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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur fritidshemspersonal, med skilda 

utbildningsbakgrunder, beskriver att de relaterar till samverkan med klasslärare samt till samverkan 

med sina kollegor i fritidshem. Fokus har legat på hur fritidshemspersonals emotionella aspekter är 

anknutna till synen på deras yrkesroll och relationsskapande processer i samverkan. Studien baserades 

på elva semistrukturerade intervjuer utförda med fritidshemspersonal som besitter skilda 

utbildningsbakgrunder. Intervjuerna har bearbetats genom en tematisk analys och genererat tre teman 

som analyserats utifrån Scheffs teori om sociala band. Studiens slutsats var att en välfungerande 

samverkan bygger på mer än fritidshemspersonals utbildning och erfarenhet, istället ses individers 

relationer samt sociala bands status som den avgörande faktorn i fritidshemspedagogiska 

sammanhang. För att lyckas få till ett gott samarbete i skolan krävs sålunda att arbetslag i sin verbala 

och icke-verbala kommunikation skapar samklang, vilket ger en djupare inblick i relationella och 

emotionella aspekter av samverkan, både hos sig själv och sina kollegor. 
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Förord 

Vi är två studenter, Tilda Carinder och Hampus Johansson, som läser sista terminen på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Vår studie har utformats under vårterminen 

2020 och skrivits inom ramen för självständigt arbete, som innefattar 15 högskolepoäng. Vi vill rikta 

ett stort tack till vår handledare Elias le Grand som har varit behjälplig under hela processen. Ett 

särskilt tack riktas även till samtliga informanter som tog sig tiden att delta, utan er skulle detta ej ha 

varit möjligt.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi båda är lika drivna och besitter höga ambitioner när det kommer till våra studier. Under arbetets 

gång har vi diskuterat fram vårt innehåll, både fysiskt och digitalt, för att säkerställa kvalitén på 

studiens innehåll samt dess röda tråd. Detta arbetssätt har således medfört att båda författarna tagit lika 

stort ansvar i skrivprocessen. För att effektivisera arbetet har vi dock fördelat transkriberingar, teori 

och tidigare forskning jämt mellan oss men ändock varit insatta i respektives delar.  
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Inledning 

Skolan är idag en institution där lärare och fritidshemspersonal, med skilda utbildningsbakgrunder, 

förväntas att arbeta i samverkan för att ömsesidigt tillvarata respektive yrkeskategoriers fulla 

kompetens (Calander, 1997; Skolverket, 2019). Samarbetet mellan fritidshemmet och skolan kan ses 

utifrån två perspektiv, antingen som en möjlighet för elevers lärande och utveckling eller som ett hot 

mot fritidshemmets särart och yrkesidentitet (Pihlgren, 2015). Kraven om samverkan har gjort högre 

anspråk på fritidshemspersonals flexibilitet och att deras yrkesroll förväntas vara ”kittet” som håller 

verksamheten samman, genom att täcka upp där resurser saknas (Andersson, 2013; Hansen Orwehag, 

2015). Således har pressen ökat på fritidshemspersonal samtidigt som en mångtydig uppfattning 

föreligger gällande vad deras uppdrag ska innefatta. Fröman (2015) anser att detta följaktligen har 

skapat en vilsenhet i verksamheten och satt fritidshemspersonals professionella självbild på spel.  

En av orsakerna till att fritidshemmet allt för ofta hamnar i skymundan kan bottna i den realitet att 

fritidshemmets verksamhet är frivillig, medan skolan är lagstadgad och obligatorisk (Pihlgren, 2015). 

Fritidshemspersonals kliv in på skolans territorium härleds inte enbart till fritidshemmets integrering i 

skolans verksamhet. Det kan även uppfattas som en strategi för att bli sedda och bekräftade, på ett sätt 

som fritidshemmets verksamhet inte ger upphov till. Känslor blir sålunda ett naturligt inslag vid 

samverkan, där somliga individer är mer relationsorienterade och känslosamma än andra (Fröman, 

2015). I likhet med detta anser Datnow (2018) att nya utbildningsreformer kan frammana negativa 

känslor i form av rädsla, frustration och ångest men även ge upphov till positiva känslor beroende på 

huruvida individer upplever maktlöshet eller inte. Fröman (2015) belyser att nyckeln för en god 

samverkan är att arbetslaget upprättar en öppenhet uppbyggd på social trygghet och tillit, vilket först 

kan uppstå när tydliga överenskommelser skapats angående det mellanmänskliga kontraktet, en 

process som beskrivs innefatta både konfrontationer och konflikter. Den samverkan som sker på 

skolor runt om i landet idag brister många gånger just här, kring tillit och trygghet, med tanke på att 

majoriteten av fritidshemspersonal upplever sig både åsidosatta och obetrodda under klassrumstid 

(Fröman, 2015). Att synen på fritidshemspersonals och klasslärares kompetenser skiljer sig markant är 

för Hansen (1999) obegripligt i och med att de till synes är väldigt lika när man jämför respektive 

yrkesgrupps beskrivning av det egna läraruppdraget. Hansens uttalande (1999) ligger i linje med 

Calander (1997) som förklarar att skolväsendets samverkan kan liknas vid ett slagfält som uppstår från 

individers eget handlande. 

Med detta sagt råder det inga tvivel om att samverkan bygger på så mycket mer än struktur och 

organisation, det grundas även på upplevelse och känslomässig förståelse mellan olika individer samt 

deras relationsskapande processer (Datnow, 2018). Det innebär att det kan krävas en djupare inblick i 

relationella och emotionella aspekter av lärares arbete för att kunna förstå samt förbättra skolan 

(Datnow, 2018; Löfgren & Karlsson, 2016). Ett sätt att åstadkomma detta är att ingående analysera 

enskilda lärares berättelser och känslor samt komplettera dessa med mer allmänna beskrivningar av 

samverkan. I nuläget existerar det relativt mycket forskning (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016; 

Klerfelt & Haglund, 2014; Ludvigsson & Falkner, 2019; Närvänen & Elvstrand, 2014; Perselli & 

Hörnell, 2019) kring samverkan i skolan, dock redogör merparten av dessa framför allt organisationens 

och rektorers betydelse för att skapa ett gynnsamt samarbete. Vi anser, i och med detta, att det både är 

intressant och nödvändigt att fortsätta undersöka den fritidshemspedagogiska yrkesrollen samt 

sambandet mellan olika lärarkategoriers känslor och sociala band som dels kan stärkas men även 

raseras av samverkan. Frågorna är flera: hur beskriver fritidshemspersonal att den 
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fritidshemspedagogiska yrkesrollen framställs? Hur beskriver fritidshemspersonal att de relaterar till 

samverkan med klasslärare och till samverkan med fritidshemspersonal? Hur kan emotionella aspekter 

förstås utifrån fritidshemspersonals berättelser om relationsskapande och upplevelser av samverkan?  

Bakgrund 

Fritidshemmets kliv in på skolans arena 

Det fritidshemspedagogiska uppdraget har enligt Rohlin (2011) sedan länge enbart innefattat tiden före 

och efter skoldagen. Det var inte förrän mitten av 1990-talet som fritidshemmet och dess verksamhet 

började inkluderas i diskussioner som fördes inom ramen för skolsammanhang. Samtidigt skrevs även 

den fritidshemspedagogiska verksamheten in i skollagen (SFS 1985:1100), fick en plats i läroplanen 

Lpo 94 (Skolverket, 2006) och fördes över till utbildningsområdet (Rohlin, 2011). Enligt Hippinen 

(2011) uppstod den fritidshemspedagogiska integreringen mot skolan i samband med 

budgetpropositionen 1991/92 som föreslog att både lokaler och personal skulle omfattas av samma 

verksamhet. Integreringens syfte handlade främst om att få ihop pengar, resurser och lokaler till 

skolan, vilket sålunda skulle leda till att kommunerna sparade pengar. Det pedagogiska syftet, i och 

med integreringen, var att underlätta barnens utveckling och inlärning samt ge en tydligare helhet, 

kontinuitet och trygghet i form av en gemensam verksamhet. Till följd av 1990-talets integrering och 

nya reformer blev därmed helhetssynen ett nyckelbegrepp. Lärare och fritidshemspersonal förväntades 

numera att samverka i arbetslag och komplettera varandras kompetenser och kunskaper för att på bästa 

sätt gynna barnens utveckling och inlärning (Hippinen, 2011).  

Det nya tankesättet ligger i linje med det som dagens läroplan (Skolverket, 2019) betonar, det vill säga 

att klassläraren uppmanas att, tillsammans med lärare i övriga skolformer, samverka. Syftet med detta 

är att uppnå ett utbyte av kunskaper, erfarenheter samt väsentlig information för att således kunna 

skapa ett sammanhang som innefattar kontinuitet och progression i elevernas utveckling. Däremot 

poängterar Hansen Orwehag (2015) att det saknas en central reglering i skolans styrdokument gällande 

fritidshemslärares arbete och funktion i skolan. Detta resulterar i att det blir upp till den enskilde 

skolans behov, rektorns uppsåt och fritidshemspersonals kompetenser att utforma arbetsuppgifterna. I 

Skolinspektionens rapport (2018) påvisas svårigheter att uppnå skolans samverkansuppdrag, vilket 

Pihlgren (2015) anser kan bero på den kompetensbrist som existerar inom skolväsendet gällande det 

fritidshemspedagogiska uppdraget, hos de som arbetar i fritidshemmet, klasslärare samt skolledningen 

som ska föra arbetet framåt. Bristen på utbildad fritidshemspersonal har också skapat en avsaknad av 

ett kompetent yrkesspråk som försvårat tolkningen av det professionella uppdraget. Fritidshemmets 

kliv in i skolans arena har följaktligen stött på problem som, i sin helhet, bottnar i fritidshemspersonals 

svårighet att hävda sina egna pedagogiska idéer, egenart och kompetens (Pihlgren, 2015). Å andra 

sidan belyser vissa studier (Klerfelt, 2017; Klerfelt & Stecher, 2018) att denna problematik snarare 

grundar sig i att fritidshemspersonal inte är beaktade samt att utbildningspolitiker inte uttalar rådande 

förväntningar på fritidshemmets verksamhet. 

Samverkan mellan fritidshem och skola – en dikotomi 

Hansen Orwehag (2015) förklarar att årtiondena innan skolans integrering, 1960-1980, i stora drag 

gick ut på att särskilja fritidshem och dess verksamhet från den obligatoriska skolan. När man talade 

om fritidshem kontra skola utgick man ofta från dess olikheter och benämnde dem som dikotomier. 

Numera ser man istället skolans verksamheter som en helhet, vilka i skollagen (SFS, 2010:800) 
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benämns under begreppet skolväsendet. I den nya läroplanen (Skolverket, 2019) lyfts även 

skolväsendets gemensamma lärandeuppdrag, där det bland annat står skrivet att fritidshem ska 

komplettera den obligatoriska skolans undervisning. Hansen Orwehag (2015) anser att ordet 

komplettering är problematiskt och i många avseenden kan tolkas fel och därmed bidra till en 

underordnad syn på fritidshem och dess personal. I enlighet med detta belyser Fröman (2015) att 

majoriteten av den personal som är placerad i fritidshem upplever en ojämlikhet och statusskillnad, 

vilket resulterar i att de alltför sällan åtar sig eller tilldelas den delaktighet och inflytande under 

skoldagen som de är berättigade till. Hansen Orwehag (2015) beskriver således att den samverkan som 

sker i skolor blivit enkelriktad, där det är mer regel än undantag att fritidshemspersonal träder in i 

klassrummet, lärarens territorium, och inte tvärtom. Klassrummet framställs som en välkänd 

omgivning för fritidshemspersonal, dock inte som lärare utan snarare som elev, vilket kan leda till att 

de förras handlingar följer klasslärares fotspår. Detta, tillsammans med sin underordnade status, 

mynnar ut i att fritidshemspersonal inte framställs som en likvärdig kollega utan får inta en mindre 

kvalificerad roll som medhjälpare eller lärarassistent (Hansen Orwehag, 2015). 

Pihlgren (2015) förklarar att man genom studier uppmärksammat skilda upplevelser av samverkan 

mellan den obligatoriska skolan och fritidshemmet. En del fritidshemspersonal ställer sig kritiska till 

sin kompletterande uppgift och ser den som nedvärderande i jämförelse till sin professionella 

kompetens, medan andra ser samverkan som potentiell professionell utveckling. För att en god 

samverkan, med ett tillitsfullt och ömsesidigt givande samarbete, ska uppnås anser Fröman (2015) att 

det krävs en gemensam verklighetsuppfattning, rutiner, trygghet och förståelse för respektive individs 

kompetens samt se det som ett pedagogiskt verktyg som främjar elevers utveckling och lärande. Enligt 

Hansen Orwehag (2015) är det just synen på yrkesrollernas åtskilda kompetensområden som i många 

fall brister, exempelvis gällande klasslärares svårighet att identifiera fritidshemmet som en 

”pedagogisk verksamhet”. Trots många år av diverse reformer och förändringar för att underlätta samt 

förtydliga funktionen med samverkan befinner vi oss i en sits som är långt ifrån optimal. I dagsläget 

förekommer ett kraftigt resursslöseri som inte tar tillvara på fritidshemspersonals faktiska kompetens 

och möjlighet att på ett fördelaktigt sätt komplettera skolan (Hansen Orwehag, 2015). 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras internationell och nationell forskning som berör den fritidshemspedagogiska 

yrkesrollen, yrkesidentitet samt de känslor som kan uppstå i samverkan mellan fritidshemmet och den 

obligatoriska skolan. Dessa vetenskapliga publikationer redogörs systematiskt utifrån följande teman: 

”Yrkesidentitet och hierarkiska relationer” samt ”Emotionella aspekter av relationsskapande och 

samverkan”.  

Yrkesidentitet och hierarkiska relationer 

Ett återkommande tema i den tidigare forskning om fritidshemmet behandlar yrkesidentitet samt hur 

skolans integrering och hierarkiska relationer har påverkat fritidshemmets uppdrag (Ackesjö m.fl., 

2016; Klerfelt & Haglund, 2014; Ludvigsson & Falkner, 2019; Närvänen & Elvstrand, 2014; Perselli 

& Hörnell, 2019). En utav dessa artiklar, Klerfelt och Haglund (2014), lyfter ingen egen empiri, dock 
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har vi valt att använda oss utav den som ett komplement. Detta på grund av att den summerar tidigare 

forskning om samverkan och på så vis belyser de forskningsområden som är eftersatta. 

I Ludvigsson och Falkners (2019) studie, baserad på fokusgruppssamtal genomförda med verksamma 

lärare i fritidshem som valts ut via enkätundersökningar, redogörs hur skolans integrering bidragit till 

att den fritidshemspedagogiska yrkesrollen och arbetsuppgifter blivit otydliga och diffusa. Detta 

synliggörs även i ett aktionsforskningsprojekt som Närvänen och Elvstrand (2014) har genomfört, där 

tre skolor och åtta fritidshemsavdelningar deltog i ett flertal reflektionssamtal. Under dessa samtal 

framkom det att de fritidspedagoger som medverkade i studien beskrev sin yrkesroll och sitt uppdrag 

som otydligt. Ludvigsson och Falkner (2019) anser att den oklarhet som uppstod i samband med 

skolväsendets integrering har lett till att fritidshemmet positionerats i ett gränsland, vilket medfört att 

fritidshemsverksamheten i många avseenden exkluderas. Detta resulterar enligt Ludvigsson och 

Falkner (2019) samt Närvänen och Elvstrand (2014) i en maktobalans mellan den obligatoriska skolan 

och fritidshemmet, där klasslärare tillges en högre status. 

Perselli och Hörnell (2019) har genomfört en studie där empirin samlats in via en webbenkät som 

4036 anställda i fritidshem besvarat, representerade från 289 av Sveriges 290 kommuner. De hävdar 

att de skolanställdas handlingsutrymme utgör en väsentlig del i möjligheterna till utveckling av både 

kunskap och lärande i deras specifika yrkesroll. Här skiljs det objektiva och subjektiva 

handlingsutrymmet åt, där det objektiva styrs av arbetsuppgifternas och organisationens omfattning, 

medan det subjektiva handlingsutrymmet styrs av yrkesutövarens föreställning om vad som är 

genomförbart i sin arbetsroll. Ett sätt att utöka sitt handlingsutrymme är exempelvis genom att visa på 

ny kunskap eller kompetens samt att vinna ett erkännande från övriga kollegor. Sett till det subjektiva 

handlingsutrymmet tenderar det till att skapas i relationen mellan skolans olika lärarkategorier, där ena 

parten har en underordnad position och den andra en överordnad. I fritidshemmets fall anses 

fritidshemspersonal, i relationen med klasslärare, vara den part med underordnad position och som av 

den anledningen besitter ett begränsat handlingsutrymme (Perselli & Hörnell, 2019). 

I linje med detta har Ackesjö m.fl. (2016) gjort en kohortstudie av longitudinell karaktär som 

involverar enkäter och intervjuer med 40 grundlärarstudenter med inriktning mot arbete i fritidshem, 

som de följt under fem år. Studien lyfter fritidshemspersonals minskade handlingsutrymme och låga 

status som även andra studier (Ackesjö m.fl., 2016; Ludvigsson & Falkner, 2019; Närvänen & 

Elvstrand, 2014) påvisar ger klasslärare ett tolkningsföreträde. Detta företräde leder många gånger till 

att fritidshemspersonal under skoltid får agera som lärarassistenter eller undervisa utifrån klasslärares 

undervisningsupplägg. I Ludvigsson och Falkners (2019) studie konkretiseras detta i en redogörelse av 

fritidshemspersonals uppfattning om sin främsta gemensamma egenskap, flexibilitet, som de 

deltagande fritidshemslärarna upplever ofta utnyttjas av både skolledning och klasslärare när 

fritidshemspersonal hela tiden förväntas agera vikarie och täcka upp där det krisar. Perselli och 

Hörnell (2019) anser att fritidshemspersonals inträde in i klassrummet således har styrt den 

fritidshemspedagogiska verksamheten närmare skolans verksamhet och medfört att det skett en 

skolifiering av fritidshemspersonals arbetssätt, det vill säga att personalen anpassar och använder sig 

av ett skolpedagogiskt förhållningssätt. Konsekvensen med att utbildningspolitiken styr och förändrar 

fritidshemspersonals utbildning och arbetsuppgifter blir sålunda att fritidshemmets unika egenart hotas 

(Perselli & Hörnell, 2019), vilket följaktligen haft negativ effekt på fritidshemspersonals autonomi och 

yrkesidentitet (Ackesjö m.fl., 2016). 

Forskning pekar mot att fritidshemmets ständiga anpassning strävar till acceptans och inkludering, 

men istället resulterar i en förminskning av fritidshemspersonals yrkesroll och kompetens (Ludvigsson 

& Falkner, 2019; Närvänen & Elvstrand, 2014; Perselli & Hörnell, 2019). Resursslöseriet, i avseendet 
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att fritidshemspersonal ofta är överkvalificerade för sina tilldelade uppgifter, skapar enligt studier en 

frustration hos fritidshemspersonal och försvårar deras kompletterande uppdrag (Närvänen & 

Elvstrand, 2014; Perselli & Hörnell, 2019). Även Ackesjö m.fl. (2016) beskriver att de studenter som 

deltagit i deras studie hade, innan de kom ut på arbetsmarknaden, höga ambitioner och intentioner om 

att legitimera och höja den traditionella professionen och dess yrkesfält. Dock belyser de att detta var 

svårt att uppnå när de väl börjat jobba eftersom deras arbetsplatser prioriterar den obligatoriska 

verksamheten. De flesta nyutexaminerade fritidshemslärare fick istället finna tillhörighet genom att 

förhålla och identifiera sig med övrig fritidshemspersonal och ta efter deras inarbetade mönster. 

Ludvigsson och Falkner (2019) benämner detta fenomen som institutionell identitet och förklarar att 

det är något som fritidshemspersonal tillsammans skapar och bygger på deras gemensamma förståelse 

av sitt uppdrag grundad i värderingar, intressen och föreställningar. I linje med detta lyfter fler studier 

att professionella identiteter skapas i relation till olikheter, vilket innebär att dessa både bringar en 

känsla av tillhörighet, ”vi känsla”, till de med liknande synsätt men även avstånd till de som skiljer sig 

ifrån en själv – ”de andra”. Fritidshemslärares identitetsskapande startar redan under lärarutbildningen 

när studenterna får orientera sig kring yrkesrollens kunskaper och värden (Ackesjö m.fl., 2016; 

Närvänen & Elvstrand, 2014). 

En konsekvens med de skolreformer som skett de senaste decennierna kan således beskrivas som 

kultur- och identitetsskapande processer. Det vill säga gränsdragningar som görs för olika 

gruppidentifikationer som exempelvis att definiera en yrkeskategori och dess arbetsuppgifter i relation 

till en annan, där jämförelsen mellan skola och fritidshem är en vanlig sådan (Närvänen & Elvstand, 

2014). Den institutionella identiteten har stor betydelse för hur fritidshemspersonal väljer att handla i 

fritidshemsverksamheten samt formar både normer och rutiner för arbetet (Ludvigsson & Falkner, 

2019). Närvänen och Elvstrand (2014) förklarar att studiens deltagande fritidspedagoger upplever en 

stark tillhörighet gentemot sina närmsta fritidshemskollegor men att tillhörigheten är desto svagare 

eller obefintlig i förhållande till den obligatoriska skolans anställda och andra fritidshem. Klerfelt och 

Haglund (2014) har skrivit en review-artikel som lyfter flera studier som berör fritidshemmets 

verksamhet. De anser att anledningen till att fritidshemspersonals tillhörighet är svagare gentemot 

klasslärare beror på att de två yrkeskategorierna har olika uppfattningar och föreställningar om sina 

yrkesidentiteter samt vad deras arbete ska sträva mot. Dessa skillnader i syn- och tankesätt ger också 

upphov till missförstånd och konflikter mellan de olika yrkeskategorierna, där undermedvetna 

föreställningar om varandras yrkesidentitet inte lyfts fram till ytan. Följaktligen leder det till att 

fritidshemspersonal som är mån över sin yrkesroll och yrkesidentitet väljer att ta ett kliv ifrån 

överordnade klasslärare och deras verksamhet och således frångå ett samarbete med klasslärare. 

Klerfelt och Haglund (2014) poängterar att betydelsen av en välutvecklad och preciserad utbildning 

för yrkesrollen inte bör underskattas och menar att den rådande utbildningen anses vara av hög kvalité 

som både vilar på erfarenheter och vetenskaplig grund. Perselli och Hörnell (2019) lyfter fram att 

utbildning kan ge fritidshemspersonal en mer konkret professionsidentitet, både i sitt praktiskt-

estetiska område och som lärare i fritidshem, vilket i sin tur kan leda till ett nytt paradigm, där 

personal på fritidshem uppfattas som lärarkollegor på ett nytt sätt. De anser att ett betydligt tydligare 

kunskaps- och kompetensområde kan leda till att handlingsutrymmet för fritidshemspersonal 

expanderas och att fritidshemspersonal med den nyare utbildningen kan skapa en tydligare och närmre 

länk mellan skola och fritidshem. Utifrån de enkätsvar som Ackesjö m.fl. (2016) inhämtat finns det 

vissa nyexaminerade deltagare som intagit en ny hybrid professionell identitet, som både tar plats 

inom skola och fritidshem och betonar sin förnyade professionella identitet. Den nya hybrida 

professionella identiteten visar sig dock ha fått konsekvenser ute på arbetsplatserna. De 
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nyutexaminerade fritidshemslärarna beskriver att deras kollegor med annan utbildningsbakgrund ser 

negativt på deras stolthet, engagemang och yrkeskunnande och därmed startar ett tvåfrontskrig, dels 

mot den obligatoriska skolans traditioner men även mot sina närmaste fritidshemskollegor. I studien 

dras därmed slutsatsen att den kluvna professionella identiteten kan vara nyckeln till en 

sammanlänkning av det socialt orienterade fritidshemmet och den kunskapsinriktade skolan. Dock 

anser de att denna nya läraridentitet stöter på många svårigheter och motsättningar i det institutionellt 

cementerade och hierarkiskt organiserade skolväsendet. Detta stämmer överens med Närvänen och 

Elvstrands (2014) slutsats där de konstaterar att olika typer av utvecklingsarbete kan stärka 

professionen, likväl som den även mynnar ut i tydligare yrkesidentiteter i relation till andra 

yrkesroller. 

Emotionella aspekter av relationsskapande och samverkan 

I tidigare forskning kan vi notera att det enbart är ett fåtal studier som berör emotionella aspekter av 

relationsskapande och samverkan mellan olika lärare. Med bakgrund i detta har vi valt att inrikta oss 

på fritidshemspersonals känslor och upplevelser som uppstår i samarbetet mellan klasslärare och 

kollegor i fritidshem (Datnow, 2018; Löfgren & Karlsson, 2016; Weddle, Locton & Datnow, 2019). 

Datnow (2018) har gjort en tvåårig djupgående kvalitativ fallstudie av olika lärarteam, i två skilda 

amerikanska skolor. Totalt rörde det sig om 57 intervjuer och 102 timmar observation av 

arbetslagsmöten. I studien framhävs bland annat att känslor blir en väsentlig del att ta hänsyn till i och 

med nya reformer som ställer ett successivt högre krav på lärares dagliga arbete, både gällande det 

enskilda och det kollegiala arbetet. Det är också av den anledningen av stor vikt att fortsätta undersöka 

sambandet mellan lärares känslor och dess professionella band som skapas i samband med samverkan. 

Forskningen belyser att nya utbildningsreformer kan frambringa känslor av rädsla, ångest och 

frustration, men kan också å andra sidan, väcka mer positiva känslor i form av förväntan, nyfikenhet 

och självbehag. Här poängteras ålder och utbildningsbakgrund vara två faktorer som påverkar en 

lärares känslor vid nya reformer samt huruvida den enskilde läraren upplever möjlighet till inflytande. 

I linje med Datnow (2018) har Weddle m.fl. (2019) gjort en longitudinell fallstudie som består av 

kvalitativ empiri från en amerikansk skola, som belyser ett behov av mer forskning gällande samspelet 

mellan lärarsamarbete och känslor. Studien framhäver att det nästan redan på förhand är givet att olika 

lärare, med skilda utbildningsbakgrunder, har varierande erfarenheter, förväntningar och uppfattningar 

om vad ett lärarsamarbete ska mynna ut i samt vilka känslor som associeras i samband med 

samverkan. 

I en svensk kontext har Löfgren och Karlsson (2016) gjort en kvalitativ studie bestående av 15 

livshistorieintervjuer, vilket totalt innefattar 40-års skolhistoria och erfarenhet. Utifrån deras studie 

karaktäriseras en god och väl fungerande samverkan med öppenhet, respekt och lyhördhet, där 

individerna i samarbetet fördelaktligen bör omfamnas av samma värderingar, målsättningar och 

synsätt. I likhet med detta menar Datnow (2018) att lärare som samarbetar skapar gemensamma 

känslomässiga förståelser och upplevelser. Weddle m.fl. (2019) anser att sociala interaktioner och 

relationer förstås som känslomässiga processer, som således förutsätter ett förtroende och tillit mellan 

lärarna. Risken är annars att enskilda lärare kan känna sig svikna, som sålunda kan leda till känslor av 

otillräcklighet och frustration. Utifrån studierna framhävs ett behov att skapa en medvetenhet och 

förståelse att lärare, med skilda bakgrunder, bidrar med olika former av kompetenser och betydelser 

för deras kollegiala samarbete och relation (Datnow, 2018; Löfgren & Karlsson, 2016; Weddle m.fl., 

2019). Weddle m.fl. (2019) betonar ytterligare att detta är ett måste för att samverkan i någon mån ska 

kunna bli hållbar. I linje med detta belyser Datnow (2018) att sammanhanget av en professionell 
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gemenskap kan hjälpa lärarna att navigera sig igenom nya förhållanden och på så sätt kunna hantera 

negativa känslor av ångest, frustration och stress som uppstår till följd av nya reformer. Löfgren och 

Karlsson (2016) lyfter även fram att tillit är en väsentlig del i ett framgångsrikt samarbete samtidigt 

som man behöver ha hänsyn till de enskilda individernas känslor och upplevelser som frammanas i 

samverkan. 

Weddle m.fl. (2019) anser att oenigheter och olika uppfattningar om huruvida tiden i samverkan ska 

användas kan väcka emotionella konflikter. I deras studie belyses en obalans i arbetsfördelningen 

inom samarbetet, där en lärare upplevde sig som helt uppgiven och utmattad efter sina försök att driva 

igenom förändringar, samtidigt som de andra lärarna upplevde denne som dominant och 

självupptagen. De skilda uppfattningarna ledde till att lärarna började distansera sig från varandra och 

känslor av frustration blev ett faktum hos samtliga. Löfgren och Karlsson (2016) påpekar att det 

handlar om att bejaka samtliga lärares känslor, där uppskattning, bekräftelse och förtroende är 

återkommande teman när lärare beskriver de mest betydelsefulla emotionella aspekterna för ett 

funktionellt samarbete. I kontrast till detta lyfts även att skillnader i status kan väcka negativa känslor i 

form av frustration, ilska och besvikelse. Således kan känslor som skapas i relation till samverkan ses 

som faktorer som både kan stärka och försämra kvalitén på lärares gemensamma arbete. Det innebär 

enligt Weddle m.fl. (2019) att även om samtliga lärare är öppna för själva idén om samverkan, kan det 

ändock bli svårt i vissa fall att hitta en gemensam utgångspunkt. Den lärare som ”står högst i 

hierarkin” kan sålunda uppleva att det är dennes ansvar att föra verksamheten framåt, vilket i sin tur 

kan leda till utbrändhet hos den enskilde samtidigt som det också kan göra att andra lärare känner sig 

ohörda och undervärderade. Weddle m.fl. (2019) poängterar att det är svårt att ändra rådande 

förhållande om det inte finns stöd uppifrån. I många fall blir det upp till individerna som ska 

samarbeta att se till att det fungerar, vilket gör att det kan ta lång tid innan känslor av frustration samt 

obalans i arbetsfördelningen kommer upp till ytan. 

Utifrån den tidigare forskning som presenterats kan vi konstatera att fritidshemmets kliv in i skolan, 

runt 80-talet, blev ett turbulent möte som ledde till att fritidshemmet positionerades i ett gränsland, där 

fritidshemspersonal fick en underordnad roll gentemot klasslärare. Detta har bidragit till att personalen 

utvecklat olika yrkesidentiteter, vilket skapat en distans mellan de skilda yrkeskategorierna. Den nya 

utbildningen, med dubbla yrkesroller, anses vara bron mellan verksamheterna men har även visat sig 

kunna frambringa ytterligare klyftor inom skolväsendet som försvårar samverkansprocessen. För att få 

en fördjupad förståelse av vad detta beror på är det av stor vikt att undersöka synen på 

fritidshemsverksamheten samt personalens relationer och känslor. Fastän samverkan är ett väl omtalat 

område anser vi att denna inblick, i hur individers emotionella aspekter spelar in i relationer och 

samverkan, i dagsläget är underutforskat. Den tidigare forskning som framförts genererar således i en 

vetenskaplig grund som antingen kan understödjas, problematiseras eller diskuteras utifrån vår studies 

resultat och analys gällande just fritidshemspersonals synsätt och känslor som kan uppstå vid 

samverkan. Genom att även använda oss av ett teoretiskt perspektiv som behandlar känslor och sociala 

band (se avsnitt ”Teoretiskt perspektiv”) är vår förhoppning att studien ska kunna finna sin egen särart 

och bidra med nya insikter. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur fritidshemspersonal, med skilda 

utbildningsbakgrunder, beskriver att de relaterar till samverkan med klasslärare samt till samverkan 

med sina kollegor i fritidshem. Fokus ligger på hur fritidshemspersonals emotionella aspekter är 

anknutna till synen på deras yrkesroll och relationsskapande processer i samverkan. 

• Hur beskriver fritidshemspersonal att den fritidshemspedagogiska yrkesrollen framställs? 

• Hur beskriver fritidshemspersonal att de relaterar till samverkan med klasslärare och till 

samverkan med fritidshemspersonal? 

• Hur kan emotionella aspekter förstås utifrån fritidshemspersonals berättelser om 

relationsskapande och upplevelser av samverkan? 

Teoretiskt perspektiv 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Scheffs teori om sociala band som grundar sig på olika aspekter i 

det sociala samspelet (Scheff, 1990; 1997). Teorin kommer huvudsakligen att presenteras utifrån 

primärkällor, Scheff (1990; 1997), men kompletteras av sekundärkällor skrivna av Aspelin (1996; 

2010). Vi har valt att använda både primär- och sekundärkällor för att kunna få en mer fördjupad och 

omfattande insikt i teorin och dess innebörd.  

Aspelin (2010) tar upp teorins grundläggande begrepp som bland annat sociala band, samklang, 

skam-, stolthetskänslor samt kommunikation, som i relation till varandra skapar en väl sammansatt 

teori om hur människor agerar och beter sig vid interaktion (Aspelin, 2010). Som tidigare nämnt är 

skolväsendet en samlingsplats där lärare med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter förväntas 

att samverka och interagera med varandra, vilket ställer krav på personalens relationsskapande 

processer (Skolverket, 2019). Sociala band anses vara det kitt som håller individer samman i ett 

samhälle (Scheff, 1990) och kan ur en interpersonell dimension beskriva huruvida människor förhåller 

sig till varandra. För att kunna förstå och tolka bandets karaktär räcker det inte med direkta iakttagelser 

eller observationer av fysiska beteenden, utan här behöver man även undersöka och tolka individers 

inre processer, såsom känslor, tankar och avsikter (Aspelin, 2010). Av den anledningen anser vi att 

Scheffs (1990; 1997) och Aspelins (1996; 2010) tankar kan komplettera varandra och användas som 

ett verktyg för att tolka fritidshemspersonals utsagor gällande samverkan. Mot bakgrund av detta kan 

teorin kopplas an till studiens syfte och frågeställningar vilket sålunda gör teorin både relevant och 

användbar för vår studie. 

Scheff (1997) menar att sociala band innefattar emotionella och mentala förbindelser som förutsätter 

att människor har attunement, vilket Aspelin (1996) översätter med ordet ”samklang”. Vidare menar 

Scheff (1997) att samklang bör förstås som ett utbyte och förståelse av varandras känslor och tankar, 

där en avsaknad av samklang kan riskera att drabba det sociala bandets existens. Ett stabilt och tryggt 

socialt band kännetecknas sålunda av att individer kan identifiera och förstå varandras intentioner. 

Med andra ord kan man säga att stabila sociala band innefattar en kognitiv och emotionell samklang, 
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vilket gör att individer kan ”kliva in och ur” varandras roller för att kunna få förståelse för den andras 

åsikter, synsätt och perspektiv. Aspelin (1996) beskriver att en tillfredsställande samklang inom ett 

socialt band uppstår när man är insatt i varandras situationer och bemöter varandra på ett respektfullt 

sätt. Här menas att man inte endast bejakar varandra för vad en person säger eller gör, utan för hur de 

är som hela människor, således visar man uppskattning och förtroende på ett mer djupgående plan. 

Aspelin (2010) hävdar att en kognitiv samklang främst grundar sig i den verbala kommunikationen 

och berör i största mån det som faktiskt sägs mellan individer. I kontrast till detta, består en emotionell 

samklang mångt och mycket i den icke-verbala kommunikationen samt i vilken grad individerna, inom 

det sociala bandet, visar respekt gentemot varandra. I det stora hela innebär det att ett socialt bands 

status tillkännages genom att människor regelbundet läser av varandras verbala och icke-verbala 

uttryck. 

Känslor i form av skam och stolthet är enligt Scheff (1997) relaterade till det sociala bandets tillstånd 

och kan fungera som en indikator över hur en relation faktiskt ser ut. Aspelin (2010) framhäver att 

skam grundar sig i en otillräcklighet, där individen värderar sig själv negativt. Stolthet, å andra sidan, 

hör ihop med en positiv självbetraktelse och ett respektfullt bemötande från andra. Skam blir sålunda 

synligt när individer försöker dölja sig från sin omgivning och drar sig iväg, medan stolthet yttrar sig 

när individer kan vara öppna och närma sig varandra för att kunna tillhöra samma ”sfär”. Stolthet blir 

därmed en indikator på gemenskap och fortsatt sammanhållning medan skam visar på motsatsen. 

Samtidigt bör inte stolthet klassas som en positiv känsla, och skam som en negativ, utan istället bör en 

”normal” nivå av skam respektive stolthet ses som två nödvändiga känslor som alstras fram inom 

sociala band. Aspelin (2010) beskriver känslors betydelse för de sociala banden på följande sätt: ”De 

vägleder individerna i deras interaktion, signalerar grönt eller rött ljus i den sociala trafiken” (Aspelin, 

2010, s. 29). Genom att tolka och förstå de emotioner som finns närvarande vid det sociala bandets 

omgivning menar Aspelin (1996) att man indirekt kan påvisa bandets faktiska tillstånd. För att göra 

detta krävs det att man har tillgång till empirisk data, bestående av bland annat ord och gester, och där 

känslomässiga aspekterna kan förstås utifrån det specifika och givna sammanhanget. I sin helhet 

utstrålar sårbara och bräckliga sociala band skamkänslor, samtidigt som stabila och trygga band 

genomsyras av stolthetskänslor. 

Scheff (1990) hävdar att skam har en stark och reproducerande karaktär i moderna samhällen, men 

också vanligtvis en relativt låg synlighet. Även om både skam och stolthet är två utbredda känslor, 

försöker en individ som upplever sig vara skamsen vanligtvis att dölja det, både från sig själv och från 

andra. Utifrån detta synsätt skiljer vi även på ”unacknowledged shame” och ”acknowledged shame”, 

där den förstnämnda, det vill säga den icke-erkända skammen, indelas i två kategorier: ”overt, 

undifferentiated shame” och ”bypassed shame”. Den så kallade ”öppna och odifferentierade 

skammen” involverar smärtsamma känslor, som inte uppfattas som skam av personen i frågan, utan 

istället väljer individen oftast andra termer för att dölja upplevelsen av skam. Individen kan sålunda, i 

sina försök att undvika associationen med skam, identifiera sig med andra känslor såsom att känna sig 

dum, korkad, larvig, otillräcklig, inkompetent, utsatt, osäker och så vidare. Utöver detta blir den öppna 

och odifferentierade skammen synlig när individer känner sig negativt värderade, antingen av sig själv 

eller av andra, och när den icke-verbala kommunikationen påvisar skamkänslor, i form av 

talstörningar, svårigheter med ögonkontakt, rodnande, med mera. Den andra kategorin: ”den 

kringgående skammen” beskrivs likt den förstnämnda i och med att den också grundar sig i att 

individen har en negativt laddad bild av sig själv, där skillnaden består i att denna kategori är mer 

subtil och hemlig. Inom denna kategori försöker individen att undvika de negativa och smärtsamma 
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känslorna helt och hållet, tills verkligheten kommer ikapp. De två kategorierna motsvarar tankarna 

gällande under- och överdifferentierade relationer (Scheff, 1990). 

Enligt Aspelin (2010) grundar sig stabila sociala band i en god kommunikation som även kan 

möjliggöra för en balans mellan närhet och distans, det vill säga relationen har en rimlig 

differentiering. Om det således finns för lite distans är relationen ”underdifferentierad”, vilket betyder 

att gruppens behov står över individens. I kontrast, om det finns för mycket distans blir relationen 

”överdifferentierad”, där individens egna behov och anspråk ställer krav och bekostar gruppens 

sammanhållning. Scheff (1997) menar att det sociala bandets tillvaro kan hotas utifrån två synsätt. I 

det ena, i linje med en underdifferentiering, upplevs det sociala bandet vara för ”löst”, det vill säga att 

individer ”isolerar” sig från varandra och det finns en gemensam missuppfattning och en bristande 

förståelse. Genom det andra synsättet, överensstämmande med överdifferentiering, upplevs det sociala 

bandet vara för ”stramt” och ena parten i relationen blir följaktligen ”uppslukad” av den andre. Ur 

denna relation finns en under- och överordnade position, där den underordnade individen omfattas av 

den andras ståndpunkter och tycke på bekostnad av sina egna värderingar, övertygelser och känslor. 

Aspelin (2010) beskriver det ideala sociala bandet i samband med en optimal differentiering, som 

innebär att både individuella och sociala behov hamnar i jämvikt, där individer i det sociala bandet 

varierar mellan närhet och distans. Variationen öppnar upp för möjligheter att kunna känna sig unik, 

men också lik andra. Han menar vidare att kommunikationen mellan individer kan komma att avgöra 

huruvida ett socialt band når en optimal differentiering eller ej. En direkt och saklig kommunikation 

som inte upplevs som respektfull kan leda till ”isolering”, medan en kommunikation som upplevs som 

respektfull utan att vara direkt kan mynna ut i ”uppslukning”. 

Aspelin (2010) hävdar att all form av socialt samspel, i viss mån, alltid är problematisk och även en 

riskfylld process. Individers interaktioner och relationer har en benägenhet att hamna i vissa givna 

mönster över tid. Genom att skapa samklang sinsemellan kan man däremot, som tidigare lyfts, förstå 

och även uppskatta varandra, vilket gör att eventuella motgångar i samspelet inte nödvändigtvis 

behöver orsaka någon påtaglig skada. Trots att människor frekvent riskerar att göra misstag och på så 

sätt uppleva skam kan man, i förtroendefulla relationer, bemöta samt hantera dessa känslor och således 

fortsätta bibehålla det stabila sociala bandet. Scheff (1990) poängterar att individers vilja att 

underhålla och bibehålla sina sociala band anses vara de mest avgörande beteende samt motiv hos 

människan. Stabila, intakta sociala band anses vara det fenomen som håller samhällen och individer 

samman, samtidigt som de i sin tur ständigt behöver testas, utmanas och förnyas för att kunna fortsätta 

vara intakta (Scheff, 1990). Mot bakgrund av detta kan teorin således hjälpa oss att tolka den 

intervjuade fritidshemspersonalens beskrivningar av deras upplevelser gällande samverkan samt finna 

eventuella förklaringar för dessa. 

Metod 

Val av metod 

Då studien, som tidigare beskrivits, fokuserar på att åskådliggöra fritidshemspersonals synsätt och 

känslor kring samverkan har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning baserad på elva 

semistrukturerade intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) belyser intervjuers effektivitet 

och förklarar att semistrukturerade intervjuer är en metod som på kort tid kan ge en inblick i flera 
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personers upplevelser, erfarenheter samt reflektioner kring ett samhällsfenomen, i detta fall 

samverkan. Semistrukturerade intervjuer, med både standardiserade- och uppföljningsfrågor, öppnar 

upp för friare samtal än vid användandet av enbart standardiserade frågor samtidigt som det genererar 

jämförbar data. Denna frihet ger oss även en möjlighet att kunna anpassa frågornas ordningsföljd 

beroende på intervjusituation, vilket kan bidra till att en tydligare bild av de intervjuades beskrivning 

av olika händelseförlopp. 

I likhet med Eriksson-Zetterquist (2015) beskriver Rennstam och Wästerfors (2015a) kvalitativa 

intervjuer som ett verktyg för att få en mångsidig uppfattning av den intervjuades beteende, känslor 

och livsvärld. Genom att träffa informanterna kan man både studera vad de säger men även hur de 

uttalar sig, tack vare exempelvis gester och uttryck. Kvalitativa intervjuer blir således fördelaktiga i 

vår studieprocess eftersom den dels pågår under en tidsbegränsad period men även grundar sig på 

mellanmänsklig interaktion, upplevelser och känslor. 

Urval och avgränsningar 

I vår studie har vi beslutat oss för att intervjua fritidshemspersonal med skilda utbildningsbakgrunder i 

form av grundlärare i fritidshem, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare samt outbildade. Valet av 

informanter är baserat på en strategi som Bryman (2012) kallar för strategiskt urval och innebär att 

selektionen av informanter både är motiverat utifrån vårt teoretiska perspektiv samt studiens syfte och 

frågeställningar. Han menar att man, i ett strategiskt urval, kan försäkra sig om en medveten variation i 

resultatet på så sätt att deltagarna i studien skiljer sig från varandra i termer av olika egenskaper, 

såsom utbildningsbakgrund, erfarenheter och dylikt. Genom att komma i kontakt med alla olika 

yrkeskategorier som befinner sig på fritidshemmet kan vi således samla in kvalitativ data som 

möjliggör en granskning kring hur relationsskapande, yrkesidentitet och hierarki kan se ut på 

fritidshem i Sverige samt synliggöra de olika yrkeskategoriernas känslor och upplevelser kring 

samverkan. 

Vi har valt att avgränsa vår studie till ett fritidshemsperspektiv och inrikta oss på fritidshemspersonals, 

med skilda utbildningsbakgrunder, beskrivningar av deras upplevelser av samverkan. Detta på grund 

av att vi vill bygga vidare på Löfgrens och Karlssons (2016) resonemang angående att det krävs en 

djupare inblick i relationella och emotionella aspekter av lärares arbete för att kunna förstå samt 

förbättra skolan. Genom att enbart fokusera på ett fritidshemsperspektiv kan vi således djupgående 

analysera och diskutera enskilda lärares berättelser och känslor samt komplettera dessa med mer 

allmänna beskrivningar av samverkan. Innan vi tog beslutet övervägde vi att utgå från fler intressanta 

perspektiv, som exempelvis klasslärares eller skolledningens, men kom fram till att det skulle 

missgynna studiens kvalitet i och med den begränsade tidsram som vi hade tillgång till. 

Undersökningspersoner 

Av de tio skolor som vi mejlade ut till var det fem som gav oss tillstånd att genomföra intervjuer, 

vilket resulterade i elva intervjuer utförda tillsammans med en grundlärare i fritidshem, tre 

fritidspedagoger, två fritidsledare, en barnskötare samt fyra outbildade. Nedanför finns en tydligare 

beskrivning av respektive informant gällande dess utbildning, antal år på den nuvarande arbetsplatsen 

samt den totala erfarenheten inom yrket. Erfarenhet och antal år på den nuvarande arbetsplatsen skrivs 

inom ett spann på fem år, detta med anledning av att minimera risken att informanterna ska kunna 

härleda varandras svar. Informanterna benämns från IP1-IP11.  
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Informant Utbildning Erfarenhet inom 

barnomsorgen... 
...varav på den 

nuvarande arbetsplatsen 

IP1 Barnskötare 5-10 år 1-5 år 

IP2 Fritidspedagog 20-25 år 20-25 år 

IP3 Fritidspedagog 20-25 år 20-25 år 

IP4 Fritidsledare 20-25 år 20-25 år 

IP5 Outbildad 15-20 år 15-20 år 

IP6 Outbildad 1-5 år 1-5 år 

IP7  Fritidsledare 10-15 år 10-15 år 

IP8 Fritidspedagog 20-25 år 1-5 år 

IP9 Grundlärare i fritidshem 1-5 år 1-5 år 

IP10 Outbildad 1-5 år 1-5 år 

IP11 Outbildad 10-15 år 10-15 år 

Genomförande 

För att finna den fritidshemspersonal som vi sökte till studien mejlade vi först ut till tio rektorer på 

olika skolor i ett storstadsområde. När vi fått ett godkännande av rektorn till att föra datainsamling på 

utvald skola eller hänvisats till specifik personal skedde därefter direkt mejlkontakt med berörd 

fritidshemspersonal. Att låta rektorer själva välja ut informanter, vilket skedde för oss i enstaka fall, 

anser Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är problematiskt. Detta är på grund av att rektorerna kan 

manipulera urvalet och således äventyra både studiens kvalitet och resultat, något som man bör ha i 

åtanke när man läser vårt arbete. Till vårt försvar kan vi emellertid belysa att vi till en början 

övervägde huruvida vi skulle använda oss av insamlad data från dessa informanter eller utesluta dem 

ur studien. Dock kom vi slutligen fram till att använda all data eftersom oddsen att urvalet var 

manipulerat är rätt liten samt att det inte var fler rektorer, eller som Fangen (2005) kallar dem: 

portvakter, som gav tillträde till fältet. Utan dessa informanter skulle vi med andra ord inte haft 

tillräckligt mycket data att basera vår studie på. 

Av de tio skolor som vi mejlade ut till var det fem som svarade och gav oss tillstånd till fältet, vilket 

resulterade i totalt elva intervjuer. Tio utav intervjuerna utförde vi tillsammans på respektive skola 

under fritidshemspersonalens arbetstid och den sista genomförde Hampus ensam hemma hos 

informanten efter hens arbetstid. Vid intervjutillfällena försökte vi i största möjliga mån följa 

Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015) rekommendationer om att utföra intervjuerna i en ostörd 

miljö. Detta var dock lättare sagt än gjort eftersom några skolor som vi besökte hade viss lokalbrist, 

vilket ledde till att vi under två intervjuer blev lätt störda av både elever som knackade på dörren samt 

kollegor som smet in i rummet för att hämta material. När detta hände pausade vi intervjun för en kort 

stund och väntade tills vi kunde fortsätta igen ostört. Varje intervju varade mellan 15-40 minuter, 

vanligast var 35 minuter, och under denna tidsperiod hann vi få ut en mängd användbar data. Detta 

överensstämmer med Tjora (2012) som anser att man kan få informativ data även ur kortare intervjuer 
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om man har ett konkret tema att utgå från, i vårt fall samverkan, samt rekryterat informanter som har 

erfarenheter kring området. 

Innan samtliga intervjuer inleddes fick informanterna läsa igenom och skriva under en 

samtyckesblankett (se bilaga 2). Denna blankett tar upp de delar som Kvale och Brinkmann (2009) 

anser att informerat samtycke innebär, det vill säga att vi som intervjuare meddelar undersökningens 

syfte, deltagarnas frivillighet och konfidentialitet samt hur det insamlade materialet och studien 

kommer att publiceras. I samband med detta följde vi även Tjoras (2012) och Eriksson-Zetterquist och 

Ahrnes (2015) råd angående att ställa en explicit fråga gällande ljudinspelning av intervjun, vilket 

samtliga informanter godkände. För säkerhets skull testade vi tekniken innan intervjuns start samt 

spelade in samtalen på två mobiltelefoner. Med hjälp av ljudinspelningen kunde vi koncentrera oss 

mer på informanterna och få ett flytande samtal, dock förde vi även anteckningar kring gester, 

grimaser och annat ohörbart, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser kan resultera i en 

djupare förståelse av en individs känslor. 

För att strukturera våra intervjuer och försäkra oss om att frågorna var riktade mot att besvara studiens 

syfte och frågeställningar valde vi att utforma en intervjuguide (se bilaga 1). Tjora (2012) samt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förespråkar användandet av intervjuguide och anser att det kan 

vara ett hjälpmedel som både stöttar och underlättar att man inte tappar tråden under själva 

intervjutillfället. Den intervjuguide som vi utformat består av relativt många, korta och koncisa frågor 

med en tydlig koppling till studiens syfte, vilket Fangen (2005) anser är fördelaktigt och ofta mynnar 

ut i konkreta exempel från informanterna samt bidrar till ett brett underlag inför analysarbetet. Vi 

valde att inleda med neutrala och vänliga frågor om informantens bakgrund, exempelvis ”hur många år 

är du?” och ”vad har du för utbildningsbakgrund?”. Att inleda intervjun på detta vis betraktar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som en intervjustrategi som genererar en behaglig stämning där 

intervjuaren tydligt visar intresse för informantens erfarenheter samt bidrar till att informanten vill 

förmedla sina tankar och synpunkter. 

Under de första intervjuerna använde vi vår färdigformulerade intervjuguide slaviskt men efter ett par 

intervjuer kunde vi frigöra oss mer och mer ifrån denna. Tjora (2012) belyser att detta är ett vanligt 

fenomen som sker när intervjuaren bekantat sig ordentligt med intervjuguiden och leder till att 

informanten upplevs mer engagerad i samtalet. Ju säkrare vi blev vid intervjutillfällena desto mer 

kompletterade vi intervjuguiden med vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar för inledande frågor, 

uppföljningsfrågor samt specificerande frågor. Genom att variera mellan dessa olika frågeformer 

kunde vi enklare fånga upp informanternas upplevelser och få mer precisa beskrivningar. Vid långa 

beskrivningar var vi noggranna med att uttrycka vårt verbala intresse, vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) anser kan skapa en trygghet hos informanterna och få de att vilja berätta mer. Om vi 

trots uppföljningsfrågor upplevde att svaren inte blev tillräckligt fördjupade, testade vi ibland att 

använda oss av intervjustrategin ”tystnad” för att låta informanterna tänka efter ordentligt och fördjupa 

samt utveckla sina svar på egen hand. Detta var även ett sätt för oss att agera så neutralt och objektivt 

som möjligt, något som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser att man som intervjuare alltid ska 

eftersträva. När vi kände oss nöjda med datainsamlingen eller informanternas begränsade tid lidit mot 

sitt slut avslutade vi intervjun med att tacka för deltagandet samt förklara hur studien kommer att 

fortskrida. 
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Databearbetning och analysmetod 

I denna studie har vi valt att använda oss av en tematisk analysmetod som följer vissa givna steg. Till 

att börja med, för att få ner vår insamlade data i skriftform, transkriberade vi varje intervju för att 

därefter kunna identifiera, analysera och synliggöra tydliga mönster inom empirin (Braun & Clarke, 

2006). I transkriberingarna har vi valt att anonymisera informanterna och deras verksamheter, för att 

på så sätt kunna försäkra oss om konfidentialiteten, det vill säga att deltagarnas identitet inte undanröjs 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vid transkriberingen valde vi även att använda oss av en metod som 

enligt Fangen (2005) innebär att man inte skriver ut intervjuerna ordagrant utan istället formar 

intervjuutskrifter som är mer sammanhängande och grammatiskt korrekta. Detta har vi valt att göra 

emedan muntliga konversationer är mer osammanhängande och ibland röriga, vilket utan förfining, i 

form av omformuleringar, kan riskera att få informanterna att låta dumma. Valet gällande att inte 

skriva ut informanternas uttalande, ord för ord, handlar också om det faktum att Braun och Clarke 

(2006) inte anser att tematiska analyser kräver detaljerade transkriberingar eftersom det enbart är 

innehållet av empirin som är av intresse. Transkriberingsprocessen av intervjuer, vilket i vårt fall 

resulterade i 104 sidor insamlad data, är ett måste för att kunna använda en tematisk analys. Trots att 

denna process är tids- och energikrävande skapar den också möjligheter att, i ett tidigt stadie, bekanta 

sig med empirin, vilket ses som det första steget i en tematisk analys. I likhet med Braun och Clarke 

(2006) anser Rennstam och Wästerfors (2015a) att man kan införskaffa sig insiktsfulla analyser och 

tankar genom att bekanta sig med insamlad data. 

Den stora utmaningen i en kvalitativ analys är att skapa mening utifrån mängden empiri. Här behöver 

man urskilja de mest betydelsefulla samt att identifiera framstående teman (Fejes & Thornberg, 2019). 

Detta är det andra steget i en tematisk analys som handlar om att koda (Braun & Clarke, 2006). 

Rennstam och Wästerfors (2015b) jämför kodningsprocessen med en stor hög av legobitar som ska 

uppdelas, där det finns en mängd olika tillvägagångssätt. Detta syftar, enligt Rennstam och Wästerfors 

(2015a), till att skapa ordning inför analysdelen och för att försäkra sig om att insamlad data kopplas 

till syfte, frågeställningar och teori. I denna tematiska analys har vi däremot förhållit oss till vad Braun 

och Clarke (2006) kallar för en induktiv ingång, det vill säga att forskningsfrågorna fått växa fram i 

samband med analysprocessen. När kodningsprocessen var avklarad övergick vi till det tredje steget i 

den tematiska analysen: att sortera och söka teman i koderna. I sorteringen valde vi ut material som vi 

ansåg skulle kunna vara relevanta för studiens syfte och kategoriserade dessa utifrån olika begrepp, 

såsom sociala relationer, kommunikation, känslor, synsätt etcetera. Efter att vi kodat, sorterat och satt 

teman på samtlig empiri följde vi nästkommande steg i den tematiska analysen: reducering. Genom att 

identifiera olika mönster som var återkommande i flera eller samtliga intervjuer kunde vi, i linje med 

Rennstam och Wästerfors (2015b), börja premiera särskilda kategorier på bekostnad av andra. Braun 

och Clarke (2006) menar dock att man, efter tematiseringen, kan slå ihop vissa sammanhängande 

teman, exempelvis i vårt fall: relationer och tillit. Under reduceringsfasen valde vi att bearbeta om våra 

teman tills vi kände att varje tema kunde spegla det tänkta syftet och frågeställningarna i bästa mån. 

Rennstam och Wästerfors (2015a) förklarar således steg tre och fyra som en strategi till att skapa 

ordning, koncentration och skärpa kring det insamlade materialet. 

I det femte och näst sista steget i vår tematiska analys valde vi att definiera och förfina våra teman för 

att på så sätt konkretisera och fördjupa förståelsen för vad som är intressant för studien (Braun & 

Clark, 2006). Temana, som till en början var sju, resulterade till sist i tre teman: ”Synen på och 

förståelse av den fritidshemspedagogiska yrkesrollen”, ”Klasslärare och fritidshemspersonal: en 

hierarkisk arbetsrelation” och ”Sociala relationer i fritidshem”. Avslutningen och det sjätte steget i vår 

tematiska analys påbörjades när alla teman var valda och definierade, vilket resulterade i den 
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slutgiltiga analysdelen som redovisas senare i analysavsnittet (se avsnitt ”Resultat och analys”). Syftet 

med analysen är, i linje med Rennstam och Wästerfors (2015a), att bidra med ny kunskap till 

ämnesområdet: samverkan och sociala relationer. Vi har därför i analysen valt att tolka och 

argumentera från olika synvinklar med hjälp av det insamlade materialet. För att kunna möjliggöra att 

studien framför en rättvis bild i resultat- och analysavsnittet har vi valt att använda flera explicita 

utsagor från informanternas uttalanden, vilket enligt Braun och Clarke (2006) kan stärka och bevisa 

temats förekomst. Vid utskriften av informanternas utsagor har vi valt att förkorta dessa med ”IP”, där 

exempelvis informant 1 blir ”IP1”. 

Forskningsetiska överväganden  

Studien grundar sig på Vetenskapsrådets (2017) fyra grundprinciper: samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att man som 

forskare måste ha samtliga informanters tillstånd för att kunna påbörja sin datainsamling. För att 

bemöta detta krav mejlade vi först och främst ut till rektorer på olika skolor för att få tillträde till fältet. 

När vi fått ett godkännande av rektorn förde vi vidare kontakt direkt med berörda informanter för att 

boka en tid för intervjun. Innan påbörjad intervju fick informanterna läsa igenom och signera en 

samtyckesblankett som vi formulerat, gällande informanternas rättigheter. I samband med detta 

informerades även undersökningspersonerna kring studiens syfte, process, konfidentialitet samt deras 

frivillighet att delta samt rätt till att när som helst dra sig ur, vilket ligger i linje med 

informationskravet. När vi lyfte konfidentialiteten tog vi bland annat upp att material i form av 

ljudinspelningar, anteckningar och transkriberingar kommer att förvaras på ett säkert sätt för att 

obehöriga ej ska kunna ta del av uppgifterna. Som tidigare nämnt under rubriken ”Databearbetning 

och analysmetod” har vi valt att anonymisera informanterna och deras verksamheter i 

transkriberingarna, för att på så sätt kunna försäkra oss om konfidentialiteten. Med tanke på att vi 

utfört flera av intervjuerna på samma skola, har vi även valt att endast presentera informanternas 

utbildning, erfarenhet och tid på den nuvarande arbetsplatsen i ett tidsspann på fem år. Vi har valt att 

ta bort information som exempelvis ålder, exakt antal år på arbetsplatsen samt hur många informanter 

som kommer från respektive skola. Detta på grund av att de inte ska kunna identifiera varandra, utan 

istället vara skyddade på det vis som konfidentialitetskravet uppmanar till. I linje med nyttjandekravet 

blev informanterna dessutom informerade om att samtlig insamlad data enbart kommer att användas 

för detta ändamål och förstöras vid studiens slut. 

I likhet med Vetenskapsrådet (2017) anser Kvale och Brinkmann (2009) att man i en 

intervjuundersökning har en rad olika moraliska och etiska överväganden att förhålla sig till. De lyfter 

bland annat att det, i intervjuer, sker en mänsklig interaktion som kan påverka intervjupersonen och att 

man därav behöver tänka igenom vilka personliga konsekvenser studien kan få för de deltagande, 

exempelvis förändringar i självuppfattningar, obekvämhet eller stress. I och med att vår studie 

involverar emotionella och relationella aspekter blir detta extra väsentligt att ta hänsyn till. Det var en 

av anledningarna till att vi valde att inleda intervjuerna med vänliga frågor för att skapa en relation och 

en trygg miljö för informanterna innan vi ställde lite mer känslomässiga frågor. Vid framställandet av 

vår frågeguide övervägde vi även hur pass djupa frågor vi ville ställa och kom fram till att vi hellre 

ställde relativt neutrala för att sedan komplettera dessa med frågor som ”hur känns det?” och således få 

en mer naturlig reaktion, där vi läser av informantens tonfall, mimik och ordval utan att få hen att 

känna sig obekväm.  
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Studiens kvalitet 

Under studiens gång har vi följt Vetenskapsrådets (2017) regler beträffande hur forskningsstudier bör 

utformas samt vilka krav som finns på forskarrollen. Till att börja med poängteras att studien ska ha ett 

tydligt formulerat syfte, frågeställningar och en metod som klargör hur forskaren kommit fram till sitt 

resultat och sin slutsats. Detta på grund av att studien ska bli transparent, öppen och sanningsenlig, 

vilket enligt Tjora (2012) innebär att läsaren ska kunna få en tillräckligt bra insyn i studien för att 

kunna ta ställning till forskningens validitet. Eftersom man, enligt Larsson (2005), aldrig kan vara 

neutral vid ett forskningsarbete är det även av stor vikt att redogöra för tillförlitligheten, det vill säga 

hur ens position kan komma att prägla studien. Exempelvis går det inte att blunda för att vi, som 

studenter mot att bli grundlärare i fritidshem, redan innan påbörjad forskning besitter vissa kunskaper, 

åsikter och tankar kring samverkan och den fritidshemspedagogiska yrkesrollen. Denna utgångspunkt 

är något som vi har haft i beaktning under hela forskningsprocessen och medfört att vi under våra 

intervjuer fått tänka till ordentligt för att försöka ställa oss så objektiva som möjligt. Detta har vi gjort 

för att inte manipulera informanternas svar eller leda in de i vissa riktningar, även om det aldrig kan 

undgås till hundra procent. Vi upplevde trots allt att intervjumetoden fungerade bra och att det kändes 

väldigt tryggt att ha en färdigformulerad intervjuguide som stöd, särskilt under de första intervjuerna. 

Det vi dock la märke till är att intervjuer endast ger en begränsad bild av samverkan, individernas 

berättelser av sina upplevelser, och inte nödvändigtvis en helt överensstämmande bild av samverkan i 

stort. Detta är något som vi måste förhålla oss till, det vill säga att vi inte kan veta vad någon annan 

människa upplever eller känner, vi kan enbart höra informanterna beskriva sina känslor och 

upplevelser. Vi anser därav, i likhet med Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015), att intervjuerna kan 

behöva kompletteras med fler metoder, exempelvis observationer för att få en djupare förståelse för 

varför informanterna beskriver sina upplevelser som de gör, och betänka ifall vi kan se några 

uppenbara faktorer som väcker dessa känslor i praktiken.  

Utifrån våra intervjuer fick vi fram en stor mängd intressant data som vi sedan transkriberat, bekantat 

oss med, kodat, sorterat, reducerat och definierat. Denna process var tidskrävande men genererade en 

mängd intressant material till resultat- och analysavsnittet. Dock kunde vi ej använda oss utav allt 

detta emedan studien förhåller sig till ett specifikt sidantal och tidsram. Utan vi fick istället basera 

valet av aktuell data på studiens giltighet och reflektera kring vilka delar som var användbara för att ge 

svar på det syfte och de frågeställningar som vi formulerat. Vår utvalda data presenterades och 

analyserades med hjälp av direkta citat, vilket Tjora (2012) anser kan förstärka studiens trovärdighet 

emedan citaten kan förtydliga informantens ”stämma” och göra den tydlig hela vägen fram till läsaren. 

Här bör emellertid tilläggas att analysen ändock baseras på vår tolkning av studiens empiri kopplat till 

den teoretiska utgångspunkten och inte är någon direkt spegling av verkligheten. Däremot har vi åtföljt 

vår tolkning med vad Tjora (2012) kallar för reflexion, det vill säga en reflektion och motivering för 

hur tolkningen uppstått. Resultat och analys har sedan diskuterats och förankrats i annan relevant 

forskning, vilket förstärker studiens giltighet. Att finna väsentlig forskning har däremot varit svårt 

eftersom den forskning som i dagsläget finns gällande samverkan främst fokuserar på skolan som 

organisation samt skolledningens roll medan vi snarare är intresserade av personkemi, emotioner och 

sociala band. Således anser vi att vår studie, som belyser emotionella och relationella aspekter vid 

samverkan, både kan bidra med ny kunskap och en ny synvinkel inom området. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån bearbetad data samt undersökningens syfte och 

frågeställningar i relation till Scheffs teori om sociala band och de centrala begrepp som vi tidigare 

redogjort för. Detta kommer att göras utifrån tre huvudteman: ”Synen på och förståelse av den 

fritidshemspedagogiska yrkesrollen”, ”Klasslärare och fritidshemspersonal: en hierarkisk 

arbetsrelation” och ”Sociala relationer i fritidshem”. 

Synen på och förståelsen av den 

fritidshemspedagogiska yrkesrollen 

Efter att ha utfört elva intervjuer och bekantat oss med det insamlade materialet har vi 

uppmärksammat att flera informanter anser att klasslärare, som de arbetar närmst, inte riktigt är 

införstådda med vad fritidshemmets verksamhet syftar till. Två informanter uttalar sig enligt följande:  

Jag tänker också på hur lärare ser på fritids, vissa tycker det bara är ”hopp och lek” - och det får gärna 

vara ”hopp och lek” - men det finns ju oftast en tanke med ”hopp och lek” också. - IP1 

Jag tror att en del klasslärare inte fullt ut fattar vad fritids gör. - IP2 

Flera informanter, med skilda utbildningsbakgrunder, uttrycker även ett ointresse att vilja engagera sig 

och delta i skolans planering och verksamhet. Detta på grund av att klasslärare besitter en annan 

yrkesroll och uppdrag som involverar kunskapsbedömning, vilket informanterna anser frångå deras 

egna arbetsuppgifter.  

Nej jag kan inte känna ett behov på det sättet, i slutändan ska ju det som sker i klassrummet bedömas 

- och jag är inte behörig att bedöma det. - IP3 

Det är svårt att säga, det blir en annan roll känner jag. Det är ändå hon som är klasslärare och har 

ansvar för ämnena. - IP5 

Ja det är väl att vi som jobbar på fritids kommer ifrån vårt uppdrag till viss del. Att det blir mycket 

fokus på skolans del och att vi tappar det fritidspedagogiska. - IP7 

Detta ointresse återfinns likväl i fritidshemspersonals uttalande om klasslärare, där majoriteten 

beskriver att klasslärare inte är insatta i den undervisning som fritidshemspersonal emellanåt åtar sig 

eller delges under skoltid, vid exempelvis halvklassundervisning. IP3 förklarar att ansvaret för 

skoldagen ligger belägen i klasslärares händer men att detta blir problematiskt när de inte är 

involverade i vad fritidshemspersonal gör utan endast fokuserar på sitt eget. 

Bra, då behöver vi tänka om - för då har vi missat poängen, då blir det inte vinning för den halvan 

som är hos ”mig” om ingen har lagt in en plan för hur det blir till kvalité. - IP3 

Scheff (1997) förklarar att det, inom ett stabilt socialt band, behöver finnas en emotionell och kognitiv 

samklang, vilket gör att individer kan ”kliva in och ur” varandras roller för att kunna få förståelse för 

den andras åsikter, synsätt och perspektiv. Informanternas yttrande angående lärares syn på fritidshem 

samt det icke befintliga behovet av att engagera sig i varandras verksamheter skulle således kunna tyda 

på en oförståelse hos personalen gällande sina kollegors yrkesroller och skilda kompetens, något som 

krävs för att få till ett välfungerande samarbete. I likhet med Scheffs (1997) tankar om emotionell och 

kognitiv samklang, anser IP2 att det vore nyttigt att få tid och möjlighet till att beskriva samt byta 
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arbetsuppgifter med klasslärare under en kort period och på så vis skapa en förståelse för vad de olika 

uppdragen innebär och strävar mot. 

Man måste gå in och se hur den andra har det om man inte kan förklara i ord, så måste man gå in och 

se det live. - IP2 

En av informanterna, IP4, är utbildad fritidsledare men arbetar i dagsläget som klasslärare. Detta dels 

på grund av att han känt sig rastlös i sin yrkesroll och ständigt sökt nya utmaningar och uppdrag samt 

att skolledningen på skolan föredrog att täcka upp en frånvarande klasslärares position med en person 

som kände barnen sedan innan. Den nya rollen förklarar informanten resulterade i ett uppvaknande där 

han fått upp ögonen för hur tidskrävande det dagliga arbetet som klasslärare är. 

Man får ju en annan förståelse kanske också kan jag ju säga eftersom jag [skratt] varit ”på andra 

sidan”. - IP4 

Aspelin (1996) beskriver att en tillfredsställande samklang inom ett socialt band uppstår när man är 

insatt i varandras situationer och bemöter varandra på ett respektfullt sätt. IP4:s insikter gällande 

klasslärares uppdrag skulle därmed, utifrån Aspelins (1996) beskrivning, kunna tolkas resultera i ett 

bättre samarbete mellan skola och fritidshem eftersom han känner till båda delar. IP3 poängterar att 

ifall man är genuint intresserade av varandras profession och expertisområde samt stöttar och hjälper 

varandra, då blir det en bra samverkan. Likaså förklarar IP2, som framställer sin samverkan med 

klasslärare som god, att de tillsammans planerar halvklassundervisningen samt att det finns ett värde i 

det underförstådda, att hon och klasslärare är väldigt likadana och vill likadant. IP2:s upplevelse kring 

det underförstådda kan tolkas som en sorts samsyn vilket enligt Aspelin (2010) bidrar till att man 

enklare kan läsa av varandras verbala och icke-verbala uttryck och således underlätta för samverkan. 

Sett tillbaka till de informanter som istället valt att ta avstånd från klasslärare och skolundervisning 

skulle de i relation till Scheffs (1997) teori kunna befinna sig i en underdifferentierad relation där det 

sociala bandet är för ”löst”. Sociala bandets differentiering bidrar till att individerna ”isolerar” sig från 

varandra samt skapar den gemensamma missuppfattning och bristande förståelse som flertalet av 

informanterna ger uttryck för existerar. En alternativ tolkning är att de informanter som valt att ta 

avstånd från klassrumsundervisning besitter en yrkesstolthet som de skapat i gemenskap med sina 

övriga fritidshemskollegor. Aspelin (2010) förklarar att känslan av stolthet hör ihop med en positiv 

självbetraktelse och ett respektfullt bemötande från andra samt att stolthetskänslor ofta utmärker sig i 

en gemenskap där individer kan vara öppna och närma sig varandra. Informanternas distanstagande 

skulle sålunda kunna grunda sig i en vilja att identifiera och befinna sig i samma ”sfär” som resterande 

fritidshemspersonal. 

Flera informanter upplever även att fritidshem, trots sin positiva utveckling, fortfarande betraktas ur 

ett historiskt perspektiv där gamla mönster lever kvar. IP9 förklarar exempelvis att många lärare 

eventuellt fortfarande ser fritidshem och dess verksamhet som ”barnpassning” och inte heller som 

världens viktigaste yrke. IP2 förklarar att detta synsätt, när man ramlar in i 80-talets tänk, blir negativt 

och ger en felaktig bild av verksamheten. IP3 upplever det också som något negativt när 

fritidshemspersonal identifieras som en enhet, istället för enskilda individer som arbetar tillsammans: 

Men vafan då det är fritids som har gjort det? Ja alltså förlåt, fritids jobbar inte här, det är ingen 

människa - det är en grupp av människor. - IP3 

Aspelin (2010) hävdar att all form av socialt samspel, i viss mån, alltid är problematisk och även en 

riskfylld process. Individers interaktioner och relationer har en benägenhet att hamna i vissa givna 

mönster över tid. IP3:s frustration i relation till synen på fritidshemmet skulle därigenom kunna tolkas 

som en konsekvens av de traditionella mönstrens fortlevnad och det sätt man samtalat och än idag talar 



20 

 

om fritidshem och dess anställda. Sättet att tala upplever flera informanter positionerar klasslärare i 

den obligatoriska skolan på en piedestal medan fritidshemmet hamnar i skymundan. Detta synliggör 

en av informanterna på följande vis: 

Det är ett giftermål där tyvärr fritidshemmet inte gynnas lika mycket i och med att vi är i skolans 

byggnad och hamnar ofta tyvärr i andrahand när det kommer till lokaler och olika saker. Men vi 

kämpar på och gör det bästa vi kan.. - IP7 

Denna statusskillnad kommer att analyseras vidare under nästkommande tema ”Klasslärare och 

fritidshemspersonal: en hierarkisk arbetsrelation”. 

Klasslärare och fritidshemspersonal: en hierarkisk 

arbetsrelation 

När det kommer till fritidshemspersonals arbetsuppgifter under skoldagen beskriver majoriteten av 

informanterna sin roll som en hjälpande hand både för elever och för klasslärare. Huruvida den rollen 

är positiv eller inte finns det, baserat på informanternas uttalanden, skilda uppfattningar om. Dels 

upplever vissa informanter positionen som lärarassistent som väldigt fördelaktig och betydelsefull. 

Exempelvis beskriver två informanter att de genom att avlasta klasslärare samt hjälpa elever med extra 

svårigheter kan stärka elevernas lärandemiljö. Även IP1 uttalar sig på liknande sätt: 

Ibland känns det som att min tjänst redan är som någon form av lärarassistent, eftersom att jag 

spenderar mycket tid i klassrummet – på ett positivt sätt då! Det är ett jättebra samarbete! - IP1 

Dock belyser IP5 att även om det är värt att hjälpa vissa elever som har stora svårigheter att klara 

årskursen skulle hon inte vilja att hennes arbete enbart bestod utav detta, eftersom att det mer känns 

som ett resursuppdrag att bara sitta vid sidan av och hjälpa elever. Detta tankesätt är hon inte ensam 

om utan det finns ett flertal informanter som inte alls vill identifiera sig som lärarassistent eftersom de 

känner sig för kompetenta och outnyttjade i den rollen. IP8 brukar, när det inte finns andra saker på 

schemat, kliva in som en hjälpande hand i klassrummet och upplever det som ”jättemysigt”. Samtidigt 

beskriver han att det allt för ofta finns för lite att göra, när klassrumsundervisningen är så pass simpel, 

att hans fulla kompetens inte kommer till användning. I linje med IP8 beskriver IP3 att det blir 

ointressant att kliva in i en roll i klassrummet om det endast är avsett för klasslärares skull och inte för 

elevernas bästa: 

Det är helt ointressant för mig att gå in i ”den där rollen”, som man haft så många gånger - som man 

kanske satt sig själv i så många gånger, att man blir någon sorts ”polis” - den som går in i och 

hyschar på barnen och hjälpa till och hålla ett lugn… och då kan man ställa sig frågan: är jag där för 

den vuxna, eller är jag där för barnen? - IP3 

Utifrån informanternas svar, gällande en positiv respektive negativ bild av rollen som lärarassistent, 

uppmärksammar vi ett mönster som tycks bero på huruvida klasslärare visar uppskattning för 

fritidshemspersonals arbete eller inte. Exempelvis beskriver IP2 att hennes närmsta klasslärare är 

väldigt bra på att dels be om hjälp med olika sociala delar i klassrumsundervisningen men även 

uttryckligen visa uppskattning för det arbete som IP2 utför, vilket gör henne väldigt glad. Aspelin 

(1996) hävdar att uppskattning och förtroende på ett mer djupgående plan behövs för att kunna uppnå 

en emotionell och kognitiv samklang. IP2 och klasslärarens relation skulle således, utifrån IP2:s 

uttalande, kunna tolkas vara uppbyggt på ett stabilt socialt band och genomsyras av både emotionell 

och kognitiv samklang som leder till ett bra samspel där respektives kompetenser tas tillvara. När 

individuella och sociala behov, på detta vis, hamnar i jämvikt anser Aspelin (2010) att det sociala 

bandet når en optimal differentiering, där individer kan variera mellan närhet och distans. Variationen 
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öppnar upp för möjligheter att kunna känna sig unik, men också lik andra. Vår tolkning om att IP2 och 

klassläraren besitter en optimal differentiering i deras sociala band stärks ytterligare av följande citat: 

Jag har aldrig känt att nu kliver någon på min fritidspedagogroll, jag har aldrig haft problem med det. 
(...) Nej men vi jobbar sida vid sida men vi har ändå uttalade uppdrag. Jag är inte inne och tummar på 

hennes grejer och hon är inte inne tummar på mina heller. - IP2 

I kontrast till IP2 förmedlar flera informanter att de upplever sig ha en god samverkan med klasslärare 

samtidigt som de i någon form känner sig undanskuffade i klassrummet. Exempelvis förklarar IP6 att 

det ibland händer att han under arbetsstunder i klassrummet blir lite tillbakadragen och inte visar vad 

han går för, trots att han egentligen vill. Upplevelsen kan, utifrån informantens uttalande, grunda sig i 

att klasslärare gör skillnad på sin yrkesroll och fritidshemspersonals och således positionerar sig över 

IP6. Denna tolkning tar stöd i nedanstående utsaga: 

Ja men typ… om man var i klassrummet så var det lite ”amen är du snäll och flyttar lite på dig…. nu 

ska jag visa”... fast jag hade förklarat på exakt samma sätt som hon gjorde. - IP6 

IP6:s arbetssituation skulle kunna hänvisas till Scheffs (1997) tankesätt angående överdifferentiering 

där informanten och klasslärarens sociala band upplevs vara för ”stramt” och ena parten i relationen 

blir följaktligen ”uppslukad” av den andre. I detta fall tolkar vi det som att IP6 är den individ som, i 

deras relation, fått lov att inta en underordnad position i förhållande till klassläraren och således 

omfamnats av den andras ståndpunkter och tycke på bekostnad av sina egna värderingar, övertygelser 

och känslor. 

Å andra sidan förklarar IP6 att bristen på åtaganden i klassrummet likväl skulle kunna bero på hans 

syn på klasslärare som i sin tur placerar honom i en självförvållad ”skuggposition”. Att informanten 

väljer att ta ett kliv tillbaka i undervisningen på detta vis skulle kunna kopplas till begreppet skam. 

Aspelin (2010) framhäver att skam grundar sig i en otillräcklighet, där individen värderar sig själv 

negativt, och blir sålunda synligt när individer, i detta fall: IP6, försöker dölja sig från sin omgivning 

och drar sig iväg. IP6 anser själv att sitt distanstagande kan härledas till att han saknar utbildning inom 

barnomsorgen, vilket skulle kunna tyda på att det rör sig om den så kallade ”öppna och 

odifferentierade skammen”. Scheff (1990) anser att den ”öppna och odifferentierade skammen” 

involverar smärtsamma känslor, som inte uppfattas som skam av personen i frågan, utan att individen 

istället ofta väljer andra termer för att dölja upplevelsen av skam. Individen kan sålunda, i sina försök 

att undvika associationen med skam, identifiera sig med andra känslor såsom att känna sig dum, 

otillräcklig, osäker och härvidlag inkompetent. Aspelin (1996) belyser att skamkänslor, i sin helhet, 

ofta återfinns i relationer som innehar sårbara sociala band. IP6:s och klasslärarens relation skulle, 

med tanke på de känslor som informanter uttryckt, kunna tolkas vara uppbyggt på ett bräckligt socialt 

band. 

En annan faktor som vi, utifrån den insamlade empirin, tolkar spelar en stor roll för huruvida 

informanterna upplever skoltid som positiv eller inte är antalet timmar som de befinner sig i 

klassrummet. IP1 som ställer sig mycket positiv till rollen som lärarassistent förklarar att han oftast 

befinner sig i klassrummet under skoltid. IP7, IP8 och IP9 beskriver uttryckligen, till skillnad från IP1, 

att tiden i klassrummet är knapp eftersom de är tilldelade andra uppdrag. Denna situation upplever de 

försvårar deras kompletterande uppdrag emedan de hela tiden dras mellan verksamheterna. Frånvaron 

från klassrummet belyser informanterna skapar skuldkänslor och en känsla av att hela tiden behöva 

ursäkta sig eller att man ibland blir ifrågasatt för vad man gör under skoldagen. För IP7 väcker denna 

fråga kraftiga känslor och han tillkännager följande: 
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Det känns förjävligt rent ut sagt! Tack och lov händer inte det varje dag. Jag vill gärna rå över min tid 

och kunna styra till det som jag tror är mest lämpligt. Sen finns det ju alltid personer som vill ha mer 

av mig så att säga i sitt klassrum eller någon annanstans, jamen stötta och hjälpa. - IP7 

Utifrån informanternas uttalanden kan vi finna liknande svar som tyder på att samtal kring det 

kompletterande uppdraget väcker starka känslor i form av skuld, frustration och otillräcklighet. Även 

om flera informanter beskriver det kompletterande uppdraget som viktigt och betydelsefullt, upplever 

vi att majoriteten av informanterna i dagsläget inte befinner sig i en jämställd arbetsrelation där det 

sker ett ömsesidigt givande och tagande. IP4, som tillfälligt arbetar som klasslärare, uppfattar en 

outtalad och subtil statusskillnad mellan de olika yrkeskategorierna i form av exempelvis blickar. 

Trots detta förmodar informanten att skolväsendets personal aldrig skulle erkänna det för sig själva. I 

likhet med IP4 belyser IP9 att det existerar en norm, på den skola han arbetar, som innebär att 

klasslärare hela tiden tar för givet att fritidshemspersonal täcker upp när det krisar. Han, tillsammans 

med övriga informanter, berättar att detta förgivettagande skapar en frustration hos 

fritidshemskollegorna och poängterar att det blir jobbigt eftersom ”tjänsten” aldrig förekommer åt 

andra hållet. Exempelvis uttrycks denna obalans av två informanter: 

Men om man däremot skulle vända på det - finns det lärare som går in och hjälper på fritids, för att 

det saknas personal? Nej - det gör det inte. Det har ju nog aldrig förekommit. - IP1  

Nej men trist. Man själv ställer upp och så får man inget tillbaka… - IP6 

IP9 anser att dessa känslor och upplevelser är problematiska emedan dem ofta leder till att personal 

”hugger på varandra”. Detta beteende skulle utifrån Scheffs (1990) teori om sociala band generera en 

känsla av negativ värdering, antingen av sig själv eller av andra, vilket kan indikera att relationen 

innefattar en öppen och odifferentierad skam. IP4:s uttalande, gällande en subtil statusskillnad i form 

av blickar, anser vi styrker vår tolkning eftersom den öppna och odifferentierade skammen bildas av 

den icke-verbala kommunikationen genom exempelvis svårigheter med ögonkontakt eller riktade 

blickar. Vilket leder oss in på nästkommande tema: sociala relationer i fritidshem. 

Sociala relationer i fritidshem 

I vår insamlade empiri återfinns inte enbart svårigheter i relationer mellan klass- och 

fritidshemspersonal utan informanterna besitter även varierande uppfattningar kring samverkan mellan 

fritidshemspersonal. I ett av fallen, rörande IP8, åskådliggörs flera tydliga exempel på detta. 

Informanten har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i mindre än fem år och är den enda i 

fritidsgruppen som är utbildad fritidspedagog. När IP8 kom till skolan framförde han många idéer och 

tankar som övriga kollegor hade svårt att ta till sig, vilket resulterade i kraftig osämja. Informanten 

beskriver själv situationen enligt följande: 

Det jag tänker är att när jag började på skolan så blev det kärnvapenkrig (...) Nej men de fullständigt 

hatade mig - dem två personerna - nej det var inte kul… sen är det bara fyra som jobbar på fritids, och 

två som inte ens tittar upp när man kommer i korridoren. - IP8 

Med tanke på att informanten nyligen påbörjat sin anställning på skolan och är den enda i sitt 

fritidshem med en legitimerad utbildning skulle hans idéer och förslag utifrån Scheffs teori (1990) 

hypotetiskt kunnat skapa skamkänslor, som bland annat synliggörs i avsaknaden av ögonkontakt, hos 

hans fritidshemskollegor. Från att tidigare kunnat styra och ställa, har de plötsligt fått en kollega med 

högre utbildning som med ett större mandat kan påverka verksamheten vilket i linje med Scheff 

(1990) kan ha gjort att personalen känt sig negativt värderade och åsidosatta. IP8 förstår nu i efterhand 
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att detta agerande kanske inte var det bästa för att sätta sig in i en ny grupp av människor och uttalar 

sig enligt följande: 

Ehm... och då tänker jag att det till 90% är mitt fel, eller för att man säger ifrån eller för att man… - 

IP8 

IP8:s situation kan således kopplas till Aspelin (2010) som förklarar att en direkt och saklig 

kommunikation som inte upplevs som respektfull kan leda till ”isolering”, det vill säga att individer, i 

detta fall IP8 och hans kollegor, drar sig från att uppsöka kontakt med varandra. Informanten talar 

vidare om att samverkan är en komplex process som kräver att personal ges förutsättningar till att 

bygga upp en stabil relation med varandra: 

 Ja… nej men jag tänker att det där med relationer… jag tänker att det inte bara är att ”pinka ihop” en 

relation…Man kan ju inte bara trycka ihop att ”nu ska du och jag jobba ihop”... och så får man inga 

förutsättningar… om man inte får förutsättningar redan i augusti när skolan startar, så blir det bara 

förnedrande… och så ska man anpassa sig efter skolan… utan att ha någon sorts dialog om vad man 

är bra på, vad man kan tillföra… eller hur man kan samverka eller sådär… och det kommer jag ihåg 

att han kommenterade när han slutade [på förra skolan]... att han jämförde det med en skilsmässa… 

att om du och jag aldrig har träffats så blir det aldrig en relation… eller relationen kanske glider 

isär… eller att man inte blir sedd… - IP8 

Även IP2 uppmärksammar skolledningens roll gällande samverkan och anser att den, i samråd med 

personal, bör skapa arbetsgrupper som fungerar väl med varandra. Informanten poängterar att det är av 

värde att placera personal där de känner samhörighet och ett stort engagemang, eftersom det kan 

resultera i ett bättre samarbete och att enskilda individer utför sitt uppdrag väl. Informanternas 

uttalande angående en skollednings organisationspussel tolkar vi spelar en viktig roll gällande hur 

fritidshemspersonals arbetsrelationer och sociala band kan ta form. Scheff (1997) förklarar att ett 

stabilt och tryggt band kännetecknas av att individer kan förstå och känna igen sig i varandras 

intentioner. Att själv få påverka den konstellation man arbetar i kan, utifrån Aspelin (2010), bidra till 

att personal skapar förtroendefulla relationer som i sin tur gör att man kan hantera de motgångar som 

uppstår inom skolväsendet. Sett tillbaka på IP8:s arbetssituation tyder det på att han och hans kollegor 

inte hunnit utveckla stabila och förtroendefulla sociala band som kan hantera och klara av de 

kommunikativa missöden som skett mellan dem. Om banden och således deras relation hade varit 

starkare uppfattar vi det som att IP8:s idéer och förslag hade bemötts på ett annat sätt och sålunda inte 

skadat deras sociala band och relation i lika stor bemärkelse. Hade istället IP8 och hans kollegor, i ett 

tidigt stadie, fått möjlighet att samtala kring varandras kompetenser och intentioner skulle de, enligt 

Scheff (1997), kunnat skapa verbal och icke-verbal samklang och följaktligen leda till att de på ett 

djupare plan förstår och uppskattar varandras handlingar. Dock uttrycker vissa informanter att det inte 

är någon självklarhet att samarbetet fungerar bra mellan kollegor bara för att det finns tid till att 

kommunicera. IP3 beskriver i ett frustrerat och suckande tonfall: 

Man kan sitta på möten och besluta och sedan går någon ut och gör precis sitt eget - gärna då emot 

allt värdegrundsarbete och sånt man arbetar med... och då är det tungjobbat, och då blir det framför 

allt otroligt mycket irritation - mycket energi som går åt till… ah, bara negativ dynga. - IP3 

På liknande sätt belyser två informanter att det inte alltid är tiden som är avgörande för hur lyckat ett 

samarbete är. IP2 hävdar att det i mångt och mycket handlar om huruvida en individ har ambitioner 

och vilja i sin yrkesroll samt ser sitt arbete som något mer än bara en plats där man ”gör sina timmar”. 

I linje med detta poängterar IP4 att individer är olika och att vissa förbereder sig mer eller mindre 

noga, vilket han också anser leder till att det både finns bra och dålig fritidshemspersonal. För att ta 

reda på en persons styrkor, svagheter och ambitioner förklarar IP2 att man måste fånga upp och hjälpa 

nyanställda eller outbildade på traven i början. I bästa fall står individen rätt som det är på egna ben 
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och kan nyttja sin fulla kompetens alternativt blir det ”ett hästjobb” där fritidshemspersonal inte enbart 

ska hålla koll på eleverna utan även en vuxen. Utifrån IP6:s perspektiv, som outbildad, upplever han 

det som positivt när övrig fritidshemspersonal delegerar honom olika arbetsuppgifter: 

Nej men det känns bra, det gör det. Det är okej och det är oftast då… ofta har jag varit lite osäker på 

vad jag ska göra och då är det bra att någon säger att: amen gör det där. Då vet man att man har en 

uppgift som man får ro i land liksom. - IP6 

Att fånga upp outbildad eller nyanställd personal som exempelvis IP6 tolkar vi, utifrån Aspelin (2010), 

kan generera i ett respektfullt bemötande och skapa stolthetskänslor inom det sociala bandet. Samtidigt 

kan överlåtelsen av arbetsuppgifter också resultera i en negativ och underordnad syn på den outbildade 

som i detta fall kan frammana en skamkänsla hos IP6. Denna subtila skamkänsla är enligt Scheff 

(1990) ”den kringgående skammen” och inget som informanten själv upplever. IP6:s svar angående 

delegeringen kan således tolkas som att informanten helt och hållet försöker undvika negativa känslor 

av att bli sedd som mindre kompetent eller otillräcklig. I en annan vinkling hävdar Scheff (1990) att 

skamkänslor har en stark och reproducerande karaktär i moderna samhällen, men också en relativt låg 

synlighet. Detta kan, i IP6:s fall, bli problematiskt eftersom att hans skamkänslor sålunda skulle kunna 

riskera att upprätthållas och reproduceras, utan att för den sakens skull komma upp till ytan. Aspelin 

(2010) belyser å andra sidan att varken skam eller stolthet alltid behöver klassas som något negativt 

eller positivt utan att en ”normal” nivå av skam respektive stolthet bör ses som två nödvändiga känslor 

som alstras fram inom sociala band. IP6 och hans kollegor kan exempelvis ha funnit en balans där de i 

sin relation kan läsa av varandras verbala och icke-verbala samklang och därmed välja vilka 

situationer som de vet att IP6 vill ha hjälp med. Detta går att koppla till Aspelin (2010) som anser att 

känslor är den markör som vägleder individer i deras interaktion och signalerar rött eller grönt ljus i 

den sociala trafiken. 

IP5, som inte heller har någon utbildning inom barnomsorgen, berättar att det finns personer som 

kanske känner sig trygga med att bara sitta och göra det som man blir tilldelad. Informanten själv har 

däremot lång erfarenhet inom yrket och tycker det är kul att komma med egna idéer. Majoriteten av 

informanterna arbetar för tillfället i arbetslag där de anser att utbildningen inte har någon större 

påverkan på vilket inflytande man har i fritidshemsverksamheten; är du driven och vågar ta plats så 

finns det möjlighet oavsett vem du är. Dock, i och med legitimationskravet, beskriver samtliga 

informanter att det på varje avdelning ska finnas en legitimerad lärare som är ytterst ansvarig för 

verksamhetens utveckling. IP9 är i dagsläget arbetslagsledare och har arbetat som grundlärare i 

fritidshem i mindre än fem år. Han förklarar att positionen som arbetslagsledare placerat honom i en 

obekväm sits eftersom han förväntas ”basa” över sina kollegor som besitter en betydligt längre 

erfarenhet inom yrket. Ett diplom är i hans ögon inte så mycket värt om man ändock inte vet hur man 

ska använda sina kunskaper. Detta uttrycker även två informanter skapar ett dilemma. 

Och det kan ju bli en ”issue”, speciellt om du inte har utbildning - och så har du jättelång 

erfarenhet… då blir det nog ”du lilla vän, kom inte här och knäpp mig här på näsan”... och så svarar 

den andra ”jag har pluggat iallafall, vad har du gjort?” Lite så… - IP3 

Oavsett om det kommer någon med fullvärdig utbildning… jag känner mig ju inte underlägsen… för 

fem öre att diskutera saker. - IP11 

Dilemmat går att härleda tillbaka till IP8:s arbetssituation där en osämja skapats i samband med att en 

högre utbildad, i detta fall informanten, ville förändra arbetssättet i deras fritidshem. Situationen kan, 

med stöd av ovanstående citat, stärka vår tolkning av att personal med en lägre utbildning kan uppleva 

sig åsidosatta eller negativt värderade. Särskilt om de likt IP11 och IP5 har en lång arbetserfarenhet 

inom fritidshemsverksamheten. Är man exempelvis driven och outbildad kan man uppleva sig själv 



25 

 

överkörd av övriga kollegor vilket kan skapa skamkänslor inom det sociala bandet. IP9 anser att man 

av den anledning behöver se till hur verkligheten och fritidshem är uppbyggda, vilket idag innefattar 

en blandad kompott av människor med olika utbildningsbakgrunder. Han menar vidare att det därför 

är viktigt att se till allas kompetens, något som majoriteten av informanterna instämmer i. Två 

informanter uttrycker sig enligt följande: 

Jag tror det är lätt för outbildad personal att de känner sig underlägsna… eller nedvärderade… eller 

hur man ska uttrycka det… att de inte känner sig viktiga… medan det verkligen inte är SÅ det är… 

utan alla de eldsjälar och outbildad personal så skulle aldrig verksamheten fungera. - IP9 

Jag tycker det är jätteviktigt att alla levererar, eller vad man ska säga, och tar ansvar… och har 

befogenheter… ehm… det måste vara likadant om man ska jobba tillsammans, annars blir det 

jättekrångligt tror jag. - IP3 

Således visar resultatet på att alla informanter i dagsläget upplever att samtlig fritidshemspersonal 

värdesätts inom den fritidshemspedagogiska verksamheten, vilket enligt flertalet informanter är raka 

motsatsen till hur de uppfattas och värderas under den obligatoriska skoldagen. 

Diskussion  

I diskussionsavsnittet redovisar vi ett summerande svar på vårt syfte som var att undersöka hur 

fritidshemspersonal, med skilda utbildningsbakgrunder, beskriver att de relaterar till samverkan med 

klasslärare samt till samverkan med sina kollegor i fritidshem. Fokus har legat på hur 

fritidshemspersonals emotionella aspekter är anknutna till synen på deras yrkesroll och 

relationsskapande processer i samverkan. Våra frågeställningar är: hur beskriver fritidshemspersonal 

att den fritidshemspedagogiska yrkesrollen framställs? Hur beskriver fritidshemspersonal att de 

relaterar till samverkan med klasslärare och till samverkan med fritidshemspersonal? Hur kan 

emotionella aspekter förstås utifrån fritidshemspersonals berättelser om relationsskapande och 

upplevelser av samverkan? Den tredje frågeställningen berör helheten och kommer således genomsyra 

hela diskussionen. Det summerande svaret presenteras utifrån studiens resultat, analys samt tidigare 

forskning för att bevisa på vilket sätt dessa har uppnåtts. 

Vår första frågeställning var att undersöka hur fritidshemspersonal beskriver att den 

fritidshemspedagogiska yrkesrollen framställs. Enligt läroplanen (Skolverket, 2019) ska 

fritidshemmets undervisning omfamnas av utveckling och lärande som tillsammans utgör en helhet 

och kompletterar den obligatoriska skolans verksamhet. Trots detta påvisade analysavsnittet att flera 

informanter känner att klasslärare inte är införstådda i vad fritidshemmets verksamhet ska mynna ut i. 

Informanterna ansåg att det, i klasslärares sätt att tala om fritidshemmet, fortfarande finns spår av det 

traditionella synsättet, där fritidshemsverksamheten likställs med barnpassning samt ”hopp och lek”. I 

analysen påvisades även ett ointresse hos flera informanter att kliva in och delta i skolans verksamhet. 

Detta tolkade vi, utifrån Scheffs teori om sociala band, har tytt på en oförståelse hos personalen 

gällande sina kollegors yrkesroller och skilda kompetens. Den bristande insikten i den 

fritidshemspedagogiska yrkesrollen kan kopplas till Ludvigsson och Falkner (2019) samt Närvänen 

och Elvstrand (2014) som belyser att fritidshemmets kliv in på skolans arena skapat en förvirring och 

otydlighet kring fritidshemspersonals yrkesroll och arbetsuppgifter. Klerfelt och Haglund (2014) anser 

att denna oklarhet i sin tur kan leda till att personal skapar undermedvetna föreställningar om 

varandras yrkesidentiteter som riskerar att ge utfall i missförstånd samt att personal blir frustrerade och 
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tar avstånd från respektives verksamhet. Ett tydligt exempel på undermedvetna föreställningar, utifrån 

vår studie, var att majoriteten av informanterna uttryckte att både skolledning och klasslärare ser 

fritidshemspersonal som en lättillgänglig resurs som ska täcka upp när det krisar samt under sin 

”lediga” tid befinna sig i klassrummet. Detta skapade en märkbar frustration och skuldkänsla hos 

fritidshemspersonal som åskådliggjordes i flera av informanternas uttalanden, bland annat beskriver 

IP1 och IP6 uttryckligen att ”tjänsten” inte är ömsesidig, där fritidshemspersonal ställer upp utan att få 

något tillbaka. Dock anser Weddle m.fl. (2019), till skillnad från Klerfelt och Haglund (2014), att 

personals olika förväntningar och uppfattningar är en naturlig del av skolan eftersom den inbegriper 

olika lärarkategorier med ett brett utbud av erfarenheter och kompetenser. Informanternas och 

klasslärares skilda syn på den fritidshemspedagogiska yrkesrollen och arbetsuppgifter kan således ses 

som ett begripligt utfall när de ska samverka men kan samtidigt vara en faktor som försvårar 

samarbetsprocessen. Frågan är: hur ska vi komma ifrån detta traditionella synsätt och undermedvetna 

föreställningar? 

I flera av informanternas uttalanden fann vi uttryck för de beståndsdelar som krävs för att nå en 

ömsesidig förståelse och god kollaboration, exempelvis genom att byta arbetsuppgifter under en 

kortare period och vara genuint intresserade av varandras profession samt visa uppskattning för 

respektives arbete. Att flera informanter såg ett högt värde i samma beståndsdelar kan enligt Datnow 

(2018) bero på att lärare som samarbetar skapar gemensamma känslomässiga förståelser och 

upplevelser, vilket i vår mening blir en förutsättning för att lyckas få till en gemensam syn på den 

fritidshemspedagogiska yrkesrollen och således få bukt på det traditionella synsättet. Likaså påpekar 

Löfgren och Karlsson (2016) att ett funktionellt samarbete handlar om att bejaka samtliga lärares 

känslor, där uppskattning, bekräftelse och förtroende framställs som betydelsefulla emotionella 

aspekter. Denna koppling styrks ytterligare av IP4 som befunnit sig på båda sidor av verksamheten 

och gett honom en större förståelse och respekt för både klasslärare och den fritidshemspedagogiska 

yrkesrollen, vilket gör att han lättare kan åstadkomma en tillfredsställande samklang inom det sociala 

bandet med sina kollegor samt uppnå läroplanens (Skolverket, 2019) direktiv om en välfungerande 

samverkan. Detta leder oss in på vår andra frågeställning: hur beskriver fritidshemspersonal att de 

relaterar till samverkan med klasslärare och till samverkan med fritidshemspersonal? Finns det några 

mönster i hur fritidshemspersonal, med skilda utbildningsbakgrunder, uttrycker sig? 

I resultat- och analysavsnittet uppmärksammades att flera informanter beskrev att klasslärare och den 

obligatoriska skolan är positionerad på en piedestal som således gör att fritidshemmet hamnar i 

skymundan. IP7 jämförde skola och fritidshem med ett giftermål, där fritidshemmet tyvärr är den 

verksamhet som ständigt får anpassa sig och hamnar i andrahand. Detta kan kopplas till Ludvigsson 

och Falkner (2019) samt Närvänen och Elvstrand (2014) som förklarar att fritidshemmet sedan 

integreringen positionerats i ett gränsland som skapat en maktobalans mellan de olika 

lärarkategorierna, där klasslärare ges en högre status. Perselli och Hörnell (2019) anser att 

fritidshemspersonals underordnade roll uppkommer i relationen mellan de olika lärarkategorierna och 

ger klasslärare ett större subjektivt handlingsutrymme. Flera studier framhäver att denna statusskillnad 

lett till att klasslärare fått ett tolkningsföreträde som många gånger resulterar i att fritidshemspersonal 

under skoltid får agera som lärarassistenter eller undervisa utifrån klasslärares undervisningsupplägg 

(Ackesjö m.fl., 2016; Närvänen & Elvstrand, 2014). Detta åskådliggjordes bland annat i majoriteten av 

informanternas svar där de beskrev sina arbetsuppgifter inom klassrummet i termer som hjälpande 

hand och lärarassistent. Exempelvis förklarade IP8 att stöttningen i klassrummet är ”jättemysig” men 

belyste samtidigt att han i rollen som lärarassistent inte får bruka sin fulla kompetens. Forskning tyder 

på att fritidshemspersonal ofta, under skoltid, tilldelas uppgifter som de är överkvalificerade för, vilket 
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kan väcka känslor som frustration och försvåra deras kompletterande uppdrag (Närvänen & Elvstrand, 

2014; Perselli & Hörnell, 2019). En skolvärld där fritidshem och dess personal ständigt hamnar i 

skymundan och inte heller får nyttja sin fulla kompetens anser vi är problematisk och kan få följder 

som leder till en ännu större brist av utbildad personal på fritidshemmet. Maktobalansen kan således, i 

vår mening, skapa en negativ spiral som successivt tillintetgör personals drivkraft och engagemang 

som följaktligen kan ge negativa konsekvenser för den fritidshemspedagogiska yrkesrollen.  

Att fritidshemspersonal i dagsläget tilldelas underkvalificerade arbetsuppgifter i klassrummet kan ses 

som en följd av att klasslärare inte känner ett förtroende till fritidshemspersonal, eventuellt på grund 

av bristfällig utbildning, vilket kan vara anledningen till att det skapas negativa känslor i form av 

frustration och otillräcklighet. I kontrast till detta skulle personals oenigheter och skilda uppfattningar 

kring arbetsfördelning också kunna grunda sig i att klasslärare, i samverkan, ofta kan känna sig 

uppgivna och utmattade efter sina försök att driva sin verksamhet framåt och att de i samband med 

detta uppfattas som dominanta och självupptagna ur fritidshemspersonals synvinkel (Weddle m.fl., 

2019). Exempelvis uttryckte IP6, som är outbildad, att han ibland under klassrumssituationer kan 

känna sig bortknuffad, vilket vi tolkar som ett dominant handlande av klassläraren. IP7 förklarade 

också att positionen som lärarassistent resulterar i att uppgifterna får ett stort fokus på skolans del och 

att fritidshemspersonal således tappar det fritidshemspedagogiska. Informantens påstående ligger i 

linje med Perselli och Hörnell (2019) som anser att fritidshemspersonals inträde in i klassrummet har 

styrt den fritidshemspedagogiska verksamheten närmare skolan och medfört att det skett en 

skolifiering av fritidshemspersonals arbetssätt, vilket hotar fritidshemmets unika egenart. 

Skolifieringen kan sålunda bli problematisk för fritidshemmets profession i den mening att 

fritidshemspersonal kan behöva frångå fritidshemmet syfte som beskrivs i läroplanen (Skolverket, 

2019). Där står det bland annat skrivet att eleverna ska erbjudas undervisning som utgår från deras 

behov, intressen och initiativ samt att den även är situationsstyrd, upplevelsebaserad och 

grupporienterad. Detta kan, i vår tolkning, vara en av anledningarna till att flertalet informanter både 

uttryckte ett ointresse och en tveksamhet till att ingå i ett samarbete med klasslärare. Å andra sidan 

skulle detta distanstagande, utifrån Klerfelt och Haglunds (2014) artikel, även kunna grunda sig i att 

fritidshemspersonal som besitter en yrkesstolthet och är mån över sin yrkesroll samt yrkesidentitet 

väljer att ta ett kliv ifrån överordnade klasslärare och deras verksamhet. Detta skulle följaktligen kunna 

vara en förklaring till varför flertalet informanter inte ser klassrummet som ”deras arena” och hellre 

väljer att identifiera sig med övrig fritidshemspersonal och dess verksamhet. Att informanterna väljer 

att identifiera sig med fritidshemspersonal kan kopplas till vad flera studier (Ackesjö m.fl., 2016; 

Ludvigsson & Falkner, 2019; Närvänen & Elvstrand, 2014) kallar för institutionell identitet och 

framställs resultera i en kraftigare tillhörighet gentemot de som har liknande förståelser av sitt 

uppdrag, synsätt och värderingar, i detta fall fritidshemskollegorna. Detta tydliggörs i informanternas 

utsagor kring lärarkategoriernas olika yrkesroller och arbetsuppgifter, där de hela tiden beskrev det 

som två olika uppdrag. Att jämföra och skilja yrkesgrupper på detta vis kan både bringa en känsla av 

tillhörighet, ”vi-känsla”, till de med liknande synsätt men även skapa avstånd till de som skiljer sig 

ifrån en själv – ”de andra” (Ackesjö m.fl., 2016; Ludvigsson & Falkner, 2019; Närvänen & Elvstrand, 

2014). I vårt tycke blir denna uppdelning mellan de olika lärarkategorierna problematisk och lite 

underlig emedan alla yrkesverksamma inom skolan är där av samma anledning: för elevernas bästa. 

Sett till informanternas utsagor i analysavsnittet fann vi även att övervägande del för tillfället arbetar 

med fritidshemskollegor som inte anser att utbildning väger tyngst i huruvida personalen ges 

inflytande i fritidshemsverksamheten. De ansåg istället att det, om man är driven och vågar ta plats, 

finns möjlighet till delaktighet oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Informanternas 
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uttalande motsätter därmed Datnows (2018) studie som poängterar att ålder och utbildningsbakgrund 

är två faktorer som spelar in huruvida personalen upplever möjligheter till inflytande eller inte. 

Informanterna ansåg däremot att erfarenhet ofta kan spela en stor roll i vilken utsträckning en individ 

tar plats och menar att desto mer erfarenhet man har, ju säkrare är man i sin yrkesroll. Till skillnad från 

informanterna belyser även Perselli och Hörnell (2019) utbildningens betydelse för den 

fritidshemspedagogiska yrkesrollen och anser att den kan skapa en tydligare länk mellan skola och 

fritidshem. Dock hävdar Ackesjö m.fl. (2016) att den nya hybrida professionella identiteten har fått 

konsekvenser ute på arbetsplatserna emedan de utbildades engagemang och intresse skapat 

provokation hos övriga kollegor. I informanternas svar fann vi tecken på detta, bland annat menar IP3 

att det kan bli ett problem om en utbildad kommer och ”knäpper en outbildad på näsan”, speciellt ifall 

denne har en lång erfarenhet. Enligt IP9, som är relativt nyexaminerad grundlärare i fritidshem, kan 

detta även skapa obehagliga känslor hos honom i och med att han förväntas bestämma över sina 

kollegor som besitter en betydligt längre erfarenhet inom yrket. Risken med detta dilemma är att fallet 

blir likt IP8:s arbetssituation, där han beskrev att det blev ett kärnvapenkrig när han kom med nya 

idéer och tankar. Detta resulterade i emotionella konflikter med hans kollegor med lägre utbildning 

trots att IP8 aldrig medvetet velat trampa någon utav sina kollegor på tårna. Vi anser att detta i värsta 

fall kan leda till att nyexaminerad fritidshemspersonal inte vågar ta plats eller utnyttja sin fulla 

kompetens när de kommer ut i verksamheten. Detta kan resultera i att vi lever kvar i traditionella 

mönster och därmed aldrig kommer vidare i utvecklingen mot ett förenat skolväsen. 

I linje med IP8:s arbetssituation uppfattade IP9 att outbildad personal har lätt att känna sig underlägsna 

eller nedvärderade i arbetet tillsammans med högre utbildade. Informanten själv såg emellertid ett 

värde i alla anställda och förklarade att skolans verksamhet aldrig skulle fungera utan eldsjälar och 

outbildad personal. IP9:s tankesätt kan kopplas till forskning som framhäver ett behov av att vara 

införstådd och se betydelsen i varje enskild individs kompetens, oavsett utbildning, samt hur de bidrar 

i ett kollegialt samarbete och i en relation (Datnow, 2018; Löfgren & Karlsson, 2016; Weddle m.fl., 

2019). Således anser vi att man inte bör se negativt på individers stolthet, engagemang och 

yrkeskunnande utan istället våga kommunicera, förmedla och bejaka varandras känslor samt i vissa 

fall ta hjälp av skolledningen. I vår mening ska ingen behöva befinna sig på en arbetsplats, likt IP8:s, 

där ens kollegor inte tittar en i ögonen när man kommer gåendes i korridoren. För om inte vi som 

personal kan kommunicera och samarbeta, hur ska vi då kunna förhålla oss till läroplanen (Skolverket, 

2019) som belyser att fritidshemmets undervisning ska ge eleverna förutsättningar till att skapa och 

upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt? 

Betydelse för praktiken och professionen 

I skolans värld bemöts dagligen personal, med skilda utbildningsbakgrunder, som besitter olika 

åsikter, värderingar och ambitioner gällande sin yrkesroll och sitt uppdrag. Trots dessa skilda synsätt 

förväntas personalen kunna ingå i en fungerande samverkan och uppnå läroplanens (Skolverket, 2019) 

riktlinjer om att förena den obligatoriska skolan med fritidshemmet och skapa en helhet för eleverna. 

För att uppnå detta krävs det att klasslärare och fritidshemspersonal tar hänsyn till varandras känslor 

och ges förutsättningar att diskutera arbetslagets kompetenser samt vilka förväntningar man har på 

varandra. Vår har belyst belyser olika infallsvinklar kring hur samverkan mellan klasslärare och 

fritidshemspersonal ser ut på olika skolor samt vilka emotionella aspekter som kan uppstå i samband 

med deras relationsskapande. Denna inblick i fritidshemspersonals skilda upplevelser av samverkan 

har betydelse för professionen, eftersom skolväsendet är uppbyggt på ett nätverk av sociala band och 
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relationer. Med hjälp av studiens resultat kan således yrkesverksamma inom skolans värld, outbildad 

som utbildad, få en fördjupad kunskap genom att exempelvis reflektera över: hur uppfattar jag den 

fritidshemspedagogiska yrkesrollen? I vilken mån ser jag utbildning som betydelsefull för det 

kollegiala samarbetet? Vilka känslor uppstår hos mig vid samverkan? Bemöter jag alla yrkeskategorier 

på ett liknande sätt, om inte - vad beror det på? För tar vi oss inte tiden till att reflektera kring 

samverkan riskerar undermedvetna föreställningar att positionera fritidshemspersonal i en underordnad 

roll och väcka känslor i form av skam, otillräcklighet och frustration.  

Slutsatser 

Relationer och sociala band betraktas som det kitt som förenar individer i ett samhälle (Scheff, 1990) 

och kan beskriva huruvida människor förhåller sig till varandra. För att kunna förstå och tolka bandets 

karaktär räcker det inte med direkta iakttagelser eller observationer av fysiska beteenden, utan det 

krävs att man undersöker och tolkar individers inre processer, såsom känslor, tankar och avsikter 

(Aspelin, 2010). Studien har påvisat att majoriteten av informanterna beskriver att de befinner sig i en 

ojämställd arbetsrelation där känslor som frustration, skuld, stolthet och skam kan väckas till liv. 

Informanterna belyste att det förekom undermedvetna föreställningar och förväntningar om den 

fritidshemspedagogiska yrkesrollen, vilket skapade missförstånd och placerade fritidshemspersonal i 

en underordnad position gentemot klasslärare. Weddle m.fl. (2019) anser att personals skilda syn och 

konflikter är ett naturligt inslag i skolans verksamhet, emedan den inbegriper olika lärarkategorier med 

ett brett utbud av erfarenheter och kompetenser. Nyckeln till ett framgångsrikt samarbete ansåg 

informanterna tillsammans med Löfgren och Karlsson (2016) bygger på kommunikation, bejakande av 

känslor, personkemi, intresse och uppskattning samt att se ett värde i samtliga anställdas skilda 

kompetenser. Informanternas uttalanden gällande samverkan pekar mot att det är mer vedertaget för 

fritidshemspersonal att identifiera sig med kollegorna på fritidshemmet eftersom deras synsätt i större 

utsträckning stämmer överens. Den institutionella identiteten bringar stolthetskänslor samt skapar en 

gemenskap som gör det lättare för fritidshemspersonal att uppfylla alla dessa nyckelfaktorer som 

behövs för en väl fungerande samverkan. 

I studien framkom det att fritidshemspersonal inte lägger någon större tyngd i vilken utbildning ens 

kollegor på fritidshemmet besitter, utan man värdesätter samtligas kompetenser oavsett 

utbildningsbakgrund. Fritidshemspersonals subjektiva handlingsutrymme baseras således snarare på 

fritidshemspersonals relationer samt huruvida individen är driven och väljer att ta plats i 

verksamheten. Detta resultat frångår i viss utsträckning den forskning som finns gällande samverkan 

emedan den till övervägande del enbart belyser faktorer som organisation, utbildning och erfarenhet. 

Vi hävdar å andra sidan, utifrån studiens resultat, att samverkan är uppbyggt på så mycket mer än 

organisation, utbildning och erfarenhet. Vår slutsats är att individers relationer samt sociala bands 

status är det mest fundamentala och avgörande i fritidshemspedagogiska sammanhang, och där 

inkluderat: samverkan. För att få till ett gott samarbete i skolan krävs sålunda att arbetslag i sin verbala 

och icke-verbala kommunikation skapar samklang, vilket ger en djupare inblick i relationella och 

emotionella aspekter av samverkan, både hos sig själv och hos sina kollegor. 

Vidare forskning 

Studien har framhävt hur den fritidshemspedagogiska yrkesrollen uppfattas samt vilka känslor som 

uppstår hos fritidshemspersonal vid samverkan. Vidare forskning kring hur relationsskapande samt 
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emotionella aspekter uppstår inom skolväsendet hade kunnat vara gynnsamt för hela skolans 

utveckling. Desto fler undermedvetna föreställningar som kommer upp till ytan, ju större förståelse 

kan vi få för varandras olikheter och skilda yrkesroller. Detta kan i sin tur leda till att fler stabila 

sociala band skapas samt upprätthålls. Nästkommande studie hade därav med fördel kunnat fokusera 

på klasslärares åsikter, upplevelser och känslor för att på sätt få flera lärarkategoriers utlåtanden om 

samverkan. Förslag på frågeställningar: hur beskriver klasslärare den fritidshemspedagogiska 

yrkesrollen? Hur beskriver klasslärare att de relaterar till samverkan med fritidshemspersonal och till 

samverkan med andra klasslärare? Hur kan emotionella aspekter förstås utifrån klasslärares 

relationsskapande samt upplevelser av samverkan? Har fritidshemspersonals utbildning någon 

betydelse för hur klasslärare känner förtroende och tillit vid samverkan med fritidshemmet, och i så 

fall på vilket sätt? 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Information om studien 

• Information om studien (ljudupptagning etc.) 

• Konfidentialitet 

• Samtyckesblanketten 

Bakgrund 

• Hur många år är du? 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? 

• Hur länge har du arbetat inom yrket respektive på denna arbetsplats? 

• Vilken årskurs arbetar du med just nu? 

Samverkan 

• Hur ser den vardagliga kontakten med annan personal ut under en vanlig dag? 

• Hur ser samarbetet ut mellan skola och fritidshem på den här skolan? 

• Vilka ansvarsområden har du på fritidshemmet? 

• Vilka ansvarsområden har du under klassrumstid?  

• Hur stort inflytande har du över skolans verksamhet? 

• Hur stort inflytande har du över fritidshemmets verksamhet? 

• Upplever du att din utbildningsbakgrund och/eller erfarenhet påverkar dina möjligheter till 

inflytande? (Ja - på vilket sätt/hur känns det? Nej - har all fritidshemspersonal lika stort 

inflytande?) 

• Hur upplever du att samverkan fungerar? (för barnen, för fritidshemslärare, för klasslärare) 

• Vilka positiva aspekter ser du med samverkan, mellan dig som fritidshemspersonal och 

klassläraren? 

• Vilka negativa aspekter ser du med samverkan, mellan dig som fritidshemspersonal och 

klassläraren? 

• Hur skulle du vilja arbeta tillsammans med en klasslärare kring samverkan (idealet)? 

• Har du och klassläraren någon gemensam planeringstid? (Ja- hur mycket? Nej - varför inte/hur 

känns det?) 

• Anser du att din och klasslärarens syn på samverkan stämmer överens? (Ja - hur ser den ut? 

Nej - vad kan det bero på?) 

• Hur viktig är en samsyn på samverkan, enligt dig? 

• Hur arbetar skolledningen med samverkan på din skola? 

• Vilket ansvar anser du att skolledningen har för att skapa villkor för samverkan? 

• Hur skulle du beskriva ditt arbete och yrkesroll? 



34 

 

• Hur tror du att klassläraren skulle beskriva ditt arbete och yrkesroll? 

• Hur tror du att skolledningen skulle beskriva ditt arbete och yrkesroll? 

• Har din syn på samverkan förändrats över de år som du arbetat? 

• Upplever du att din roll har förändrats sedan legitimationskravet infördes? 

• Anser du att skolans verksamhet ger dig handlingsutrymme till att använda din fulla 

kompetens? (Ja - hur då? Nej - hur känns det?) 

Avslutning 

• Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

• Finns det något som du undrar över? 

• Förklara hur vår arbetsprocess kommer att fortskrida. 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

Stockholm den xx 2020 

Hej personal på XX! 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Under 

denna termin skriver vi vårt självständiga arbete. Syftet med vår studie är att undersöka huruvida 

fritidshemspersonal relaterar till samverkan med klasslärare i den obligatoriska skolan.  

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja göra en intervju med dig som arbetar på 

fritidshemmet. Vi kommer att intervjua fritidshemspersonal med olika utbildningsbakgrunder. 

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 nedan. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar Hampus & Tilda 

 

Hampus Johansson        Tilda Carinder 

[Mobilnummer]   [Mobilnummer] 
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