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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka vad samverkan innebär, hur det beskrivs och vilka hinder och 

möjligheter som finns för att samverkan ska fungera. Studien har använt intervjuer som metod där vi 
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Förord 

Vi är två studenter som läser sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. 

Uppsatsen har skrivits inom ramen för kursen självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Ett stort tack 

riktas till vår handledare Danielle Ekman Ladru som har funnits med som ett gott stöd genom hela 

processen. Ett tack riktas även till alla informanter som ställt upp på intervjuer, vi vet att eran tid är 

värdefull. Ett ytterligare tack vill vi rikta till våra studiekamrater som funnits där under hela 

skrivprocessen i form av lunchsällskap, fikasällskap och sällskap i glada och tuffa stunder. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har tagit lika stor del i arbetet med uppsatsen, då vi diskuterat oss fram till innehåll i samtliga delar. 

För att spara tid delade vi upp skrivandet, dock bygger all text på gemensamma diskussioner delarna 

har också lästs igenom och korrigerats av oss båda.  
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Inledning 

Sommaren 1991 lades slutbetänkandet fram för en samlad skola där fritidshemmet och skolan skulle 

integreras där helhetssynen var ett ledord. I texten för slutbetänkandet finns att läsa: “Verksam- heter 

med olika grad av struktur, som ställer skilda krav på barns koncentration och ansträngning skall 

därmed varvas till en samlad enhet, vilken skapar balans mellan planerat lärande och frihet” (SOU 

1991:54, s. 233). Idag är det mer än 20 år sedan skolan och fritidshemmet integrerades och 

förhållandet mellan skolformerna kan beskrivas som komplicerat (Pihlgren, 2015). Innan integreringen 

har fritidshemmet och skola historiskt varit skilda ifrån varandra där vissa skulle mena att 

verksamheterna nästintill varit varandras motpoler (Rohlin, 2017). År 2016 fick fritidshemmet en egen 

del i läroplanen (Skolverket, 2019) och ett legitimationskrav infördes i juli 2019 för att få ansvara för 

undervisningen på fritidshemmet. Trots att styrdokumenten idag förespråkar ömsesidig samverkan 

mellan fritidshem och skola verkar det finnas en problematik i hur detta uppfattas, vilket bidrar till 

otydlighet och maktobalans. Under vår utbildning har vi både läst och erfarit dessa svårigheter och 

otydlighet kring vad samverkan mellan skola och fritidshem egentligen innebär. De olika reformer 

som regeringen genomfört har lett till ett gemensamt lärandeuppdrag för skolformerna grundskola, 

fritidshem och förskoleklass (Pihlgren, 2015), vilka i skollagen (SFS 2010:800) nämns under 

begreppet skolväsendet. Skollagen (SFS 2010:800) påtalar att det gemensamma uppdraget är ett 

utbildningsuppdrag där skolväsendet ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

deras livslånga lust att lära. Det finns alltså ett gemensamt uppdrag för både skola och fritidshem. För 

att sträva mot detta gemensamma uppdrag ska de olika skolformerna enligt läroplanen (Skolverket, 

2019) samverka på ett förtroendefullt sätt, där ett ömsesidigt möte mellan olika pedagogiska synsätt 

förespråkas, för att berika elevernas utveckling och lärande. Skolinspektionen (2018) visar i sin 

rapport att brister finns i samverkan mellan skola och fritidshem. För att elevers utveckling och 

lärande ska få en kontinuitet och ett sammanhang bör eleverna stödjas under hela dagen enligt 

Skolinspektionen (2018), som menar att detta kan göras genom samverkan mellan de olika 

skolformerna, men att det i liten utsträckning sker. För att skapa en helhetssyn på elevernas utveckling 

och lärande har skolans ledning en viktig roll och ett ansvar menar Skolinspektionen (2018). 

Rapporten visar vidare att det saknas styrning och struktur för samverkan, det framkommer att rektorer 

ser att samverkan sker genom fritishemspersonalens närvaro under skoldagen, där de då får insyn i vad 

som görs i skolan, för att sedan ta det vidare in i fritidshemmets undervisning. Dock finns det lite eller 

ingen tid för fritidshemmets personal att planera tillsammans med skolans lärare (Skolinspektionen, 

2018). Sammanfattningsvis ska alltså samverkan ske mellan skola och fritidshem, som delar i 

skolväsendet, för att stödja elevernas utveckling och lärande, och det ska ske på ett förtroendefullt sätt 

inom skolväsendet. Men vad innebär samverkan? Vad samverkar man om och vad kan man samverka 

om? Och på vems villkor samverkar man? I denna uppsats är vi nyfikna på att ta reda på vad 

samverkan mellan skola och fritidshem innebär idag. 

Bakgrundsdel  

Skola och fritidshem historiskt  

Historien om fritidshemmet tar sin början i slutet av 1800-talet i form av arbetsstugor. Syftet med 

arbetsstugorna var att fånga upp de barn och ungdomar som inte närvarade i skolan eller höll på med 
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dumheter efter skoltid (Rohlin, 2017). Arbetsstugorna var ett sorts komplement till folkskolan och 

syftade till att fostra dessa barn och ungdomar till att kunna leva ett sunt och gott liv. Från 30-talet och 

fram till 60-talet förändrades verksamheten. En tanke växte fram där eftermiddagshemmen, som de nu 

hette, skulle vara något i motsats till vad skolan var där fokus skulle ligga på barnens fria tid där det 

handlade om att återhämta sig från skolans arbete (Rohlin, 2017). På 60-talet bytte eftermiddagshem 

namn till fritidshem samtidigt som en fritidspedagogutbildning infördes. Från 60-talet fram till 90-talet 

skedde många olika reformer inom utbildningssektorn och den sociala sektorn. Under denna period 

var fritidshemmet fortfarande något som sågs stå i motsats till skolan och var mer av en förlängning av 

hemmet (Pihlgren & Rohlin, 2011). Fritidshemmets kärna bestod i ett annat typ av lärande som bland 

annat innefattade skapande och övning i hushållssysslor. Detta skulle utveckla barnen till 

självständiga, ansvarstagande individer (Pihlgren & Rohlin, 2011). Under 80-talet började nya 

tankegångar växa fram som handlade om att fritidshemmet och skolan skulle integreras. Vilket i 

praktiken skulle innebära att fritidshemmet flyttade in i skolans lokaler och samtidigt lämnade 

Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet för att bli en del av skolväsendet. Ett antal försöksverksamheter 

testades och överlag var bemötandet positivt (Rohlin, 2017). För att skapa en aktiv och stimulerande 

lärmiljö som utgick från ett socialkonstruktivistiskt synsätt passade fritidshemmets pedagogik gällande 

informellt lärande, skapande, estetiska lärprocesser och lek den nya skolan (Pihlgren & Rohlin, 2011). 

Rohlin (2017) beskriver detta som en helhetsidé där de olika pedagogiska ingångarna tillsammans 

hade en möjlighet att skapa en helhet för eleverna. Den nya skolan skulle vara en flexibel skola där 

fritidspedagoger och lärare tillsammans i arbetslag kunde skapa en stimulerande lärmiljö för eleverna 

genom exempelvis temaarbete (Pihlgren & Rohlin, 2011). I samband med införandet av Lpo94 blev 

fritidshemmet i praktiken en del av skolan och fick Skolverket som tillsynsmyndighet 1998 (Rohlin, 

2017). Kritik riktades mot att integreringen snarare handlade om ekonomi där skolan, som var under 

hårda besparingskrav, skulle få mer pengar i samband med integreringen av fritidshemmet (Rohlin, 

2017). Rohlin (2017) beskriver denna tid för fritidshemmet som en övergång från den 

socialpedagogiska arenan till den utbildningspedagogiska arenan. Integreringen var dock inte helt 

smärtfri och under 2000-talet följde en mängd kritiska utredningar. Utredningarna visade bland annat 

mindre andel utbildad personal på fritidshem och växande barngrupper (Boström & Berg, 2018). 

Skolan fick tidigt en högre status än fritidshemmets verksamhet, en statusskillnad som kan ses ha följt 

med i fritidshemmets integrering i skolan 1998 (Hansen Orwehag, 2015). Tanken med den helhetsidén 

som man hade utgått ifrån fungerade inte på det sätt som det var tänkt.  

Skola och fritidshem – ett komplext förhållande 

Förhållandet mellan skola och fritidshem kan sedan integreringen och vidare in på 2000-talet 

beskrivas som komplext. Pihlgren (2015) tar upp olika faktorer kring vad som kan ha påverkat detta 

förhållande. En faktor handlar om att andelen outbildade på fritidshem varit och är relativt hög, vilket 

gör att kompetensen kring fritidshemmets uppdrag skiljer sig åt på olika skolor. En annan faktor 

handlar om att skolledares och rektorers kunskap om fritidshemmets uppdrag i vissa fall är bristfällig. 

En tredje faktor är att skolan länge har haft ett tydligt uppdrag med sin verksamhet, vilket 

fritidshemmet å sin sida inte alltid har haft utan är något som har förändrats och förskjutits över tid 

(Pihlgren, 2015). Hansen Orwehag (2015) beskriver skillnader mellan skola och fritidshem i form av 

yttre faktorer, lärande former och typer av kunskap. Yttre faktorer kan handla om ramfaktorer som 

läroplanens kursplaner, skolplikt och skolans tidsgränsade styrning, vilka styr skolan men inte 

fritidshemmet (Hansen Orwehag, 2015). Fritidshemmet är styrt genom läroplanen men inte 

kursplanestyrt som skolan, fritidshemmet är inte heller obligatoriskt vilket skolan är, detta ger 

fritidshemmet ett större utrymme av intressestyrt, spontant och egenstyrt lärande, där eleverna ges 
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större möjlighet att påverka innehållet (Hansen Orwehag, 2015). Fritidshemmet styrs inte heller av 

fasta timplaner som skolan och kan därför styra tiden med en större frihet. Lärandet skiljer sig också åt 

då fritidshemmet har en större del av informellt lärande där lärandet styrs från elevernas intressen och 

görs i autentiska situationer, till skillnad från skolans mer formella och kursplanestyrda lärande 

(Hansen Orwehag, 2015). Dock förekommer både informellt och formellt lärande i både skola och 

fritidshem (Hansen Orwehag, 2015). Hansen Orwehag (2015) nämner skillnaden i typ av kunskap 

genom vardagskunskap i fritidshemmet kontra formella kunskaper i skolan. Detta kan tänkas vara 

skillnader som ger upphov för en krock mellan verksamheterna, då skola och fritidshem kan ses som 

två skilda kulturer som ska mötas på samma arena. Hansen (1999) visar i sin studie på dessa två skilda 

kulturer som ska mötas vari det uppstår konflikter och okunskap om varandras uppdrag.  

Tidigare forskning 

Tidigare forskning presenteras här genom internationella och nationella studier, både artiklar och 

avhandlingar som berör samverkan mellan skola och fritidshem. Denna forskning presenteras 

systematiskt nedan under tre teman: samverkan mellan skola och fritidshem, skolan och 

fritidshemmets kulturer samt hinder och möjligheter med samverkan. 

Samverkan mellan skola och fritidshem 

Hansen (1999) gör en studie, med utgångspunkt i ett etnografiskt förhållningssätt, vilken genomförs 

med hjälp av olika datainsamlingsmetoder, däribland intervjuer och observationer. I studien beskriver 

Hansen (1999) att en fungerande samverkan förutsätter arbetsgemenskap, samarbete, jämbördiga 

parter och strävan mot ett gemensamt mål och gemensamma värderingar. I det gemensamma och 

direkta arbetet med klassen och barngruppen uppstår den mest centrala och kritiska punkten för 

samverkan (Hansen, 1999). Det är i mötet mellan yrkesgrupperna i samverkan som skilda tolkningar 

av den gemensamma uppgiften kommer till uttryck och det kan uppstå konflikter (Hansen, 1999). Ett 

tema som återkommer i flera studier gällande samverkan mellan skola och fritidshem är att många 

fritidspedagoger och fritidslärare upplever att det är en ojämn maktbalans mellan fritidspersonal och 

klasslärare i samverkan (Andersson, 2014; Närvänen & Elvstrand, 2014; Boström & Berg, 2018). 

Bland annat upplever fritidspedagoger att de i samverkan i skolan intar en roll som assistent och 

hjälplärare till klassläraren (Närvänen & Elvstrand, 2014; Boström & Berg, 2018). Andersson (2014) 

undersöker i en intervjustudie, hur fritidspedagogers yrkesroll och fritidspedagogiken förändrats sedan 

integreringen av fritidshemmet till skolan. Roller som nämns, av de intervjuade fritidspedagoger i 

Anderssons (2014) studie, i relation till samverkan är resurs, assistent och att kunna täcka upp för 

kollegor som är borta. Ett skäl som nämns till denna maktobalans är att vissa fritidslärare och 

fritidspedagoger upplever sin roll i skolan som oklar och otydlig vilket bland annat gör att de inte har 

samma handlingsutrymme som klasslärarna i samverkan (Närvänen & Elvstrand, 2014; Pálsdóttir 

2017). Detta i sin tur gör att det blir klasslärarna som får tolkningsföreträdet i vad samverkan ska 

innehålla (Närvänen & Elvstrand, 2014). Munkhammar (2001) gör en studie som sträcker sig över två 

år, vilken innefattar observationer och intervjuer där författaren undersöker samverkan i arbetslag som 

innefattar fritidspedagoger, förskollärare och klasslärare. Munkhammar (2001) visar i sin studie även 

att andra lärarkategorier, som förskollärare, ger klassläraren utrymmet att bestämma vad som ska ske 
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under samverkan i skolan. Det saknas även tid för pedagoger från skola och fritidshem att samverka 

och att planera ett gemensamt innehåll (Närvänen & Elvstrand, 2014; Pálsdóttir, 2017). Boström och 

Berg (2018) undersöker i en intervju- och observationsstudie hur fritidspedagoger omsätter 

styrdokumenten och fritidshemmets uppdrag i praktiken. Författarna menar att det saknas en uttryckt 

helhetsidé för hur skolan och fritidshemmets uppdrag ska kunna verka inom samma arena. Det finns 

även ett glapp mellan det som uttrycks i styrdokumenten och det som sker i verkligheten (Andersson, 

2014; Boström & Berg, 2018). För att minska detta glapp pekar Boström och Berg (2018) på att det 

behövs mer kompetensutveckling kring fritidshemmets uppdrag samt att fritidshemmet utifrån sitt 

uppdrag i högre grad integreras i skolan. Andersson (2014) menar att kombinationen av en svag 

styrning samt fritidspedagogernas svårigheter att kommunicera sin kompetens försvårar 

fritidspedagogernas arbetssituation både under skoltid och fritidshemstid. Hansen (1999) menar att det 

finns olika tolkningar mellan yrkesgrupperna gällande innehållet i uppdraget. Vidare föreslår Hansen 

(1999) en utveckling och ett förtydligande av yrkesidentiteterna vilket skulle stärka de olika 

professionerna i samverkan.  

Det som fritidspedagoger och fritidslärare beskriver som viktigt i samverkan är att skapa en röd tråd 

och en helhet för eleverna (Boström & Berg, 2018; Närvänen & Elvstrand, 2014). Ett exempel kan 

vara att fritidspedagogerna i samverkan arbetar med läxläsning för att koppla skolans arbete till 

fritidshemmet och skapa en brygga mellan skolans undervisning och det som händer på fritidshemmet. 

Närvänen och Elvstrand (2014) genomför ett aktionsforskningsprojekt där fritidslärare får genomföra 

och utvärdera ett utvecklingsarbete på fritidshemmet. Det studien undersökte var fritidslärarnas 

identitetsskapande samt vilken fritidshemkultur de själva skapar utifrån styrdokumenten i deras arbete 

på fritidshemmet. I fritidshemmet får eleverna en annan möjlighet att använda kunskaperna som de får 

i skolan på ett mer upplevelsebaserat sätt (Närvänen & Elvstrand, 2014). Pedagogerna i studien 

poängterar vikten av att se fritidshemmet som något annat än skolan både innehållsmässigt och 

pedagogiskt (Närvänen & Elvstrand, 2014). Boströms och Berg (2018) visar i sin studie att det som 

fritidspedagoger prioriterar i sitt arbete i samverkan, främst är att stötta eleverna i deras sociala 

relationer och skapa trygga grupper. Ludvigsson och Falkner (2019) beskriver i en studie, som är 

baserad på fokusgruppssamtal, där deltagarna blivit utvalda genom enkätundersökningar, 

fritidshemmet som ett gränsland i utbildningslandskapet. De undersöker i studien hur fritidslärare 

konstruerar sig en gemensam förståelse för uppdraget, detta utifrån fritidshemmets position i 

utbildningslandskapet och efter de förändringar som skett för fritidshemmets verksamhet, genom 

styrdokument, de senaste åren. Det finns enligt Ludvigsson och Falkner (2019) en önskan hos 

fritidslärarna att samverkan skulle kunna inkludera mer temaarbete, men att klasslärarna då upplever 

att de förlorar kontrollen över elevernas måluppfyllelse.  

Skolan och fritidshemmets kulturer 

I tidigare forskning nämns fritidshemmet och skolan som två skilda kulturer med skilda traditioner och 

arbetssätt (Ludvigsson & Falkner, 2019; Ackesjö, Lindqvist & Nordänger, 2018; Hansen, 1999; 

Boström & Berg, 2018; Calander, 1997). Ludvigsson och Falkner (2019) visar att det görs skillnader 

mellan skola och fritidshem där två kulturer med olika intressen växer fram, i detta är det inte 

fritidslärare som har tolkningsföreträde och klasslärare kan välja att inte samverka med fritidslärare 

eller att inte täcka upp för dem vid behov. Det som efterfrågas från fritidslärare är inte deras 

kompetens utan deras flexibilitet och en funktion för att lösa problem (Ludvigsson & Falkner, 2019). 

Ackesjö m.fl. (2018) gör en longitudinell studie under fem år där de undersöker lärares syn på sin 
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yrkesroll, innan lärarexamen och två år in i yrkeslivet. Deras studie genomfördes med hjälp av 

enkätundersökningar. Ackesjö m.fl. (2018) nämner att de nya fritidslärarna rör sig mellan två kulturer 

med skilda traditioner, fritidshemmet och skolan. Fritidslärare beskrivs i studien röra sig över 

gränsdragningarna mellan dessa två kulturer och bilda en hybridprofession, ståendes mellan två 

organisationer där de ses som onda från båda håll och upplever sig inte välkomna i någon av 

organisationerna (Ackesjö, m.fl., 2018). Hansen (1999) visar hur det mellan dessa kulturer kan uppstå 

konflikter som kan bottna i okunskap om varandras uppdrag, och nämner skolans lärare som 

ensamarbetare och fritidspedagoger som lagarbetare. Skolans lärare har en större del av ensamarbete, 

då de ansvarar för elevernas utveckling mot kunskapskraven, men fritidshemmet utgörs däremot av ett 

lagarbete menar Hansen (1999). Skolan är ett mer välkänt fenomen enligt Hansen (1999), då de flesta 

av oss gått i skolan har vi kunskap om vad skolan är, men också olika förutfattade meningar vilket kan 

skapa en schabloniserad bild som är svår att bryta. Fritidshemmet är däremot ett mer okänt fenomen 

vilket gör att det kan uppfattas främmande, det finns också en otydlighet i vad fritidshemmets uppdrag 

egentligen handlar om nämner Hansen (1999). Boström och Berg (2018) beskriver i sin studie att 

styrningen av skolan och fritidshemmets verksamhet sker från olika utgångspunkter, och beskriver 

skoltiden som mer styrd av lärarna och av struktur i motsats till fritidshemmet vilket är mer styrt av 

barnen och inte lika ramstyrt. Calander (1997) analyserar i sin studie utifrån Giddens 

struktureringsteori hur klasslärare och fritidspedagoger i ett planeringsmöte diskuterar och reflekterar 

hur vissa objekt i klassrummet ska användas. Det hela centreras kring klassrummets vita tavla och om 

vem och när som har tillträde till denna tavla. Calander (1997) förklarar att skola och fritidshem 

arbetar utifrån två skilda pedagogiska arbetssätt och kulturer och att det mellan dessa kan uppstå 

hinder för samverkan. I Hansens (1999) studie beskrivs hur de olika förutsättningarna för skola och 

fritidshem format två skilda kulturer och de individer som arbetar inom dessa har anpassat sitt sätt att 

arbeta efter de förutsättningar som finns, samt påverkats av samhällets syn på de två yrkena. Hansen 

(1999) menar att det kan, på grund av de starka kulturer som finns inom skolan, vara svårt att helt 

överföra strukturer och sätt att arbeta från en arena till en annan, då förutsättningar, befästa strukturer 

och skilda arbetssätt finns etablerade inom båda verksamheterna. De svårigheter som kan finnas hos de 

båda yrkesrollerna kan för fritidspedagoger handla om den dubbla rollen i två skilda verksamheter och 

övergången till ett mer resultatinriktat lärande (Hansen, 1999). För lärare kan problemet ligga i 

svårigheten att släppa ensamarbetet och det invanda arbetssättet samt kontrollen över elevernas 

utveckling. Hansen (1999) menar att vi lever i ett komplext och mångfacetterat samhälle som kräver 

olika kompetenser, där både skola och fritidshem är viktiga, då de bidrar med olika kulturer och 

kunskapsområden. Vidare menar Hansen (1999) att det inte handlar om att göra två kulturer till en och 

samma utan att vidga sin förståelse för de olika kulturerna, och inte se olikheter som hinder utan som 

möjligheter. För att lyckas med det behöver man en ökad helhetssyn där alla inblandade utgår ifrån 

samma helhetssyn och mål där man tar tillvara på mångfaldens möjligheter, menar Hansen (1999). 

Hinder och möjligheter i samverkan 

Boström och Berg (2018) beskriver att ett problem som kan uppstå för fritidspedagoger i samverkan är 

det korstryck som dels kommer från förväntningar och styrning som uttrycks i styrdokument, av 

rektorer, vårdnadshavare och huvudmän. Från ett annat håll tillkommer aspekter som berör 

organisatoriska faktorer vilka påverkar arbetsvillkoren för fritidspedagogen (Boström & Berg, 2018). 

Ett ytterligare korstryck som ligger på fritidspedagogerna är att försöka skapa en trygg och bra 

verksamhet för de elever som vistas där (Boström & Berg, 2018). Vissa fritidslärare och 

fritidspedagoger har även dubbla lärarroller i sin tjänst där man kan ha ett ben i skolans verksamhet 
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och det andra i fritidshemmets verksamhet (Boström & Berg, 2018). Tiden försvinner mycket för 

fritidspedagogerna på grund av dessa dubbla roller vilka kan ses krocka med varandra (Boström & 

Berg, 2018). Dessa interna och externa krav gör fritidspedagogens arbete komplext och ibland svårt 

genomföra både på fritidshemmet och i samverkan (Boström & Berg, 2018). Även Ackesjö m.fl. 

(2018) är inne på fritidslärares dubbla roller och lyfter fram fördelar och nackdelar med hybrida 

professioner som handlar om å ena sidan det positiva, att kunna se saker från olika perspektiv men 

också den identitetskonflikt som uppstår mellan två sociala världar, och menar att fritidsläraryrket kan 

ses som en hybrid profession. Vidare beskriver Pálsdóttir (2017) i en studie som bygger på 

fältanteckningar, dokumentanalys, intervjuer och fokusgrupper med skolledare, lärare och 

fritidspersonal, möjligheter med integrering mellan skola och fritidshem som handlar om helhetssyn 

på eleverna, elevernas välmående och självständighet. Pálsdóttirs (2017) nämner att det finns få studier 

som tar upp fördelar med integrering mellan skola och fritidshem, men att det finns starka indikationer 

på positiva effekter med integrering mellan verksamheterna. En annan möjlighet som pedagogerna 

upplever med samverkan är att de har möjlighet att följa eleverna under hela skoldagen (Ludvigsson & 

Falkner, 2019). På så vis får pedagogerna en större helhetsbild av barnet vilket upplevs vara en fördel. 

Ett hinder som fritidspedagoger beskriver försvåra deras arbete berör statusskillnader mellan 

fritidshem och skola, där skolans behov och verksamhet ses komma först (Boström & Berg, 2018). 

Fritidspedagogerna uttrycker vidare i studien att brist på tid är ett hinder då de inte får ut den 

planeringstid de skulle behöva. Ackesjö m.fl. (2018) beskriver vidare att fritidslärarna upplever att de 

kommer i tredje hand bakom klasslärare och förskollärare och hur deras arbete under skoltid tar upp 

mycket av deras tid på bekostnad av fritidshemsverksamheten. Hansen (1999) visar i sin studie hur de 

båda lärarrollerna, lärare och fritidspedagoger, upplever sig missförstådda i samverkan vilket kan bli 

ett hinder. De beskriver varandras roll i skolan som ytlig, men den uppfattning de har av sin egen 

kompetens visar sig vara lika mellan fritidslärare och klasslärare, och visar en mer nyanserad och 

komplex bild. Vidare beskriver Hansen (1999) att det största problemet och hindret för klasslärare 

ligger i övergången från ensamarbete till lagarbete och förändrade arbetssätt, och för fritidspedagoger 

handlar det om att arbetet förläggs i två skilda system och deras utökande arbetsuppgifter. Ludvigsson 

och Falkner (2019) visar i sin studie att fritidslärarna upplever en otydlighet i sitt uppdrag men att de 

kompenserar denna otydlighet genom att betona sin professionalitet genom att vara tydliga och starka 

utåt och visa att de kan sin sak. Studien visar att rektorer förhåller sig olika till olika lärargrupper, och 

att rektorers förhållningssätt till fritidshemmet får konsekvenser för fritidslärarnas undervisning och 

deras relation till andra lärare i bland annat samverkan (Ludvigsson & Falkner, 2019). De pekar på hur 

viktig rektor är för att höja fritidslärarnas status genom att visa för lärarkollegiet att hen är insatt i 

fritidshemmets och dess lärares uppdrag. Många gånger är det lärarna själva som får lära rektorerna 

vad deras uppgifter och deras uppdrag innebär (Ludvigsson & Falkner, 2019). 

I tidigare forskning kan vi se hur det verkar finnas en otydlighet i vad samverkan mellan skola och 

fritidshem innebär, en otydlighet som kan bottna i lärargruppers kultur eller okunskap om andra 

lärargruppers uppdrag. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur rektorer, klasslärare och fritidspersonal ser på samverkan samt 

vilka hinder och möjligheter dessa ser för en fungerande samverkan inom skolan och fritidshemmets 

organisation. Detta för att få en fördjupad förståelse för vad samverkan mellan skola och fritidshem 

innebär och de hinder och möjligheter som finns i samverkan mellan skola och fritidshem.  

Frågeställningar: 

Hur beskriver rektorer, klasslärare och fritidspersonal samverkan mellan skola och fritidshem? 

Vilka hinder och möjligheter ser rektorer, klasslärare och fritidspersonal med samverkan mellan skola 

och fritidshem?  

Teoretiskt perspektiv 

I tidigare forskning som lyfts i denna uppsats kan vi se att det verkar finnas en otydlighet i vad 

samverkan innebär och en maktobalans mellan de individer som ska samverka i skolan som 

organisation. För att undersöka vad samverkan mellan skola och fritidshem innebär och vilka hinder 

och möjligheter som finns för att samverkan ska fungera kommer samverkansteori och 

organisationsteori användas i uppsatsens analys. En organisation kan enligt Nationalencyklopedin 

(2019) beskrivas som en planmässigt sammansatt samverkan där individer eller grupper har ett 

gemensamt intresse. Skolan kan ses som en organisation där olika individer och grupper satts samman 

för att samverka kring utbildning och undervisning, mot ett gemensamt syfte, elevernas utveckling och 

lärande. Danermark (2000) skriver att samverkan sker i organisatorisk kontext och är en form av 

samarbete mellan olika aktörer. Ofta kan samverkan ske mellan personer som har olika utbildningar 

och har olika positioner inom samma eller andra organisationer. Dessa aktörer bär i sin tur med sig 

olika kunskaper och perspektiv som i sin tur påverkar samverkansprocessen. Även Hatch (2002) 

menar att individers identitet formas av olika kulturella institutioner som de sedan bär med sig in i den 

organisation de blir medlemmar av.  

I uppsatsens analys kommer vi att utgå ifrån Hatch (2002) beskrivning av Scheins (i Hatch, 2002) teori 

om organisationskultur, samt Danermarks (2004; 2000) och Danermark och Kullbergs (1999) teorier 

om samverkan. Två problem som kan ses är att dessa böcker till viss del presenterar teorier med hjälp 

av andra författare. Danermark (2004) presenterar sin teori kring samverkan med hjälp av Bråtens 

maktmodell (i Danermark, 2004) som ett sätt att förstå maktförhållandet mellan olika aktörer i 

samverkan. Gällande teorin om organisationskultur har vi utgått från Hatch (2002) som 

vidareutvecklar Scheins (i Hatch, 2002) teorier om organisationskultur. Anledningen till att vi valt 

Hatch (2002) presentation är att Hatch utgår från flera olika texter av Schein när Hatch presenterar 

teorin om organisationskultur. Därför är det mer rätt att säga att det blir Hatch (2002) tolkning och 

vidareutveckling av Scheins texter kring organisationskultur. Vi bedömde det som tillräckligt för 

uppsatsens tidsram att utgå ifrån Hatch (2002) text. Vi tänker att samverkansteori och 

organisationsteori går väl ihop då samverkansteori och organisationsteori genom organisationskultur 
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hjälper oss att förstå hur och varför samverkan kan se ut som det gör samt vad samverkan kan vara 

utifrån informanternas beskrivningar.  

Samverkansteori  

Vår definition av samverkan utgår från Danermark (2004) som beskriver samverkan som något där 

“två eller fler personer interagerar om något i ett specifikt syfte” (Danermark, 2004 s. 17). När aktörer 

ska samverka är det viktigt att på förhand prata om vad man ska samverka kring samt att det bör finnas 

uttalat att samverkan ska ske. För att samverkan ska fungera krävs att man interagerar om något i ett 

specifikt syfte. Danermark och Kullberg (1999) nämner tre faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i 

samverkan vilka är dels vad regelverken antyder ska vara personens uppgift, dels vilken utbildning 

och kunskapstradition personerna kommer ifrån och dels vilken position personen har i organisationen 

och vilken organisation personen kommer ifrån. I denna uppsats får informanterna ses verka inom 

samma organisation men de har olika utbildningar och kunskapstraditioner samt olika uppgifter att 

utföra utifrån regelverken. Danermark (2004) vidareutvecklar samverkansteorin för att kunna visa på 

de maktaspekter som kan finnas i samverkansprocessen. Detta gör Danermark (2004) genom ta in 

Bråtens maktmodell (i Danermark, 2004). Vidare beskriver Danermark (2004) att det i samverkan kan 

finnas olika bilder av vad objektet man ska samverka kring innebär. Utifrån detta kan en maktkamp 

uppstå kring vem som egentligen har företräde i tolkningen om vad samverkansobjektet innebär. I 

maktkampen som kan uppstå kring samverkansobjektet kan man utifrån Bråtens maktmodell (i 

Danermark, 2004) dela in aktörerna i modellstarka och modellsvaga. Vidare kan det utifrån detta 

uppstå olika scenarion. Danermark (2004) beskriver utifrån Bråten (i Danermark, 2004) olika 

kombinationer där modellsvaga och modellstarka aktörer möts i vilka det kan bli krockar och i ett 

vidare skede påverka samverkansprocessen. Det första scenariot är där två modellstarka möter 

varandra, t.ex. två aktörer med hög kompetens men som har olika synsätt. Ett andra scenario är där 

aktörerna möter varandra som modellstarka och modellsvaga. Detta kan exempelvis vara att en person 

med utbildning, en modellstark, möter en icke utbildad, en modellsvag, i samverkan. I detta scenario 

är det oftast den modellstarka aktörens tolkning av samverkansobjektet som blir gällande (Danermark, 

2004). Ett tredje scenario är att ingen av parterna är modellstark där samverkans objektet är helt nytt 

som ingen av aktörerna har kunskap kring vilket kan lämna fältet kring vad samverkan ska handla om 

öppet. Ett fjärde scenario är där bilden av objektet ser likadan ut hos aktörerna, i det läget kanske 

ingen maktutövning uppstår utan båda är lika modellstarka med samma föreställning kring objektet. 

Detta är dock ej alltid det bästa läget att hamna i då en gemensam bild just ger en bild och inte flera 

bilder kring objektet som kan bidra med olika syner och lösningar. Vem som har makt eller inte i 

samverkan kring ett objekt kan påverkas av olika aspekter. En aspekt berör vem som ges 

tolkningsföreträde kring objektet genom lagtexter och styrdokument. Detta kan även påverka vilken 

status man har som aktör i makthierarkin. Professionens status är också något som kan påverka ens 

statuts i makthierarkin där aspekter som berör lön och utbildning kan påverka. Det är dock svårt att 

peka på exakt vad som påverkar en professions status (Danermark, 2004).  

En aktörs syn på ett visst samverkansobjekt kan även ses påverkas av sociala representationer som 

skapats inom och mellan den gruppen som aktören tillhör (Danermark, 2004). Exempelvis kan en 

person som läser grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem ha en uppfattning kring 

samverkan samtidigt som en person som läst grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs f-3 ha 

en annan. Denna föreställning kan ändras och rekonstrueras med tiden och kan påverkas av 

exempelvis arbetsplats och möte med kollegor. Representationen följer med aktören in i mötet med 
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andra aktörer varpå det kan bli krockar varpå maktaspekten kan komma in. En kritik man kan rikta 

mot samverkansteori är att begreppet inte har en konkret definition (Danermark, 2004). Danermark 

och Kullberg (1999) tar upp att det finns lite forskning kring samverkan, samverkan är något som ska 

göras och sker i den stund då det är aktuellt. Samverkan ser olika ut och beror på i vilken organisation, 

kontext och vilka mål och personer som ska samverka. Det finns forskning som generellt visar på 

vilka faktorer som bidrar till samverkan och vilka faktorer som försvårar samverkan (Danermark, 

2004), men innehållet i samverkan och hur det ska ske är upp till aktörerna och de mål som de ska 

samverka mot. Detta gör att samverkan som begrepp kan uppfattas vara otydligt.  

Organisationsteori 

Med hjälp av organisationsteori kan man få ett bredare perspektiv på hur organisationer fungerar 

menar Hatch (2002). Vilket antyder att organisationsteori också är en bred teori, för att avgränsa oss i 

denna uppsats och undersöka samverkans fenomenet kommer organisationsteori med utgångspunkt i 

organisationskultur användas i analysen. Kulturella processer i samhället och i en organisations 

omgivning styr organisationens kultur samtidigt som organisationskulturen är beroende av sin 

omgivning (Hatch, 2002). En mängd aktörer i samhället skapar de kulturella processer som påverkar 

och formar organisationer, den mest betydande externa påverkan menar Hatch (2002) att man hittar 

inom organisationen och hos dess medlemmar. De individer som är anställda i en organisation är innan 

de kommer in i organisationen påverkade av olika kulturella institutioner som familjen, nationen, 

samhället, utbildningssystem m.m. (Hatch, 2002). Detta formar individers identitet, attityd och 

beteende vilket de sedan för med sig in i den organisation de blir medlemmar av (Hatch, 2002). Hatch 

(2002) beskriver Scheins (i Hatch, 2002) teori där kulturen inom en organisation återfinns på tre 

nivåer, artefakter som återfinns på ytan, värderingar och normer finns under artefakterna och om man 

går på djupet finner man de grundläggande uppfattningarna och antagandena. Dessa antaganden tas för 

givet och är kärnan i organisationskulturen, och påverkar hur individerna i organisationen känner, 

tänker och uppfattar sin verklighet i organisationen (Hatch, 2002). De värderingar som finns inom en 

organisation utgör grunden och det som anger vad som är rätt eller fel, nära kopplat till värderingar är 

normer som för individerna i en organisation utgör oskrivna regler vilka sätter riktlinjer för vad som 

förväntas av dem (Hatch, 2002). Man kan säga att normerna sätter riktlinjer eller klargör vad som 

förväntas av individerna i organisationen men också vad de kan förvänta sig av varandra, medan 

värderingarna definierar det som är viktigt (Hatch, 2002). Individens antaganden och uppfattningar 

kan ses stödja en viss typ av normer och värderingar vilka uppmuntrar en viss typ av aktiviteter som 

producerar artefakter (Hatch, 2002). Artefakter kan vara fysiska objekt, texter, verbala 

manifestationer, ceremonier och andra manifestationer som skapas av individerna i kulturen (Hatch, 

2002). Artefakterna kan förklaras som hörbara, synliga och påtagliga rester av individernas beteende, 

vilka bottnar i värderingar, normer, antaganden och uppfattningar som individerna i en organisation 

eller kultur innehar (Hatch, 2002). Kärnan i kulturens väsen är de grundantaganden och etablerade 

uppfattningar, vilka når ut genom de värderingar och normer som individerna inom kulturen är 

medvetna om och reagerar på samt upprätthåller, detta påverkar val och handlingar och producerar de 

artefakter som ligger på ytan (Hatch, 2002). Enligt Hatch (2002) kan Sheins modell av 

organisationskultur ses som att kulturen styrs inifrån och ut där antaganden och uppfattningar bidrar 

till normer och värderingar som i sin tur styr de artefakter som blir synliga på ytan. Men Hatch (2002) 

utvecklar detta och menar att organisationskultur kan ses som något dynamiskt där individerna i 

organisationen också tolkar artefakterna, vilket då ytterligare kan befästa men också omförhandla 

värderingar, normer och antaganden i organisationen. Fokus ligger då i processen som kopplar 
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samman artefakter, normer och antaganden, och det verkar då finnas en ömsesidig påverkan mellan 

dessa, vilket kan antyda att samtidigt som organisationskulturer bygger på omedvetna antaganden som 

styr kulturen så finns det utrymme och möjlighet till förändring av en kulturs normer och antaganden 

(Hatch, 2002). Hatch (2002) menar att organisationer är komplexa och att det finns många aspekter att 

ta in när man studerar en organisation. När man väljer ett perspektiv att studera organisationen utifrån 

blir det just ett sätt att se organisationen på, vilket också är färgat av tolkarens uppfattningar och 

antaganden (Hatch, 2002). Flera perspektiv kan ge möjlighet till en mer nyanserad bild av ett fenomen, 

dock är det inte nödvändigtvis så att flera perspektiv ger en djupare bild, då det inte finns en universell 

syn på vad som är det bästa eller det mest omfattande perspektivet menar Hatch (2002).  

Metod 

Val av metod 

Vi vill undersöka hur samverkan mellan skola och fritidshem beskrivs samt vilka hinder och 

möjligheter som upplevs i samverkan av rektorer, klasslärare och fritidspersonal. För att undersöka 

olika perspektiv på samverkan ha vi valt att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Eriksson 

Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att man med kvalitativa intervjuer har en frihet som innebär att 

frågorna inte måste vara fasta och följa en viss ordning utan kan anpassas efter situation. Författarna 

menar att man kan få en mer nyanserad och bredare bild av ett fenomen när man kan anpassa frågorna 

efter situation istället för ett fast frågeformulär, dock menar de att det inte är säkert att det ger en 

djupare kunskap. Kvalitativa intervjuer som struktureras på detta sätt, kan ge en större frihet då man 

som intervjuare kan ställa kompletterande frågor under samtalets gång och därmed hitta nya 

angreppssätt (Eriksson Zetterqvist & Ahrne, 2015). Med hjälp av intervjuer kan man få en bild av den 

uppfattning som informanten hade i den stunden intervjun gjordes. Eriksson Zetterqvist och Ahrne 

(2015) menar att intervjuer som metod på så vis är något begränsad men att man ändå kan få 

intressanta fingervisningar vilka uppfattningar som finns kring olika fenomen. På förhand hade vi ett 

antal förformulerade frågor i en intervjuguide, vilket också är något Eriksson Zetterqvist och Ahrne 

(2015) rekommenderar. Frågorna var formulerade för att passa vårt syfte och frågeställning och 

delades i intervjuguiden in i olika temaområden. Intervjuguiden fungerade som ledsagning för oss 

under intervjusituationen och beroende på informanternas svar anpassades frågorna därefter. Frågorna 

i intervjuguiden var till för att hjälpa oss men anpassades efter situationen, vilket är något som 

Eriksson Zetterqvist och Ahrne (2015) nämner som en fördel i kvalitativa intervjuer. Vi valde att ha en 

intervjuguide med relativt många frågor för att få fram ett brett material. Alla frågor användes inte 

utan anpassades efter hand i intervjusituationen. Eriksson Zetterqvist och Ahrne (2015) tar upp att det 

till en början är viktigt att ställa mer vänliga frågor för att få samtalet att komma igång. I detta fall 

ställde vi frågor som bland annat berörde informanternas bakgrund, hur länge de varit i yrket och vad 

de tyckte var det bästa med sitt yrke. Efter introducerande frågor kan man gå in på själva ämnet och 

frågor som kräver längre mer djupgående svar (Eriksson Zetterqvist & Ahrne, 2015). Vi genomförde 

totalt tio intervjuer varav tre genomfördes gemensamt. Eriksson Zetterqvist och Ahrne (2015) skriver 

att det kan vara en god idé att vara två som intervjuar då en kan anteckna och den andra ha en mer 

ledande intervjuroll. Under intervjuerna tog vi anteckningar för att kunna ställa fördjupande 
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följdfrågor samt stryka frågor som informanterna redan varit inne på i tidigare svar. Detta gjordes i de 

fall där vi var två i övriga intervjuer genomfördes båda roller av en intervjuare.  

Urval och avgränsningar 

Vi valde att ha med informanter från tre olika skolor med tre informanter från varje skola: rektor, 

klasslärare och fritidspersonal. Tanken var att informanterna skulle arbeta i samma organisation i en 

och samma kontext för att se hur de pratar om samverkan inom den specifika skolans kontext. Våra 

kriterier för valet av informanter var till en början följande: personen behövde ha den titel som var 

relevant för vår studie, personen skulle ha någon form av högskoleutbildning, personen skulle arbeta 

på en skola där det fanns fritidshem och skola samt att personen skulle arbeta på en skola som hade ett 

låg- och mellanstadium då det är i dessa stadier som fritidshemmet och skolan på något sätt samverkar 

samt att personen skulle ha erfarenhet av samverkan mellan skola och fritidshem. Att personen skulle 

ha en högskoleutbildning fick vi i kategorin fritidspersonal stryka då vi upptäckte att det var svårt att 

hitta. I denna kategori ändrade vi kriteriet till att personen skulle ha någon form av ansvar för arbetet 

och undervisningen i fritidshemmet och erfarenhet av samverkan mellan skola och fritidshem. Detta 

visade sig vara enklare att finna. Den fritidspersonal vi fick tag på hade olika utbildningar och alla 

hade mer än tre års erfarenhet av arbete i skola och fritidshem.  

Undersökningsmaterial och personer 

Det undersökningsmaterial vi har utgått ifrån är intervjuer med fyra rektorer, tre klasslärare och tre 

fritidspersonal. Anledningen till att det blev fyra rektorer är för att en rektor inte kunde svara på vissa 

frågor vilket gjorde att vi fick fråga dessa frågor till en annan rektor på skolan. Informanterna i 

yrkeskategorin fritidspersonal hade olika utbildningar men det som de hade gemensamt var att de på 

något sätt var ansvariga för en del av skolornas fritidsverksamheter. Vi valde att i denna uppsats kalla 

denna yrkeskategori för fritidspersonal då dessa hade olika utbildningar och olika yrkestitlar på sina 

arbetsplatser. I kategorin klasslärare hade alla en form av lärarutbildning och arbetade i grundskolan. 

Både fritidspersonal och klasslärare hade kontakt och arbetade med de olika yrkeskategorierna under 

sina arbetsdagar. Rektorskategorin innehåller både informanter som är rektorer och biträdande 

rektorer. Alla hade olika typer av lärarutbildningar i grunden. De tre skolor vi besökte skulle kunna 

beskrivas som mellanstora låg- och mellanstadieskolor vilka låg i olika län. I vår resultatdel har vi 

döpt våra informanter till R som står för rektor, FP som står för fritidspersonal och KL som står för 

klasslärare. Respektive förkortning har även skrivits ut med en siffra efter. Dessa siffror hänger 

samman med den skola som informanten arbetar på, det vill säga att rektor 1, fritidspersonal 1 och 

klasslärare 1 arbetar på samma skola och så vidare. Detta gjorde vi för att lättare kunna få till en 

struktur i analysen.  

Genomförande 

När vi bestämt vilka yrkeskategorier vi ville ha med i vår studie började vi leta skolor där de tre valda 

yrkeskategorierna kunde medverka. Vi fokuserade främst på skolor i Stockholm Län men även i andra 

län. Vi kontaktade främst rektorer och biträdande rektorer via mail. Processen med att hitta 

informanter gick till en början relativt trögt och efter en vecka valde vi istället att ringa till skolorna. 

Att ringa runt visade sig vara ett lyckat drag och vi fick tag på tre olika skolor med rektor, klasslärare 

och fritidspersonal som kunde ställa upp på en intervju. På alla skolor var det en rektor eller biträdande 
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rektor som hjälpte till att boka in tid med övriga informanter. Den fritidspersonal vi fick tag på hade 

olika utbildningar men alla hade ett ansvar för fritidsverksamheten på berörda skolor. Med tanke på att 

vi behövde göra intervjuerna under begränsad tidperiod bedömde vi att det fick gå bra. Därefter åkte vi 

ut var och en för sig till varsin skola för att sedan gemensamt åka till den tredje skolan. Intervjuerna 

ägde rum samma dag som vi besökte respektive skola, när vi var på plats på skolorna fick 

informanterna skriva på samtyckesblankett (se bilaga 4). De fick även information om studien och 

hade möjlighet att ställa frågor innan intervjun startade. Varje intervju tog mellan 30-45 minuter och 

spelades in med hjälp av mobiltelefon. Därefter transkriberades materialet med hjälp av mediaspelare 

på dator och mobil. Transkriberingsmaterialet blev drygt 125 sidor vilket sedan kodades och 

tematiserades. Totalt blev det drygt 100 koder som sedan resulterade i totalt sex olika teman. 

Databearbetning och analysmetod 

Larsson (2005) menar att det är viktigt att redogöra för sin förförståelse då förförståelsen alltid finns 

med i alla steg i undersökningen och kan påverka tolkningen av ett material. Vi som blivande 

grundlärare med inriktning mot fritidshem har med oss tankar och åsikter om professionen, då vi tagit 

del av tidigare forskning och litteratur, samt egen erfarenhet av området vilket ger oss en förförståelse 

om det fenomen vi valt att undersöka. Denna förförståelse av fenomenet men också de valda teorierna 

har vi försökt släppa under mötet med informanter och vid analys av materialet vilket ibland visat sig 

komplicerat. Med tanke på tidsramen för arbetet med uppsatsen hade vi tidigt i processen idéer kring 

vilken/vilka teorier som kunde vara användbara, men för att inte låsa fast uppsatsen vid en teori som 

sen inte kunde hjälpa oss besvara frågeställningarna valde vi tematisk analys. Den är enligt Braun och 

Clark (2006) en flexibel kvalitativ analysmetod, som inte är kopplad till en specifik teori, vilket ger 

användaren stor frihet. En tematisk analys organiserar datainsamlingen i teman, dessa teman ska fånga 

det viktiga i datainsamlingen i relation till frågeställningen (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys 

kan användas induktivt eller deduktivt, Braun och Clarke (2006) beskriver att en deduktiv användning 

av tematisk analys drivs av en mer teoretisk utgångspunkt där forskaren kodar sitt insamlade material 

utifrån en specifik frågeställning, till skillnad från en induktiv ingång där forskningsfrågan kan växa 

fram under analysens gång. Tematisk analys består av 6 steg där det första steget innebär att man 

bekantar sig med det insamlade materialet (Braun & Clarke, 2006). För att kunna utföra en tematisk 

analys på ett material som är insamlat genom t.ex. intervjuer behöver materialet transkriberas, vilket är 

en del av det första steget att lära känna sitt material (Braun & Clarke, 2006). När vi genomfört de tio 

intervjuerna transkriberades dessa enligt steg 1 i den tematiska analysen, detta gav oss möjlighet att 

lära känna materialet. Braun och Clark (2006) menar att det finns inget rätt eller fel sätt när man 

genomför transkriberingar för en tematisk analys, dock är det viktigt att det transkriberade materialet 

innehåller den information som behövs för att förstå dess kontext och att transkriberingen håller sig 

nära sitt ursprung så att man inte förändrar innehållet. Transkriberingarna gjordes i två steg först 

lyssnades det inspelade materialet igenom och innehållet skrevs ner, för att sedan ytterligare lyssnas 

igenom och korrigera felskrivningar och hitta eventuella betoningar eller annat som kan påverka 

tolkningen av materialet. För att sedan strukturera materialet och vidare lära känna detta ställde vi våra 

forskningsfrågor till materialet: hur beskriver rektorer, fritidslärare och klasslärare samverkan samt 

vilka hinder och möjligheter finns för att samverkan ska fungera.  

Materialet lästes sedan igenom igen och gav oss några rubriker med en färgkodning. Här delade vi in 

yrkesgrupperna och gjorde separata strukturer för varje yrkesgrupp. I denna process reducerade vi 

datamaterialet och tog ut det mest kärnfulla och lärde samtidigt känna vårt material mer på djupet. 
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Sedan följde steg 2 där materialet kodas enligt Braun och Clarks (2006) beskrivning av tematisk 

analys, dessa koder ska beskriva den mest grundläggande informationen som framträder i materialet, 

Braun och Clark (2006) förespråkar att man systematiskt går igenom hela datamaterialet och ger en 

likvärdig uppmärksamhet till varje del av materialet. I denna process att koda materialet identifierade 

vi flera utdrag i datamaterialet som rörde sig kring samma kod och samlade dessa utdrag under en 

gemensam kod, allt som allt slutade det i ett 30 tal koder för varje yrkesgrupp.  

När kodningsprocessen var klar övergick vi till steg 3 för att söka teman i koderna. Den här delen av 

analysen sorterar koderna i olika teman (Braun & Clarke, 2006). Efter att vi sorterat koderna för de tre 

yrkesgruppen hade vi 9 teman för de två frågeställningarna. Steg 4 i en tematisk analys handlar om att 

renodla de teman som finns och titta på koderna under varje tema för att se om koderna formar ett 

mönster som kan identifieras genom det valda temat (Braun & Clarke, 2006). Här blir det viktigt att se 

över de valda temana och dess giltighet i förhållande till datamaterialet som helhet, fungerar temana 

eller behöver de göras om (Braun & Clarke, 2006). När vi hade våra 9 teman såg vi över dessa igen i 

enlighet med steg 4, vilket resulterade i att temana reducerades till 3 teman under varje frågeställning: 

vad sker under samverkan, vilka förutsättningar finns för samverkan och vilka potential finns med 

samverkan samt faktorer som blir ett hinder för samverkan, faktorer som bidrar till samverkan och 

möjligheter med samverkan. Under den här processen ändrade vi också namn på temana för att bättre 

passa kärnan i varje tema. Detta är en del av steg 5 i en tematisk analys där man förfinar och definierar 

sina teman för att de ska fånga essensen i varje tema (Braun & Clarke, 2006). Här blev det tydligt för 

oss att vi behövde ta ett kliv tillbaka med vår förförståelse och se varje tema utifrån varje 

yrkeskategori då t.ex. förutsättningar för samverkan kan tolkas olika beroende på vilken yrkeskategori 

som svarar. Steg 6 i en tematisk analys börjar när alla teman är valda och definierade, och innebär den 

slutliga resultat och analys som nedtecknas i uppsatsen (Braun & Clarke, 2006). Här menar Braun och 

Clarke (2006) att det är viktigt att analysen ger en precis, sann, logisk och icke repetitiv bild av det 

analyserade materialet, detta stämmer även överens med de riktlinjer för forskning som nämns i God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017), att all forskning ska vara sann, öppen, strukturerad och logisk.  

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsstudier ska enligt Vetenskapsrådet (2017) vara tydligt formulerade med syfte, intressanta 

frågeställningar, och metoder som förklaras och som hjälper forskaren att nå ett svar. Riktlinjer är att 

studien ska vara sanningsenlig, öppen och transparant så att andra kan ta del av forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att man vid en studie motiverar 

och tydliggör olika förutsättningar och utgångspunkter för studien. En förutsättning som vi 

uppmärksammat inför och vid genomförandet av intervjuerna är att vi som studenter har åsikter, 

kunskap och tankar om fritidslärarprofessionen. Vilket vi upplevt viktigt att koppla bort vid intervjuer 

för att inte leda in informanternas svar i vissa riktningar. Vi har öppet informerat om studien och var vi 

kommer ifrån för att vara tydliga och ärliga i mötet med informanterna och vår studie. Vetskapen om 

att vi är studenter och blivande fritidslärare, samt att fritidshemmet är en omdebatterad fråga, kan 

tänkas ha påverkat informanterna och deras svar. Vi som studenter inlästa på professionen och som 

författare av studien har också en viss makt och ett ansvar att förvalta informanternas svar på ett klokt 

och etiskt sätt i enlighet med de etiska riktlinjerna. Denna position som forskare/student med makt att 

använda materialet kan också tänkas påverka informanterna i deras svar. Ytterligare en förutsättning 

som kan påverka studiens resultat och informanternas svar, är att de alla var utvalda av rektor på 

respektive skola. Mail och telefonkontakt har i första hand skett med rektor på respektive skola som 
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sedan kontaktat övriga informanter och organiserat tider för intervjuer, hen har då haft möjlighet att 

påverka valet av övriga informanter. Informanterna inom samma skola har varit medvetna om 

varandra och att det är rektor som har initierat deras medverkan. Rektor har alltså haft möjlighet att 

välja personal, men personal som medverkat är också medveten om varandra vilket kan tänkas påverka 

hur man svarar på intervjufrågorna. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav att följa 

vid forskning och de handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Alla informanterna är informerade om studien, vad deras medverkan innebär, att de 

har rätt att avbryta när de vill, att materialet endast används till gällande studie samt att deras 

personuppgifter kommer hanteras i enlighet med konfidentialitetskravet. Det faktum att informanterna 

inom samma skola har vetskap om varandra kan, som nämnts tidigare, påverka deras svar, men en 

viktig fråga vi ställt oss har även haft med konfidentialitetskravet att göra. Då det finns en möjlighet 

att informanterna kan identifiera varandra inom samma skola genom igenkänning av sina svar och den 

kodning informanterna fått i analysen. Vi har valt att koda informanterna i analysen enligt skola 1,2 

och 3 samt R, FP och KL för att avidentifiera informanterna i enlighet med konfidentialitetskravet, 

men också för att göra en tydlig struktur i analysmaterialet. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska 

forskning struktureras och vara tydlig för andra läsare. Informanterna har innan intervjun fått 

information om studien de är också medvetna om varandras medverkan och har fått tillgång till 

samtyckesblankett för genomläsning och sedan vid intervjutillfället fått möjlighet att skriva under 

blanketten och tacka ja till medverkan. Vetenskapsrådet (2017) rekommenderar att informanter 

informeras om studien och skriftligen samtycker till medverkan.  

Studiens kvalitet 

Vi upplever att intervjumetoden fungerade på ett bra sätt och att den hjälpte oss att samla in 

information för studiens syfte och frågeställningar. Analysmetoden var tidskrävande vilket ledde till 

att vi fick arbeta intensivt för att inte hamna efter i vår tidsplan. Dock upplevde vi att den stundtals 

krävande analysen gav frukt när vi väl var klara då vi båda hade en klar bild av informanternas svar 

och gott om material för resultat och analysdelen. Förhoppningsvis gav detta även ett djup till studien. 

Efter analysen av vårt transkriberade material hade vi dock inte särskilt mycket tid att gå tillbaka 

någon extra gång för att läsa igenom allt material igen. Vi kände oss tvungna att ganska raskt gå vidare 

till att börja skriva för att inte hamna i tidsnöd. I den bästa av världar hade man haft mer tid att gå 

igenom materialet ytterligare någon gång för att kanske upptäcka andra saker än vad vi först kom fram 

till. Ett alternativ som vi ser hade kunnat vara fenomenografisk analysmetod, dock hade vi 

förmodligen inte kommit bort från själva tidsaspekten utan analysen är helt enkelt ett tidskrävande 

arbete som behöver genomföras. Ett problem med studien är att den tidigare forskningen nästan 

uteslutande berör samverkan utifrån fritidslärare och fritidspedagogers synvinkel. Det hade varit 

givande för studien att försöka tagit med mer tidigare forskning som berörde rektorers och klasslärares 

syn på samverkan, om denna hade funnits. Ett exempel är Munkhammars (2001) studie som till viss 

del tar upp klasslärares perspektiv på samverkan. Efter att ha läst Munkhammar (2001) upplevde vi 

dock att den studien kommer fram till mycket som liknar vad annan forskning har kommit fram till, 

även ur klasslärares synvinkel. Kring rektorers syn på samverkan hittade vi inget specifikt för 

samverkan mellan skola och fritidshem. De studier vi kunde finna berörde rektorers syn på samverkan 

i andra former i skolan. Ett annat problem med denna studie är att alla informanter pratar utifrån sin 

kontext. Alla skolor har sina förutsättningar, sin kultur, sin personaluppsättning, sitt elevantal och så 

vidare. Detta gör varje informant unik då alla pratar utifrån olika kulturer och förutsättningar. Kanske 

är det på så vis fel att jämföra informanterna emellan varandra. Å andra sidan kan det vara intressant 
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att se hur de olika informanterna svarar utifrån samma styrdokument men som tolkas och praktiseras i 

olika kontexter. Vidare är ett annat problem att alla informanter förutom vissa informanter i kategorin 

fritidspersonal har en högskoleutbildning. Vissa informanter är inne på att utbildning är en viktig del i 

att förstå vad samverkan kan innehålla. Frågan är hur pass rättvist det då är att ställa sådana frågor till 

en outbildad fritidspersonal? Dock hade alla fritidspersonal flera års erfarenhet och en ledande position 

på fritidshemmet vilket gör att dessa förmodligen hade en bild av vad samverkan kan vara. Det var 

även svårt att hitta skolor med utbildad fritidspersonal vilket kan ses lyfta en allmän problematik som 

råder runtom i skolor och på fritidshem som berör bristen på utbildade lärare. Vår insamlade empiri 

innehöll många intressanta aspekter där vi helt enkelt var tvungna att välja ut det vi fann som mest 

relevant och intressant. Det finns flera aspekter som vi hade kunnat fördjupa oss i men tidsramen och 

utrymmet i uppsatsen gjorde att vi fick välja bort vissa delar som också hade varit intressanta att ta 

upp.  

Resultat och analys 

I uppsatsens resultat och analysdel presenteras först resultat för varje frågeställning följt av en analys. 

Resultatdelen för den första frågeställningen hur beskriver rektorer, klasslärare och fritidspersonal 

samverkan, är indelad i tre teman: vad sker under samverkan, förutsättningar för samverkan och 

potential med samverkan. Gällande frågeställningen vilka hinder och möjligheter ser rektorer, 

klasslärare och fritidspersonal med samverkan mellan skola och fritidshem, presenteras tre teman: 

faktorer som försvårar samverkan, faktorer som bidrar till samverkan och möjligheter med en 

fungerande samverkan. I analysdelarna tar vi hjälp av samverkansteori och organisationskultur för att 

undersöka hur olika yrkeskategorier inom skola och fritidshem ser på samverkan samt vilka hinder och 

möjligheter som uppstår för en fungerande samverkan.  

Beskrivningar av samverkan 

Vad sker under samverkan 

Informanterna beskriver att samverkan sker under skoltid men att det ofta sker på klasslärarens villkor, 

det är klassläraren som planerar och styr vad som ska göras. Rektorerna beskriver samverkan under 

skoltiden som att fritidspersonalen får hänga på skolans arbete, som en förlängning av skolans arbete, 

och som ett komplement. R3 beskriver att det är klasslärarna som styr verksamheten under skoltid, att 

fritids får hänga med: ”[…] det är ju lärarna som styr verksamheten och då kanske fritidspedagogen, 

fritidsläraren hamnar som blir ju styrd och kanske (paus) jag menar man blir ju lite av andra hand”. 

Här ges en bild av att fritidsläraren styrs av klasslärarens planering. R2 beskriver hur fritidshemmet 

kan komplettera skolan då klasslärare och fritidslärare ser eleverna i olika miljöer och att man i 

samverkan kan ha en dialog om vad som fungerar bra och använda sig av fritidshemmets arbetssätt: 

”[…] så att man kan ja men göra en vinst i att ok ja det här barnet behöver mer tid men det här kan vi 

faktiskt komplettera med här på fritids […] sådär att våga bygga bort skillnaden mellan dom”. R1 

beskriver att en stor del av samverkan går ut på att samverka kring elevernas sociala utveckling, och 

att fritids och skola behöver samverka i kontakten mellan skola, fritidshem och vårdnadshavare, för att 

bli tydligare i kommunikationen med hemmen. R1 pratar också om hur de tagit bort fritidspersonalen 
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från klassrummen för att ge dem tid att planera sin verksamhet som är fritidstiden och rastaktiviteter, 

men att fritidspersonalen kommer behöva gå in i klassrummen och agera resurs men att det inte är 

samverkan:  

R1: […] det är inte samverkan för mig men att det är läraren som planerar lektionen och att fritids 

bara tar en planering jag är inte säker på att det blir så men jag kan tänka mig att det blir så, och då är 

det inte samverkan, då är man ju faktiskt bara en resurs så jag kan inte prata om samverkan i de fallet 

[…] 

Klasslärarna beskriver samverkan i klassrummet där de ser fritidspersonalen som ett stöd och en resurs 

som kan ge dem lite andningsutrymme. Klasslärarna benämner fritidspersonalen som sin ”egen”, och 

”min fritidspedagog” där de beskriver hur fritidspersonalen är knuten till deras klassrum och 

undervisning. De pratar om hur de som klasslärare planerar och informerar sin fritidspersonal om vad 

som ska göras, och hur fritids kan komplettera det som inte hinns i klassrummet och bygga vidare på 

skolans undervisning på fritidshemmet. KL1 beskriver att det finns en fritidspersonal kopplad till 

klassrummet och att de har lite planeringstid där fritidspersonalen kan ta del av klasslärarens planering 

och bygga vidare på det. Vid dessa tillfällen är det klassläraren som planerar men de har en bra dialog 

där fritidspersonalen hoppar in vid behov, men också tvärt om när det gäller t.ex. rastvakt om 

fritidspersonalen ska iväg på fortbildning: ” […] ja men idag är det min tur att va rastvakt men jag ska 

på utbildning och då måste vi som klasslärare gå ut för vi har en rutin där vi har rastvakter”. Även 

KL2 är inne på att det är klassläraren som planerar och driver lektionerna, men att fritidspersonal finns 

där som stöd, lyssnar aktivt på genomgången och vet var hjälpen behövs:  

KL2: […] det är jag som driver lektionen och står för all planering och så vidare och sen hjälper XX 

till. XX sitter och lyssnar aktivt under genomgången och vet vad XX ska hjälpa till med och sen så 

hjälper XX dem med särskilt behov oftast att XX sitter med om det är nån som behöver stöd och 

sådär. Så att det är jag som driver lektionen men XX finns med som stöd. 

KL2 nämner även att fritids kan bygga vidare på det som de gjort i skolan eller det som de inte hinner 

göra i skolan och omvandla det till något praktiskt. KL3 ser inga uttalade riktlinjer för samverkan men 

beskriver att det kan vara upp till varje klasslärare att bestämma hur de vill ha det i sitt klassrum, och 

att det beror på gruppen i klassrummet, men att fritidspersonalen finns där som ett stöd till läraren, på 

det sätt som klassläraren önskar. Vidare är KL3 inne på att det vore intressant med ett tvålärarskap 

med fritidspersonal: ”Lite tassar in på tvålärarskap […] kanske att man fördelar ansvar kanske men 

samtidigt vet man ju inte det är ju en själv som har ansvar för deras [elevernas] bedömning och deras 

[elevernas] utveckling […]”. Vidare säger KL3 att fritidspersonalens kreativa idéer kan bidra med 

tankar till undervisningen, men att det är svårt att släppa kontrollen över elevernas kunskapsutveckling 

och att fritidspersonalen inte ska ta för mycket lärarroll, men att det kan vara bra att eleverna lär sig av 

någon annan. 

Fritidspersonalen bekräftar bilden av samverkan på klasslärarens villkor, genom sina beskrivningar av 

fritidspersonalen i klassrummet som en resurs och ett stöd till både elever och lärare. FP3 beskriver sin 

dag i klassrummet knutet till en klass som stöd för klassläraren och eleverna: 

FP3: […] men som det är nu vi utnyttjas på fel sätt vi är med som vakter i klassrummet som 

assistenter än att vi är som fritidspedagoger som är där inne och gör det vi skulle göra på ett annat sätt 

[…] 

FP3 beskriver att fritidspersonalen, som det är nu, utnyttjas på fel sätt och att det finns andra sätt som 

fritidspersonalen skulle kunna arbeta på. FP2 ger bilden av att fritidspersonal är i klassrummet för att 

stötta och att det är klassläraren som sätter spelreglerna i klassrummet. FP2 beskriver vidare att 

samverkan är när man delger varandra information och jobbar med tema, att man har en dialog om vad 

man arbetar med just nu och att man kan plocka upp det i fritidshemmet eller skolan, och beskriver det 
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som ett utbyte som kan ske åt båda hållen. FP1 är gärna i klassrummet och stöttar, för att det hjälper 

eleverna och beskriver att det är svårt att ändra det som klassläraren har bestämt ska göras, men att det 

finns utrymme för att halvera klasser till mindre grupper där fritidspersonal kan ta en grupp och arbeta 

praktiskt ute. FP1 beskriver att det absolut finns en samverkan men att man måste ta tag i det. 

Informanterna ger en bild av att samverkan sker i klassrummet och att fritidspersonalen finns där som 

stöd för undervisningen, men att samverkan sker på klasslärarnas villkor. Sociogram, elevernas sociala 

utveckling, temaarbete, samverkan inför utvecklingssamtal, fritids under skoltid, komplettera skolans 

arbete och rastaktiviteter beskrivs ske under samverkan. 

Förutsättningar för samverkan 

Både klasslärare och fritidspersonal ser tid till planering, kommunikation och ledningens roll som 

förutsättningar för samverkan. FP3 beskriver att planering är en viktig förutsättning för samverkan, 

men att mer planering tillsammans med fritids och mindre tid i klassrummet är önskvärt, så att de på 

fritids kan planera ihop sig och bygga en bra verksamhet för elevernas bästa. FP3 nämner att de har 

korta planeringsstunder med klassläraren men att det handlar om att klassläraren går igenom sina 

tankar och planeringar vilket inte är meningsfullt att gå på djupet med och bygga vidare på, då det inte 

finns tid. FP1 pratar om att man behöver ha tålamod när det gäller samarbete och samverkan, och 

försöka få till en dialog med kollegor när det behövs. FP1 beskriver vidare att alla tänker olika och är 

inte öppna för en dialog kring samverkan, och nämner att fritids och skola kan ses som två skilda 

världar och att det därför är viktigt att samverka för att få en helhet för elevernas bästa.  

KL3 pratar om att det är viktigt att fritidspersonal och klasslärare har en dialog, så att fritidspersonal 

kan få information om vad som gäller i klassrummet, då behovet ser olika ut från ett klassrum till ett 

annat. KL3 nämner att fritidspersonalen kan bli tryggare i sin roll om de får tydliga instruktioner i vad 

som förväntas av dem i klassrummet, och att klasslärare behöver vara tydliga med vad de behöver för 

stöd, och att fritidspersonalen behöver vara lyhörd inför vad som pågår i klassrummet:  

K3: […] i fall fritidspersonalen vet vad som förväntas av dem så blir de ju också tryggare i sin roll 

[…] det handlar om att också vara ganska tydlig med vad man behöver det är viktigt att jag berättar 

för personen att det här är vad jag behöver i det här klassrummet. 

KL1 beskriver också dialog som en förutsättning för samverkan och nämner att klasslärare och 

fritidspersonal, på skolan, har gemensam planeringstid men att det är viktigt att också söka upp 

varandra om det är något, även om man inte har planerat det, och att en ömsesidig dialog förbättrar 

samverkan. KL2 beskriver hur de i sitt samarbete är lyhörda inför varandras behov och att 

fritidspersonalen ofta hoppar in när det behövs och tvärtom: ” xx rycker alltid in när jag är borta […] 

det är aldrig något ifrågasättande eller vad får jag för det här och det är samma med mig när xx är 

borta och det krisar på fritids […] då hoppar jag in”. Eftersom att samverkan kan se så olika ut 

behöver styrningen, av vad som ingår i fritidspersonalens ansvar, bli tydligare från ledningens sida 

beskriver KL3, och pratar om att rektorer kan behöva lite mer grundläggande kunskaper om den 

fritidspedagogiska delen, vad det innebär. KL3 upplever att mycket ansvar läggs över på klasslärare 

och fritidslärare att lösa samarbetet, men att rektorer skulle kunna höja kravet på fritidspersonalen för 

att öka kvalitén:  

KL3: […] jag tror att de lägger över lite ansvar på lärarna och den här pedagogen man får från fritids 

hur vill ni samarbeta men meningen är att ni ska underlätta för gruppen och det gör man på olika sätt 

så jag tror att rektor skulle säkert behöva lite grundläggande grejer och kanske höja kravet lite på dem 

för jag tror att de kan behöva det för att kvaliteten ska öka. 
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KL2 är också inne på att rektorsroll är viktig för en fungerande samverkan, att rektorn behöver vara 

lyhörd och se elevernas hela dag både på fritids och i skolan. KL1 är inne på att det framförallt handlar 

om att fritidspersonal och klasslärare behöver kommunicera men att ledningen kan behöva kliva in om 

det inte funkar, vilket även FP1 är inne på. Även FP2 beskriver att rektor har en viktig roll i 

samverkan, då rektor sätter kursen för vad som ska prioriteras och hur mycket tid olika lärargrupper 

får till planering. FP2 betonar rektorsroll som en förutsättning för samverkan men nämner också att 

alla har ett ansvar för att samverkan ska fungera.  

FP2 nämner utbildning som viktigt och beskriver att man med utbildning på ett mer självklart sätt kan 

stå upp för sin tid, för planering och förberedelse. Vidare pratar FP2 om hur det är vanligt att 

klasslärare får åka på fortbildningar som också skulle kunna gynna fritidshemmet, men att det inte är 

självklart att fritidspersonal bjuds med. Detta kan visa på en maktobalans mellan klasslärare och 

fritidspersonal. Vikten av att värna om de olika professionerna och vikten av att bryta hierarkier nämns 

av R1 som beskriver att samverkan handlar om att komplettera varandra och måste ske på lika villkor, 

där all personal på skolan från lärare till vaktmästare arbetar tillsammans för elevernas utveckling. R1 

pratar också om att fritids har en egen del i läroplanen vilket innebär att fritidshemmet har egna mål 

och riktlinjer vilket gör att samverkan måste utgå ifrån de olika verksamheterna, då de kan bidra med 

olika ”verktyg och vägar” och att man behöver ”acceptera, respektera och jobba med det”, för att bidra 

till deras gemensamma mål som är elevernas utveckling:  

R1: […] samverkan det handlar nog om att komplettera varandra att fortsätta hålla i sina olika 

professioner, det här är jag bra på det här jag utbildad i och det här kan jag stödja med, det här är jag 

bra på som lärare då det här är min profession, och tillsammans få, men ja det är ju barnen som är det 

viktiga att de utvecklas åt rätt håll. 

Vidare beskriver R1 att det handlar om att se styrkorna i de båda professionerna men också om respekt 

och förståelse för varandras uppdrag. R3 beskriver att det är viktigt att det finns mål för verksamheten 

och en planerad verksamhet, men också att fritidspersonal precis som annan personal, behöver träffa 

andra inom yrket för att diskutera hur man kan utveckla sina verksamheter. Även R1 menar att målen 

för verksamheten behöver vara tydliga och planeringar och syfte för olika aktiviteter måste finnas där 

och att detta även är viktigt för fritidslärarna och deras verksamhet. Men för att lyckas med det så 

behöver man frigöra tid till planering, menar R1 och pekar på att samverkan bygger på att man ses och 

samtalar och säger att ”det är ju svårt att samverka om man inte träffas”, men att tiden att träffas och 

samtala på inte bara behöver vara planerad utan man behöver också ha en vilja att få det att fungera 

och ta sig tiden med andra. Både R1 och R2 beskriver att man behöver vara tydlig med vad man menar 

med samverkan, och R2 nämner att man behöver synliggöra sina förväntningar på det samarbete eller 

samverkan som ska ske mellan fritids och skola för att det ska fungera, och att båda verksamheterna, 

skola och fritids, behöver varandra där man ser elevernas hela dag i båda verksamheterna.  

Potential med samverkan 

En gemensam bild hos informanterna, av potential med samverkan, är att samverkan kan gynna 

eleverna men utifrån lite olika perspektiv. Klasslärarna nämner samverkan som möjligheter att skapa 

trygghet för eleverna och underlätta övergångar mellan skola och fritids för eleverna. Fritidslärare och 

rektorer pratar om att fritidshemspedagogiken kan erbjuda andra arbetssätt än skolan vilket kan vara 

ett bra komplement till teorin och gynna elevernas utveckling. R3 nämner att det finns potential i att 

fritidshemmet kan erbjuda ”något extra” genom att ta mindre elevgrupper och erbjuda olika 

upplevelser ”då kan vi lyfta oss lite och åka utanför skolan och göra lite annorlunda saker”. R2 nämner 

att man kan fånga eleverna med en bra samverkan genom att se över vad de båda verksamheterna har 

att erbjuda, och att fritids kan erbjuda något som inte skolan har: 
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R2: […] får man till det här vad kan fritids erbjuda med och vad kan skolan erbjuda med […]. Nej 

men att nå alla elever asså vissa trivs jättebra i skolan, vissa tycker inte att skolan är rolig alls kan 

man då fånga dom med fritids. 

Även fritidspersonalen pratar om hur samverkan kan gynna eleverna, FP2 nämner hur samverkan kan 

bli mer lustfyllt för eleverna, då eleverna tycker att det är roligt när de märker att något de gör på 

fritidstid hänger ihop med det de gjort på dagtid i skolan, att det finns en igenkänning och något 

lustfyllt med att få använda sina kunskaper på andra sätt. FP1 ser potential i det praktiska lärandet med 

fritidshemspedagogiken som kan underlätta för eleverna att förstå det teoretiska. FP1 beskriver vidare 

att eleverna är trötta när de kommer till fritids och att de då behöver arbeta mer praktiskt och inte med 

alltför skolifierade uppgifter. FP1 nämner att man kan ta inspiration från det som sker under skoltid 

men översätta det till ett praktiskt lärande, men att det är viktigt att anpassa sig efter eleverna: 

FP1: […] när det är fritidstid då är ju eleverna helt utmattade då ska det ju inte vara för skolifierat så 

jag har ju tidigare sagt ifrån att jag inte tänker arbeta så att förslaget som en klasslärare har ska inte gå 

igenom utan att jag har beviljat det för då blir det ju mer skolifierat på fritids så blir eleverna lite 

trötta det är ju ett helt pass från kl 8-14 ja men det är ju 6 timmar efter det orkar de inte sitta stilla, så 

då behöver vi arbeta mer praktiskt så som sagt samverka tillsammans ta förslag om det funkar för din 

grupp det gäller ju också att anpassa sig efter sina elever det är jätteviktigt. 

FP1 och FP3 skiljer sig åt i sitt sätt att se på fritidspersonal i klassrummet. FP3 önskar mer 

planeringstid och mindre tid i klassrummet och att fritidspersonal då skulle kunna ta emot eleverna på 

fritidshemmet för att stötta dem där med sin kompetens. FP1 vill vara i klassrummet för att stötta 

eleverna där och då mer som en resurs, trots att ledningen frigjort utrymme för fritidspersonalen att 

istället planera sin verksamhet under skoltid. FP1 pratar också om att fritidspersonal i klassrummet 

kan gynna klassläraren där det kan skapas trygghet för klassläraren, då man kan bolla idéer. Här 

framträder två olika synsätt på potentialen med fritidshemspedagogiken: 

FP1: […] jag tycker det gynnar eleverna för de känner sig trygga om det är fler lärare i ett klassrum 

och läraren känner sig också tryggare när man vet att det finns någon att bolla med i klassen så så ser 

det ut.  

FP3: [...] och i min dröm och fantasi hade jag inte varit lika mycket i skolverksamheten som jag är 

idag utan jag skulle vilja ha lite mer planering med fritids hela där det också är brist på gemensam 

planering jag hade samlat alla och gått igenom planerat ihop och öppnat upp fritids lite tidigare under 

dagen där lärarna kunde skicka iväg elever till oss vi kan ta emot elever 

Fritidspersonalen verkar alltså både vilja vara i klassrummet och inte, de kan se att det gynnar eleverna 

när de är där men samtidigt så vill de ha tid att planera sin fritidsverksamhet så att också den gynnar 

eleverna. Klasslärarna beskriver även de hur samverkan kan gynna eleverna. KL2 beskriver att man 

behöver se elevernas hela dag och inte tänka att efter skolan då släpper man bara taget, utan att det kan 

vara bra att följa med till fritids och stötta upp eller hjälpa till vid övergången, då eleverna kan vara 

väldigt trötta efter en skoldag och att det då är viktigt att samverkan fungera för att underlätta detta: 

KL2: […] man måste se barnens dag som helhet inte bara nu är skolan slut och då lämnar jag utan, 

det är ofta som jag hoppar in och hjälper till på fritids om dem behöver uppbackning, stöttning eller 

att nån elev som behöver något extra mellan övergång eller så […] 

KL3 nämner att fritidspersonal i klassrummet kan skapa trygghet för eleverna genom att eleverna ofta 

känner den personen och om fritidspersonalen är aktiv och stöttar upp kan det vara till en hjälp på 

många sätt. KL3 upplever att fritidspersonalen skapar ett andningsutrymme: ”den tiden hon är inne 

känns det som lite luft det blir barnen får hjälp av henne” och säger vidare att: ”det är extra ögon extra 

händer extra hjälp för barnen så det är skönt men jag skulle vilja ha en egen och det tror jag säkert att 

alla skulle vilja”. Både fritidspersonal och klasslärare kan alltså se potential med samverkan och 

fritidspersonalens närvaro i klassrummet.  
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Analys 

Samverkan beskrivs av informanterna som något som sker framförallt i klassrummet och som ett stöd 

till klasslärarens undervisning. Det framkommer att klasslärarna gärna vill ha kontroll över elevernas 

kunskapsinhämtning, de är beredda att släppa in fritidspersonalen i klassrummet och uttrycker att det 

är ett stöd för deras undervisning. Men samverkan ska då ske på deras villkor utifrån deras planering. 

De beskriver hur de ser att fritids gärna kan bygga vidare på deras planeringar under fritidstiden fast 

göra det mer praktiskt. I klasslärarnas såsom i rektorernas beskrivningar av samverkan framkommer 

det att det är klasslärarna som till största del styr den samverkan som sker i klassrummet, och att 

fritidspersonalen är där för att stötta klasslärarna och fungera som en resurs i klassrummet. 

Fritidspersonalen bekräftar den bilden av fritidspersonalen som en resurs till klassläraren och 

samverkan som sker på klasslärarens villkor. Fritidspersonalen beskriver hur de är i klassrummet och 

stöttar både elever och lärare samt hur de både vill och inte vill vara där. Detta kan ses som uttryck av 

två skilda yrkeskulturer eller organisationskulturer, vilket kan kopplas till det som Hansen (1999) 

nämner som ensamarbetande och lagarbetande kulturer. Hansen (1999) nämner hur fritidspedagoger 

och klasslärare har olika yrkeskulturer och beskriver klasslärare som ett yrke där man arbetar mer i 

ensamhet och fritidspedagogyrket som ett lagarbete. Hansen (1999) beskriver att skolan är 

obligatorisk, vilket ger klasslärare ett stort ansvar för elevernas utveckling mot kunskapsmålen. 

Klassläraryrket är också ett väletablerat och känt fenomen menar Hansen (1999) vilket genomsyrar 

klasslärares yrkeskultur, samt andras uppfattningar om yrket. Fritidsläraryrket är däremot mer av ett 

lagarbete menar Hansen (1999), och nämner vidare att fritidsläraryrket inte är ett lika väletablerat 

fenomen som klassläraryrket, vilket gör det mer främmande. Om man utgår ifrån klasslärare och 

fritidspersonal som två olika organisationskulturer, kan klasslärarens invanda mönster att arbeta ensam 

som ensamt ansvarig för elevernas kunskapsutveckling, och fritidslärarens invanda mönster som en 

lagarbetare som hjälper och stöttar, ses som de osynliga antagande och uppfattningar som ligger till 

grund för de olika yrkeskulturerna som organisation. Dessa outtalade uppfattningar om yrkesrollerna 

som ensamarbetare och lagarbetare kan ses bidra till normer, alltså riktlinjer, för de båda 

yrkesgrupperna. Normer är enligt Hatch (2002) de förväntningar och riktlinjer som finns inom en 

organisationskultur. För klasslärare kan det då handla om att man som undervisande lärare och 

elevernas klasslärare förväntas vara den som har ansvar för att eleverna når målen i det ämnet man 

undervisar i, eller för sin klass. Det finns förväntningar från samhället, från ledningens sida och från 

vårdnadshavare att klasslärare ska ansvara för elevernas utveckling mot målen. Dessa normer och 

förväntningar på klasslärare som ensamt ansvariga för elevernas utveckling syns i rektorernas 

beskrivningar av samverkan där de beskriver att det är klasslärarna som har det yttre ansvaret för detta, 

det framgår även i klasslärarnas beskrivningar då de ser på sig själva som ansvariga för att planera och 

kontrollera undervisningen och informera fritidspersonalen om vad som ska göras i klassrummet. Alla 

intervjuade klasslärare beskriver hur de planerar och informerar sin fritidspersonal om vad som ska 

göras, en klasslärare uttrycker också att det är svårt att släppa kontrollen över vad som ska göras på 

lektionerna och lämna över till fritidspersonalen. Detta kan ses som ett uttryck av de normer som 

ligger till grund för klasslärares inställning till samverkan. Fritidslärarna beskriver hur de är inne i 

klassrummet som en resurs där samverkan sker på klasslärarens villkor, och nämner hur de både vill 

och inte vill vara där. De vill vara där för att stötta eleverna och klassläraren men de vill samtidigt ha 

tid till planering av sin egen verksamhet. Detta kan ses som att klasslärares organisationskultur har 

företräde i samverkan. De beskrivningar som tecknas i informanternas svar kan ses som artefakter, 

som blir ett uttryck för de normer och värderingar som skapas av antagandet om klassläraryrket som 

ett ensamyrke och fritidspersonal som lagarbetare.  
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Om lagarbete är de antaganden och uppfattningar som ligger till grund för fritidspersonalens 

organisationskultur, kan en vilja att hjälpa och stötta, ge och ta ses som normer, värderingar och 

förväntningar för fritidspersonal som organisationskultur. Fritidspersonalen beskriver en bild där de är 

i klassrummet och stöttar och hjälper, vilket kan ses som en artefakt och ett uttryck av de normer som 

bygger på antagandet av fritidspersonal som lagarbetare. Klasslärare och rektorers beskrivningar, visar 

att de har förväntningar på fritidspersonal som en lagarbetare som hjälper och stöttar, vilket kan ses 

som ett tecken på att klasslärarnas organisationskultur har företräde, men också att fritidspersonalens 

organisationskultur som lagarbetare bidrar till denna maktobalans. Genom informanternas 

beskrivningar av samverkan framträder artefakter utifrån antagandet av fritidspersonalen som 

lagarbetare och klasslärare som ensamarbete. Hur klasslärare respektive fritidslärare beskriver 

samverkan kan alltså påverkas av vilken organisationskultur de tillhör. Innebörden av samverkan kan 

då ses bero på vilken yrkeskultur man som lärare tillhör. 

De förutsättningar för samverkan som framträder i rektorernas beskrivningar av samverkan är att det 

behöver finnas ett tänk på helheten och respekt för varandras professioner som viktiga faktorer för att 

samverkan ska fungera. Men de beskriver också att mål och riktlinjer behöver finnas för samverkan 

och att det behöver bli tydligare vad man menar med samverkan. Alla informanterna nämner 

kommunikation och dialog som viktiga förutsättningar för att samverkan ska fungera, dock pratar 

klasslärare och fritidslärare olika om syftet med dialog och kommunikation. Klasslärarna beskriver att 

det är viktigt med kommunikation och dialog, med syftet att informera fritidspersonalen om vad som 

ska göras i klassrummet, däremot beskriver fritidspersonalen att dialog och kommunikation är viktigt 

för att få en gemensam syn på vad som ska arbetas med så att de också kan planera sin verksamhet. 

Klasslärarna lyfter fram tid för planering, tydlighet i förväntningar på fritidslärarna, hos 

fritidspersonalen framträder förståelse för deras yrkesroll, respekt för varandras uppdrag och 

inkludering i t.ex. fortbildning som förutsättningar för en fungerande samverkan. Den här skillnaden i 

hur de beskriver den gemensamma faktorn kommunikation samt skillnader i förutsättningar för 

samverkan kan tänkas bottna i de olika organisationskulturerna. Återigen kan man koppla 

klasslärarnas syn på dialog till den norm som finns i klasslärarnas organisationskultur, där de förväntas 

ha ansvar och kontroll över elevernas utveckling. De söker gemensam planering och dialog främst för 

att informera fritidspersonalen om hur de vill ha det för att kunna genomföra sin undervisning. 

Fritidspersonalen söker dialog för att skapa sig en gemensam uppfattning och beskriver det som att det 

behövs en lyhördhet och en dialog där man tillsammans bygger en bra verksamhet.  

Alla informanterna ser att samverkan kan gynna eleverna. Klasslärare beskriver att samverkan kan 

gynna eleverna utifrån ett klassrumsperspektiv där de ser att eleverna kan bli tryggare om det finns en 

fritidspersonal i klassrummet. De beskriver att samverkan i form av en fritidspersonal i klassrummet 

kan ge dem som klasslärare ett andningsutrymme då de får stöttning av en extra vuxen i klassrummet. 

Både fritidspersonalen och rektorerna lyfter att fritidshemspedagogiken kan tillföra andra arbetssätt 

och kompetenser, som kan tas tillvara på och komplettera skolans undervisning och därigenom gynna 

eleverna och bidra till samverkan. Att klasslärarna nämner potentialen med samverkan utifrån ett 

klassrumsperspektiv kan bottna i den organisationskultur där klasslärarna befinner sig, de normer och 

värderingar som finns i klasslärarkulturen att ha kontroll över elevernas utveckling, kan också ses 

forma artefakter kring potential med samverkan. Fritidspersonalen lyfter sina kompetenser och 

styrkorna med fritidshemspedagogiken och hur eleverna kan gynnas genom samverkan, där de, 

fritidspersonalen får utrymme för praktiskt lärande. Det kan tolkas som en del av ett lagarbete, där det 

viktiga är att se vad man kan bidra med till det gemensamma målet, men de lyfter också lyhördhet och 

dialog som en del i att tillsammans bygga en bra verksamhet, vilket kan beskriva fritidspersonalens 
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kultur där normer och värderingar handlar om att ge och ta och att hjälpa och stötta. I informanternas 

svar kring potentialen med samverkan framkommer att både rektorer och fritidspersonal beskriver att 

fritidshemspedagogiken kan erbjuda andra arbetssätt och kompetenser som kan gynna eleverna. Trots 

att båda yrkesgrupperna kan se fördelar med fritidshemspedagogikens arbetssätt för elevernas 

utveckling och lärande, och trots att den ena parten är rektorer, som rent hierarkiskt är modellstarka, så 

är det klasslärarna som i beskrivningar av samverkan blir de modellstarka. Rektorers beskrivningar av 

samverkan kan ses påverkas av vilken organisationskultur som har företräde. Samverkan sker på 

klasslärarnas villkor, vilket kan tänkas bottna i att klasslärarkulturen som organisationskultur har 

tolkningsföreträde och är den norm inom skolverksamheten som är starkast.   

Hinder och möjligheter  

Faktorer som försvårar samverkan 

Alla rektorer och all fritidspersonal var inne på att outbildad personal i fritidshemmet är en faktor som 

försvårar samverkan. Utbildad personal upplevdes av vissa rektorer som svårt att hitta och att man fick 

göra det man kunde med den personal man hade till förfogande. Detta gällde både för samverkan och 

för att få till god kvalité för undervisningen i fritidshemmet. Fortbildningsmöjligheter fanns för 

respektive skolas fritidspersonal beskrev alla rektorer. Att skicka personal på fortbildning sågs av R2 

som en bra början men att det inte är något som ger legitimation. R1 nämner att legitimerad 

fritidspersonal kan bli dyrt: ”det blir ju dyrt med legitimerade måste man ju säga också om vi nu ska 

va såna (skrattar) för det är klart att det är helt andra löner”. Vidare beskrev R1 en problematik som 

kan uppstå med alla olika yrkeskategorier i fritidshemmet: ”man har så många outbildade för vi vet 

inte om vi ska kalla dom för fritidslärare eller fritidspedagoger eller barnskötare eller ja.”. R2 beskrev 

det som att de har fantastisk personal men poängterade det faktum att de inte är utbildade. Detta 

vidareutvecklades av R2: ”Asså vill man ha kvalité ja då krävs det utbildning sen kan man göra ett 

fantastiskt jobb utan utbildning men har inte samma förutsättningar och kunskaper för att kunna göra 

det”. R3 var inne på samma spår: ”Nej men först och främst om jag skulle ha personal där alla var 

utbildade då skulle det ju höja kvaliteten, så är det ju men nu har jag inte det”. Dock beskrevs det som 

svårt för rektorerna att skicka all fritidspersonal på fortbildning. Detta var på grund av faktorer som 

bland annat innefattade svårigheter att få ihop scheman och att fritidspersonalen hade olika 

anställningsformer. Fritidspersonalen beskrev att deras arbete till viss del skulle bli enklare om det 

fanns fler utbildade. FP2 beskrev att om man har en utbildning blir det lättare att kunna kräva mer 

planeringstid och rättigheter man har som fritidspersonal, vilket annars kunde vara ett hinder. FP1 

lyfte också fram vikten av utbildade: ”då har ju också alla fritidslärare om de är utbildade då har de 

iallafall kanske samma syn på hur verksamheten ska se ut, och man kan ju också utveckla den mer så 

jag ser det bara som positivt” 

En klasslärare såg å sin sida problem för samverkan med att outbildad fritidspersonal idag behöver gå 

fortbildning för att möta de nya kraven som finns för fritidshemmet. På en fråga som berörde om 

samverkan mellan skola och fritidshem har förändrats något de senaste åren svarade klasslärare: 

KL2: […]vi har väll upplevt vi lärare att fritids har fått mer planeringstid, dom har fått mer 

utbildningar och så vidare och det är ju självklart en fördel men i praktiken kan det vara tufft för jag 

har ju bara x och nu är vi bara xx elever i den här klassen och det är ju inte jättemånga men när x då 

försvinner under så pass många möten och planeringstid under dagtid blir det väldigt skört för mig 

under skoltid […]  
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KL2 berättar även att diskussioner om fritidspersonalen ibland dyker upp i lärarkollegiet där de pratar 

om: ”hur fungerar det hos er, har ni halvklasser, får ni till halvklasser och ja mycket fritidsprat där hur 

mycket fritids sen är i klassrummet”. Vidare beskriver KL2 detta som en svår balansgång där 

klassläraren samtidigt förstår att fritidshemmets personal också behöver utbildning och ökad 

planeringstid. Problemet som uppstår är att klassläraren lämnas ensam vilket leder till att klasslärarens 

arbetssituation blir tuffare:  

KL2: […] så när x försvinner är jag verkligen helt ensam och när det blir ganska frekvent och ganska 

ofta […] kan upplevas som ganska ofta som jag är ensam och det är det det kan vara tufft […] 

En annan försvårande faktor för samverkan som alla rektorerna tog upp var schematekniska frågor. 

Aspekter som planeringstid, gemensam planeringstid, raster, olika typer av anställningar, scheman 

som är hållbara och de olika uppdrag som fritidspersonal och klasslärare har under sin arbetstid kunde 

enligt rektorerna vara svåra att ihop på ett schema. R2 lyfte fram att fritidspersonalen går in i skolans 

verksamhet på vinst och förlust: ”så att ja det blir liksom då ska dem in i skolan på vinst och till viss 

del förlust” samt: ”för det går heller inte att fylla ett schema att ja du börjar sju på morgonen och du 

ska gå hem fyra jaha men vad ska du göra mitt på dan annars då”. Detta ledde enligt R2 till att det blev 

svårt för fritids att hitta tid för gemensam planering. R2 nämner även att det finns avtal och regelverk 

att förhålla sig till som i vissa fall kan begränsa handlingsutrymmet. Vidare var brist på tid för 

samplanering även något som två av klasslärarna tog upp: ”ja jag tror det mest hinder är liksom det här 

med tiden att inte få ihop tiden och ibland missar vi våra planeringar”. KL3 tog upp att gemensam 

planeringstid inte var något som prioriterades överlag på skolan. Gemensam planeringstid var även 

något all fritidspersonal tog upp. På två av skolorna hade fritidspersonalen rätt till gemensam 

planeringstid någon gång i veckan med en klasslärare. På den tredje skolan var det mer i förbifarten 

under skoldagen som man kunde prata med klassläraren. En av fritidspersonalen beskriver skolans och 

fritidshemmets arbete som uppdelat på grund av stora barngrupper och ont om planeringstid vilket 

bidrar till det blir svårt att samplanera. Vidare på samma tema beskriver R4 att skola och fritids idag 

går mer isär vilket bland annat kan ha sin grund i att skolan idag har höga: ”av checkningskrav” av 

kursmål i skolan. Dock upplever R4 att skett en förändring och en förbättring i förståelsen för 

varandras uppdrag men att de samtidigt är på väg att gå isär.  

Fritidspersonalen beskriver att en annan faktor som försvårar samverkan är att det finns en sorts 

maktobalans mellan klasslärare och fritidspersonal där klasslärarna ofta är de som sätter spelreglerna i 

klassrummet. En fritidspersonal uttrycker det som att fritidspersonalen utnyttjas på fel sätt, FP3: ”vi är 

med som vakter i klassrummet som assistenter än att vi är som fritidspedagoger som är där inne”. 

Fritidspersonal 1 beskriver att det finns en viss motsättning där vissa klasslärare förstår fritidshemmets 

uppdrag och andra gör det inte. FP2 beskriver fritidspersonalens roll i klassrummet såhär: 

FP2: […] då är det min upplevelse att när jag har jobbat i åtta år att oftast är det klassläraren som 

sätter spelreglerna och säger att det här är mitt klassrum, det här sakerna får ni inte röra, du ska vara 

med den där eleven och sen så behöver jag dig där istället för att man istället har en en dialog […] 

Skälet till att det är på detta vis kan enligt fritidspersonalen handla om brist på utbildning hos 

fritidspersonal, brist på pengar till andra personalresurser i klassrummet, ökade krav på klasslärare, 

stora barngrupper och färre lärare. FP3 beskriver det som att: ”när det krisar sig då blir ju 

skolverksamheten det viktigaste och då hamnar ju fritids lite undan”. R2 är även inne på att det råder 

en ojämlik balans och skev relation mellan klasslärare och fritidspersonal. R2 beskriver det som att 

klasslärarna är bra på att hävda sin rätt men att fritidspersonalen inte gör detsamma. Fritidshemmet går 

ofta in i skolan men skolan går inte lika ofta in på fritids. Vidare beskriver R2 att fritids ofta får täcka 
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upp för skolan i form med att vara extra resurs i klassrummet och att: ”man hör fritidspersonalen säger 

att ja men skolan bara tar och tar och tar för det är så att fritids ska bara ställa upp”.  

Faktorer som bidrar till samverkan 

Gällande faktorer som bidrar till samverkan var två klasslärare och all fritidspersonal inne på 

ledningens styrning för en fungerande samverkan. FP1 beskrev det som att det är rektorn och 

huvudmannens roll att förklara för skolans personal vad man vill med samverkan. Det är även rektorns 

roll att skapa riktlinjer och förutsättningar för att samverkan ska kunna ske. FP3 var inne på liknande 

spår men trodde att det kan handla om vilka resurser skolan har för att kunna skapa en bra verksamhet. 

FP2 ser att rektorn och ledningsgruppen har en viktig roll i att sätta kursen för arbetet med samverkan 

men ser samtidigt att alla har ett ansvar för att det ska fungera; KL2 är nöjd med hur samverkan ser ut 

på sin skola och tror att mycket är tack vare att rektorn har gett klassläraren och fritidspersonalen tid 

att samplanera. KL3 nämner att det har varit dålig kontinuitet på skolan gällande samverkan då det har 

varit många olika chefer på skolan genom åren. R2 tar upp att det är rektorns uppdrag att göra så att 

det finns tid och ramar för personalen att samverka. Samtidigt nämner R2 att det finns avtal och 

regelverk att förhålla sig till som i vissa fall kan begränsa handlingsutrymmet. R2 nämner bland annat 

att fritidshemmet inte har lika många studiedagar som skolan samt att det inte finns mycket utrymme 

att exempelvis stänga skolan för att ha en gemensam planeringsdag. 

All fritidspersonal nämner att gemensam planeringstid är en faktor för en fungerande samverkan. FP2 

beskriver att vid samplanering får man en inblick i vad klassläraren gör vilket kan underlätta om man 

exempelvis behöver gå in och vikariera i klassen under skoltid. FP1 säger att det är viktigt att få till 

samplanering och att även ledningen på skolan sagt att det är viktigt att personal får till samplanering. 

Dock är FP1 osäker på om några riktlinjer kring samplanering finns. FP3 nämner också att det är bra 

med gemensam planering men ser ingen nytta med att ha det i nuläget då tid ändå inte finns att arbeta 

vidare med det som skolan gör. Vidare är utbildning av fritidspersonal en faktor som alla 

yrkeskategorier nämner. KL3 säger om man har fritidspersonal med utbildning skapas en stabilitet på 

skolan. R1 ser att om man har utbildad fritidspersonal underlättar det arbetet då fritidspersonal enligt 

R1: ”kan läroplanen som vet kanske lite mer vad som förväntas”. En ytterligare faktor som två av 

rektorerna nämner som bidrar till en fungerande samverkan är att tydliggöra fritidspersonalens 

yrkesroll. R1 menar att man i och med tydliggörandet av fritidspersonalens yrkesroll också behöver 

ställa nya krav: ”jag vill se de här planeringarna, grovplaneringarna, vi vill se de enskilda 

planeringarna vi kommer också jobba mycket kollegialt med kollegialt lärande med lärande mål med 

delaktighet så att det blir kvalité både på eftermiddagar och förmiddagar”. R2 och R3 säger att man 

också behöver bli bättre på att dra nytta av fritidspersonalens unika kompetenser. Exempel som nämns 

är utomhuspedagogik och att fritidspersonal kan gå in och undervisa på ett annat sätt utifrån sin 

kompetens. 

Möjligheter med en fungerande samverkan 

Det som togs upp som en möjlighet med samverkan var bland annat att skapa en helhet för lärande:  

R4: för det första behöver man ha stärka synen av vikten av våra olika verksamheter att alla som 

jobbar i skolan ser vikten av eh såväl fritids som undervisning i skolan och att dagarna på nått sätt 

ehm ja men att vi gör saker tillsammans inte alltid men att man genomsyrar det vi jobbar med i 

skolan skulle vi kunna göra skolan och det dom gör på fritids kan genomsyra skolans planering men 

på olika sätt bara.  

Klasslärarna var inne på liknande tankar där KL2 pratade om att samarbetet mellan skola och fritids 

var viktigt för att skapa en helhet för barnen vilket också skulle få barnen må bättre. Ett exempel som 
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KL2 tog upp för att skapa en helhet var: ”att föra lektionsmaterial vidare till praktiskt på 

eftermiddagarna för att knyta ihop helheten under barnens skoldag”. KL1 och KL3 såg möjligheter i 

att skapa en gemensam struktur för elevernas hela dag. KL1 talar om att det finns möjligheter att skapa 

en helhet genom att ha gemensamma regler vilket ger en ökad trygghet för barnen då de vet vad som 

gäller hela dagen. KL3 menade att eftersom fritidspersonal följde med hela dagen med vissa klasser 

skapade detta en helhet och trygghet för eleverna. En annan möjlighet KL2 såg var att om klasslärare 

gick in på fritids fick de möjlighet att lära känna barnen på ett annat sätt, vilket det inte fanns samma 

möjlighet till göra under elevernas tid i skolan. Fritidspersonalen var inne på att möjligheten fanns att 

skapa en röd från skolans undervisning till fritidshemmet. FP1 berättade att: ”skulle vi kunna få till en 

samverkan där vi arbetar teoretiskt och praktiskt med barnen så skulle det ju asså få till den här röda 

tråden och det stärker ju deras inlärning”. FP2 var också inne på att en helhet kunde skapas för 

elevernas skoldag genom samverkan. Bland annat genom att arbeta temamässigt: 

FP2: […] att vi gör vissa grejer som görs på skolan gör vi också på fritids på olika sätt […] kanske de 

kan väva i något om naturvård, allemansrätten liksom i sin undervisning och vise versa […] 

Vidare berättade FP2 att genom samverkan möjliggjordes att få en helhetsbild av eleverna vilket 

kunde vara bra inför exempelvis utvecklingssamtal. En annan möjlighet som all fritidspersonal tog upp 

var att de kunde vara ett stöd för klassläraren under skoldagen. FP2 beskriver att vid samplanering får 

man en inblick i vad klassläraren gör vilket kan underlätta om man exempelvis behöver gå in och 

vikariera i klassen under skoldagen. Att fritidspersonal kunde täcka för klasslärare när denne var borta 

var även något som KL2 såg som en möjlighet. Detta sågs av KL2 skapa trygghet både för 

klassläraren och eleverna. FP1 såg möjligheter att stötta upp i klassrummet när de behöver det, detta 

trots att rektorn avrått från att göra så: 

FP1: Ja nu har vi ska vi egentligen inte gå in i klasser det kommer från våran chef att vi inte ska göra 

det utan de vill att vi ska göra annat under den tiden, men jag har ändå gått in i klasser jag vet att 

vissa behöver lite mer stöd i klassen i mellanstadiet…det blir lite tufft så jag brukar faktiskt ta kontakt 

med dem och de lärare som behöver stöd och så berättar de vad de behöver för hjälp om de vill att jag 

ska ta ut ett barn och arbeta praktiskt med dem eller en liten grupp och arbeta enskilt med dem till ett 

resursrum, så det finns ju samverkan absolut det gäller ju bara att man tar tag i det.   

Vidare tog KL3 upp att det blir en trygghet för eleverna att ha fritidspersonalen i klassrummet under 

skoltid då eleverna senare under fritidstid träffar samma personal. Även KL1 var inne på vikten av att 

skapa trygghet för eleverna och betonade vikten av att ha en gemensam uttalad struktur och 

gemensamma regler för skola och fritids. Vidare tyckte KL1 att om eleverna ser att: ”båda lärarna vet 

och kan och ser att vi har planerat ihop sig då blir dom mer trygga också. För det är eleverna ser ju på 

oss vuxna om vi om vi är trygga om vi vet vad vi gör”. Även R2 lyfte fram att en stor fördel 

fritidspersonalen hade var att de var med hela dagen: ”där personalen känner ju barnen enormt väl när 

man ser dem liksom hela dan och får reda på att det här har hänt och liksom såna saker”. Vidare ansåg 

R1 att möjligheter framförallt skapades om fritidspersonalen fick använda sin kompetens. R1 lyfte 

även fram vikten med att fritidshemmet har sin läroplan som de ska arbeta med på fritidshemmet och 

att fritidspersonalen inte ska skriva några planeringar för att nå målen i exempelvis matematik och 

svenska. 

Analys  

Utifrån resultaten menar fritidspersonalen och vissa av rektorerna, att det är klassläraren som har 

tolkningsföreträde i vad som ska ske i samverkan vilket upplevs försvåra samverkan mellan 

klasslärare och fritidspersonal. Alla klasslärare hade en lärarutbildning, hos fritidspersonalen såg det 

olika ut. Utifrån Danermarks (2004) teorier om samverkan kan man se att denna obalans kan bero på 
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att klassläraren går in som modellstark i mötet med fritidspersonalen som i vissa fall i denna uppsats 

kan räknas som modellsvaga. Detta gör att modellstark möter modellsvag, vilket oftast leder till att det 

är den modellstarka som får tolkningsföreträdet i vad samverkan ska handla om. Det kan även vara 

svårt att som fritidspersonal utan utbildning veta vad samverkan kan innehålla, vilket också lämnar 

tolkningsföreträdet öppet för klassläraren. Alla rektorer hade i grunden en lärarutbildning och de flesta 

hade gått en rektorsutbildning. I kombination med att dessa även har en uttalad styrningsposition i 

styrdokument (Skolverket, 2019) och skollag (SFS 2010:800) gör det att även dessa kan räknas in i 

kategorin modellstark. Alla rektorerna poängterade vikten av utbildad personal och vissa menade även 

att fritidspersonalen behövde rätt förutsättningar i form av bland annat planeringstid. Detta skulle 

kunna tolkas som att rektorerna försöker stärka fritidspersonalen till att bli mer modellstarka aktörer. I 

mötet klasslärare och rektor kan man se att det är två modellstarka som möts vilket kan göra utfallet 

ovisst i vad samverkan ska handla om. Då samverkan bland annat sker under skoltid är det 

klassläraren som äger och ansvarar för den tiden. Från våra resultat går det att se det att det i slutändan 

verkar vara klassläraren som har sista ordet i vad samverkan ska innehålla. Detta i sin tur kan ses 

stärka klasslärarens tolkningsföreträde i vad samverkan ska handla om. En annan aspekt som kommer 

fram i svaren är att det är skolans arbete som går först. Utifrån teorierna om organisationskultur kan 

man se att detta är något som sägs på ytan vilket kan ge en fingervisning i vilka normer det är som 

finns i organisationen. Dessa normer kan i sin tur påverka utfallet av artefakter såsom schemaläggning 

och en ojämn maktbalans mellan klasslärare och fritidspersonal. En aspekt som kan ses påverka denna 

norm är att kursmålen är obligatoriska vilket gör att dessa prioriteras och ges fokus. Detta kan ge 

klassläraren ytterligare legitimitet att tolka och bestämma i vad som ska ske i samverkan under skoltid 

vilket kan göra det svårt för fritidspersonalen att få utrymme i samverkansprocessen.  

Gällande faktorer som bidrar till samverkan pekade både klasslärare och fritidspersonal på rektorns 

styrning som viktig. Utifrån organisationskultur kan detta tyda på att samverkan hos parterna upplevs 

som oklart och att det därför behövs någon form av riktlinjer för vad som gäller. Faktorer som 

scheman, planeringstid, både gemensam och enskild samt vilken personal och antalet personal som 

ska vara på vilken plats och när är något som rektorn ytterst styr över. Rektorn är i detta fall den som 

är modellstark och den som kan stötta fritidspersonalen och klasslärarna att få till en fungerande 

samverkan. Samtidigt beskriver R2 att de också är begränsade i sitt handlingsutrymme i form av 

ekonomiska regleringar, lagar och arbetsavtal. R1 tar upp vikten av att tydliggöra och på så sätt stärka 

fritidspersonalens yrkesroll som en bidragande faktor till samverkan. Detta kan ses vara ytterligare ett 

exempel på där rektor försöker stärka fritidspersonalens aktörskap och göra den mer modellstark i 

samverkan. 

De möjligheter som klasslärare och fritidspersonal såg med samverkan var att det skapar en röd tråd 

och en helhet för eleverna i undervisningen och genom skoldagen. Dock har klasslärarna och 

fritidspersonal olika syn på vad denna helhet innefattar. KL2 talar om att föra in lektionsmaterial till 

fritids för att arbeta vidare med materialet mer praktiskt på fritidshemmet. De två andra klasslärarna 

talade om att helheten innebar att ha en gemensam struktur med gemensamma regler för skola och 

fritids. I kombination med att eleverna hade med sig samma fritidspersonal under hela dagen i skolan 

och på fritidshemmet skapade detta en trygghet för eleverna. Fritidspersonalen menade att en helhet 

skapades genom att arbeta med gemensamma teman samt arbeta teoretiskt och praktiskt för att få till 

en röd tråd. Vissa var även inne på fördelarna med att vara med under stora delar av elevernas dag 

vilket underlättade vid utvecklingssamtal och om man behövde gå in och vikariera för klassläraren. 

Denna spridda syn på möjligheter med samverkan kan bero på att de olika yrkeskategorierna kommer 

från olika sociala representationer och har formats genom olika utbildningar och olika skolkulturer. 
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Detta gör att synen på samverkan ser olika ut hos aktörerna vilket kan göra att ingen av parterna är 

modellstarka i synen på samverkan. En fritidspersonal tar upp att hen, trots rektorns avrådan, går in 

och stöttar klassläraren som resurs under tiden i skolan. Att fritidspersonal går in och vikarierar och 

stöttar klasslärare är inget som tas upp av någon av rektorerna som en möjlighet med samverkan. Detta 

kan tyda på att det i organisationerna finns en outtalad norm om att fritidspersonal täcker upp för och 

stöttar klasslärare som en del i samverkan vilket i sin tur skapar ett beteende hos personalen. 

Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur fritidspersonal, rektorer och klasslärare på tre olika skolor 

beskriver samverkan mellan skola och fritidshem samt ta reda på vilka möjligheter och hinder dessa 

tre yrkeskategorier kunde se med samverkan. Detta för att bidra med en fördjupad förståelse för vad 

samverkan kan innebära och vilka hinder och möjligheter olika yrkeskategorier upplever att de kan 

stöta på längs vägen. Detta mynnade ut i två frågeställningar vilka var: Hur beskriver rektorer, 

klasslärare och fritidspersonal samverkan mellan skola och fritidshem? Vilka hinder och möjligheter 

ser rektorer, klasslärare och fritidspersonal med samverkan mellan skola och fritidshem? Till hjälp för 

att besvara våra frågeställningar gjorde vi totalt tio intervjuer på tre olika skolor. Analysen av 

intervjuerna resulterade i tre teman per frågeställning vilka analyserades utifrån samverkansteori och 

organisationsteori. I svaren och i våra teman fann vi både likheter och skillnader. Det som kom fram i 

informanternas svar gällande samverkan är att det oftast sker under skoltid där en yrkeskultur har 

företräde framför en annan. Detta kan bero på att normer och värderingar i den ena yrkeskulturen får 

företräde framför den andra eftersom denna är mer modellstark. Vissa informanter såg många 

möjligheter med samverkan men att det även finns en del hinder, bland annat gällde det att 

klasslärarens tolkning av samverkan går först och att det saknas riktlinjer kring vad samverkan ska 

innehålla. Rektorerna pratade om att ett av de största hindren för en fungerande samverkan var brist på 

utbildad personal. Samtidigt såg dessa en potential med att fritidshemmets personal kunde erbjuda 

andra arbetssätt och kompetenser i undervisningen, både under skoltid och fritidstid. Detta kan 

relateras till Ludvigsson och Falkners (2019) studie där de tar upp att rektorers bild av 

fritidspersonalens potential har en stor inverkan på hur dessa används i skolans verksamhet. Även 

fritidspersonalen pratade om att brist på utbildad personal med inriktning mot fritidshem var ett 

problem. Den roll som fritidspersonalen beskrev sig inta i samverkan under skoltid är samstämmig 

med tidigare forskning (Andersson, 2014; Närvänen & Elvstrand, 2014; Boström & Berg, 2018) där 

fritidspersonalen beskrev att de ofta intog en form av assistentroll där de stöttade klassläraren och 

eleverna i skolarbetet. En fritidspersonal beskrev sin roll i klassrummet likna en vaktroll. Klasslärarnas 

beskrivning av fritidspersonalens roll i klassrummet handlade om att de hade en stödfunktion och 

fungerade som resurs. Det var klasslärarna som stod för och planerade lektionens innehåll där 

fritidspersonalens uppgift var att stötta upp det som lärarna hade bestämt. En intressant aspekt som här 

träder fram är att rektorernas ord om fritidspersonalens potential inte kommer till uttryck i de övriga 

informanternas svar. Trots att rektorerna utifrån samverkansteori ses som modellstarka i styrningen 

kring vad samverkan ska handla om verkar det ändå vara klasslärarens ord som väger mest i 

definitionen av innehållet i samverkan.  

Skälen till att fritidspersonalen ofta hamnar i en stöttande assistentroll till klassläraren kan ses ha 

många delförklaringar. Utbildning och kompetens i vad fritidshemmet kan bidra med i samverkan kan 
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ses vara en. En klasslärare lyfter dock fram att det finns problem med att fritidspersonal går på 

fortbildning och får mer planeringstid då klasslärarens arbetssituation försvåras med alla de krav 

klassläraren har på sig. FP1 beskrev det som viktigt att gå in och stötta upp i klass trots att FP1 blivit 

avrådd från att göra det då det tog tid från FP1 huvuduppdrag. Detta kan vara ett uttryck för att de nya 

kraven på fritidshemmet, i form av bl.a. legitimationskrav och läroplan, och de behov som skolan har 

inte är i samklang. Ett annat skäl kan vara de olika yrkeskulturer som fritidspersonal och klasslärare 

både härstammar ifrån och som även idag kan ses leva kvar. Hansen (1999) beskriver att klasslärarna 

är inom en mer ensamarbetande kultur medans personalen i fritidshemmet är inom en mer 

lagarbetande kultur. Detta kan göra att fritidspersonalen ser det som en självklarhet att ställa upp, täcka 

igen luckor och assistera lärare i deras undervisning, det är ju det som är lagarbete kanske en 

fritidspersonal skulle påstå. Åt andra hållet är klasslärarnas ensamarbeteskultur så pass stark att de är 

vana att styra över innehållet i undervisningen. Att klasslärarna är de som har kontroll över innehållet 

som sker under skoltid är något flera studier tar upp (Ludvigsson & Falkner 2019; Närvänen & 

Elvstrand, 2014; Munkhammar, 2001; Calander, 1997). En intressant aspekt är att alla klasslärare som 

deltagit i vår studie talar om fritidspersonalen som “sin”. Detta kan ses som en artefakt av de normer 

och antaganden som bygger klasslärare som ensamarbetare där saker och ting helst ska ske på 

klasslärarens sätt. Skolans undervisning är också obligatorisk och kursplanestyrt, vilket gör att det på 

ett sätt kan ses vara naturligt att det är klasslärarna som har tolkningsföreträdet. Å andra sidan har 

fritidshemmet ett uppdrag och dess personal en egen och annan kompetens. Hansen (1999) tar upp just 

dessa skillnader mellan fritidspedagoger och klasslärare i sin studie och menar att det kan innebära 

svårigheter för klasslärare att släppa de invanda mönster som de har i sitt arbetssätt och gå ifrån en 

ensamarbetskultur till en lagarbetskultur. För fritidspedagoger menar Hansen (1999) att problemet kan 

ligga i att fritidspedagoger får dubbla uppgifter att både vara i klassrummet, men också i sin egen 

verksamhet, vilket också framkommer i informanternas beskrivningar. Ackesjö m.fl. (2018) tar upp 

hur fritidsläraryrket kan ses som en hybridform som står mellan två professioner eller yrkeskulturer 

och hur det kan bidra till en inre konflikt. Detta blir även synligt i informanternas svar där de beskriver 

att de vill vara i klassrummet för de ser hur det skapar trygghet för elever och klasslärare men de vill 

också få utrymme och tid att planera sin egen verksamhet. Denna inre konflikt, kring den hybridroll 

fritidslärare kan sägas ha, upplever även yrkesgrupper i andra branscher som ett problem i sitt 

yrkesutövande (Croft, Currie, & Lockett, 2015). En rektor tar upp att fritidshemmet har en del själva 

att skylla för att man inte står upp för sin verksamhet. Andersson (2014) tar i sin studie upp att 

fritidspedagogernas svårigheter att själva kunna formulera och stå upp för sin kompetens är en 

bidragande faktor till att arbetssituationen ser ut som den gör för fritidspedagoger. Kanske är det här 

utbildning återigen kommer in i bilden? Med en utbildning och kompetens i fritidshemmets uppdrag 

blir det även möjligt att veta vad man kan kräva och hur samverkan kan se ut. En annan delförklaring 

kan vara att ingen av parterna har en klar bild av samverkan mellan skolformerna innebär. Detta 

lämnar fältet öppet för tolkning där klasslärarna oftast verkar dra det längsta strået. Vilket kan bero på 

att de är den starkare kulturen och har tolkningsföreträde.   

Både rektorer och fritidspersonal lyfter fritidhemspedagogiken som ett annat arbetssätt med andra 

kompetenser som kan komplettera skolan, vilket kan ses som en potential med fritidshemmet. Hansen 

(1999) lyfter fram i sin studie att vi lever i ett samhälle som är komplext och mångfacetterat där det 

krävs medborgare som kan agera utifrån det. Vidare anser Hansen (1999) att både klasslärare och 

fritidspedagoger har viktiga kompetenser som behövs för att utbilda dessa individer. Boström och 

Berg (2018) nämner att fritidshemmet borde integreras ytterligare i skolan för att bygga över det glapp 

som finns verksamheterna emellan. En rektor i vår studie är inne på att det behövs en mer jämlik 

dialog mellan de båda yrkesgrupperna där hierarkier kan brytas, för att få en fungerande samverkan. 
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För att detta ska bli möjligt menar rektorn att det behöver finnas en förståelse för varandras uppdrag, 

vilket även fritidspersonal är inne på att de saknar förståelse för sin yrkesroll både från klasslärare och 

rektorer. Denna bild blir även tydlig i tidigare forskning där Ludvigsson och Falkner (2019) i sin 

studie nämner att fritidslärare upplever att rektorer inte har kunskap om fritidsläraryrkets kompetenser 

och bemöter yrkesgrupper olika, vilket påverkar deras förhållande till andra kollegor. Ludvigsson och 

Falkner (2019) nämner vidare i sin studie att det som efterfrågas av fritidslärare inte är deras 

kompetenser utan deras flexibilitet. Kanske behöver rektorer få mer kunskap om vad fritidshemmet 

har för uppdrag, kompetenser och vad möjligheterna för elevernas utveckling kan vara med 

fritidhemspedagogiken? En fritidspersonal är inne på att det behöver tas ett större ansvar från 

huvudmän när det gäller samverkan och fritidshemmets roll. Som nämnts tidigare är rektorer de som 

hierarkiskt är modellstarka och de som kan sätta tonen för hur samverkan ska genomföras, men starka 

och etablerade organisationskulturer, mer etablerade fenomen och skolan som obligatorisk kan ses 

bidra till att klasslärare blir de modellstarka och de som styr samverkan. Hansen (1999) beskriver att 

fritidshemmets kultur inte är lika känd som skolans kultur. Skolan och fritidshemmet har även 

historiskt länge varit frånskilda och verksamheterna beskrevs under en period vara varandras motpoler 

(Pihlgren & Rohlin, 2011). Skolans kultur och uppdrag upplevs kanske därmed som mer tydlig vilket 

gjort att det även är den som fått mest fokus. Forskning visar ändå att det finns många fördelar och 

positiva effekter att hämta för elevernas lärande och välmående med en integrering mellan skola och 

fritidshem där det varvas mer formellt lärande och informellt lärande (Pálsdóttir, 2017). I svaren från 

våra informanter verkar den tanken även finnas, dock verkar tanken svår att genomföra i praktiken.   

Betydelse för praktiken och professionen 

I tidigare forskning syns en maktobalans mellan klasslärare och fritidspersonal, vilket också 

framkommer i vår studie, i denna maktobalans är det klasslärarna och deras kultur som har företräde, 

vilket kan bero på en mer etablerad kultur, skolan som ett mer väletablerat fenomen, och det faktum att 

skolan är obligatorisk, men det kan också bero på att fritidspersonalens kultur bygger på antaganden 

som har med lagarbete att göra. I vissa informanters beskrivningar framkommer det att det saknas en 

förståelse och kunskap för fritidshemmets uppdrag samt riktlinjer som tydliggör samverkan. 

Helhetssyn, elevers självständighet och välmående är fördelar med en integrerad undervisning som 

Pálsdóttir (2017) visar i sin studie och pekar på att det finns starka indikationer på att en integrerad 

undervisning mellan fritidshem och skola kan bidra till positiva effekter för elevernas utveckling. 

Informanterna nämner att detta är en möjlighet med samverkan men att det finns svåröverkomliga 

hinder. I vår studie framkommer potential med samverkan där samverkan ses gynna eleverna bland 

annat genom att fritidshemspedagogiken kan erbjuda andra arbetssätt och kompetenser, som kan ses 

som ett komplement till skolans teoretiska undervisning. Hansen (1999) lyfter i sin studie att det 

behövs en förståelse för båda professionerna för att en samverkan ska bli genomförbar. Om samverkan 

kan ha gynnsamma effekter på elevernas lärande och utveckling, behöver samverkan och dess innehåll 

undersökas och lyftas. De hinder och möjligheter som finns, för att få en fungerande samverkan med 

gynnsamma effekter, behöver synliggöras. Detta så att samverkan mellan skola och fritidshem kan 

utvecklas och växa till något som i sin fulla potential gynnar eleverna. På så vis är denna studie 

betydelsefull för både de lärare som ska ut i yrkeslivet och de som redan är ute i yrkeslivet. 
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Slutsatser 

Syftet med vår studie var att undersöka vad samverkan innebär hur det beskrivs och vilka hinder och 

möjligheter som finns för att samverkan ska fungera. Det framkommer att det finns en maktobalans 

mellan klasslärarkulturen och fritidspersonalkulturen som bottnar i antaganden om kulturerna som 

ensamarbete och lagarbete. Dessa antaganden genererar normer och värderingar som handlar om 

ansvar och kontroll över elevers kunskapsutveckling samt hjälpa, stötta och ge och ta, vilka i sin tur 

bidrar till artefakter som blir synliga i informanternas beskrivningar, där en kultur får företräde framför 

en annan. Klasslärarnas kultur blir den norm som får företräde och blir modellstark i samverkan, då 

alla informanters beskrivningar eller artefakter på något sätt indikerar att samverkan styrs av 

klasslärarkulturen. Enligt Danermarks (2004) definition av samverkan är samverkan när två eller flera 

aktörer arbetar tillsammans kring ett objekt med ett gemensamt syfte. Flera informanter i vår studie är 

inne på att en fungerande samverkan förutsätter kommunikation och helhetssyn där hierarkier behöver 

brytas. Hansen (1999) lyfter i sin studie att jämlikhet och förståelse för varandras uppdrag är en 

förutsättning för samverkan mellan klasslärare och fritidspedagoger. Historiskt sätt kan vi se att 

klasslärare och skolan har en starkare ställning än fritidshemmet, skolan är obligatorisk och ett mer 

välkänt fenomen, och fritidshemmet är det okända och främmande med ett något otydligt uppdrag. Det 

verkar finnas en djupt rotad maktobalans mellan de båda organisationskulturerna klasslärare och 

fritidspersonal, frågan man vidare kan ställa sig är kanske var och hur dessa kulturer formas och var 

finns det möjlighet att förändra?  

Vidare forskning 

En tanke för vidare forskning kan vara att undersöka de olika grundlärarutbildningarna för att se hur 

studenter och blivande lärare formas under utbildning, att tänka kring samverkan mellan skola och 

fritidshem, men även kring olika lärarkulturer. Under vår utbildning, grundlärare men inriktning mot 

arbete i fritidshem, har vi formats till lagarbetare genom grupparbeten, föreläsningar, seminarier och 

litteratur där fritidshemmets uppdrag, samverkan och fritidshemspedagogikens fördelar m.m. berörts. 

Trots att samverkan ska ske i yrkeslivet, mellan lärare från de olika grundlärarprogrammen, har vi 

aldrig mötts under utbildningen. Om jämlikhet och dialog samt kunskap och förståelse för varandras 

uppdrag är förutsättningar för samverkan, och det är som vi kommit fram till i vår studie att 

innebörden av samverkan skiftar från en yrkeskultur till en annan, där en kultur får tolkningsföreträde 

vid samverkan. Blir det angeläget att vidare undersöka var lärarkulturer formas och utbildningens 

påverkan på blivande lärare. Intressanta frågeställningar att undersöka kunde vara; Hur är synen på 

samverkan och olika lärarkulturer bland studenter på grundlärarprogrammen? Hur formas blivande 

lärares tankegångar kring samverkan och olika lärarkulturer?   
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide rektor 

Information om studien 

• Information om studien (inspelning, ämnen etc) 

• Vi behandlar all information konfidentiellt. 

• Samtyckesblanketten 

Bakgrund  

• Vilken utbildning har du?  

• Hur länge har du jobbat som rektor?  

• Hur länge har du jobbat på arbetsplats? 

  

Organiseringen av arbetet (om tid finns)  

-Hur ser skolan och fritidshemmets struktur ut? Hur är de organiserade i förhållande till varandra? 

(tidsmässigt, rumsligt) 

  

Arbete kring samverkan  

• Hur tänker du kring samverkan mellan skola och fritidshem? 

• Hur arbetar ni med samverkan mellan skola och fritidshem på den här skolan? (vad består 

samverkan i/finns det olika typer av samverkan (vilka)/hur går ni tillväga konkret) 

• Hur upplever du att det fungerar? (för barnen, för fritidslärare, för klasslärare) 

• Har ni stött på hinder/svårigheter? (vilka/för vilka grupper) 

• Vilken roll har du i samverkan mellan skola och fritidshem? 

• Hur ser du på den samverkan som sker mellan yrkesgrupperna (klasslärare och fritidslärare)? 

• Vilka möjligheter ser du generellt med samverkan mellan skola och fritidshem? Och på er 

skola? 

• Vilka hinder ser du generellt för att samverkan mellan fritidshem och skola ska fungera? Och 

på er skola? 

• Vilka ser du ha ansvar för att samverkan ska fungera? 

• Vilken roll ser du att samverkan har för elevernas utveckling och lärande? 

• Vilka ingredienser anser du vara viktiga för att skapa en samverkan som fungerar? 

• Vilka roller ser du klasslärare och fritidslärare ha i samverkan?  

• Hur tänker du kring legitimationskravet för att undervisa som fritidslärare? 

 

 

 

Frågor till rektor om ledarskap/styrning 

• Hur ser du på dina möjligheter för att skapa en god samverkan? 

• Kan du se ett mönster i vad som fungerat och vad som inte fungerat över tid?  

• Om du skulle vilja förändra eller förbättra någonting med hur ni jobbar med samverkan, vad 

skulle det vara? 

• Hur utvärderar ni samverkan mellan skola och fritidshem? 

• Hur följer ni upp resultaten? 

Avslutning 

•  Har du några funderingar? 

• Är det någonting som du skulle vilja tillägga som vi inte har diskuterat? 
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Bilaga 2 Intervjuguide klasslärare 

Information om studien 

•  Information om studien (inspelning, ämnen etc) 

• Vi behandlar all information konfidentiellt 

•  Samtyckesblanketten 

Bakgrund  

• Vilken utbildning har du?  

• Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 

• Vad är det bästa med att vara lärare? 

  

Organiseringen av arbetet  

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig (planeringstid, undervisning och tid i elevgrupp? 

  

Arbete kring samverkan 

• Hur tänker du kring samverkan mellan skola och fritidshem? 

• Hur arbetar ni med samverkan mellan skola och fritidshem på den här skolan? (vad består 

samverkan i/finns det olika typer av samverkan (vilka)/hur går ni tillväga konkret) 

• Hur upplever du att det fungerar? (för barnen, för fritidslärare, för klasslärare) 

• Hur ser du på den samverkan som sker mellan yrkesgrupperna (klasslärare och fritidslärare)? 

• Har du och fritidspedagogen/fritidsläraren någon gemensam planeringstid? 

• Vilka riktlinjer har ni kring samverkan mellan fritidshem och skola?  

• Vilka ingredienser anser du vara viktiga för att skapa en samverkan som fungerar? 

• Kan du beskriva din syn på fritidslärarnas roll under skoldagen? 

• Hur skulle du vilja arbeta tillsammans med en fritidspedagog? 

• Vilka möjligheter ser du med samverkan mellan klasslärare och fritidslärare/fritidspedagog? 

• Vilka hinder ser du för att samverkan mellan klasslärare och fritidslärare/fritidspedagog ska 

fungera? 

• På vilket sätt har samverkan förändrats genom åren? 

• Har ditt synsätt kring samverkan förändrats med tiden och i så fall hur? 

• Har det blivit någon skillnad efter legitimationskravet i hur ni arbetar? (Både för dig och 

gällande samverkan) 

• Vilken roll ser du att samverkan har för elevernas utveckling och lärande? 

  

Syn på organisationen 

• Hur ser du på dina möjligheter för att skapa en god samverkan? 

• Vilka ser du ha ansvar för en fungerande samverkan? 

• Vilka roller ser du klasslärare och fritidslärare ha i samverkan? 

• Hur ser du på rektorns roll för en fungerande samverkan?  

• Kan du se ett mönster i vad som fungerat och vad som inte fungerat över tid?  

• Om du skulle vilja förändra eller förbättra någonting med hur ni jobbar med samverkan, vad 

skulle det vara? 

• Hur utvärderar ni samverkan mellan skola och fritidshem? 

Avslutning 

• Är det någonting som du skulle vilja tillägga som vi inte har diskuterat?  

• Har du några funderingar? 
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Bilaga 3 Intervjuguide fritidspedagog/fritidslärare 

Information om studien 

• Information om studien (inspelning, ämnen etc) 

•  Vi behandlar all information konfidentiellt 

•  Samtyckesblanketten 

Bakgrund  

• Vilken utbildning har du?  

• Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 

• Vad är det bästa med att vara lärare? 

Organiseringen av arbetet  

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig (planeringstid, undervisning och tid i elevgrupp? 

Arbete kring samverkan 

• Hur tänker du kring samverkan mellan skola och fritidshem? 

•   Hur arbetar ni med samverkan mellan skola och fritidshem på den här skolan? (vad består 

samverkan i/finns det olika typer av samverkan (vilka)/hur går ni tillväga konkret) 

•    Hur upplever du att det fungerar? (för barnen, för fritidslärare, för klasslärare) 

• Hur ser du på den samverkan som sker mellan yrkesgrupperna (klasslärare och fritidslärare)? 

• Kan du beskriva din roll under skoldagen? 

• Hur skulle du vilja arbeta tillsammans med en klasslärare kring samverkan? 

• Vilka riktlinjer har ni kring samverkan mellan fritidshem och skola? 

• Har du och klassläraren någon gemensam planeringstid? 

• Vilka möjligheter ser du med samverkan mellan klasslärare och fritidslärare/fritidspedagog? 

• Vilka hinder ser du för att samverkan mellan klasslärare och fritidslärare/fritidspedagog ska 

fungera? 

• På vilket sätt har samverkan förändrats genom åren? 

• Har ditt synsätt kring samverkan förändrats med tiden och i så fall hur? 

• Har din roll förändrats sedan legitimationskravet och införandet av kapitel 4 i läroplanen? 

• Vilken roll ser du att samverkan har för elevernas utveckling och lärande? 

• Vilka ingredienser anser du vara viktiga för att skapa en samverkan som fungerar? 

Syn på organisationen 

• Hur ser du på dina möjligheter för att skapa en god samverkan?  

• Vilka ser du ha ansvar för en fungerande samverkan? 

• Vilka roller ser du klasslärare och fritidslärare ha i samverkan? 

• Hur ser du på rektorns roll för en fungerande samverkan?  

• Kan du se ett mönster i vad som fungerat och vad som inte fungerat över tid?  

• Om du skulle vilja förändra eller förbättra någonting med hur ni jobbar med samverkan, vad 

skulle det vara? 

• Hur utvärderar ni samverkan mellan skola och fritidshem? 

Avslutning 

• Är det någonting som du skulle vilja tillägga som vi inte har diskuterat? 

• Har du några funderingar? 
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Bilaga 4 Samtyckesblankett 

Stockholm den xx 2019 
  
Hej personal på xx! 
Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Under 
denna termin skriver vi vårt självständiga arbete. Vår studie kommer att handla om samverkan mellan 
skola och fritidshem. För att samla in material till arbetet skulle vi vilja göra en intervju med dig som 
arbetar på fritidshemmet och skolan vecka xx. De yrkeskategorier vi kommer intervjua är rektor eller 
biträdande rektor, lärare i fritidshem eller ansvarig för fritidsverksamheten och klasslärare. Intervjun 
kommer att ske med hjälp av anteckningar och ljudupptagningar. Dessa kommer senare att transkriberas 
och analyseras.  
  
I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed(VR, 
2017). Det innebär exempelvis att personalens, barnens och skolans identitet inte får avslöjas. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt. 
  
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.   
  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
  

  
Vänliga hälsningar Filip & Sara 

  
Filip Fagerberg och Sara Larsson Fryxell 
0760-172140 
f.fagerberg@gmail.com 
sara_t_larsson@hotmail.com 
  

  
Handledare: Danielle Ekman Ladru 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Mailadress:danielle.ekman.ladru@buv.su.se 

  

  

  
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Om du inte samtycker till medverkan är det bara 
att bortse från detta brev.  
Jag MEDGER att delta i studien. 
  
Informantens namn……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Informantens namnunderskrift……………………………………………………………………………………………………. 
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