenet utifrån kontext och teorier (Kvale & Brinkmann 2014).   

 

I Giorgis analysmodell genomförs analysen i flera steg. I det första steget läses de 

transkriberade intervjuerna igenom i sin helhet minst en gång, men gärna fler, för att skapa en 

helhetsuppfattning kring varje enskild informants upplevelse av fenomenet. I nästa steg bryts 

varje enskild text ner i mindre delar och forskaren söker finna de naturliga meningsenheterna 

såsom de uttrycks av informanten. Det kan vara enstaka ord eller hela uttryck som markeras 

eller noteras. Därefter grupperar forskaren de naturliga meningsenheterna till teman och 

eliminerar de delar av utsagan som inte är relevanta för syftet. I nästa steg sätts 

meningsenheterna och temana i förhållande till studiens syfte och informantens språk ersätts 

med ett mer vetenskapligt språk. Slutligen, i det sista steget, utmynnar analysen i en deskriptiv 

utsaga som redogör för informantens upplevelse av det undersökta fenomenet (Kvale & 

Brinkmann 2014).  

 

I analysen följdes analysmodellens samtliga steg men vi gjorde det delvis på vårt eget sätt. 

Analysen inleddes med en genomläsning av samtliga intervjutranskriptioner för att få en 

helhetsbild. Sedan fortsatte analysen genom en kombination av steg två och tre. Under de här 

stegen användes överstrykningspennor och i texterna markerades de olika meningsenheterna. 

Eftersom vi vid den föregående genomläsningen redan fått en idé om vilka teman som 

förekom i texterna användes en färg för varje tema och i texten markerades de avsnitt som föll 

in under respektive tema. De teman som från början framträdde i utsagorna var varierat 

arbetssätt, praktiskt arbete, gemensamma teman, helhetssyn, gemensamma mål, organisation, 

rektors ansvar, lokaler, planering, tid, kommunikation, yrkesroll, kompetens och resurs. Efter 

dessa steg sammanfördes teman och ett urval gjordes utifrån kriteriet att de skulle förhålla sig 

till studiens syfte. De teman som uppfyller detta kriterium och som får anses vara centrala är 

varierat arbetssätt, helhetssyn, organisation, planering, kommunikation och yrkesroll. 

Slutligen sammanfördes alla avsnitt tillhörande samma tema så att det skapades nya utsagor 

på ett generellt plan, inte utifrån individen. 

 

Vi har valt att redovisa strukturen i resultatet på ett generellt plan på så sätt att 

utgångspunkten är de teman som framkommit i utsagorna. Teman som är gemensamma för 

samtliga informanter men som på ett individuellt plan kan ha lite olika innebörd. Eftersom vi 

använder oss av citat och namn (fiktiva) och således redovisar individens erfarenhet och 
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upplevelse finns det ändå ett visst mått av individualitet i resultatet. Vår ambition har 

emellertid varit att upptäcka mönster i hur fenomenet erfars och upplevs av klasslärare. 

Intresset har därför riktats mot det som är den gemensamma strukturen i informanternas 

utsagor snarare än det som är den individuella strukturen. Resultatet presenteras utifrån 

studiens tre frågeställningar och rubrikerna i resultatkapitlet är således innehåll i samverkan, 

förutsättningar för samverkan och fritidslärarens roll i samverkan under skoltid. I 

diskussionskapitlet redogörs sedan för den expanderade text som skapats när resultatet tolkats 

i förhållande till sammanhang och tidigare forskning. Syftet med diskussionskapitlet är att 

besvara studiens frågeställningar och därför speglar även rubrikerna i resultatdiskussionen de 

tre frågeställningarna. 

Tillförlitlighet och giltighet 

När kvantitativa undersökningar genomförs aktualiseras två viktiga begrepp, reliabilitet och 

validitet. Innebörden av dessa begrepp aktualiseras även i kvalitativa undersökningar. Med 

reliabilitet menas tillförlitlighet, det vill säga att studien ska vara trovärdig. Enligt Trost 

(2010) utgår reliabilitet från kvantitativa studier och för att uppnå hög reliabilitet ska studien 

präglas av hög grad av standardisering. En kvalitativ studie däremot, ska vara allt annat än 

standardiserad. I en sådan studie är det snarare variationer och förändringar som är det 

intressanta. Trost menar därför att det kan bli missvisande att tala i termer av reliabilitet i en 

kvalitativ studie. Han menar däremot inte att trovärdigheten är mindre viktig, bara att den kan 

vara svårare att uppnå. För att ändå försöka uppnå trovärdighet är det viktigt att som forskare 

noga tänka igenom hur frågorna formuleras och ställs. Påståendefrågor, ledande frågor och 

avsaknad av följdfrågor är till exempel faktorer som minskar trovärdigheten. Vidare är det 

viktigt att vara medveten om den förförståelse som finns inför fenomenet. I en 

intervjusituation är det inte realistiskt, och kanske inte heller önskvärt, att tro att total 

objektivitet kan föreligga men det bör alltid finnas en strävan mot att inta ett så öppet 

förhållningssätt som möjligt som forskare (Trost 2010).  

  

Validitet handlar om giltighet, det vill säga att fokus läggs på det som ska undersökas. Är 

forskaren, som i det här fallet, intresserad av att utifrån en fenomenologisk metodansats 

undersöka klasslärares upplevelser av samverkan är det just klasslärarnas upplevelser som ska 

efterfrågas, inte hur samverkan fungerar i största allmänhet (Trost 2010). Thornberg och Fejes 

(2015) väljer att ersätta begreppet validitet med kvalitet. Med kvalitet menar de att en 

kvalitativ studie ska vara noggrann, systematisk och väl genomförd. Det ställer i sin tur krav 

på en balans mellan nytänkande och kritiskt förhållningssätt likväl som ett tydligt formulerat 

och väl förankrat resultat. En kvalitativ studie ställer höga krav på forskaren som måste ha 

tålamod och agera detektiv samtidigt som hen bör vara känslig för nyanser och väl medveten 

om sina egna värderingar och sin förförståelse. Forskaren bör även vara bra på att 

kommunicera, både med informanterna men också med de som ska ta del av det slutliga 

resultatet (Merriam 1998 se Thornberg & Fejes 2015). Validitet är således något som ska 

genomsyra hela forskningsprocessen, inte enbart slutprodukten (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

I den aktuella studien har vi försökt uppnå hög tillförlitlighet bland annat genom att låta 

handledaren vara delaktig i processen och genom att hen fått möjlighet att granska 

resultatredovisningen och vår resultatdiskussion. I fenomenologiska studier är det särskilt 

viktigt att forskaren i analysprocessen lyckas avgränsa fenomenets essens och att hen i 

resultatredovisningen på ett tydligt sätt kan kommunicera detta. Ett sätt att göra detta är att 

använda en kompetent medbedömare (Szklarski 2015). Vi har också ljudinspelat intervjuerna, 

vilket Kihlström (2012) menar är ett sätt att öka tillförlitligheten. Genom att göra det 

minimeras risken att viktig information inte kommer med och det ökar också möjligheten att 
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gå tillbaka till materialet för att försäkra sig om att man som forskare förstått svaret korrekt. 

Hög giltighet har eftersträvats bland annat genom att kontinuerligt diskutera vår förförståelse 

med varandra för att i möjligaste mån försöka bortse från den i undersökningsprocessen. Vi 

har också strävat efter att formulera intervjufrågor och genomföra intervjuerna på ett sådant 

sätt som bidrar till att undersökningen verkligen behandlar det som är syftet med studien. Det 

faktum att studien genomförts av två personer har också bidragit till att öka studiens 

tillförlitlighet. Det hade varit ännu bättre om intervjuerna hade genomförts tillsammans men 

bedömningen är att tillförlitligheten ändå har ökat i och med att vi har genomfört alla 

förberedelser inför intervjuerna samt hela analysprocessen tillsammans.    

Etik 

Forskning i olika former och inom olika områden är både angelägen och nödvändig för att 

individen och samhället ska kunna utvecklas. Det är emellertid viktigt att som forskare hitta 

en balans mellan behovet av forskningen kontra skyddet för individen. I 

forskningssammanhang brukar därför två olika aspekter av etik diskuteras, forskaretik och 

forskningsetik. Forskaretik handlar om forskaren och dennes ansvar gentemot forskningen 

och samhället medan forskningsetik rör förhållandet till de som medverkar i forskningen 

(Hermerén 2011). Forskaretik har viss koppling till resonemang om validitet och reliabilitet. 

Hermerén (2011) beskriver kvalitet i forskning som att studiens syfte ska vara tydligt och 

kunna besvaras. Det är också viktigt att välja rätt metod för att kunna få frågorna besvarade. 

För att få en god kvalitet i studien är det viktigt att helheten är klar och tydlig, men också att 

uppsatsen präglas av ordning och struktur.  

 

Forskningsetik handlar som sagt om att skydda de som medverkar i en studie. Det är 

huvudsakligen fyra principer forskaren behöver ta hänsyn till. Dessa fyra principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att medverkande i studien har rätt att få information om studien 

och dess syfte. Deltagandet är helt och hållet frivilligt varvid det krävs att samtliga deltagare 

lämnar samtycke. Deltagare ska också kunna känna sig trygga med att deras uppgifter inte 

hamnar i orätta händer och att de uppgifter som samlas in i samband med studien används 

enbart för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

 Informanterna fick inför intervjuerna information om studiens syfte och om 

innebörden av de forskningsetiska principerna. De försäkrades således om att deltagandet i 

möjligaste mån skulle hanteras konfidentiellt och att de uppgifter de lämnade skulle komma 

att användas enbart för studiens syfte och inte i något annat sammanhang. Innan intervjuerna 

genomfördes inhämtades informanternas muntliga samtycke till deltagandet och till att 

intervjuerna ljudinspelades.   
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RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. Kapitlet är indelat i tre 

avsnitt vilka bygger på de frågeställningar som är grunden för denna studie. 

Frågeställningarna berör innehållet i respektive förutsättningarna för samverkan samt 

upplevelsen av fritidslärarens roll i samverkan under skoltid. Avsnitten är sedan indelade 

utifrån de teman som framkommit vid analysen av intervjuerna. Dessa teman är mer eller 

mindre gemensamma för samtliga utsagor och utgör således ett försök att beskriva strukturen, 

på ett generellt plan, av fenomenet samverkan mellan skola och fritidshem såsom det upplevs 

av informanterna. Informanterna har i uppsatsen tilldelats fiktiva namn och i några fall har 

citaten justerats för att tillförsäkra deltagarna anonymitet. 

Innehåll i samverkan 

I det här kapitlet redogörs för innehållet i samverkan. Det som framträder särskilt tydligt i 

intervjuerna och som utgör ett av temana är varierat arbetssätt. Utöver det lyfts helhetssyn 

fram som en viktig beståndsdel i samverkan. Här nedan följer en beskrivning av 

informanternas uppfattningar om dessa teman.  

Varierat arbetssätt 

Samtliga informanter berättar att de på olika sätt arbetar med eller vill arbeta med teman 

tillsammans med fritidspedagogerna. Av utsagorna framgår att samtliga informanter har en 

positiv syn på temainriktat arbete i samverkan. Det finns även en positiv syn på hur varierat 

arbetssätt kan användas i samverkan mellan skolan och fritidshem och flera påpekar att det är 

värdefullt för eleverna. Britt, Alva och Doris berättar att de skulle vilja arbeta mer tematiskt 

med fritidspedagoger, men att det också krävs planering för att det ska kunna ske. Cecilia 

berättar att samverkan sker i samband med det ämne fritidspedagogen undervisar i och att hen 

kopplar ihop temat med det ämnet, i det här fallet bild. Doris berättar om erfarenheter från en 

annan skola på vilken hon har arbetat tidigare. Där samverkade de på ett annat sätt än de gör 

på den skolan hon arbetar på nu. Hon berättar att 

 
…då var lärarna mer involverade i det praktiska arbetet också så man jobbade lite 

mer tematiskt övergripande och det var framförallt i en etta jag såg det då, och det 

kanske man hade önskat lite mer. 

 

Flera menar att de arbetar tematiskt tillsammans med fritidspedagogerna, och att det ofta finns 

inslag av praktiskt arbete. Det handlar om att komplettera varandra och att se verksamheterna 

som en helhet genom varierade arbetssätt och gemensamma teman. Flera berättar även att de 

ser detta komplement som betydelsefullt för dem själva, eftersom en del av informanterna 

känner sig osäkra på den praktiska delen av lärandet eller känner att de inte räcker till. När 

fritidspedagogen tar större ansvar för det praktiska arbetet kan de istället fokusera på den 

teoretiska delen med eleverna. Till exempel berättar Frida: 

 
…ibland kan man hitta nåt som passar och stämmer med bokstaven men faktiskt så 

kopplar man ytterligare någon SO eller NO till den bokstaven då. Det kan vara 

något djur och så har dom något garn eller tyg eller papper eller vad det än är inne 

på PA (Praktiskt Arbete) och så läser vi om det här och skriver om det. Eller dom 

gjorde ufos, utomjordningar när vi jobbade med U och så fick vi in dom här och så 

skrev vi om dom figurerna här inne sen. Så att det går ju alltså på båda håll… 

 

Även Britt berättar att hon skulle vilja arbeta mer tematiskt och med det menar hon att 

fritidshemmet och skolan kan samverka genom ett gemensamt tema men att fritidshemmet 
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kan ta sig an temat på ett mer praktiskt sätt. Hon menar också att allt som fritidshemmet 

arbetar med som kan stärka skolan är bra. Här syftar hon inte bara på den verksamhet som 

bedrivs under skoltid, utan även sådant som fritidslärarna arbetar med under fritidshemstid. 

Det är även fler som lyfter upp det. Genom varierat arbetssätt kan eleverna ges möjlighet att 

utveckla andra förmågor som gynnar skolundervisningen. I utsagorna redogörs för, av ett par 

av informanterna, att eleverna genom varierat arbetssätt med praktiska inslag kan bli mer 

medvetna om och tydligare koppla aktiviteter till teoretiska kunskaper de tidigare fått i 

skolundervisningen. Frida menar även att en del barn har ett behov av att arbeta med händerna 

för att kunskaper ska fastna lättare och att fritidspedagogerna är de som kan ge eleverna den 

möjligheten. Både Frida och Emma berättar att de helst vill att eleverna ska få uppleva olika 

arbetssätt och att PA-passen (Praktiskt Arbete, lektioner där fritidslärare står för planering och 

genomförande, förf. anm. Se vidare förklaring under avsnittet ”organisation och rektors 

ansvar”) inte ska vara för likt skolundervisningen. Emma menar: 

 
Det får inte bli att man går från ett klassrum till ett annat och så ska man sitta och 

svara på frågor och fylla i papper, för det är inte rätt tycker jag inte, det kan vi göra 

här inne. 

 

Frida berättar att hon och den andra klassläraren har förklarat för fritidspedagogerna hur de 

vill att det ska vara på PA-passen: 

 
Sitt inte och liksom gör det skollikt utan dom behöver allt annat än skollikt. De ska 

vara under ordnade former men ändå träna på andra saker kanske då som gör att 

dom klarar det andra i skolan mycket bättre. 

 

Frida anser även att de saker eleverna kan träna på under PA, som till exempel ”vänta på din 

tur, följa regler och träna på turtagning”, är viktiga och kan vara till nytta senare i livet. 

Samtliga lyfter dessutom fram att det är viktigt att de tillsammans med fritidspedagogerna 

arbetar mot gemensamma mål och att de i det arbetet använder sina särskilda kompetenser för 

att komplettera varandra. Till exempel beskriver Alva: 

 
…att dela in klassen i två halvklasser och göra exakt likadana grejer som en har 

bestämt det tror inte jag är lyckat, utan att man försöker å göra det man är bra på 

men mot samma mål. 

 

Även Frida beskriver att ”alla skulle ha det så mycket bättre om vi verkligen hjälpte varandra 

så mycket som möjligt istället och verkligen se den här röda tråden”. 

 

Slutligen berättar en del informanter att om de har uppmärksammat att någon eller några 

elever behöver extra stöttning i skolundervisningen, till exempel i språk, kan de be 

fritidspedagogerna att ge extra stöttning åt de eleverna under samverkanstiden. Fördelen är att 

de kan ha undervisningen på ett annat sätt än den traditionella undervisningen som vanligtvis 

bedrivs i klassrummet. Trots att samtliga anser att det är bra med varierat arbetssätt, 

framkommer det att en del tycker att eleverna har svårt att anpassa sig till de olika 

arbetssätten. De menar att en del elever inte klarar av att gå från strukturerade miljöer till lite 

mer fria miljöer. 

Helhetssyn 

Helhetssyn är något som dyker upp i flera utsagor. Helhetssyn framträder ur två olika 

perspektiv. Det ena perspektivet är klasslärarnas och fritidspedagogernas, genom att de 

tillsammans skapar en helhetssyn kring eleverna. Det kan de göra eftersom de tillsammans ser 
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eleverna hela dagen och med olika ögon. Det andra perspektivet är elevernas, i och med att de 

får en helhetssyn på kunskap tack vare att de får den från två olika yrkeskategorier som 

förmedlar kunskapen på olika sätt, både teoretiskt och praktiskt.  

 

De flesta av informanterna menar att helhetssynen är en viktig faktor för samverkan. Genom 

att samverka, och inte minst kommunicera, med fritidspedagoger kan de få en helhetssyn på 

eleverna, särskilt de elever som vistas på fritidshemmet. De menar att fritidspedagogen ser 

dessa elever hela dagen, dels tidsmässigt, från morgon till eftermiddag, dels med lite andra 

ögon än vad de själva gör. Klassläraren däremot ser bara eleverna under skoltid och ”i helt 

andra sammanhang” än vad fritidspedagogen gör, som Cecilia uttrycker det. Flera av 

informanterna anser att grunden för att få en helhetssyn bygger på kommunikation. Frida 

lyfter att det sker en viktig kommunikation om det har hänt något på morgonen eller 

eftermiddagen dagen innan som fritidspedagogerna anser klasslärarna behöver veta och som 

skulle kunna påverka skoldagen. Likadant är det om det är något som har hänt under 

skoldagen som klasslärarna tycker fritidspedagogerna behöver veta. Cecilia förklarar: 

 
Vi ser olika saker i dom olika verksamheterna. Och det måste vi ju utnyttja, tycker 

vi liksom...det är ju en stor vinst å göra det. 

 

Något som också är värt att nämna i sammanhanget är utvecklingssamtal. Samtliga klasslärare 

menar att utvecklingssamtalen är klasslärarens ansvar och att det är sällan eller aldrig som 

fritidspedagogerna är närvarande vid dessa samtal. De beskriver emellertid att de för en dialog 

med fritidspedagogerna inför samtalen för att få deras syn på hur det fungerar för eleverna den 

tid som klassläraren inte har kontroll över. Klasslärarna får information om det är något som 

inte fungerar på fritidshemmet eller PA, och de kan på så sätt upptäcka om det är ett mönster 

som genomsyrar hela dagen. Det anser exempelvis Frida är viktigt för att få helhetssynen på 

eleverna. Det är också den, helhetssynen, som ska förmedlas till vårdnadshavarna vid 

utvecklingssamtalet.   

 

Britt tar också in helhetssynen i klassrummet och berättar att ”det är väldigt bra att va två å se 

barnen, se olika sidor eller ge varandra tips”. Hon menar att det därigenom är lättare att få en 

helhet om de är två i klassrummet och att det är svårare att hinna se alla elever om hon är 

ensam. 

 

Det andra perspektivet av helhetssyn, att eleverna får en ökad chans till helhetsupplevelse i 

undervisningen, underlättas av att klasslärare och fritidspedagog kompletterar varandra i 

undervisningen och att detta också uppmärksammas av respektive yrkeskategori. Till exempel 

menar Frida: 

 
Men positivt är ju då om man kan komplettera varandra så och hitta små bitar som 

där vi jobbar åt samma håll, fast vi gör det på olika sätt… På något sätt leder det 

framåt för eleverna både i skolan, på PA och fritids då. 

 

Cecilia och Frida, men också Emma, berättar att eleverna får en helhet i undervisningen när 

fritidspedagogerna och klasslärarna samverkar med teman eller att de kompletterar varandra 

på så sätt att eleverna i skolan får teoretisk kunskap och att fritidspedagogerna på till exempel 

PA/FRIS kopplar ihop det med något praktiskt eller använder sig av något annat arbetssätt än 

vad klassläraren gör. Detta har vi redogjort för mer ingående i avsnittet om varierat arbetssätt 

och går därför inte in på det här.  
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Förutsättningar för samverkan 

I föregående kapitel redovisades de teman som framkommit i studien som utgör innehållet i 

samverkan. De teman som framträder vid en analys av intervjuerna och som kan kopplas till 

frågeställningen om förutsättningar för samverkan är organisation, planering och 

kommunikation. Det är ibland svårt att skilja de olika temana åt eftersom de tangerar varandra 

men det finns ändå en poäng i att separera dem och lyfta fram dem var för sig. Det är dessa tre 

teman som samtliga informanter betonar som viktiga för att samverkan ska fungera. 

Organisation och rektors ansvar 

Resultatet visar att samverkan ser lite olika ut på de olika skolorna och att den även skiljer sig 

åt inom en och samma skola. Tre av informanterna, Doris, Emma och Frida, som alla arbetar i 

samma kommun, redogör för en samverkan som till stor del utgörs av PA-pass där PA står för 

praktiskt arbete, numera kallat FRIS. Tanken med PA-pass är att de ska komplettera 

skolundervisningen och bidra med ett praktiskt perspektiv på lärande. Det är fritidspedagogen 

som självständigt ansvarar för dessa lektioner vid ett eller flera tillfällen i veckan. I den andra 

kommunen finns det inte någon lika uttalad form för samverkan utan där gör varje arbetslag 

upp om hur den egna samverkan ska se ut. Cecilia nämner att hon tidigare arbetat med en 

fritidspedagog som hade egna PA-pass där det stod denne fritt att lägga upp verksamheten 

utifrån ett tema som var gemensamt med skolan. Britt däremot redogör för en form av 

samverkan som utgår helt och hållet från skolans behov. Klassläraren sköter all planering och 

fritidspedagogen kommer in i klassrummet och stöttar upp i den traditionella 

skolundervisningen. För att uttrycka det med Cecilias ord, ”det är väldigt olika hur det ser ut”.  

 

Flera informanter, från båda kommunerna, ger uttryck för att utformningen av samverkan är 

beroende av de individer som de har att samverka med. Alva uttrycker det särskilt tydligt, 

”Men det handlar bara om personen, det är inte funktionen fritidspedagog…”. Från 

klasslärarnas sida upplevs detta periodvis som frustrerande, att samverkan ser så olika ut 

beroende på vem de samverkar med. Följande citat av Cecilia exemplifierar denna frustration: 

 
…för att en del fritidspedagoger som jag har jobbat med tycker bara att det är 

jättekul å komma in i klassen…och en del tycker, säger blankt nej. Det ingår inte i 

min, i min yrkesroll […] då får man ju försöka å diskutera å deala å hitta nån annan 

väg då.  

 

Cecilia har en egen teori kring varför det ser så olika ut. Hon tror att det till viss del kan bero 

på en osäkerhet hos vissa fritidspedagoger, att de känner sig obekväma med att ge sig in i den 

traditionella undervisningsvärlden. För det är det perspektivet samtliga informanter utgår från, 

att skolan kommer först och att det är skolans behov som styr samverkan. Det uttrycks på lite 

olika sätt av de olika informanterna. Till exempel förklarar Cecilia att ”nu är du inne i min 

verksamhet och jag behöver detta för jag ser behovet” medan Emma berättar att ”vi har ju vår 

läroplan som mål som vi hela tiden måste sträva efter, jobba med här”. Allra tydligast uttrycks 

det av Britt som menar: 

 
 Ni har ju i alla fall inte nån undervisning. Ni ska ju bara ha fritids eller så. 

 

Trots viss frustration och lite blandade upplevelser av fenomenet lämnar ändå informanterna 

redogörelser som tyder på en positiv upplevelse av samverkan. Det är ingen allmän 

uppfattning bland informanterna att fritidshemspedagogiken inte skulle vara viktig. De ser 

samtliga en vinst i att eleverna får ta del av ”båda världar…hela veckan” som Cecilia 

uttrycker det och flera av dem är också inne på att det är positivt att fritidspedagogen, som har 
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ett lite annat sätt att se på individen och lärande, är med och ser eleven under hela dagen. De 

ger alla exempel på hur de på olika sätt i den dagliga verksamheten samverkar med 

fritidspedagoger och beskriver att detta är gynnsamt, både för dem själva och för eleverna.  

 

Till organisation hör också den fysiska miljön. Det är ett område som, av utsagorna att döma, 

beskrivs som relevant för hur samverkan ska fungera. Informanterna i kommunen som arbetar 

med PA, eller FRIS, beskriver en miljö där de olika verksamheterna har skilda lokaler. Där 

arbetar klasslärarna och fritidspedagogerna mer eller mindre åtskilda, i alla fall under PA-

passen. Doris, som arbetar i den kommunen, önskar att de lokalmässigt hade befunnit sig lite 

närmare varandra så att de skulle kunna ”samverka lite mer, ha lite mer gemensamma 

aktiviteter”. I den andra kommunen ser det lite annorlunda ut. Där delar skola och fritidshem 

lokaler i större utsträckning, vilket kan vara både på gott och ont. Alva menar att behovet 

måste få styra. Den som har behov av störst utrymme får använda sig av klassrummet medan 

den andra får gå till ett mindre rum eller rent utav gå ut. Cecilia ser en poäng i att de delar 

lokaler. Det ger klasslärarna en möjlighet att använda sig av fritidshemmets lekmaterial även 

under skoltid. Däremot upplever hon att det ibland kan vara frustrerande att alltid behöva 

plocka undan material efter sig eftersom fritidshemmet ska använda lokalerna under morgon 

och eftermiddag. Dessutom, menar hon, saknas det oftast rum utanför klassrummet som är 

”avskalade” för de elever som behöver arbeta i lugn och ro utan för många intryck utifrån.  

 

Flera av informanterna tar också upp rektors ansvar för att samverkan ska kunna fungera, 

medan några inte nämner rektor alls. De som tar upp rektors ansvar ger en samstämmig bild 

av att hen inte tar det ansvar som de anser att hen borde göra och de efterlyser tydliga och 

gemensamma instruktioner för hur samverkan ska gå till. Britt beskriver det på följande sätt: 

 
…sen är det väl bra med om man har en rektor som kan styra det hela lite. Som har 

mål för verksamheten å som får alla med. Det är väldigt viktigt att alla, att man får 

med sig folk liksom. 

 

De ger en bild av rektor som någon som visserligen inte uttryckligen säger att det är oviktigt 

med samverkan men som genom sitt agerande ändå inte visar på vikten av densamma. De 

menar att hen inte tar sitt ansvar utan lägger över ansvaret för att få till samverkan på 

klasslärarna och fritidspedagogerna. Cecilia säger: 

 
…vi får ordna det själva. Och det säger ju lite grann kan man tycka om vad hen, 

vikten hen lägger. Då kanske inte hen tycker att det är så vansinnigt viktigt… 

 

Det de lyfter som problematiskt med att rektor inte tar sitt ansvar är att det saknas en 

gemensam syn på samverkan på skolenheten. Frida lyfter det ett steg högre och menar att det 

inte bara är rektors ansvar, det är hela kommunens ansvar: 

 
Det är viktigt att rektorn ännu mer, eller det är ju inte NN:s fel, men på något sätt 

att NN kommun bestämde att man, att så här ska det vara. 

 

Många av de synpunkter som kommer fram i samband med rektors ansvar handlar i grund och 

botten om brist på planeringstid och de synpunkterna redogörs för i nästa avsnitt. 

Planering 

Planering är det tema som framträder som allra mest viktigt för att samverkan ska fungera 

tillfredsställande. Genomgående för samtliga informanter är en önskan om mer tid för 

planering, även om några uttrycker att det fungerar ganska bra som det gör. Önskan är mer 
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tydlig hos de informanter som arbetar i den kommun där samverkan inte sker i form av 

PA/FRIS. Informanterna i den kommun där samverkan sker genom PA/FRIS uttrycker en 

större tillfredsställelse med planeringstiden även om de också ser att mer planeringstid skulle 

kunna leda till en bättre samverkan. I denna kommun framstår det emellertid som att det finns 

en tydligare organisation kring samverkan och det återspeglar sig i det informanterna berättar 

om den avsatta tiden för gemensam planering. Emma, till exempel, beskriver: 

 
Vi sitter ju alltid inför varje terminsstart egentligen. Vi satt i höstas och vi satt nu 

också första dagen vi hade sån här planeringsdag och då så går vi igenom lite i 

stora delar vad vi kommer ta upp… 

 

Doris instämmer i att det i början av terminen brukar finnas tid, om än ganska kort, för att 

göra upp en grovplanering inför terminen:  

 
Inför terminsstart så brukar vi kunna hitta någon timme, någon dag som vi har 

gemensam och kunna strukturera själva grovplaneringen så att säga.  

 

Informanterna från den andra kommunen nämner ingenting om någon inledande planering i 

början av varje termin. Det behöver ju i och för sig inte betyda att den inte förekommer men 

det är i alla fall inget de ger uttryck för. På frågan om hur planeringen för samverkan ser ut 

beskriver de istället den planering som sker kontinuerligt under läsåret, eller snarare som de 

önskar skedde kontinuerligt. Alva förklarar att hon och fritidspedagogen har avsatt 90 minuter 

varje vecka i respektive schema och på den tiden har de möjlighet att planera gemensamt. 

Däremot menar hon att det inte är ovanligt att planeringstiden går om intet på grund av 

personalbrist eller frånvaro med mera. Det är således sällan de kan utnyttja de 90 minuterna 

fullt ut. Britt och Cecilia däremot berättar att de inte har någon tid alls avsedd för gemensam 

planering med fritidspedagogen. Cecilia berättar att de har haft det tidigare år och att det har 

fungerat jättebra. Hon förklarar att det delvis beror på elevgruppen detta läsår, att de inte har 

kunnat hitta någon gemensam planeringstid. Förra läsåret hade klasslärarna tillsammans med 

fritidspedagogerna lunchmöte varje vecka men detta läsår är det inte möjligt eftersom 

elevgruppen har ett större behov av samtidigt närvarande klasslärare och fritidspedagoger ute 

på rasterna. Britt berättar att de visserligen har gemensam planering 90 minuter var tredje 

vecka, alla klasslärare och fritidspedagoger i årskurs ett, men att mycket av den tiden går åt 

till att diskutera eleverna. Det är något som flera av de övriga informanterna, från båda 

kommunerna, ger uttryck för, att det är så mycket som ska diskuteras på den korta tid som är 

gemensam för klasslärare och fritidspedagoger och att tiden därför inte riktigt räcker till för 

planering. Britt berättar vidare att planeringen som hon har tillsammans med ”sin” 

fritidspedagog består i att hon vet vilka tider fritidspedagogen kommer in till henne i 

klassrummet. Det finns ingen gemensam tid för dem att planera hur arbetet ska läggas upp när 

fritidspedagogen arbetar i klassen under skoltid. Ansvaret för planeringen ligger helt och 

hållet hos henne som klasslärare. Några av informanterna berättar att de tvingas ta till 

kvällstid för att få till gemensam tid för planering. Doris menar att det kanske kan vara värt 

det någon gång då och då för att kunna få till en bra samverkan: 

 
…kräver det kanske lite mer träffar och lite mer planering. Men då kanske man 

också som pedagog får tänka sig att man tar en kvällsplanering någon gång… Jag 

vet att det är många lärare som tycker att det ska man inte behöva, men om man 

ska få till ett bra samarbete så kanske det är så att man behöver ha den en gång i 

månaden eller en gång varannan månad för att man ska kunna hitta den här 

gemensamma tiden.  
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Cecilia håller med men önskar att det hade gått att lösa under arbetstid:  

 
…om vi inte skapar den (planeringstid förf. anm.) själva…det kan man ju alltid 

göra, nån kväll här och var liksom, men man hade ju önskat att man kunde få jobba 

på arbetstid, å lösa det på arbetstid.  

 

Cecilia återkommer vid ett senare tillfälle under intervjun till det här med att lägga 

planeringstid på kvällarna, på frågan om vilken roll hon ser att rektor har kring samverkan. 

Vid det tillfället beskriver hon en frustration över att rektor inte är behjälplig med att lösa 

bristen på gemensam planeringstid. Hon menar att ingen rektor har uttryckt att det skulle vara 

oviktigt med samverkan och gemensam planering, men när hon som klasslärare ber om hjälp 

får hon till svar ”Nä det får ni se till att ni bokar in på kvällar”. Givetvis, menar hon, gör man 

ju det men rektor borde också ha ett ansvar, ”det handlar ju om å prioritera där då som rektor 

att lägga in den tiden”.   

 

Sammanfattningsvis ger en analys av utsagorna vid handen att tillfredsställelsen kring 

planeringstiden skiljer sig åt mellan de olika informanterna, men framför allt mellan de olika 

kommunerna. Den visar emellertid också på en vilja hos informanterna om att få samverkan 

att fungera. De har sina egna lösningar för att få till planeringen även om de inte har 

schemalagd tid för det. Något som de flesta lyfter i det sammanhanget är vikten av god och 

öppen kommunikation. 

Kommunikation 

Starkt kopplat till planering är alltså kommunikation. Ingen planering fungerar utan 

kommunikation och analysen av utsagorna visar att kommunikation är än viktigare när 

gemensam planeringstid saknas. Däremot kan det vara svårt att upprätthålla en god 

kommunikation när tid för samtal saknas. Flera av informanterna har hittat egna lösningar för 

att sköta kommunikationen när det inte finns särskild tid avsatt. Britt, till exempel, beskriver 

hur hon och kollegorna i arbetslaget, klasslärare och fritidspedagoger, har startat en 

messengergrupp på Facebook som de använder som kommunikationsmedel. Där kan 

deltagarna skriva och ta del av information som är bra att känna till för övriga i arbetslaget, 

till exempel frånvaro av elever och/eller personal. Den kan också användas ”om det händer 

nånting och man behöver hjälp” säger Britt och menar att det underlättar jättemycket med en 

sådan kommunikation. Cecilia å andra sidan beskriver hur de i hennes arbetslag delvis 

kommunicerar med lappar och snabba kommentarer i korridoren men också via e-post. Hon 

ser emellertid en risk med en sådan kommunikation: 

 
Utan det blir mail och det blir smålappar och prat. Å det löser man om man är 

erfaren åt båda håll. Både lärare och fritidspedagog är erfarna och känner varandra, 

men är man nya eller en av dem är ny i yrket kanske, eller på stället, så är det ju 

inte så lätt å bara läsa av varandra som vi kan göra här å liksom med en liten 

vinkning så där å gester å så ”du vet hur vi gjorde förra veckan” så, det är ju inte så 

lätt å göra om man inte är inne i svängen. 

 

Cecilia menar att en ordfattig och till viss del ordlös, snabb kommunikation fungerar när 

parterna känner varandra väl och är trygga i sina respektive roller, men det är inte alltid fallet 

och samverkan bör inte heller bygga på en sådan kommunikation. Grunden måste vara samtal 

där parterna sitter ner tillsammans och planerar och diskuterar. Kommunikationen hon 

beskriver att de huvudsakligen använder sig av ska endast ske mellan sådana samtal och när 

situationen kräver det.  
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Kommunikationen handlar inte enbart om det faktiska arbete som sker i verksamheten varje 

dag. Den handlar också om kommunikation och öppenhet inför varandras behov och 

yrkesroller. Alva menar att det är viktigt att 

 
…man respekterar varandra och varandras kompetenser och varandras yrkesroll. 

”Det här är inte min roll, det är din, fast vi hjälper varandra för att göra våran roll 

bra”. […] att man ska hålla på att jämföra sig, det är, det tycker jag att man måste 

komma bort ifrån. Båda är viktiga. 

 

Alva menar vidare att det är viktigt att det görs en tydlig uppdelning så att båda parter är 

medvetna om innehållet i och formerna för samverkan. Hon förklarar att det är viktigt att vara 

lyhörd för varandras idéer och att det inte alltid får vara en som styr. Cecilia är inne på samma 

spår, att det handlar om att ge och ta. Flera gånger under intervjun berättar hon att klasslärare 

och fritidspedagoger ofta får ”deala” om olika saker. Det kan antingen handla om lokalerna, 

vem som ska få bestämma hur en viss lokal ska användas, eller om fritidspedagogens 

arbetsuppgifter under skoltid. I fråga om lokalerna är det en diskussion som vanligtvis förs i 

början av läsåret. Båda parter får chans att tala om hur de tänker att lokalerna kan utnyttjas, 

utifrån den egna verksamhetens behov. Sen sker en form av förhandling där det handlar om 

att kompromissa när behoven krockar, ”ja men vi fick ju det utrymmet, då får vi va glada för 

det å så får vi tänka nåt annat där (syftar på ett annat utrymme, förf. anm)”. När det kommer 

till fritidspedagogens arbetsuppgifter under skoltid, menar Cecilia att det är likadant. Hon 

beskriver framför allt situationen när fritidspedagogen är med klassläraren i klassrummet. 

Vissa fritidspedagoger, menar hon, tycker det är roligt att få vara med i klassrummet och 

hjälpa klassläraren på olika sätt medan vissa nekar blankt och hänvisar till att det inte är deras 

uppgift att ägna sig åt ”kunskapsutveckling under skoltid”. Även i en sådan situation handlar 

det enligt Cecilia om att ”diskutera å deala å hitta nån annan väg då”.   

 

Emma ger vid ett tillfälle under intervjun en motsatt bild av kommunikation när hon 

uttrycker: 

 
…dom frågar nog mest oss vad vi håller på att arbeta med. […] Vi frågar nog inte 

så mycket vad dom gör, för vi har klart våra läromål som vi måste uppfylla då va, 

men det känns som att dom vill ju vara delaktiga i det arbetet på något sätt då ju.  

 

Emma ger här uttryck för en slags envägskommunikation där utgångspunkten är att det är 

klasslärarnas behov som styr och det får fritidspedagogerna finna sig i. Det här är inget 

genomgående drag, att det är fråga om envägskommunikation, för varken Emmas utsaga eller 

de andra informanternas men det antyds i flera fall att skolans behov kommer i första hand. 

Fritidslärarens roll i samverkan under skoltid 

I detta kapitel presenteras klasslärarnas upplevelser kring fritidslärarens yrkesroll på ett 

generellt plan men också på ett mer specifikt plan. Det gemensamma temat som framträder är 

yrkesroll.  

Yrkesroll  

I utsagorna visar det sig att samtliga informanter inkluderar fritidspedagogerna i sitt arbetslag. 

Däremot räknar de som sitt närmaste arbetslag, det arbetslag i vilket klassläraren de 

samarbetar eller delar klass med ingår. Informanterna anser att det finns en skillnad mellan de 

två yrkesrollerna, alltså klasslärare och fritidspedagog. De menar att klassläraren har 

huvudansvaret och lyfter att de har läroplanen de måste följa och arbeta med för att eleverna 

ska nå målen i undervisningen och menar att fritidspedagogerna inte har det ansvaret och den 
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”pressen” som Frida benämner det. De tar exempelvis upp föräldrakontakter, 

utvecklingssamtal, omdömen och dokumentation av varje elev som de anser är klasslärarens 

ansvar. De nämner även att de har ansvar för att planera de lektioner som fritidspedagogerna 

kommer in till och, som flera beskriver det, hjälper till, går runt och hjälper eleverna samt 

stöttar. Britt uttrycker sig på följande sätt kring detta: 

 
…dom andra lektionerna så är hon med liksom å hjälper till eller vad man ska säga. 

Går runt och hjälper barnen.  

 

Britt menar att det är hon som har ansvaret för undervisningen och därför blir det hon som 

talar om för fritidspedagogen vad hon ska göra när hon kommer in i klassrummet som resurs. 

Det är flera av informanterna som benämner fritidspedagogerna som resurs när de är inne i 

klassrummet. Dock menar Frida, Cecilia och Alva att det är viktigt att klassläraren 

tillsammans med fritidspedagogen kommer överens om vad denne ska göra i klassrummet. 

Alva berättar att hon tidigare har haft samverkan med fritidspedagoger i klassrummet och 

säger: 

 
Då ser jag det som att vi är två pedagoger i klassen och att vi tillsammans 

bestämmer vad som är bäst att den personen gör. 

 

Frida anser att den samverkan hon har med nuvarande fritidspedagog fungerar bra. Hon 

beskriver med följande ord hur det fungerar: 

 
…alltså de är ju ingenting man bestämmer över huvet på nån utan alltså man har ju 

ändå nån dialog… här inne är det mycke att man turas om med läsläxan till 

exempel. Då är de inte så att fritidspedagogen läser varje vecka eller varje gång. 
 

Frida uppskattar resurstiden. Det gör även resterande informanter. Det finns emellertid en 

frustration som Frida beskriver, att klassläraren ska vara tacksam för den tiden hen får i 

samverkan med fritidspedagogen i klassrummet.  Det finns också en tyst regel om att denne 

inte bör ta upp vad fritidspedagogen ska göra under skoltid och att ingen, som Frida uttrycker 

det, ”vågar röra den tiden eller att den tiden får man inte fråga om”. Flera nämner i utsagorna 

att fritidspedagogerna ska vara inne i klassrummet under skoltid om de själva inte har ett 

ämne de undervisar i. Frida menar att ”all annan tid är barntid”. Flera uttrycker sig som att 

vad ska fritidspedagogerna annars göra? En del menar att det finns fritidspedagoger som inte 

tycker det är rätt att de ska vara inne i klassrummet för det ingår inte i deras tjänst eller i deras 

arbetsuppgifter men att andra fritidspedagoger gärna är inne i klassrummet och hjälper till och 

kan ta en grupp elever och läsa till exempel.   
  

Det framgår att en del klasslärare anser att det är viktigt att fritidspedagogerna och 

klasslärarna litar på varandras kompetenser. Alva beskriver det på följande sätt: 

 
…att man respekterar varandra och varandras kompetenser och varandras 

yrkesroller…vi hjälper varandra för att göra våran roll bra. 

 

I utsagorna framgår det att ett par informanter tycker det är tråkigt att det läggs energi på att 

vara avundsjuk eller klaga på varandras yrken. Var och en har själv valt sitt yrke och får 

acceptera de förutsättningar och de arbetsuppgifter som följer med det valet. Alva menar att 

pedagoger bör komma ifrån att hela tiden jämföra sig med varandra. Hon menar att båda är 

viktiga och att de istället ska se varandras kompetenser och vad de är bra på och ”fördelarna 

med sitt yrke” som hon uttrycker det. Cecilia berättar om sin syn på detta och menar att 
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konflikten mellan de två yrkesrollerna handlar om ”okunskap bara om varandras yrkesroller. 

Å brist på att man har diskuterat från början”. Hon lyfter även fram hur värdefullt det är med 

två olika yrkesroller: 

 
…det är ju så skönt å ha nån annan som har nån helt annan syn på lärande ofta å 

bolla med. Som ser andra utvägar för oftast så är man lite insnöad på att man har 

sin kursplan. 

 

Cecilia, men också Emma, menar även att fritidspedagogen istället för att gå runt i 

klassrummet och hjälpa alla eleverna kan, om det finns behov för det, ta ut några elever som 

behöver extra hjälp och att fritidspedagogen kan arbeta inom ämnet med eleverna men göra 

det på ett annat sätt. Ett sätt som passar fritidspedagogen bättre. Detta är något som de tycker 

är väldigt positivt. 

 

Det finns dock ett missnöje med samverkan och det är när det inte sätts in någon vikarie under 

skoltid för fritidspedagogen om denne är sjuk eller liknande. Frida och Britt förklarar att om 

fritidspedagogerna är sjuka så får de som klasslärare ingen hjälp den dagen. Frida menar: 

 
…då tycker jag på nåt sätt att man talar om själv att det är inte så viktigt att dom 

kommer. Om dom inte får, är berättigad en vikarie när dom är sjuka…”nä det är 

inte så viktigt de är bara nåt ni har råkat få för de blev över”. Så skulle inte jag vilja 

ha det, jag skulle inte vilja vara den personen som inte är viktig.    

 

Frida menar också att hon tycker den tiden fritidspedagogen är i skolan är lika viktig som den 

övriga tiden. Hon berättar att det är viktigt för att ” om det ska bli nåt som går och bygga på 

och där dom känner att dom har en meningsfull uppgift ” så måste hon veta att någon kommer 

till hennes lektion som bestämt, men också för att hon ska känna att planeringen inför 

samverkan är meningsfull. 

 

Det framkommer även i utsagorna att flera tycker att fritidspedagogen har goda 

förutsättningar i och med att hen inte har samma ansvar och press som klassläraren har. De 

menar att fritidspedagogen har större möjlighet att vara flexibel och att anpassa sig och arbeta 

utifrån de behov som finns. 

Sammanfattning 

En redogörelse har nu gjorts av de mest framträdande temana som informanterna gett uttryck 

för i sina utsagor. Beskrivningarna är i vissa fall gemensamma för samtliga informanter 

medan de i vissa fall representerar någons eller någras upplevelser. Något som framträder är 

att samtliga informanter lyfter gemensam planeringstid som det mest grundläggande för att 

samverkan ska kunna ske över huvud taget. Flera är inne på att det är en organisationsfråga 

huruvida samverkan ska kunna komma till stånd och vilken kvalitet samverkan ska ha men är 

samtidigt överens om att det i slutändan är de enskilda individerna, klasslärare och 

fritidspedagoger, som har att se till att samverkan fungerar. Samverkan handlar för 

informanterna om en helhetssyn och ett varierat arbetssätt och är till för både dem själva men 

givetvis också för eleverna. Några sätter effekterna av samverkan för eleverna främst medan 

andra väljer att framhålla de positiva effekter samverkan har för dem själva, det vill säga att 

de får hjälp och stöd i klassrummet. Informanterna ger således uttryck för olika upplevelser av 

fritidspedagogens roll i samverkan under skoltid. Flera ser fritidspedagogen som resurs medan 

andra upplever fritidspedagogens roll som mer självständig. Ibland leder denna roll till 

frustration hos informanterna. De upplever vissa behov i klassen som de anser skulle kunna 

tillfredsställas av fritidspedagogen på ett visst sätt. Denne anser emellertid att detta sätt inte är 
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förenligt med yrkesrollen. Flera informanter menar att kommunikation, öppenhet och respekt 

för varandras yrkesroller är ett sätt att minimera dylika konflikter.   
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DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till bakgrundsmaterialet. Vidare förs en 

diskussion kring den metod som använts för studien och kapitlet avslutas med en genomgång 

av de didaktiska konsekvenser problemområdet för studien har för vår kommande 

yrkespraktik. 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att undersöka klasslärares erfarenheter och upplevelser av samverkan 

mellan skola och fritidshem. Frågorna som ska försöka besvaras i diskussionen är vilket 

innehåll samverkan har, vilka faktorer som är viktiga för att samverkan ska fungera samt vad 

klasslärare har för upplevelse av fritidslärarens roll i samverkan under skoltid. För att 

resultatdiskussionen ska vara tydlig och lättöverskådlig har detta avsnitt delats in på samma 

sätt som resultatkapitlet. Vi diskuterar således varje frågeställning för sig och under varje 

frågeställning redogörs för de teman som är centrala för respektive frågeställning.  

 

När arbetet med studien inleddes hade vi en idé om att klasslärarnas upplevelser av 

samverkan skulle vara i stora drag positiva men att erfarenheterna av densamma skulle skilja 

sig åt mellan de olika informanterna. Vad som nu, i slutskedet av studien, visar sig är att 

klasslärarna i stora drag har positiva upplevelser av samverkan men att de inte skiljer sig lika 

mycket åt mellan informanterna som vi trodde. De är eniga om att samverkan är bra både för 

eleverna och dem själva. Det är ingen som uttryckt något negativt om samverkan i sig, 

däremot upplever de emellanåt en frustration över att tiden inte räcker till. Överlag önskar de 

att de fick mer tid för samverkan, både för planering och genomförande. Flera uppger också 

att de skulle vilja att fritidslärarna hade möjlighet att vara inne mer tid i klassrummet än vad 

de är. De kan också bli frustrerade över att de själva och fritidslärarna ibland har olika 

uppfattningar om vad samverkan ska innehålla. De har helt enkelt olika syn på vilket 

samverkansbehov som föreligger. Klasslärarna ser behov kopplade till att målen i 

kursplanerna ska uppnås medan fritidslärarna ser behov av att stärka elevernas sociala 

förmågor. Ibland krockar dessa uppfattade behov och det uppstår konflikter. Konflikterna 

handlar enligt Hansen (1999) oftast om bristfälliga kunskaper om varandras yrkesroller och 

därför är det extra viktigt med en öppen och tillåtande kommunikation. 

Vilket innehåll har samverkan? 

De aktuella styrdokumenten uttrycker krav på att samverkan ska ske i den dagliga 

verksamheten för att stimulera elevernas lärande och utveckling. Vad denna samverkan ska 

innehålla framgår däremot inte. Det är därför upp till varje kommun, skolenhet och/eller 

arbetslag att bestämma innehållet. En konsekvens av detta är att samverkan ser väldigt olika 

ut. Resultatet av vår undersökning visar emellertid att samtliga klasslärare delar uppfattningen 

att innehållet till stor del består av ett varierat arbetssätt, vilket således utgör ett av de centrala 

temana för samverkan. Med varierat arbetssätt menar de framför allt att fritidslärare bidrar 

med praktiska inslag i undervisningen. De teoretiska kunskaper eleverna får tillsammans med 

klassläraren får eleverna möjlighet att utveckla genom att de tillämpas praktiskt tillsammans 

med fritidsläraren. Ett sådant arbetssätt framhålls också av bland annat Hansen Orwehag 

(2015) som menar att ett uppdrag för fritidslärare under skoltid skulle kunna vara att 

komplettera skolundervisningen genom att föra in alternativa arbetssätt som till exempel 

utomhusundervisning och praktiska arbetsformer. Samtliga klasslärare nämner att de arbetar 

tematiskt tillsammans med fritidslärarna och de önskar också att de skulle få möjlighet att 

göra det i ännu större utsträckning. De upplever tematiskt arbete som positivt eftersom 

eleverna får ta del av båda världar som en av informanterna uttrycker det. Några av 
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informanterna menar också att det är positivt att fritidsläraren kan komplettera klassläraren 

och ta ett större ansvar för de områden där hen känner sig osäker. Även det kommer Hansen 

Orwehag (2015) in på när hon beskriver att fritidslärare skulle kunna ta ett större ansvar för 

det/de ämnen de har behörighet i. Hon menar att fritidslärare ofta har ett större ämnesdjup i 

dessa ämnen än vad klasslärare har. Ämnena hon syftar på är de praktisk-estetiska ämnena 

och det stämmer överens med det klasslärarna i studien ger uttryck för. Att de känner sig 

osäkra när det kommer till de praktiska delarna av lärandet. Klasslärarna upplever också att de 

har svårt att räcka till för både teoretisk och praktisk undervisning men ser det som 

betydelsefullt för eleverna att få båda delarna. De är därför tacksamma om fritidslärarna kan 

ta ett större ansvar för det.  

Calander (1999) ser generellt kritiskt på klasslärares förhållningssätt och menar att de 

ser fritidslärarna som en avlastning i klassrummet mer än som en jämbördig kollega. Det är 

praktiskt att lägga över ansvaret för till exempel praktiska aktiviteter på fritidslärare för att 

inte behöva förändra det egna arbetssättet. Vi kan i viss mån instämma i hans resonemang. 

Flera av klasslärarna i studien uttrycker att det är tacksamt om fritidslärarna kan ansvara för 

praktiska aktiviteter eftersom de själva inte är lika bra på det och dessutom har svårt att hinna 

med det. Indirekt, menar vi, är detta ett uttryck för uppfattningen att skolan kommer i första 

hand och att deras uppdrag är viktigare. Fritidslärarna kommer in och hjälper klasslärarna 

med deras uppdrag och klasslärarna får då möjlighet att fokusera på och hinna med det som 

de anser är viktigt. Vår uppfattning är att klasslärare generellt har bristfälliga kunskaper om 

fritidslärares kompetenser och att de dessutom har svårt att se poängen med att integrera mer 

av fritidshemspedagogiken i den obligatoriska undervisningen. Vår uppfattning är att 

klasslärarna ofta lägger över uppgifter på fritidslärarna som inte är förenliga med 

fritidslärarnas kompetens, som till exempel att ta hand om ”stökiga elever”. 

 

Nära varierat arbetssätt ligger helhetssyn och det är något som informanterna också lyft som 

relevant för samverkan och utgör således det andra centrala temat kopplat till denna 

frågeställning. De har lyft det utifrån två perspektiv, dels vikten av att eleverna ska få en 

helhetssyn i undervisningen och det är framför allt det perspektivet som är nära 

sammankopplat med varierat arbetssätt. Det andra perspektivet, vilket är det som vi fokuserar 

på här, är vikten av att ha en helhetssyn på eleverna och det är något som klasslärarna menar 

uppstår i samverkan med fritidslärarna. De har olika sätt att se på eleverna och ser dem också 

till viss del under olika delar av dagen. Genom att klasslärare och fritidslärare delar med sig 

till varandra av information om eleverna kan de få information om sådant som hänt i den ena 

verksamheten men som också kan påverka den andra verksamheten. Det ger också båda parter 

möjlighet att se elevernas totala utveckling både vad gäller kunskaper och social kompetens 

men också en möjlighet för dem att få en bild av elevernas mående. En informant nämner det 

som extra värdefullt att helhetssynen kan hjälpa dem att upptäcka eventuella mönster som är 

genomgående i båda verksamheterna. Helhetssynen är ett genomgående tema hos 

informanterna och det stämmer också överens med intentionerna med samverkan såsom de 

uttrycks i förarbetena. I betänkandet Skola-skolbarnomsorg, en helhet (SOU:1991:54) framgår 

det redan av titeln att helhetssynen är viktig men det framgår också av innehållet i 

betänkandet. Kommittén menar att samverkan är nödvändigt för att helhetssynen ska kunna 

förverkligas. Begreppet lyfts också fram i de styrdokument som styr de båda verksamheterna. 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår till exempel av 14 kap. 2 § att utbildningen ska utgå från 

en helhetssyn på eleverna.  

 Merparten av klasslärarna nämner emellertid ingenting om möjligheten för dem själva 

att vara mer delaktiga i fritidshemmets verksamhet för att med egna ögon se eleverna i ett 

annat sammanhang och för att få en helhetssyn. Återigen ges indirekt uttryck för att skolan är 

viktigare. När den obligatoriska delen av skoldagen är slut anser de sig inte ha möjlighet att 
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tillbringa mer tid i elevgruppen. Pálsdóttir (2014 se Falkner & Ludvigsson 2016) ser liknande 

tendenser i sin studie och menar att det saknas ett engagemang från klasslärare kring vad 

eleverna gör på fritidshemmet, även om det rör sig om samma elever som i skolan. Vi menar 

att klasslärarna måste se hela dagen som ett gemensamt uppdrag. Målet för de båda 

verksamheterna är elevernas lärande och utveckling. De borde därför ge ett större erkännande 

till fritidshemspedagogiken och fritidslärarna.  

Vilka faktorer är viktiga för att samverkan ska fungera? 

Resultatet visar att det framför allt är tre faktorer som klasslärarna bedömer som 

grundläggande för att samverkan ska kunna ske över huvud taget. Dessa faktorer är 

organisation, planering och kommunikation.  

 

I fråga om organisation är det främst rektors ansvar som lyfts fram. Det klasslärarna lyfter 

gällande rektors ansvar är att hen oftast inte tar sitt ansvar och att de saknar tydliga och 

gemensamma instruktioner för hur samverkan ska gå till. Vidare menar de att rektorn lägger 

över ansvaret för samverkan mer eller mindre på klasslärarna och fritidslärarna. Vi kan inte 

annat än att hålla med. Våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda undervisningen vittnar 

om att det ofta brister i rektors ansvar. I en av kommunerna har det under några år varit 

ganska turbulent med rektorer och det tycker vi oss se avspeglas i samverkansarbetet. Inte 

minst märks detta i arbetet med att tydliggöra de olika yrkesrollernas särskilda kompetenser 

och möjligheten till att reflektera kring dessa. Att rektor har ett övergripande ansvar 

konstaterar exempelvis Fröman (2015). Han menar att det är av avgörande betydelse för om 

samverkan ska fungera att rektorn tar sitt ansvar genom att delta i arbetet och sätta upp tydliga 

och gemensamma mål för samverkan. Även Danermark (2000) betonar vikten av ledningens 

ansvar för samverkan. Han beskriver samverkan utifrån ett generellt perspektiv och denna 

faktor är således allmängiltig för alla former av samverkan. 

   

Nästa faktor är planering och samtliga informanter är överens om att de har för lite gemensam 

planeringstid.  Tiden varierar från ingen tid alls till cirka 90 minuter i veckan. Med gemensam 

planeringstid menar de tid för planering tillsammans med fritidslärarna. Några av 

informanterna påpekar att den tid som är avsatt för gemensam planering ofta används för 

andra syften, till exempel för att diskutera elevärenden. Planeringstid är också något som 

Danermark (2000) redogör för. Han menar att samverkan tar tid och att det är något som 

oftast saknas i vardagen. I samverkan mellan skola och fritidshem är problemet ofta att när 

klasslärarna har möjlighet att träffas, efter skolans slut, startar fritidslärarnas uppdrag på 

fritidshemmet och det är således svårt att hitta en gemensam tid. Det är något som flera 

informanter redogjort för under intervjuerna och som de finner frustrerande. De är också 

frustrerade över att de inte får någon vidare hjälp av rektorn i sammanhanget utan de får 

själva hitta tid för planering och ibland händer det att de får planera på kvällstid. De som 

nämner detta gör det emellanåt men de hade hellre sett att de kunde planera för samverkan 

under arbetstid.  

 

Vad vi tycker oss se i analysen av resultatet är att de klasslärare som verkar vara mest nöjda 

med samverkan är de som arbetar med PA/FRIS. De uttrycker att de har viss tid för 

gemensam planering, men önskar samtidigt att de kunde få ytterligare tid. Detta visar att 

kvalitén på samverkan är en organisatorisk fråga och rektors ansvar. En av informanterna, 

Doris, uttrycker det på följande sätt: ”det är ju brist lite på hur organisationen ser ut, att man 

inte har den gemensamma tiden och så”. Vår uppfattning är att på de skolor där de arbetar 

med PA/FRIS finns det en mer eller mindre uttalad tanke med samverkan och rektorn på de 

skolorna har satt upp någon form av gemensamma mål för samverkan. På de andra skolorna 
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är det mer upp till var och en, det vill säga klasslärarna och fritidslärarna, att se till att 

samverkan blir av och vilken kvalitet den ska ha.  

 

Den sista faktorn som klasslärarna lyfter fram i detta sammanhang är kommunikation. 

Kommunikation kan enligt informanterna handla om två saker. Antingen är det fråga om 

kommunikation i samband med planering, vad ska göras, hur görs det och vem gör vad. 

Denna kommunikation har starka kopplingar till planeringstid och informanterna menar att 

det är svårt att kommunicera när tiden inte räcker till. Kommunikationen får i så fall ske på 

andra sätt som de själva får hitta lösningar till. Det gör de också men det blir oftast fråga om 

snabba lösningar som enligt dem inte är optimala. Snabba lösningar kan lätt bidra till 

missförstånd. Den andra formen av kommunikation är den som handlar om att vara öppen och 

lyhörd inför varandras kompetenser och yrkesroller. Öppenhet är ett begrepp som Fröman 

(2015) tar upp. Han menar att öppenhet är grundläggande för samverkan. Samverkansparterna 

måste känna att de kan säga vad de tycker och tänker utan att drabbas av repressalier. 

Danermark (2000) anser att det är en förutsättning för samverkan att olikheterna synliggörs 

och diskuteras i arbetslaget. Det är också något som behandlas i betänkandet (SOU 1991:54). 

Även där framhålls att en helhetssyn bygger på samverkan och samverkan i sin tur är 

beroende av att de olika yrkes- och verksamhetskulturerna synliggörs. Några av 

informanterna menar också att det är viktigt att lyssna in varandra och att låta alla få lika stor 

plats i arbetslaget. 

 En tolkning av klasslärarnas utsagor visar emellertid att de inte praktiserar detta 

synsätt fullt ut. Under den obligatoriska delen av skoldagen anser de sig ha ett större ansvar, 

både för undervisningen och för eleverna. Som vi ser det försvårar detta för fritidslärarna att 

ta plats i skolan. Klasslärarna menar att de har det största ansvaret under den obligatoriske 

delen av skoldagen och att fritidslärarna har ansvaret för den icke-obligatoriska delen. Vi 

menar istället att ansvaret ska vara gemensamt för de båda yrkesrollerna. De har ett 

gemensamt ansvar för eleverna hela dagen.  

Vad är klasslärarnas upplevelse av fritidslärarens roll i samverkan under 
skoltid? 

Klasslärarna har en gemensam uppfattning om att det är de som har det huvudsakliga ansvaret 

för den obligatoriska undervisningen och för sådana sidouppdrag, till exempel 

utvecklingssamtal, föräldrakontakter och dokumentation av eleverna, som är nära kopplade 

till denna undervisning. De ser det också som sitt ansvar att planera för de lektioner som 

fritidslärarna är delaktiga i och då avses sådana lektioner som inte utgörs av PA/FRIS. För 

dessa lektioner menar de istället att fritidslärarna har det övergripande ansvaret. Anledningen 

till att det är så menar de hänger samman med att det är de som har ansvaret för att målen i 

kursplanerna uppnås. Vi ser det istället som att ansvarsfördelningen beror på den nu rådande 

samhällssynen. Den teorin stöds av Hansen (1999) som anser att klasslärarrollen åtnjuter 

högre status än fritidslärarrollen och att det med klasslärarrollen därför följer ett visst 

tolkningsföreträde. Även Närvinen och Elvstrand (2014 se Falkner & Ludvigsson 2016) 

beskriver detta och framhåller den maktobalans som råder mellan yrkesrollerna, vilken de 

menar bidrar till att det blir klasslärarna som tar beslut om vad fritidslärarna ska göra i den 

obligatoriska undervisningen. Att det ser ut på det viset tror vi beror på att skolan har en äldre 

historia än fritidshemmet och att den därför har större makt samt på det faktum att 

fritidslärarrollen är otydlig eftersom det saknas tydliga instruktioner för vad som ska ingå i 

den eller inte.   

 

Att klasslärarna och fritidslärarna har olika roller framkommer tydligt av resultatet i studien. 

Något som däremot inte är lika tydligt men som framkommer genom analysen och den 
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tolkning som görs av materialet i förhållande till bakgrundsmaterialet är att klasslärarnas 

upplevelse av fritidslärarnas yrkesroll skiljer sig åt. Det de uttryckligen säger om fritidsläraren 

är att när denne är inne i klassrummet är den där i egenskap av resurs. De menar att 

arbetsuppgifterna i de fallen består av att hjälpa och stötta eleverna. De ser detta som positivt 

och anser att det öppnar upp för möjligheten att arbeta lite extra med vissa elever som behöver 

det. Vi tolkar detta, och gör det med stöd av Haglund (2004), som att klasslärarna ser ett 

behov av att få in en assistent, för att uttrycka det med Haglunds begrepp, i klassrummet. En 

person som kan hjälpa klassläraren i den obligatoriska undervisningen. Några av 

informanterna menar att fritidsläraren gärna får vara den som hjälper elever som behöver 

extra stöttning och uppmuntrar i viss mån hen att göra det på sitt sätt, det vill säga utifrån ett 

fritidshemspedagogiskt arbetssätt. Det dessa klasslärare efterfrågar är snarare en efterföljare, 

vilken självständigt genomför lektioner och aktiviteter inspirerade av traditionell 

skolpedagogik, eller en kombination av efterföljare och förnyare. I det senare fallet, vilket vi 

ändå bedömer är det vanligast förekommande i vår studie, uppmuntrar klassläraren 

fritidsläraren att självständigt genomföra lektioner och aktiviteter genom att kombinera 

skolpedagogik och fritidshemspedagogik om än med större tyngd på traditionell undervisning. 

Haglund beskriver de här rollerna från fritidslärares perspektiv, att det är fritidslärare som 

intar de här rollerna. Det hindrar inte, anser vi, att resonera kring rollerna utifrån klasslärares 

perspektiv, vilken eller vilka roller de helst ser att fritidslärare intar.   

 

När det kommer till yrkesrollen i förhållande till PA/FRIS ser det lite annorlunda ut. Som 

tidigare nämnts har fritidslärarna här ett större ansvar för planering och genomförande. Detta 

innebär att de i större utsträckning kan integrera fritidshemspedagogiken i undervisningen och 

vår uppfattning är att klasslärarna i studien ser detta som positivt. Den roll som blir aktuell här 

är förnyaren. Klasslärarna anser att eleverna gynnas av att undervisningen sker på olika sätt 

och att de får en helhetsupplevelse. Det som kan ses som mindre positivt, som framkommer 

när resultatet tolkas, är att det uppstår en viss distans mellan de klasslärare och fritidslärare 

som arbetar med PA/FRIS eftersom fritidslärarna där intar en självständig roll. Hos några av 

informanterna, vilka inte arbetar med PA/FRIS, upplevs kommunikationen vara mer nära och 

det tror vi beror på att dessa klasslärare och fritidslärare arbetar närmare varandra. 

Sammanfattning 

För att sammanfatta diskussionen kan vi konstatera att samverkan är svårt och den 

uppfattningen delas med de klasslärare som deltagit i studien. Samhällets intention är att 

integrera skola och fritidshem för att få in mer fritidshemspedagogik i skolan. Det handlar 

emellertid om två verksamheter som grundar sig på två helt olika traditioner. Att smälta 

samman dem till en enhetlig pedagogik är inte lätt och kanske inte heller önskvärt. 

Klasslärarna i vår studie poängterar vid flertalet tillfällen att det är olika verksamheter och 

roller och att det måste få vara så. Det är också vad flera forskare (Calander 1999; Haglund 

2004; Hansen 1999) konstaterar i sina studier, att det är viktigt att bevara olikheterna i de 

olika traditionerna. Klasslärarna uttrycker också vad samhället i stort ger uttryck för, att 

skolan kommer först, fritidshemmet sen. De är överlag positiva till samverkan men det finns 

ändå en viss distans mellan verksamheterna och det tror vi, beroende på vilka politiska beslut 

som fattas i framtiden, kommer leva kvar lång tid framöver.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av ett särskilt fenomen. När 

så är fallet känns det både naturligt och lämpligt att använda sig av kvalitativ metod med 

fenomenologisk forskningsansats som utgångspunkt. Vår bedömning är också att det fungerat 

väl i vår studie och att syftet med studien har uppnåtts.  
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Ganska tidigt i studien bestämde vi oss för att använda intervju som datainsamlingsmetod. 

Bachelor och Joshi (1993), Kvale och Brinkmann (2014) samt Szklarski (2015), förklarar 

samtliga att intervju är ett lämpligt datainsamlingsverktyg för en fenomenologisk studie. 

Bachelor och Joshi samt Szklarski menar emellertid av självrapporter också är ett alternativt 

datainsamlingsverktyg. Vi funderade därför noga över vilket verktyg som skulle kunna ge oss 

ett så rikligt och relevant material som möjligt. Intervju kändes som en lämpligare metod för 

att få fram informanternas tankar på ett djupare plan eftersom det i en intervju finns möjlighet 

att ställa fördjupande följdfrågor. Det som kan ses som positivt med självrapport är att 

informanterna har möjlighet att reflektera mer kring fenomenet och att de har mer tid att tänka 

igenom sina svar innan de avger dem samt att man som forskare minimerar risken att påverka 

informanten, vilket kan bli fallet i en intervjusituation (Davidsson 2012). Det som däremot 

kan vara en risk med självrapport är att informanterna kan tycka att det är jobbigt och 

tidskrävande att skriva ner sina svar. Risken är att det blir ett visst bortfall och eftersom tiden 

för studien var knapp och det var önskvärt med en viss svarsfrekvens ville vi inte riskera 

bortfall. Valet föll därför på intervju eftersom man som intervjuare har bättre kontroll över 

svarsfrekvensen. 

En annan fundering som vi haft är huruvida det hade varit bättre att genomföra 

intervjuerna tillsammans. Genom att göra det hade båda kunnat få en bättre helhetsuppfattning 

av informanternas tankar och det hade således varit enklare att genomföra analysen. Det var 

helt enkelt av logistiska skäl som valet föll på att genomföra intervjuerna var för sig. 

 

I inledningsskedet funderade vi på huruvida det skulle vara relevant att genomföra en 

pilotstudie eller inte. Patel och Davidsson (2011) menar att det är bra att genomföra en 

pilotstudie för att bland annat kontrollera tydlighet och relevans hos de frågor forskaren har 

för avsikt att ställa men också för att öva sig i intervjutekniken. En pilotstudie bidrar också till 

att öka validiteten i studien varför det är att föredra (Kihlström 2012). Vi kände en viss 

tidspress och när frågorna var formulerade och godkända av handledaren var de redan 

inbokade intervjuerna nära förestående. Pilotstudien genomfördes därför inte. I efterhand är 

vår uppfattning att det hade varit bra att testa frågorna i en pilotstudie och det hade dessutom 

varit bra att avvakta lite med intervjuerna för att hinna läsa in oss ännu mer på området. 

Därigenom hade frågorna och följdfrågorna som ställdes kunnat vara ännu bättre. Visserligen 

gör vi bedömningen att intervjuerna gav oss ett rikligt och relevant material, men vid 

genomförandet upplevdes emellanåt att frågorna gick in i varandra och att vi fick svar på flera 

av frågorna genom att ställa en enda av dem. Det hade dessutom varit bra att öva lite på 

intervjutekniken. Den blev visserligen bättre och bättre för varje tillfälle men hade vi gjort en 

pilotstudie hade tekniken suttit bättre redan vid första intervjutillfället.  

 

Att utgå från en fenomenologisk metodansats har varit frustrerande men också givande. 

Fenomenologi har känts som en relevant metodansats men att under så kort tid sätta sig in i 

vad fenomenologi är har varit svårt. Metodlitteraturen vi använt oss av (Bachelor & Joshi 

1993; Kvale & Brinkmann 2014; Robinson & Englander 2007; Szklarski 2015) har tagit upp 

olika inriktningar av fenomenologin men det har inte alltid klart framgått vilken inriktning 

som avsetts varför det har varit svårt att hitta en exakt inriktning som stämmer överens med 

syftet för vår studie. Det var inte heller helt okomplicerat att utgå från den analysmodell som 

Giorgi arbetat fram och som är lämplig att utgå från i en fenomenologisk studie (Kvale & 

Brinkmann 2014). Analysmodellen utgörs av flera steg och alla stegen genomfördes även om 

vi gjorde det på vårt eget sätt och i vår egen ordning.  
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Didaktiska konsekvenser 

En av anledningarna till att valet föll på att undersöka klasslärares upplevelser av samverkan 

mellan skola och fritidshem var att vi hade en tanke om att det skulle kunna bidra till en viss 

kunskapsutveckling för oss och förhoppningsvis även för blivande och/eller yrkesverksamma 

fritidslärare. En kunskapsutveckling som skulle kunna bidra till att vi, när vi kommer ut i 

verksamheten känner oss bättre rustade för att ingå i sådan samverkan.  

 

Det studien tydligt visar är att kommunikation, öppenhet samt respekt för varandras 

yrkesroller och verksamheter är viktiga faktorer för en fungerande samverkan. Klasslärarna i 

studien bedömer dem till och med som nödvändiga för att en givande samverkan ska komma 

till stånd. För många kan det här tyckas som självklarheter men i en verksamhet där många av 

de yrkesverksamma upplever stress och krav på måluppfyllelse kan dessa faktorer vara svåra 

att nå upp till. Öppenhet och respekt ställer krav på kommunikation och kommunikation 

kräver gemensam tid. Tid som kan vara svår att hitta när alltid någon av samverkansparterna 

är i elevgrupp.  

 

Från klasslärarna kommer en önskan om större engagemang och ökat ansvarstagande från 

rektor. Rektor måste sätta upp gemensamma mål för verksamheten och skapa tid för 

samverkan för att därigenom visa att samverkan är viktigt. För det konstaterar klasslärarna att 

det är. På flera plan, både kunskapsmässigt och utvecklingsmässigt, gynnas eleverna av en 

fungerande samverkan mellan skola och fritidshem. 

 

En fundering som uppkommit är vilka konsekvenser det får för samverkan att fritidshemmet 

kommer att få ett eget avsnitt i Lgr 11, troligtvis från och med den första juli 2016. Kan det 

bidra till att statusen för fritidslärarna blir högre? Många klasslärare i vår studie uttrycker 

gång på gång att ”vi har ju vår läroplan vi måste följa”. Visserligen gäller kapitel ett och två i 

Lgr 11 redan nu för fritidshemmet men ett särskilt kapitel som gäller uttryckligen för 

fritidshemmet kanske kan vara ett steg på väg mot ett ökat erkännande. 

 

Så det vi, som fritidslärare, kan ta till oss och ha i åtanke inför kommande 

samverkanssituationer är att inta ett öppet förhållningssätt till våra klasslärarkollegor och visa 

deras yrkesroll respekt. Det får inte finnas en rädsla för att lyfta fram vår egen roll och vi 

måste vara tydliga med vad den innebär. Inte heller får vi vara rädda för att ställa krav på 

rektor och skolledning att de ska ta sitt ansvar när det kommer till samverkan, för ytterst är det 

deras ansvar, även om ansvaret för den faktiska samverkan åvilar klasslärare och fritidslärare.  
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BILAGA 1 

 

 
 

 

Informationsbrev    Datum 13/4 – 2016 

 

Vi heter Lina Jordeus och Jennifer Emanuelsson och studerar vår sjätte och sista termin till 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås, Akademin för 

bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett 

examensarbete där ett valt område ska undersökas. Vi har valt att fokusera på samverkan 

mellan fritidslärare och klasslärare. Vi kommer att genomföra intervjuer som vi har för avsikt 

att ljudinspela.  

 

Det är viktigt att du som deltar i undersökningen vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 

kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 

uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på lärare och skola används så att allas identiteter skyddas. Undersökningen är 

frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss: 

 

Jennifer Emanuelsson  XXXX-XX XX XX  s132184@student.hb.se 

Lina Jordeus   XXXX-XX XX XX  s134414@student.hb.se 

   

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Emanuelsson     Lina Jordeus 
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BILAGA 2 

 
Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Utbildning 

 Antal år i yrket 

 Lärare i åk 

 Vilka yrkesroller ingår i ditt arbetslag 

 

Sakfrågor 

 

 Berätta om hur samverkan mellan skola och fritidshem ser ut här på XX-skolan. 

 Berätta om hur samverkan med personal på fritidshemmet som du är involverad i är 

upplagd. 

- Hur ser planeringen för samverkan ut? 

- Hur ser samverkan ut i förhållande till resurserna (lokaler, material mm)? 

- Vilket innehåll har samverkan? Omfattar den föräldramöten och utvecklingssamtal 

till exempel? 

 Hur uppfattar du fritidslärarens/fritidspedagogens yrkesroll under skoltid? 

- På vilket sätt skiljer den sig från din roll? 

- På vilket sätt kompletterar fritidslärarens/fritidspedagogens kompetens din 

kompetens? 

 Berätta vad du tycker är positivt med samverkan med fritidslärare/fritidspedagog. 

- Kan du ge något konkret exempel? 

 Berätta vad du tycker är mindre positivt med samverkan med 

fritidslärare/fritidspedagog.  

- Kan du ge något konkret exempel? 

 Vad anser du är viktigt för att samverkan mellan klasslärare och 

fritidslärare/fritidspedagog ska fungera? 

 Berätta om tillfällen när samverkan haft positiv påverkan på elevers lärande och 

utveckling.  

 Hur skulle du vilja att samverkan såg ut om du fick bestämma? 
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