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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärares och F-3 lärares samverkan ser ut, dess 

effekter och hur de vill att deras samverkan ska se ut. Vidare vill vi se hur denna samverkan har 

utvecklats under åren. För att få svar på studiens syfte samt frågeställningar har en kvalitativ metod 

använts. Metoden innefattar sex semistrukturerade intervjuer med tre fritidslärare och tre F-3 

lärare. Det urval som använts i studien är ändamålsenligt- och snöbollsurval. För att säkerställa 

tillförlitligheten i studien utgår den från Brymans (2011) fyra delkriterier. Resultatet visar att 

fritidslärarna och F-3 lärarna inte deltar ömsesidigt i varandras verksamheter. Majoriteten av 

fritidslärarna har enskild undervisning under den obligatoriska skolan, exempelvis rastaktivitet 

och naturkunskap. Resultatet visar att respondenternas samverkan i dagsläget ger både negativa 

och positiva effekter. F-3 lärarna och fritidslärarna har delade meningar om hur de vill att deras 

samverkan ska se ut. F-3 lärarna vill utgå från egen planering och få hjälp av fritidslärarna. 

Fritidslärarna vill istället bedriva sin egen undervisning när den obligatoriska skolan pågår och 

lägga störst fokus på fritidsverksamheten. Fritidslärararna menar att det inte finns några riktlinjer 

kring för hur samverkan ska se ut och det gör uppdraget otydligt. Författarna till studien drar 

slutsatsen grundat på studiens bakgrund samt resultat, att samverkan över tid inte förändrats 

nämnvärt.   
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1. Inledning 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) påtalar att alla 

som verkar inom skolväsendet ska samverka för att främja utveckling, lärande samt en god 

miljö. Av egna erfarenheter har vi märkt att samverkan kan te sig olika från skola till skola. 

En grupp av fritidslärare är de som får undervisa i mindre grupper, utöva fritidspedagogik 

samt undervisa i sitt tillvalsämne och en annan grupp är de som mestadels vistas i 

klassrummet och fungerar som hjälplärare till klassläraren, i den obligatoriska skolan. 

Gemensamt för grupperna är att planeringen brister eller till och med är obefintlig, både 

den enskilda planeringstiden och den gemensamma med lärare inom den obligatoriska 

skolan. Förhållandet mellan fritidslärare och lärare inom den obligatoriska skolan ska 

verka i en ömsesidig process men tyvärr uppfattas det många gånger som ett envägsstöd, 

där fritidshemmet understödjer skolan (Hansen Orwehag, 2013). De fritidslärare som 

undervisar inom sin profession kan som exempel utöva ämnen som fritidspedagogik, 

tillvalsämne och värdegrundsfrågor.  

 

Forskning visar på meningsskiljaktigheter avseende samverkansbegreppet. Lärarnas 

tidning tar upp att det kompletterande uppdraget i skolan, gör att fritidslärararna förväntas 

fungera som hjälplärare. De vill använda sin kompetens för att med hjälp av 

fritidspedagogiken och andra metoder stimulera elevers utveckling och lärande (Helte, 

2013). Andersson (2013) drar slutsatsen att samverkan styrs av skolans behov och det leder 

till minskade resurser i fritidsverksamheten.  

 

Vi vill genom studien få insikt om det finns effekter av samverkan samt om dessa effekter 

påverkar eleverna. Genom studien vill vi förklara synen på samverkan, dess innebörd och 

olika lärarkategoriers upplevelser av begreppet. Studien är tänkt att bidra med forskning 

kring en viktig del inom skolan. Vi vill se om en utveckling har skett från vad tidigare 

forskning har påvisat. Den kan även hjälpa oss i vår kommande yrkesroll, då samverkan 

utgör en stor del av arbetet. Beroende på vad studien ger för resultat kan det styrka vad vår 

profession ska innehålla.   
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2. Begreppsförklaringar 

Samverkan - Samarbete mellan olika yrkeskategorier för att främja elevers utveckling och 

lärande inom obligatorisk skola samt inom fritidspedagogiken.  

Fritidslärare - Grundlärare med inriktning mot fritidshem. 

Fritidspedagog – Äldre betäckning på grundlärare med inriktning mot fritidshem. 

Lärare inom den obligatoriska skolan – I vår studie avgränsar vi betydelsen till 

Grundlärare med inriktning mot årskurs F-3. 

Fritidshem - Verksamheten som elever mellan 6 och 13 år vistas i utanför den obligatoriska 

skoldagens tid.  

Respondent - Deltagare som intervjuas i undersökningen. 

Yrkeskategorier – Vi avser verksam personal inom skolväsendet, vilket innefattar till 

exempel rektor, elevassistent, fritidslärare. 

Fritidshemmets kompletterande uppdrag – Uppdraget har två delar, ett tidsmässigt, genom 

att tillhandahålla verksamhet under den tid eleverna inte befinner sig i den obligatoriska 

skolan, samt ett innehållsmässigt, där eleverna delvis får andra erfarenheter och kunskaper 

än i den obligatoriska skolan (Riksdagen, 2018).     

Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag – Innebär en strävan att utjämna skillnader i 

elevernas förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildning (Riksdagen, 2018).   

Informellt lärande i fritidshem – Fritidsläraren finns tillgänglig som stöd när eleverna 

genom egna erfarenheter skapar sitt lärande (Pihlgren, 2011).   
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3. Bakgrund  

3.1 Tidigare forskning 

 

Fritidshemsverksamhet är en svensk företeelse, därav är internationell forskning 

begränsad. Denna studie grundas därför enbart på nationella referenser.  

 

Tidigare forskning beskriven av Hansen (1999) menar att yrkeskategorierna har olika syn 

på samverkansbegreppet och att det leder till kulturkrock och konflikter mellan 

lärarkategorierna. SIA-utredningen (SOU 1974:53) betonar en utveckling i fritidshemmen 

och dess omsorgsbild. Här uppkom tanken på en samlad skoldag, där de olika 

verksamheterna kompletterar varandra. Skolan ska främja en harmonisk utveckling hos 

eleverna och det kan ske genom ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i 

förskoleklass, skola samt fritidshem (Skolverket, 2011). Alla lärare har ett gemensamt 

ansvar att ta tillvara på möjligheter för ett kontinuerligt samarbete kring undervisningen i 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Skolverket, 2011).   

 

Hansen (1999) menar att samarbetet mellan olika lärarkategorier inte är ömsesidigt. Lärare 

i obligatoriska skolan deltar ej i fritidshemsverksamheten på eftermiddagarna, samtidigt 

som att fritidslärarna upplever att de inte blir insläppta i arbetet under den pågående 

skoldagen i den obligatoriska skolan (Hansen, 1999). Det finns meningsskiljaktigheter 

mellan lärarkategorierna. Lärare i den obligatoriska skolan anser att skolarbetet är viktigare 

än fritidsverksamheten (Hansen, 1999).  

 

I brist på stöd från ledningen blir synen på samverkansbegreppet olika mellan 

lärarkategorierna. Brister i kompetensen hos ledningen om samverkan påverkar 

hanteringen av den diskurs som bör finnas hos de olika lärarkategorierna (Munkhammar, 

2001). Sveriges kommuner och landsting anordnade 2014 en hearing kring kvalitét i 

fritidshemmet. Där framställdes ett dokument som riktades mot politiker samt förvaltning 

för att utveckla och ge kunskap om fritidshemsverksamheten.  De menar att en viktig 

markör för en lyckad samverkan är att olika lärarkategorier har insyn och kunskaper i 

varandras profession och dess innebörd (SKL, 2014).  

 

Grettve (2015) beskriver ett projekt anordnat av Skolverket under 2014 där det framkom 

att samverkan saknade struktur. Detta gjorde riktlinjerna för samverkan, om hur den borde 
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fungera otydlig. Fritidslärarna fick själva ansvara för dess struktur och former. Det ledde 

till att samverkan skiljde sig åt nationellt och gjorde skolan mindre likvärdig. Samverkan 

påverkades stort av enskilda individers engagemang (Grettve, 2015).  

 

3.2 Historik bakom fritidshemmet och kommunaliseringen 

 

Under 1950- och 1960-talet skedde stora expansioner inom den svenska ekonomin. Det 

ledde till att kvinnor som tidigare varit hemmafruar behövde börja arbeta och på så vis 

behövde barnen omsorg utanför skoltid (Calander, 1999). Utvecklingen gjorde att behovet 

gick från enbart eftermiddagsbehov till heldagsomsorg. År 1962–1963 ändrades namnet 

från eftermiddagshem till fritidshem för att verksamheten inte längre var den samma 

(Hansen Orwehag, 2015). I mitten av 1960-talet utvecklades fritidspedagogyrket och 

fritidshemmet.  För de elever som behövde omsorg innan och efter skoldagen fungerade 

fritidshemmet som en social arena (Calander, 1999).  

 

Runt 1990-talet rådde en stor politisk diskussion, då Sverige låg i finanskris. Regeringen 

behövde göra besparingar och gjorde bland annat nedskärningar i skolan genom en 

kommunalisering. Kommunaliseringen innebar att staten gav ifrån sig makten genom att 

ge kommunerna större resurser att disponera men dilemmat var att kommunerna fick helt 

och hållet bestämma vart pengarna skulle gå (Larsson, 2011). Syftet med 

kommunaliseringen var att spara resurser, lokaler och på så sätt pengar i kommunerna. 

1991/1992 års budgetproposition initierade en integrering mellan skola och fritidshem, 

som skulle inkludera lokaler och personal. Det pedagogiska syftet ansågs förbättra 

utveckling och inlärning samt bättre tillgodose trygghet, helhet och kontinuitet (Hippinen, 

2011).     

 

3.3 Kapitel fyras framkomst i läroplanen 

 

Barnstugeverksamheten under 1970-talet ansågs ha en mer fostrande roll, där social 

utveckling var viktigast. Skolan däremot ansågs vara arenan för kunskapsförmedling. Det 

fanns en splittring mellan de olika verksamheterna och dess läroplaner, vilket ledde till att 

helheten och kontinuiteten för innehållet i läroplanerna uteblev för eleverna.  
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Under 1990-talet reviderades läroplanen för att begreppet skola skulle innefatta förskola, 

förskoleklass, fritidshem och grundskola. Detta ledde dock till att interhållet riktades till 

stor del mot grundskolan och fritidshemmet utelämnades (Vallberg Roth, 2001). För att 

alla verksamheter inom skolan skulle få mer likvärdighet fick fritidshemmet och förskolan 

1996 ingå i utbildningsdepartementet som sedan tidigare ansvarade för skolan (Hansen 

Orwehag, 2015).   

 

Kapitel fyra tillkom 2016 i grundskolans läroplan. Tidigare har fritidshemmets uppdrag 

grundat sig på första och till stor del andra kapitlet, samt delar av kursplanerna för att 

stimulera elevernas lärande (Pihlgren, 2015). Det nya kapitlet ska fungera som ett 

komplement till första och andra kapitlet samt förtydliga fritidshemmets uppdrag. Kapitel 

ett, två och fyra ska ligga till grund för planeringen av verksamheten. Undervisningen ska 

komplettera förskoleklassen och skolan samt hjälpa eleverna att utveckla lärarande, 

utvecklas socialt och ge dem en meningsfull fritid (Skolverket, 2016).   

 

3.4 Fritidshemmets kompositoriska uppdrag 

 

Inom fritidshemmet används det informella lärandet i stor omfattning. De skapar miljöer 

och aktiviteter efter elevernas behov snarare än att ha en formell undervisning i 

verksamheten. Genom att integrera olika ämnen så som matematik, naturkunskap och 

värdegrund i verksamheten samt dess innehåll, kan det informella lärandet komma till 

uttryck. Fritidshemmet har en betydelsefull roll för elevernas utveckling, sociala förmågor 

och det informella lärandet. Fritidslärare kan känna av stämningar i grupper och genom 

olika verktyg förbättra relationerna mellan eleverna. Verksamheten byggs till stor del av 

interaktionen mellan olika individer (Hippinen, 2011).  

 

Riksdagen (2018) beskriver det kompositoriska uppdragets innebörd som likvärdigt 

skolans. Fritidshemmet ska hjälpa eleverna att tillgodogöra sig utbildningen oavsett 

skillnader i deras förutsättningar. Skillnader kan exempel vara sociala förutsättningar, 

förkunskaper eller funktionsnedsättningar (Riksdagen, 2018).   

 

Det kompositoriska uppdraget kan även härledas till trygghet och studiero. Skolverket 

(2019) menar att en varierad undervisning, där praktiska och teoretiska moment varvas 
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gynnar elevers olika förutsättningar och behov. Att bygga relationer, elev-elev samt elev-

lärare, är en viktig komponent för att öka tryggheten i skolan. Genom att främja relationer 

och varva undervisningsformer ökar möjligheten till studiero. 

   

 

3.5 Fritidslärares yrkesroll och uppdrag 

 

Fröman1 (2015), beskriver att fritidshemsgrupperna under åren har blivit större medan 

personaltätheten har blivit mindre. Det har byggts upp en statusskillnad mellan 

fritidshemmet och skolan. Enligt Fröman (2015) anses det bero på en otydlighet från 

ledningen. Otydligheten har lett till att uppföljning och utvärdering har varit omöjlig för 

fritidsverksamheten att utföra på ett systematiskt och genomlysande sätt. Fritidslärarna har 

inte klagat men har underminerat sin yrkesroll samt haft svårt att stå upp för sitt 

pedagogiska uppdrag. Det har lett till att fritidsverksamhetens resurser under åren har 

skolifierats för att kunna dela in klasser i mindre grupper och erbjuda den obligatoriska 

skolan mer stöd under lektionstid. Genom sin beprövade erfarenhet har Fröman (2015) 

uttryckt en önskvärd arbetsprocess, för att skapa ett ömsesidigt ansvar till det systematiska 

kvalitetsarbetet samt samverkan inom skolan. Han beskriver att arbetet ska ses rationellt 

eftersom att människor kan ha meningsskiljaktigheter. På grund av människors 

meningsskiljaktigheter måste det finnas en social trygghet för att åstadkomma den 

öppenhet som arbetet kräver.  

 

Sammanfattningsvis menar Fröman (2015) att samverkan mellan skolan och fritidshemmet 

måste dekonstrueras, för att jämna ut statusskillnader mellan yrkesrollerna.  Ledningen 

behöver ha högre förväntningar på fritidshemsverksamheten och hur de genomför 

systematiska utvärderingar. Enligt Fröman och Johansson (2011) behöver de tydlighet i 

vad som innefattar yrkeskategorierna och arbetslagets uppdrag. Hippinen Ahlgren (2015) 

beskriver att fritidslärare och F-3 lärare definierar samma begrepp inom sina verksamheter 

på olika sätt. Yrkeskategoriernas verksamheter ingår inte inom samma diskurs och deras 

oliktänkande gör det svårt att samverka gemensamt.  

                                                 
1 konsult inom individ och organisationsstöd 
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3.6 Det socialkonstruktivistiska perspektivet   

  

Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Genom social interaktion mellan 

olika individer skapas förståelser och meningsskapande. Meningsskapandet startar också i 

det sammanhang där människan befinner sig. Förståelsen blir påverkad av de situationer 

människan hamnar i och kan tolkas annorlunda beroende på kontexten (Haglund, 2017; 

Klerfelt och Haglund, 2011). Genom språket får människan hjälp med att förstå olika 

händelser. Språket blir på så vis viktigt för interaktionen mellan fritidslärare och lärare 

inom den obligatoriska skolan (Haglund, 2017). Språket, främst för fritidsverksamhetens 

del har förändrats i takt med revidering av läroplanen samt det egna kapitlet som uppkom 

år 2016. Ord som pedagog, barn och verksamhet byttes gemensamt ut mot den 

obligatoriska skolans ord med en liten justering, lärare, barn och elever samt undervisning. 

Språkets revidering har en stark koppling till den obligatoriska skolan och har ofta använts 

som termer till vad fritidshemmet inte står för (Hansen Orwehag, 2013).  
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4. Syfte 

Vårt syfte med studien är att illustrera fritidslärares och F-3 lärares samverkan samt 

effekter av samverkan. 

 

4.1 Frågeställningar 

 

Våra frågeställningar har formulerats utefter ovanstående syfte; 

• Hur ser fritidslärares samt F-3 lärares samverkan ut idag? 

• Finns det några effekter av deras samverkan och i så fall vilka? 

• Hur vill fritidslärare samt F-3 lärare att samverkan ska se ut? 
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5. Metod 

Resultatet i studien baseras på kvalitativa intervjuer. För ett djupgående resultat lämpade 

sig en kvalitativ forskningsansats bäst. Genom samtal, frågor och att lyssna skapades 

förståelse till respondenterna och deras verklighet (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

5.1 Urval  

 

Vid tidigare verksamhetsförlagd utbildning har vi fått kontakt med de lärarkategorier som 

ingår i undersökningen. Insamling av data till denna studie har skett genom ett 

ändamålsenligt urval där vi har bestämt vilka fritidslärare som ska ingå. De har i sin tur 

valt ut F-3 lärare till studien, som då blir ett snöbollsurval. Vi avgränsade vår studie genom 

att undersöka tre skolenheter i södra Sverige. Tidsbegränsningen gjorde att vi valde att 

intervjua två personer från varje skola, en F-3 lärare och en fritidslärare, se Tabell 1. I 

proportion till tidsbegränsningen anser vi att vi fick en variation och högre tillförlitlighet i 

vår datainsamling, eftersom vi valde flera skolenheter och personer. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) påtalar att säkerheten höjs av att få oberoende svar från respondenterna 

om man intervjuar sex till åtta personer. 

 

Denna studien innefattar både ändamålsenligt- och snöbollsurval. Ändamålsenligt urval är 

när respondenterna väljs ut efter studiens syfte samt för att få en variation hos 

respondenterna. Snöbollsurval i sin tur innebär att forskaren tillåter att den först valda 

deltagaren väljer ut nästa deltagare och så vidare (Bryman, 2011). Deltagarna samt 

skolorna i denna studie har blivit avidentifierade och ersatts med fiktiva namn. I enlighet 

med Kvale och Brinkman (2014) är en avidentifiering lämplig om deltagarna samt 

kontexten, annars är lätta att känna igen. 

 

5.1.1 Tabell 1 Deltagare i intervjuer 

 

Skola Fritidslärare F-3 lärare 

Höjdskolan Fritidslärare 1 F-3 lärare 2 

Dalskolan Fritidslärare 3 F-3 lärare 4 

Landsskolan Fritidslärare 5 F-3 lärare 6 
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5.2 Genomförande 

 

Studien började med eftersök av tidigare forskning om ämnet. Då verksamheten i 

fritidshemmet är en svensk företeelse har det varit svårt att finna internationell forskning 

kring ämnet. Det närmaste vi kan komma internationellt är After school club, den 

verksamheten motsvarar ändå inte det svenska fritidshemmet. Studien utgår därför helt 

från nationella studier, avhandlingar och litteraturer. Genom åren har forskning inom 

fritidshemmet varit begränsad men det har skett en förändring under de senaste fem till tio 

åren. Ambitionen i vår studie var att hitta ett stort utbud av relevant information samt 

källor. Under startgropen till studien gick arbetet trögt och vi behövde acceptera att det 

fanns ett begränsat upplag av relevant forskning kopplat till studiens frågeställningar. När 

vi väl accepterat utbudet av tidigare forskning flöt arbetet kring bakgrunden på bra. 

Samtidigt som vi skrev på inledning och bakgrund började vi tillsammans diskutera vilket 

urval som skulle ingå. Från början tänkte vi utföra undersökningen på tre skolor och 

intervjua två lärare inom varje kategori. Vi kände att sammanlagt tolv intervjuer hade gett 

en bredare bild och större trovärdighet, av samverkan och effekter av samverkan. När vi 

sedan fick tidsplanen klar förstod vi att undersökningen skulle bli för omfattande, för att 

rymmas under den begränsade tiden som studien avser. Studien avgränsades då till sex 

intervjuer på tre olika skolor där varje kategori representerades av tre lärare.  

 

Nästa steg var att ta kontakt med lämpliga lärare. Genom ett ändamålsurval från vår 

tidigare verksamhetsförlagda utbildning, valde vi ut de fritidslärare som skulle medverka 

i studien. De fritidslärarna valde sedan ut varsin F-3 lärare utan vår medverkan. Studien 

innefattar därför även ett snöbollsurval. Vår tanke var att utföra intervjuerna med båda 

lärarkategorierna på samma skola under samma dag. Detta för att redan då kunna få en 

uppfattning om respondenternas svar< hade likheter eller skillnader. Då lov och helgdagar 

kom emellan, var det enbart på en skola, två intervjuer genomfördes under samma dag. 

Vi väljer att kort presentera skolorna i studien för att ge läsaren en djupare förståelse. 

Statistiken utgår från år 2018 (Skolkollen, 2018), men har avrundats för att upprätthålla 

konfidentialitetskravet. Höjdskolan är en centralt belagd F-6 skola och består av drygt 350 

elever. Dalskolan är en mångkulturell F-6 skola, som ligger placerad en bit utanför 

centrum. Skolan består av drygt 480 elever. Landskolan är en F-6 skola som är placerad 

på landsbygden. Det går cirka 200 elever på skolan.  
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Resterande skolor delades intervjuerna upp på olika dagar. Under vår första intervju med 

en F- 3 lärare märkte vi att de intervjufrågor vi sammanställt riktades sig mer till 

fritidslärare. Vi fick oss en tankeställare om hur vi omedvetet utgått från vår egna 

profession. Vid nästkommande intervju omformulerade vi följdfrågorna till att passa 

respondentens profession. Alla intervjuer utan en, utfördes på respektive skola, ostört i 

grupprum. En intervju utfördes hemma hos respondenten.  

 

Efter att alla intervjuer var klara delade vi upp transkriberingen till tre intervjuer var. Då 

vi båda medverkade under alla intervjuer kände vi att en uppdelning av transkriberingen 

var tidseffektivt. Vi hade insyn i vad alla respondenter sagt i sina intervjuer och gick inte 

miste om innehållet när vi delade upp det. Därför blev transkriberingen tillförlitlig. Vi 

ansåg att det var av större vikt att lägga gemensamt fokus på resultat- och diskussionsdelen. 

Efter att transkriberingen var klar kategoriserade vi vår datainsamling i fyra steg utefter 

studiens frågeställningar. Vi började med att färgindela transkriberingen och 

respondenternas svar utefter våra tre frågeställningar. Därefter sammanställde vi varje 

respondents svar i tre olika dokument som svarade mot våra frågeställningar. Efter 

sammanställningen jämförde, analyserade samt utförde vi numeriska beräkningar av deras 

svar, för att hitta likheter och skillnader. Sedan började vi formulera resultatdelen som 

strukturerades efter våra frågeställningar med tillhörande underrubriker. Citaten som ingår 

i resultaten har valts ut för att förstärka, ge tillförlitlighet samt ge en personlig uppfattning 

om resultatet. För att kunna ge läsaren en överblick av resultatet avslutade vi med en kort 

sammanfattning. 

 

När resultatdelen var klar påbörjades diskussionsdelen. Resultatet jämfördes med 

bakgrunden och tidigare forskning. Vi lade då märke till att vi behövde utöka vår bakgrund 

för att kunna diskutera respondenternas svar i förhållande till bakgrunden. Efter tillägget i 

bakgrunden påbörjades skrivandet av diskussionen. I diskussionsavsnittet kommenteras 

den litteratur som presenterats i bakgrunden och som svarade mot resultatet.  

 

5.3 Intervju 

 

I studien användes en semistrukturerad intervjumetod. För att hjälpa läsaren förklaras 

begreppet semistrukturerad intervju samt dess fördelar i studien. En semistrukturerad 
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intervju är när forskaren ställer öppna och ostrukturerade frågor vilket följs upp av 

följdfrågor. Genom att variera och anpassa frågorna efter respondentens svar blir resultatet 

nyanserat (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). I de kvalitativa intervjuerna ges en 

indikation om respondenten har förstått frågeställningen, och om inte finns möjlighet att 

förtydliga frågeställningarna. Genom intervju får undersökningen ett djup (Bryman, 2011).  

Med metoden kommer författarna relativt nära det fenomen studien handlar om (Ahrne 

och Svensson, 2015).  

 

Studien ger en helhetssyn på området (Stukát, 2011). Det finns olika typer av 

intervjuformer som ger en indikation om vad och hur något undersöks. Denna studien är 

utförd med hjälp av begreppsintervjuer, där respondenten förklarar och beskriver sin 

uppfattning av olika centrala begrepp samt företeelser (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Författarna, Kvale och Brinkman menar också att intervju kan verka vara en enkel metod 

för att få fram ett resultat. Det är således viktigt att forskaren innehar samtalsfärdigheter 

för att intervjun ska ha en bra kvalité. Genom relevanta frågor samt en lyhördhet får 

forskaren kunskap om fenomenet som undersöks. Intervjuerna är en process där forskaren 

behöver vara delaktig och genom social interaktion få en uppfattning om respondentens 

tankar (Kvale och Brinkmann, 2014).  Forskaren behöver vara medveten om processen och 

reflektera kring vad som kan förbättras, vilket ger forskaren mer samtalsfärdigheter som 

gör att hen kan utföra intervjuer med bra kvalité (Kihlström, 2007).  

 

I en intervju finns från början en asymmetrisk maktrelation mellan respondenten och 

forskaren. Forskaren har vetenskaplig kompetens och avgör vilka frågor som respondenten 

ska svara på. Det är viktigt att intervjuaren är medveten om det här förhållandet för att 

motverka asymmetrin. Dialogen är enkelriktad då forskaren strukturerat frågorna samt dess 

följdfrågor. Dessa följdfrågor kan skapas av en dold agenda från forskaren. Tolkningen av 

empirin kan bli missvisande och tolkad efter forskarens förkunskaper samt föreställningar 

om fenomenet (Kvale och Brinkmann, 2014).       

 

Intervjun började med information om studiens syfte och samtycke från respondenten. Det 

är viktigt att respondenten är medveten om forskningen och dess syfte (Ryen, 2004). Efter 

samtycke spelades intervjuerna in, författarna till studien använde två mobiltelefoner för 

att försäkra att inspelningstekniken fungerade (Bryman, 2011). Under samtliga intervjuer 

medverkade båda författarna, en hade fokus på intervjufrågor och den andra antecknade 
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eventuella följdfrågor samt kroppsspråk som kunde vara till användning (Bryman, 2011). 

Anteckningar är ett bra stöd om inspelningstekniken mot förmodan skulle fallera och då 

finns material för att återskapa intervjun genom anteckningar (Bryman, 2011). 

 

5.4 Analysmetod 

 

Tolkningsmetoden som används i studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

Metoden baseras på respondentens berättelse kring frågeställningarna och svaren påvisar 

därför att sanningar konstrueras efter social integration (Thurén, 2007).  

När samtliga intervjuer är färdiga, samlas allt inspelat material ihop och börjar bearbetas 

samt transkriberas. I denna studie sker transkriberingen av författarna själva. Fördelen med 

det är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att forskaren lär känna materialet och 

kan redan i lyssnandet samt skrivandet börja tolkningsarbetet (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2015). När transkriberingen är klar påbörjas en analysprocess. Rådata delas in i 

enheter bestående av små meningar och därefter delas enheterna in i kategorier. För att få 

de svar som är relevanta i studien, utgår indelningen av kategorierna från 

frågeställningarna. Kategoriindelningen sker ett flertal gånger för att sedan innefatta ett 

fåtal omfattande kategorier med tillhörande underkategorier (Ryen, 2004). 

Kattegoriindelningen av data ger en god överblick som är lätt att tolka. När all data 

bearbetats kan strukturer framträda som inte synts i den sammansatta texten. 

Kategoriseringen gör då att intervjun expanderades och kan tolkas med en bredare 

referensram till frågeställningarna i studien (Kvale och Brinkmann, 2014).    

 

5.5 Forskningsetik 

 

I skapandet av en planet i ständig utveckling, är forskning viktig och nödvändig. Samhället 

samt dess medlemmar har därför rättigheter och skyldigheter i att forskning bedrivs på ett 

korrekt sätt och håller hög kvalitet (Vetenskapsrådet, u.å).  Miljö och individer får inte 

utsättas för skada. Individen är skyddad av individskyddskravet som är utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden. Då studien endast berör intervjuer av myndiga 

respondenter, utgår denna studie från individskyddskravet som består av fyra delar, 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å). 
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Informationskravet inbegriper att forskaren informerar om innebörden av deltagandet i 

studien, ger en upplysning om att deltagandet är frivilligt samt om respondentens rättighet 

till att avbryta medverkan. Något som ses önskvärt är att respondenten även får information 

om hur och var studiens resultat kommer att offentliggöras. All den information som kan 

tänkas påverka en respondents deltagande är eftersträvansvärt (Kvale och Brinkmann, 

2014; Vetenskapsrådet, u.å). I denna studie har respondenterna blivit informerade om 

studiens syfte och övriga krav genom muntlig information innan intervjuernas start. Vid 

kontakt med studiens valda respondenter, gavs information om studiens syfte. 

 

I samtyckeskravet har deltagaren rätt att bestämma över sin medverkan. Om deltagaren är 

under 15 år och forskningen innehåller etiskt känsligt material bör vårdnadshavare ge 

samtycke för deltagande. Beroende på vilket syfte och vilken ställning deltagaren har i 

studien är ett samtycke nödvändigt. När en deltagare aktivt medverkar skall samtycke alltid 

erhållas (Kvale och Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, ua). Alla deltagare i denna studie 

har blivit informerade om sin rätt till att bestämma sin medverkan, samt givit muntligt 

samtycke innan de blivit intervjuade. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare har rätt till att deras personuppgifter 

hanteras på ett sådant sätt att oberättigade personer inte kan få tag i eller nyttja dem. 

Konfidentialitetskravet kan liknas med offentlighets- och sekretesslagen (Vetenskapsrådet, 

ua). Deltagarna i denna studie informeras vid sitt intervjutillfälle att en avidentifiering 

kommer ske samt att studien behandlas av klasskamrater, handledare och examinator. När 

studien är färdigställd, finns den att tillgå på Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

 

Enskilda personers uppgifter får ej nyttjas eller utlånas för annat bruk än vetenskapliga 

syften. De får heller inte användas till beslut eller anordningar som kan komma påverka 

den enskilde individen. Det är vad som menas med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u a). 

Denna studie, dess innehåll samt insamlad data kommer endast användas för 

forskningsändamål. Data innehållande personuppgifter eller som på något sätt kan kopplas 

till den enskilde individen, exempelvis inspelat material, kommer att förstöras och raderas 

då studien godkänts av examinator.     
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5.6 Tillförlitlighet  

 

För att säkerställa kvalitetsbegreppet Tillförlitlighet utgår den kvalitativa studien från 

Brymans (2011) fyra delkriterier. Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt 

möjligheten att Styrka och konfirmera.  

 

Trovärdigheten i studien kräver tydlighet och att regler inom forskningsmetoden följs. En 

beskrivning av en social verklighet blir påverkad av en människas förkunskaper och egna 

sanningar. Genom att rapportera resultatet till respondenterna kan tolkningen av fenomenet 

bekräftas och ges tillförlitlighet även kallat respondentvalidering. Då studien är begränsad 

till sex respondenter är ett generellt mönster svårare att uppnå. Att resultatet ska bli 

överförbart på andra populationer innebär att resultatet skall hålla även i andra kontexter. 

 

Pålitligheten i studien kräver att alla steg i undersökningen utförligt redovisas. Granskning 

av frågeställningar, metod, analys av data, intervjuguider och val av respondenter avgör 

kvalitén i undersökningen. Studien måste kunna styrkas och konfirmeras att den utförts 

utan forskarens egna värderingar och slutsatser. Forskaren behöver insikt i att resultatet 

inte är någon definitiv slutsats i forskningsområden inom samhällsforskning (Bryman, 

2011).  
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6. Resultat 

6.1.1 Hur samverkan ser ut idag för fritidslärare 

 

Studien visar att alla tre fritidslärare har olika samverkansroller. En av tre fritidslärare 

samverkar till störst del i klassrummet tillsammans med F-3 lärare.  De andra två 

fritidslärarnas samverkan utgörs enskilt och ämnesorienterat. 

 

Fritidslärare 1 samverkar i årskurs 1 hela veckan och två gånger i veckan undervisar hen 

eleverna i idrott. Vid ett tillfälle i veckan undervisar hen även andra elever i elevens val. I 

en del av samverkan arbetar hen tillsammans med en annan fritidslärare där de går på 

utflykt med halva förskoleklassen och halva årskurs 1. Hen är rastvakt en gång per dag där 

det varierar mellan förmiddagsrast eller lunchrast. För samverkan med F-3 läraren saknas 

tid för gemensam planering, men Fritidslärare 1 uttrycker att samarbetet fungerar bra, för 

att de har en ömsesidig respekt för varandra. Då hen inte har tilldelad tid för någon 

idrottsplanering, utgår hen från en grovplanering som en behörig lärare i idrott och hälsa 

skapat. Tid till för- och efterarbete kan hen ta ibland. En timme i veckan har hens arbetslag 

gemensam planering. Hen upplever att samverkan håller en god kvalitet och anser att hen 

arbetar med det som ingår i professionen.      

 

De andra Fritidslärarna undervisar enskilt i egna ämnen eller tillsammans med andra 

fritidslärare. Fritidslärare 3 ansvarar för rastaktiviteter större delen av dagen tillsammans 

med andra fritidslärare. En till två pass i veckan samverkar hen i klassrummet genom att 

hjälpa vissa elever med läsning eller matematik. Under två tillfällen samverkar hen med 

förberedelseklass under deras rast. Utöver samverkan och fritidsverksamheten har hen 

planering samt fritidskonferens. Fritidslärare 3 upplever att kvalitén på samverkan är god 

men skulle kunna bli bättre.  

 

Fritidslärare 5 arbetar 80 %, vilket gör att samverkan i den obligatoriska skolan är 

begränsad. Deras ledning vill att de i första hand prioriterar fritidsverksamheten. Hen 

undervisar i naturkunskap i utomhusmiljö fyra timmar i veckan, uppdelat på två årskurser. 

Vid ett av tillfällena varje vecka får Fritidslärare 5 hjälp av en assistent. Hen har en timme 

Resultatdelen bygger på de frågeställningar som studien grundar sig på. Resultatet har 

delats in efter varje frågeställning för att avslutas med en kortare sammanfattning. 
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planering avsedd för naturkunskap samt en timme för fritidsverksamhet. Utöver enskild 

planering har hen gemensam planering med andra fritidslärare en gång i veckan. 

Fritidslärare 5 upplever kvalitén på samverkan som bra, men den kunde bli bättre om de 

hade haft gemensam planering tillsammans med F-3 lärarna. 

 

6.1.2 Hur samverkan ser ut idag för F-3 lärare 

 

Gemensamt för alla F-3 lärare är att de har begränsad samverkan med fritidsverksamheten 

och fritidslärarna i sin tur samverkar i den obligatoriska skolan. 

 

 F-3 lärare 2 arbetar i årskurs 1 där hen uttrycker att klassen integrerar med en 

förskoleklass. Hen har en timme samverkan tillsammans med de andra årskurs 1-lärarna. 

Lärarna planerar undervisningen tillsammans för att alla elever skall få ett likvärdigt 

innehåll, innan de börjar i samma årskurs 2. Hen samverkar en och en halvtimme i veckan 

i fritidsverksamheten och under den tiden har hen oftast läxhjälp med eleverna. Hen 

samverkar under skoldagen tillsammans med två fritidslärare och en förskollärare. 

Arbetslaget har gemensam morgonsamling med eleverna och alla i arbetslaget delar på 

ansvaret. Hen har hjälp av en fritidslärare några tillfällen i veckan och då utgår de från hens 

planering. De tillfällena påverkas av personalbortfall i arbetslaget samt förändringar i 

planeringen. Hen tycker att samverkan överlag har bra kvalité men önskar mer planering 

tillsammans med fritidsläraren samt en struktur när fritidsläraren skall vara i klassrummet.  

 

F-3 lärare 4 samverkar tillsammans med tre fritidslärare samt två F-3 lärare. Hen är 

rastvakt när fritidslärarna håller i rastaktiviteter. Under bildlektionerna i hens årskurs 

ansvarar en fritidslärare för undervisningen. Då är hen med och stöttar fritidsläraren under 

lektionen. Under vissa strötimmar får hen hjälp av fritidslärarna att läsa tillsammans med 

elever. Under ett tillfälle i veckan har hen samplanering med de andra F-3 lärarna i 

arbetslaget. En timme varannan månad har F-3 lärarna och fritidslärarna gemensam 

planering under eftermiddagstid. Hen uttrycker att rastverksamheten som fritidslärarna 

ansvarar för håller god kvalité. Överlag ser hen att arbetslaget behöver mer gemensam 

planering för att höja kvalitén på samverkan. Hen menar att alla yrkeskategorier i 

arbetslaget ser varandra som jämlika. Alla är viktiga och det ska inte ske någon konkurrens 

mellan varandra.  
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F-3 lärare 6 samverkan sker enbart ämnesrelaterat. När hen samverkar lämnar hen ifrån 

sig sina elever till fritidslärarna som ansvarar enskilt för idrott och hälsa samt bild. Hen har 

ingen naturlig samverkan i fritidshemmet men hjälper till vid behov. Hen berättar att det 

finns två årskurs 1 på skolan och samarbetet mellan deras klasser sker nästan enbart genom 

att de byter vissa elever ibland. F-3 lärare 6 upplever att det är skönt, för hen gillar inte att 

hoppa runt. Eftersom hens samverkan sker enskilt och ämnesorienterat förutsätter hen att 

kvalitén är god. Hon ser ingen anledning till att misstänka att den samverkan inte håller 

god kvalitet. Hon tror och räknar med att alla lärare sköter sin del.    

 

6.3 Effekter av samverkan  

 

6.3.1 Positiva effekter 

 

De flesta respondenterna berättar att samverkan leder till goda relationer mellan elever och 

personal. Fritidslärarna träffar elever under hela skoldagen och detta uttrycker även F- 3 

lärarna som en positiv effekt.  

 

Fritidslärare 1 säger:  

 

Hur det har gått på rasterna, alltså det sociala för det händer ju. […] det har bara hänt 

saker på skoltid och på fritids är det ingenting. […] då har det varit skönt att varit med 

hela dan och se vad det är som gör att det blir annorlunda på fritids mot typ rasterna 

på skoltid.    

 

F-3 lärare 4 säger: 

 

Dom som är på fritids träffar ju klasserna så dom lär känna barnen som inte går på 

fritids också. […] dom en större överblick och det gäller ju samma när dom är 

rastvakter eller har rastaktivitet och det är ju jättepositivt att vi ser alla barnen […]. 

 

Citaten beskriver att både fritidslärare och F-3 lärare anser att goda relationer med 

eleverna ses som en positiv effekt. De betonar att möjligheten till att följa eleverna 

under en hel dag främjar utveckling samt goda relationer. 
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Fyra av sex respondenter menar att samverkan främjar konflikthantering, då fritidslärarna 

har en relation till alla elever och kan ge dem det stöd de behöver. Lektionerna blir på så 

vis effektiva när konflikterna är lösta innan undervisningen börjar. Om konflikterna 

behöver diskuteras vidare, kan klassläraren återuppta samtalet. 

F-3 lärare 6 uttrycker även att samverkan kan ge bättre stöd till elever i svårigheter, då 

mertalet av personalen ser eleverna i olika miljöer. Hen berättar: 

 

[…] Det är bra både för eleverna och för pedagogerna […] att man möts i många olika 

sammanhang. […] Samverkan är ju viktig, när man pratar om det är elever som har 

några svårigheter eller stökiga elever. […] samverka över alla kategorier så man hittar 

lösningar. […] det är ju inte säkert att det är ett problem på fritids fast det kan vara 

problem i skolan och vise versa […] man hittar sätt att kanske hjälpa varandra. 

 

F-3 lärare 6 poängterar vikten av samverkan och dess betydelse för hur man kan 

hjälpa elever i svårigheter. Hen påtalar även den positiva effekten som blir när 

personalen finns med i olika miljöer och sammanhang. 

 

En fritidslärare beskriver hur samverkan leder till god föräldrakontakt. Då fritidslärarna är 

medvetna om vad eleverna gör under skoldagen, kan eleverna vända sig till vem som helst 

i personalen och få samma svar. Hen uttrycker även att fritidsverksamheten kan 

komplettera innehållet i den obligatoriska skolan. F-3 lärare 2 och F-3 lärare 4 menar 

också att eleverna får mer hjälp under samverkan och tiden det tar att få hjälp blir kortare, 

då det är fler vuxna som hjälper till under lektionerna.  

 

6.3.2 Negativa effekter     

 

Fritidslärare 3 känner att hens samverkan i klassrummet bli påverkad av hens 

Fritidslärarroll, eleverna ser den roliga läraren som har rastaktiviteter och 

fritidsverksamhet. Hen får ofta höja rösten under lektionerna för att eleverna skall lyssna 

på hen. Tre respondenter påtalar ett flertal gånger under intervjuerna att 

samverkanskvalitén försämras av att de inte har någon gemensam planering eller ett 

diskussionsforum. Två av F-3 lärarna uttrycker att kvalitén på samverkan försämras vid 

oplanerad förändring och bortfall. F-3 lärare 4 säger: 
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Det som kan vara negativt i så fall är om jag har planerat något väldigt individuellt 

och så kommer fritidspedagogen. -Oh hjälp kommer ni in nu, det har jag inte räknat 

med! Om det inte är välplanerat så är det ju dåligt.  

Citatet uttrycker att oplanerad samverkan ger en negativ effekt där samverkan får en 

sämre kvalitét.  

 

6.4 Hur F-3- och fritidslärarna vill att samverkan ska se ut 

 

Intervjuerna visar att fem av sex respondenter är samstämda om att de vill att samverkan 

ska ha en tydlig arbetsbeskrivning och struktur. De menar att den gemensamma 

planeringen är bristfällig och för att öka kvalitén i samverkan vill de ha tid för att 

samplanera. Alla F-3 lärare säger att de vill utöka samverkan med mer personaltäthet i 

klassrummet.  

 

F-3 lärare 2 säger: 

 

Ah, men då hade jag haft nån inne hos mig väldigt ofta. Jag hade tyckt att det var helt 

underbart om någon hade varit behjälplig, om man hade varit två stycken.  

 

F-3 lärare 2 beskriver hur hen vill ha en utökad samverkan. 

 

Två F-3 lärare uttrycker att de vill att fritidslärarna skall följa deras planering när de 

samverkar i klassrummet. Fritidslärare 1 uttrycker i sin tur att hen vill planera och bedriva 

sin egen undervisning riktad mot en klass. Hen vill resterande tid planera 

fritidsverksamheten under tiden den obligatoriska skolan pågår, samt undervisa i 

fritidsverksamheten under eftermiddagstid. Hen säger: 

 

Då skulle vi ju bara ha våra ämnen och inte va i klass. Våran dag börjar […] klockan 

två när fritids börjar, […] det vi är anställda för. Sen om man har idrott […] musik 

eller bild […]. Man har sitt ämne på dagen och man inte undervisar så har man 

planering och sen börjar fritids, det hade ju varit det bästa.  

 

Fritidslärare 1 beskriver hur hen vill att sin samverkan ska se ut.  
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Förutom mer tid för gemensam planering samt tydlig arbetsbeskrivning och struktur, 

svarar respondenterna olika om hur de vill att samverkan ska se ut. Fritidslärare 3 

beskriver att hen vill arbeta mer med värdegrunden. Fritidslärare 5 uttrycker att hen vill 

ha mindre elevgrupper i samverkan under den obligatoriska skolan samt fler fritidshem 

med färre elever. Fritidslärare 1 uttrycker att hen vill att alla yrkeskategorier skall ha 

respekt för varandras profession. Hen vill att fritidslärarprofessionen ska vara tydlig och 

uppmärksammad av skolväsendet. F-3 lärare 6 reflekterar över att samverkan ska ske över 

hela dagen där båda yrkeskategorierna samverkar i varandras verksamheter. Hen menar att 

den typen av samverkan skulle gynna eleverna, även om hen själv inte vill arbeta i 

fritidsverksamheten. Ett tematiskt arbetssätt hade hen velat ha för att få en enhetlig och 

genomgripande samverkan. F-3 lärare 6 reflekterar även över att den ovanstående 

reflektionen om samverkan har nackdelar: 

 

Om vi jobbar med luften i skolan så jobbar man […] med luften på fritids också. Dom 

barnen som inte går på fritids dom missar ju den biten om man tänker att det liksom 

är skolans lärandemål och det blir ju inte riktigt bra det heller. För dom får ju inte det 

hemma. Det beror på hur man ser fritids, kommer det med skolan eller kommer det 

med hemmet […]. 

 

Hen uttrycker i samband med föregående reflektion att hen tror att elever som vistats 

mycket på fritids skulle må bra av ett miljöombyte samt att få ta del av något annat än det 

man arbetat med under skoldagen.     

 

6.5 Resultatsammanfattning 

 

Resultatet visar att fritidslärarna och F-3 lärarna inte samverkar till lika stor del i varandras 

verksamheter. Fritidslärarna arbetar mer i den obligatoriska skolan, medan större delen av 

F-3 lärarna endast går in vid ett fåtal tillfällen i fritidsverksamheten. Det kan vara om 

fritidslärarna exempelvis har möte eller fortbildning. Även om fritidslärarna arbetar mer 

tid i skolan är det två av tre fritidslärare som har enskild undervisning som samverkan. Det 

kan te sig i form av rastaktivitet och naturkunskap.  

 

Resultatet visar att samverkan ger både positiva och negativa effekter, men med en 

övervägande del av positiva effekter. De negativa effekterna sker bland annat när 
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oplanerad förändring och bortfall sker. De uttrycker även att deras professionsroll kan vara 

till nackdel när de samverkar utanför sin verksamhet. Många av respondenterna saknar 

planeringstid för samverkan, alltså tid för gemensam planering för fritidslärare och F-3 

lärare. Positiva effekter som framkom av resultatet var att fritidslärarna får en helhetssyn 

på elevernas hela dag. De kan på så sätt ge det stöd eleverna behöver. De ser eleverna i 

olika miljöer och genom det kan de bidra med förslag på gemensamma lösningar. 

Samverkan bidrar med bättre och strukturerad konflikthantering, Fritidslärarna får en 

relation till alla elever, oavsett årskurs.  

 

Resultatet visar att F-3 lärarna och fritidslärarna har delade meningar om hur de vill att 

deras samverkan ska se ut. F-3 lärarna beskriver att de vill ha mer samverkan tillsammans 

med fritidlärare i klassrummet, utefter deras planering. Båda yrkeskategorierna vill ha 

gemensam planering för att säkerställa kvalitén samt strukturen i samverkan. Fritidslärarna 

vill dock till störst del undervisa ämnesorienterat, enskilt efter egen planering och lägga 

störst fokus på fritidsverksamheten. De vill också utöka sin planering för 

fritidsverksamheten.     
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras resultatet mot bakgrund av tidigare forskning samt syftet och 

frågeställningarna. Avsnittet innehåller fyra underrubriker, Struktur och uppdrag, Effekter, 

Fritidshemmets kompositoriska uppdrag samt Slutsats. 

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fritidslärare och F-3 lärare som deltagit i studien 

belyser en del gemensamma synpunkter. Respekten för varandras profession, ett bra 

samarbete, samplanering och struktur är saker de vill utveckla mer. Åsikterna kring hur de 

vill att samverkan ska se ut går dock isär mellan de båda professionerna. F-3 lärarna vill 

ha mer samverkan på deras villkor och inom deras egna verksamheter. Fritidslärarna vill 

fokusera mer på sin egen undervisning samt professionens uppdrag. Ser vi till vad Fröman 

(2015) skriver finns det en otydlighet kring samverkan från ledningen inom skolan, vilket 

gör att fritidslärarna upplever sitt uppdrag diffust. Vi anser att även om kapitel fyra har 

tillkommit i läroplanen finns ingen utarbetad arbetsbeskrivning kring samverkan.  

 

Vidare skriver Fröman (2015) att det finns en oklarhet från ledningar angående 

fritidshemsverksamheten. Det genererar en otydlighet hos personalgruppen, vilket bidrar 

till att fritidslärarna omedvetet får en delad bild av sitt uppdrag. Vi har under studien 

upptäckt att fritidslärarna är anpassningsbara i större utsträckning än F-3 lärarna. De ser 

och reflekterar över sin egen roll inom båda verksamheterna, medan F-3 lärarna enbart 

utgår från den obligatoriska skolan. Vi tror att det kan bero på läraryrkets historiska 

position i samhället samt samhällets oförändliga uppfattning om läraryrket. Det gör, enligt 

oss, att arbetsuppgifterna mer eller mindre alltid varit tydliga och utarbetade för lärare i 

den obligatoriska skolan.   

 

 

7.2 Struktur och uppdrag 

 

Enligt Hansen (1999) är grundtanken med samverkan att eleverna skall få en samlad 

skoldag samt att den obligatoriska skolan och fritidsverksamheten skall komplettera 

varandra. Tidigare forskning av Hansen, visar att F-3 lärarna inte deltar i 
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fritidsverksamheten och de anser att den obligatoriska skolan skall prioriteras (Hansen, 

1999). Vårt resultat styrker att det inte har förändrats nämnvärt över tid. Vi ser att F- 3 

lärarna i första hand prioriterar sin egen verksamhet. Studien visar att professionerna 

uppfattar samverkan på olika sätt samt vad den innebär. Ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv påverkas förståelsen av situationen eller det sammanhang människan befinner 

sig i. Människan tolkar situationen på olika sätt beroende på kontexten (Haglund, 2017; 

Klerfelt och Haglund, 2011).  

 

Vi anser att då fritidshemmet under 1990-talet blev en del av skolväsendet, genom att 

separeras från socialstyrelsen, blev fritidshemmet taget ur sin kontext. Vi tror detta kan ha 

haft betydelse för hur professionerna tolkar samverkan. Hansen (1999) menar att deras 

olika syn skapar kulturkrockar och konflikter, då det finns brist på stöd och ledning för 

fritidshemmets verksamhet.  

 

Majoriteten av respondenterna beskriver att denna problematik finns inom professionen 

och det gör att det finns en otydlighet i yrkesbeskrivningen samt dess uppdrag. Fröman 

beskriver att otydligheten från ledningen leder till statusskillnader mellan de olika 

professionerna (Fröman, 2015). Vi tror att det är den otydligheten som vårt resultat visar, 

där F-3 lärarna i första hand ser till sin verksamhet. Fritidslärarna påtalar att det inte finns 

någon struktur kring deras profession inom den obligatoriska skolan, så som planeringstid, 

antal timmar i elevgrupp samt uppdrag. Respondenterna menar att samverkan ser olika ut 

beroende på vem man samverkar med. Ansvaret för att få en fungerande samverkan ligger 

på berörda yrkeskategorier.  

 

Precis som Grettve (2015) beskriver påvisade Skolverket redan 2014 att samverkan 

saknade struktur. Personalen fick ansvara fritt för samverkans struktur och former, detta 

ledde till att skolan nationellt blev mindre likvärdig (Grettve, 2015). Enligt vår studie har 

inte detta sätt att strukturera upp samverkan förändrats nämnvärt. Bristen på struktur, stöd 

och kompetensen hos ledningen gör att yrkeskategoriernas tolkning av 

samverkansbegreppet skiljer sig åt. När olika tolkningar finns blir det svårt att samverka 

gemensamt (Hippinen, 2011). Återigen visar det i enlighet med ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv att man skapar sin verklighet efter egen tolkning och kontext. 
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7.3 Effekter           

 

Som vi tidigare nämnde anser vi att fritidshemsverksamheten togs ur sin kontext under 

sammanslagningen med den obligatoriska skolan. Fröman (2015) menar att otydligheten 

kring fritidslärares uppdrag har lett till negativa effekter för professionen. Vi ser dock att 

respondenterna också ser positiva effekter av att fritidshemmet ingår i den obligatoriska 

skolan, då personalen har möjlighet att se elevernas hela dag.  

 

År 1996 ville regeringen skapa likvärdighet mellan fritidshemmen genom att de flyttades 

över till utbildningsdepartementet. Enligt vårt resultat och tidigare undersökningar från 

Skolverket, ser vi att det inte har uppnåtts (Grettve, 2015). Men däremot framkommer det 

en positiv effekt, på så vis att eleverna får en chans till ökad trygghet genom att möta 

fritidslärare kontinuerligt under hela dagen. En del av våra respondenter påtalar att 

konflikthanteringen blir kontinuerlig och strukturerad genom deras samverkan under 

rastaktiviteterna. 

 

7.4 Fritidshemmets kompositoriska uppdrag 

 

Det kompositoriska uppdraget skall enligt Riksdagen leda till likvärdighet mellan Sveriges 

skolor samt de olika verksamheterna. Genom att integrera olika ämnen i undervisningen 

samt undervisa i mindre grupper kan skolan motverka skillnader i förutsättningarna för 

eleverna. Det ger också en möjlighet för elever att tillgodogöra sig utbildningen bättre 

(Riksdagen, 2018).  

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att det är den typen av undervisning de vill 

bedriva. Fritidslärarna menar att de kan komplettera den obligatoriska skolan genom att 

arbeta ämnesintegrerat med de ämnen de har behörighet i, så som exempelvis fritids- och 

utomhuspedagogik, idrott och hälsa, musik och bild. Skolverket menar att denna typ av 

undervisning får intentionerna av kapitel fyra i läroplanen att komma till uttryck inom den 

obligatoriska skolan (Skolverket, 2016). En av de positiva effekterna som respondenterna 

nämner är att samverkan främjar elevernas trygghet och relationer. Detta är något som går 

hand i hand med det som Skolverket förespråkar. Skolverket (2019) menar att 

trygghetsskapande, relationsbyggande och varierad undervisning ger möjligheter till 

studiero. Hippinen (2011) beskriver de positiva effekter som fritidshemmet kan ge eleverna 
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genom praktisk undervisning. De kan öka elevernas utveckling, sociala förmågor och 

tillgodose det informella lärandet.  

 

En av våra respondenter reflekterar om att en önskvärd samverkan hade varit att man 

samverkar med varandra hela dagen och arbetar temainriktat. Hen önskar mer gemensam 

planeringstid för att upprätthålla varandras professioner under dagen. Hen anser att varje 

profession ska undervisa i det som de har intresse för och behörighet i.   

 

7.5 Slutsats 

 

I studien har vi funnit svar på våra frågeställningar. Vi har fått en fördjupad insyn i hur 

fritidslärare och F-3 lärares samverkan ser ut, vad som påverkar kvalitén, vilka effekter 

den har samt hur de vill att den ska se ut. Genom studiens resultat kan vi även dra slutsatsen 

att utvecklingen av samverkan inte förändrats över tid. 

 

Respondenternas svar visar att samverkan har strukturella brister både från ledningen och 

på individnivå i arbetslagen. Tidsbristen gör att förutsättningar för gemensam planering 

uteblir för de båda lärarkategorierna. Resultatet visar även splittringar i uppdraget, vilket 

gör det svårt att veta hur samverkan ska utformas. De olika tolkningarna av 

samverkansbegreppet, försvårar samverkan mellan yrkeskategorierna. Därav anser vi att 

ett kollegialt forum behövs för att diskutera samverkan och dess innebörd samt ett bättre 

stöd från ledningen. För att kunna främja elevers utveckling anser vi att de här problemen 

mellan yrkeskategorierna behöver lösas. Genom att inte koncentrerar sig på vad som är 

bäst för sin egen profession får båda parter nytta av samverkan, inte minst för elevernas 

skull.   

 

7.6 Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras metoden som använts i studien, dess för- och nackdelar samt 

tillförlitlighet.  

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod där vi genom semistrukturerad intervju 

fick fram vårt resultat. Vi anser att metoden lämpade sig väl till frågeställningarna samt 
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syftet i studien. Under intervjuerna gavs respondenterna utrymme att prata fritt kring 

ämnet. Vi utgick från intervjuguiden, se Bilaga 1, och ställde följdfrågor för att 

respondenterna skulle utveckla eller förklara det de tidigare sagt. Följdfrågorna gjorde att 

vi fick de svar vi behövde för studiens syfte, detta för att öka trovärdigheten i vår studie. 

Om vi istället hade valt att använda oss av en kvantitativ metod hade respondenternas svar 

inte blivit lika djupgående och vi hade inte kunnat tillägga passande följdfrågor. Studien 

fick fram ett tillförlitligt resultat men för att kunna ge en mer generell bild av 

samverkansbegreppet hade vi behövt en större population. Om vi istället hade använt oss 

av observationer som metod skulle slutsatsen kunna bli vinklad efter vårt synsätt. På så sätt 

att det hade kunnat leda till en slutsats som grundas på vår förkunskap kring samverkan i 

stället för lärarnas uppfattning.  

 

Efter sammanställningarna av transkriberingarna av intervjuerna fick vi ändra våra 

frågeställningar för att nå syftet med studien. Vi märkte även under intervjun med den 

första F-3 läraren att intervjufrågorna var mer anpassade efter fritidslärarnas verksamhet. 

Det gjorde att vi efter intervjun med den förste F-3 lärare omformulerade följdfrågorna till 

resterande intervjuer med F-3 lärarna. Vi fick på så vis likvärdiga svar från båda 

yrkeskategorierna. 

 

7.6.1 Tillförlitlighet 

 

För att bedöma tillförlitligheten av studien har vi utgått från de fyra delkriterier som finns 

angivna i Bryman (2011), Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Möjlighet att 

styrka och konfirmera. 

 

 Innan varje inspelning av intervjuerna påbörjades gavs respondenterna information 

angående deras rättighet och individskyddskravet, se avsnitt 4.5 Forskningsetik. För att få 

en Trovärdighet i studien har respondenterna blivit informerade om var studien publiceras 

och om de önskar ta del av transkriberingen eller de delar som berörs av dem i studien 

innan publicering.  

 

Genom att vi noga beskrivit genomförandet av studien, med en tydlighet riktad mot 

frågeställningarna, kan andra ha möjlighet att få fram ett liknande resultat och en viss grad 
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av Överförbarhet kan således uppnås. Resultatet skulle kunna bli likvärdigt men svaren 

kan skilja sig åt, då människors förkunskaper och situationer ser olika ut. Det finns ingen 

absolut sanning utan studiens resultat speglar respondenternas tillfälliga sanningar.  

 

Pålitligheten i studien bedömer vi som god eftersom vi har beskrivit alla delar av 

genomförandet utförligt. Frågeställningarna, syftet, metoden, analys av data, intervjuguide 

och val av respondenter har bearbetats genom handledning av en lektor på Jönköpings 

University samt opponering av andra studenter.  

 

I vår studie är frågeställningarna och intervjuguiden objektivt utformade, även detta under 

överinseende av samma lektor. Vi har agerat i god tro för att säkerställa objektiviteten i 

studien.  Genom att vi undvikit att egna tankar och värderingar kunnat påverka arbetet 

anser vi att Möjligheten att kunna styrka och konfirmera studiens resultat är rätt god. 

 

7.7 Fortsatt forskning 

 

Som vi tidigare nämnt har inte fritidslärares och F-3 lärares samverkan förändrats och 

utvecklats i den takt man önskat. Resultatet i vår studie kan ge insikt inom skolan, 

förståelse för och kunskap om samverkan mellan olika verksamheter. Genom att 

synliggöra vår studie för fritidslärare samt F-3 lärare kan det ge en ändrad förförståelse av 

samverkan. Det har visat sig både i vår studie och i tidigare forskning, att brist på ledarskap 

och struktur kvarstår.  

 

Vi anser att det är av värde att fortsätta forska kring ämnet för att utveckla förståelsen av 

begreppet samt för att bygga broar mellan olika professioner. Något som skulle vara 

önskvärt är om ett forskningsprojekt kan bedrivas över en längre tid och kanske 

kompletteras med en kvantitativ studie. Ett sådant projekt hade kunnat hjälpa utvecklingen 

framåt och vara ett pilotprojekt, för att se effekter av samverkan och om lärares uppfattning 

och inställning förändrats över tid.   
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide   

Information om:   

• Respondentens anonymitet.  

• Sammanställning av intervjuerna till respondenten om så önskas.  

• Ljudinspelning vid intervjun. 

• Informera om att respondenten kan avsluta när den vill.  

  

1. Vad har du för kön?  

2. Hur gammal är du?  

3. Hur länge har du varit verksam i din profession?  

4. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  

5. Hur ser din samverkan ut i din tjänst i dagsläget?  

• Antal lärare vid samverkan?  

• Har du någon annan samverkan än ämnesområdet som du är behörig i?  

6. Upplever du att det ställs krav på din samverkan från andra yrkeskategorier 

på skolan?  

7. Vilken kvalité upplever du att samverkan har på din arbetsplats?   

• I din egen samverkan  

• I olika samverkansroller 

• I den samverkan som har bra kvalité, finns det några positiva effekter av 

den?  

• I den samverkan som har dålig kvalité, finns det några positiva/negativa 

effekter av den?   

8. Hur vill du att samverkan skulle se ut i denna organisation?  

9. Om du får tänka helt fritt och förändra organisationen som du vill, hur skulle 

din samverkan se ut då?  

10. Är det något mer du skulle vilja tillägga om din samverkan?  

 


