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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka lärare i fritidshem och lärare i den obligatoriska skolans 

uppfattningar om samverkan, varandras yrkeskompetenser och uppdrag.  För att kunna 

besvara föreliggande studies syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod tillämpats 

genom semistrukturerade intervjuer. Underlaget till empirin består av sex personer som alla 

är utbildade grundlärare, lärare i fritidshem eller fritidspedagoger. Studiens resultat visar att 

fritidspedagogerna och lärarna i fritidshem har större uppfattning och kunskaper om lärarna 

i den obligatoriska skolans uppdrag och kompetenser än vad lärare i den obligatoriska 

skolan har om lärare i fritidshems uppdrag och kompetenser.  Fritidspedagogernas och 

lärarna i fritidshems uppfattning är att deras kompetenser inte tas tillvara på utan att lärarna 

i den obligatoriska skolans uppdrag tar större plats. Lärarna i den obligatoriska skolans 

uppfattningar och kunskaper om fritidspedagogernas uppdrag är bristande. Lärarna i den 

obligatoriska skolan känner att tiden inte räcker till för att kunna genomföra en bra 

samverkan och ett bra samarbete på bästa sätt. Majoriteten av de intervjuade personerna 

vill arbeta för att få mer tid till att utveckla verksamheterna och arbeta ihop sig för att få en 

fungerande samverkan. 
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och styrdokument. 
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Inledning 
 

Vi vill med denna studie bidra till en större inblick i hur samverkan fungerar i praktiken och om 

det som står beskrivet i läroplanen stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Skolverket (2016) 

skriver:  ”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 

varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv” 

(s.14). Vi har valt att i den här studien förhålla oss till grundskola och fritidshem. Samverkan är en 

del i vardagen enligt Pihlgren (2015) för de båda yrkesrollerna men också för eleverna, dock har 

skolan och fritidshemmet genom åren haft en komplicerad relation till varandra och elevernas 

lärande har inte hamnat i fokus. Samverkan är ett område som är nödvändigt att arbetas med mellan 

lärarna i fritidshem och lärarna i den obligatoriska skolan för att eleverna ska kunna utveckla sina 

kunskaper. Genom en fungerande samverkan stärks kunskapsprocesser och eleverna kan skapa, 

leka, utforska och prova nya områden eftersom det i en samverkan finns olika kompetenser att 

använda. I ett samarbete med bra samverkan förlängs lärandetiden för eleverna, från skoldagen till 

hela dagen. Detta eftersom de olika professionernas kompetenser blandas och sedan riktas mot 

eleverna som individer. Detta kan de sedan arbeta med under elevernas utveckling, egenart och 

lärande. Skolan är en plats för alla olika individer som med hjälp utav lärarnas olika kompetenser 

kan erbjudas en större trygghet, bättre stabilitet, en varierande vardag och mer utrymme för lärande. 

I läroplanen, Skolverket (2016), skrivs det att hänsyn ska tas till alla eleverna och till deras behov 

och förutsättningar. Lärarna i de olika verksamheterna ska kunna hjälpa eleverna att berika dem 

med en trygghet till att kunna utvecklas personligt och utveckla sitt lärande kunskapsmässigt. Då 

vi nu håller på att utbilda oss till grundlärare med inriktning mot fritidshem finner vi det relevant 

hur samverkan ser ut och hur samverkan uppfattas mellan verksamheterna. Vårt intresse för detta 

område har växt fram under våra olika perioder av verksamhetsförlagd utbildning, som vi haft på 

olika skolor. Vi har sett och uppmärksammat att det förekommer olika synsätt om samverkan samt 

olika arbetssätt mellan personalen på skolorna. Intresset har på grund av detta väckts och vi har då 

satt oss in i vad gällande styrdokument säger om samverkansuppdraget. I de allmänna råden står 

det beskrivet att det på många håll har skett en stor integrering mellan fritidshem och skola. Denna 

integrering har skett genom att lärarna i de två olika verksamheterna har börjat arbeta tillsammans 

och skapat bättre förutsättningar för elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2014). 
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Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs och förklaras vad styrdokumenten säger angående samverkan och vilka 

riktlinjer som finns skrivna för detta. Det kommer även att beskrivas olika begrepp som 

återkommer i examensarbetet för att det inte ska bli något missförstånd kring vad som menas med 

begreppen i detta arbete. Bakgrunden kommer också ta upp vad forskning säger om samverkan 

och samarbete och dess innebörd. Slutligen beskrivs samverkan i arbetslag och skolan. 

Begreppsförklaring 

 

Nedan kommer förklaringar till ett antal begrepp som förekommer frekvent i arbetet. 

 

Samverkan - Avser två olika parter som tillsammans ska, i bestämda avseenden, verka samman för 

att uppnå ett gemensamt och bestämt syfte (Söderlund, 2000). 

Lärare i fritidshem och fritidspedagog – Är två begrepp som betecknar den yrkeskategori som har en 

högskoleutbildning för att arbeta i fritidshem (Pihlgren, 2011).  

Fritidspedagog- är den äldre benämningen och används för de som gått den äldre 

högskoleutbildningen som pågick till och med 2011. Lärare i fritidshem är benämningen för den 

nya utbildningen som lanserades när utredningen för nya lärarutbildningar genomfördes 2011 

(Pihlgren, 2011). 

Fritidshem - Är benämningen på den organisation/verksamhet som bedrivs före och efter skoldagen 

för barn i åldrarna 6–12 år (Pihlgren, 2011). 

Obligatoriska skolan - Skolan är idag obligatorisk och är det i årskurserna F till och med årskurs 9. 

Detta utgör den obligatoriska skolan (Skollagen 2010:800, SkolL 7:2). 

Styrdokument - Styrdokument är de lagar, förordningar och planer som de olika verksamheterna i 

skolan ska följa. Det är skollagen, läroplaner, lokala och kommunala planer samt de allmänna råden 

(Pihlgren, 2011). 

 

Samverkan genom åren utifrån de olika läroplanerna. 

 

LGR69 

I 1969-års läroplan finns ett helt kapitel angående samverkan och dess former. Det menas att 

samverkansformerna skiftar, från informell karaktär till en samverkan i en mer bunden och 

organiserad form, för alla de lärare och annan personal som har skolan som sin arbetsplats 

Skolöverstyrelsen (1969).  
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I LGR69 skrivs det att all verksamhet som pågår i skolan försiggår i sociala miljöer och en 

samhörighetskänsla bör kunna växa fram. Denna samhörighetskänsla är en stor del och har en stor 

roll för allas utveckling av vanor och sociala attityder. Som på många andra arbetsplatser är även 

skolans resultat beroende av samverkan. Även om dess former varierar är attityden till samverkan 

en miljöpräglad faktor. Umgängesform och arbetsmetod är något som samverkan måste utvecklas 

till eftersom det är den som präglar både skolan i sig och relationerna inom den. Gott samarbete 

och goda gemenskaper är förutsättningar för en fungerande skola som ska kunna utföra sitt arbete 

med framgångar. Samverkan ska bygga på lika villkor vilket menas att den ska byggas på de vuxnas 

erfarenheter och insikter samtidigt som den ska bygga på den nya generationens kanske inte lika 

långa erfarenheter.  

 

LGR80 

År 1980 kom det ut en ny läroplan, LGR80, och även i den finns det ett kapitel om samverkan. I 

LGR 80 förklaras det hur samverkan ska arbetas med under olika kapitel och rubriker 

(Skolöverstyrelsen, 1980). Det handlar också om hur innehållet i skolans verksamhet ska se ut. 

Skolan är ett naturligt centrum för att kunna ha en bred samverkan mellan skolans personal, 

föräldrar och elever. Samverkan ska inte bara vara synlig inom skolans väggar utan skolan ska även 

samverka med sociala myndigheter, yrkeslivet, organisationer och med olika föreningar. Alla på 

skolan, skolledning, lärare, elevvårdspersonal och all annan personal ska samverka med varandra 

och med elever och dess föräldrar för att få en så god arbetsmiljö som möjligt. Det betonas att de 

som arbetar inom grundskolan bör ta del av varandras skolformer och arbete. Samverkan med 

föräldrar på förskolan ska vara högt prioriterat då barnet ska känna sig tryggt, ha en kontinuerlig 

verksamhet och en bra barngrupp (Skolöverstyrelsen, 1980).  

 

LPO94 

I Lpo94 finns det riktlinjer för samverkan och hur den ska arbetas med. De är indelat i olika delar; 

skola och hem, övergång och samverkan och skolan och omvärlden (Skolverket, 1994). Lärarna i 

skolan ska samverka med vårdnadshavarna och kontinuerligt ge dem information om hur elevens 

skolsituation är. Exempelvis ska informationen handla om elevens trivsel, elevens kunskapsnivå 

och utveckling. En riktlinje som läraren också ska arbeta utifrån är att hen ska hålla sig informerad 

om elevernas privata situationer och utefter dem ha respekt och visa hänsyn för deras personliga 

integritet. Skolan ska sträva efter att ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare och de 

gymnasiala utbildningar som eleverna ska fortsätta till.  
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Detta för att stödja elevernas lärande i ett långsiktigt perspektiv. Lärarens riktlinjer gällande 

samverkan med omvärlden handlar om att de ska kunna erbjuda underlag för elevernas fortsatta 

val i livet samt att de ska medverka och hjälpa eleverna i deras kontaktskapande med föreningar 

och fortsatta studier.  

 

LGR11 

Det står beskrivet i LGR11 (Skolverket, 2016) att alla som arbetar på skolan ska samverka för att 

göra skolan till en god miljö för lärande och utveckling. Skolverket (2016) beskriver lärarnas 

riktlinjer som de ska arbeta efter. Riktlinjerna säger att de ska i samverkan med lärare i alla 

skolformer och fritidshemmet utbyta kunskaper och information med varandra om innehållet i 

utbildningen. Utbytet med kunskaper och information ska ske för att skapa sammanhang, 

kontinuitet och progression i elevernas lärande och utveckling. I samarbete ska lärarna tillsammans 

uppmärksamma elever som behöver särskild anpassning eller särskilt stöd samt att de tillsammans 

ska utveckla samarbetet som finns mellan fritidshem, skola och förskoleklass. Utöver att de ska 

utbyta kunskap ska de ta tillvara på möjligheter som erbjuds för ett kontinuerligt samarbete av 

undervisningen i skolan och fritidshemmet. Alla elever gör övergångar under sin skolgång och där 

poängterar Skolverket (2016) att de olika arbetslagen från klasslärarna och från lärarna i 

fritidshemmet ska förbereda på eleverna och deras vårdnadshavare på dessa övergångar. Att ha 

olika samarbetsformer mellan fritidshem, skola och förskola bidrar till utveckling för varje elev och 

dens lärande. 

De allmänna råden – Fritidshemmet 
 

Allmänna råd för fritidshemmet och de har som syfte att vägleda och ge stöd för att få en ökad 

måluppfyllelse för eleverna i fritidshemmet (Skolverket, 2014). De riktar sig främst till rektorer, 

huvudmän och andra personer som har något ledningsansvar och till lärarna i fritidshemmet. I 

fritidshemmets uppdrag står det om samverkan och hur den ska arbetas med samt vad den kan 

resultera i. Uppdragets stora del handlar om elevernas utveckling och lärande och att elevernas 

bästa alltid ska vara i fokus. För att alltid kunna sätta elevernas bästa i fokus behöver förskollärarna, 

lärarna i fritidshemmet, skolan och hemmet ha en fungerande samverkan. I en samverkan mellan 

de olika kategorierna kan personalen skapa sin egen helhetsbild av eleven som individ och utifrån 

den hjälpa eleven och dess utveckling och lärande. Samverkan och integration mellan skolan och 

fritidshemmet är viktigt eftersom utbildningen och lärandet som sker i fritidshemmet ska 

komplettera skolan, både innehållsmässigt och tidsmässigt.  
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För att få en samverkan att fungera är det upp till rektorn att se till och organisera planeringstid för 

lärare i fritidshem och för lärare i den obligatoriska skolan att sätta sig ner och diskutera. Under ett 

sådant planeringstillfälle har all berörd personal en chans till utbyte av erfarenheter men också till 

information om vad som arbetas med i skolan och hur fritidshemsverksamheten kan bygga vidare 

på det. Medan lärarna i fritidshemmet får en inblick i vad som sker i skolan får lärarna i den 

obligatoriska skolan en inblick i hur eleverna fungerar i fritidshemmets miljö och hur deras arbete 

ser ut. I de allmänna råden finns det punkter som lärare i fritidshem, rektor och huvudmän bör 

göra i sin yrkesroll. Huvudmännen bör ha en mall för resursfördelning som tar ställning till 

personalens kompetenser. Huvudmannen bör föra samtal och dialoger med rektorerna om 

personaltäthet och gruppsammansättning och storlek på dessa och förhålla dem till fritidshemmets 

uppdrag. Rektorn är den person som bör organisera verksamheten så att lärarna i fritidshemmet, 

förskollärarna och skolan ska ha möjligheter att kunna utbyta erfarenhetskunskaper med varandra. 

Rektorn bör också utifrån resurser från huvudmannen fördela lärarna i fritidshemmets 

kompetenser och bör se till att vårdnadshavare får inflytande i verksamheten. Personalen i 

fritidshemmen bör däremot arbeta med att välja arbetssätt, arbetsformer och aktiviteter utifrån att 

eleverna ska få möjligheter att utvecklas mot övergripande målen som står i LGR11 andra kapitel.  

Tidigare Forskning 

 

Fritidspedagogerna har enligt Hansen (1999) en inrotad bild av vad läraryrket innebär på ett 

liknande sätt som det anses att lärarna har gentemot fritidspedagogerna. Fritidspedagogerna är inte 

utbildade lärare och till följd av detta blir det en vanemässig bild av lärarens arbete och vad 

läraryrket egentligen innebär. Däremot menar Haglund (2004) att fritidspedagogerna framstår som 

resurs för lärarna när fritidspedagogerna befinner sig i klassrummet tillsammans med lärarna. Som 

lärare i den obligatoriska skolan har de planerat sin arbetsdag på egen hand och det är det som 

gäller under dagen. Fritidspedagogen genomför ingen planering för undervisningen i klassrummet 

utan stödjer klasslärarens planering. Vidare poängterar Haglund (2004) om fritidspedagogens 

position i klassrummet tillsammans med läraren i den obligatoriska skolan. Fritidspedagogen får 

agera assistent till läraren i den obligatoriska skolan vilket inte uppskattas utan snarare är det en 

ståndpunkt i samverkan med skolan som blir svår att hitta annat alternativ till. Orsakerna till detta 

menar (Haglund, 2004) är att fritidspedagogerna har ont om tid att planera sin verksamhet och att 

det är brist på lokaler vilket medför att fritidspedagogerna får en annan ståndpunkt. De upplever 

att denna typ av position blir för inkonsekvent då de vill utföra sitt arbete utifrån sin kompetens. 

Däremot menar Andersson (2013) att läraren i fritidshem skulle ses som en assistent till läraren ger 

en oseriös bild av dennes uppdrag och orsakar förvirring.  
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Fritidspedagogerna berättar om sina upplevelser kring sitt arbete och de nämner att det finns tre 

områden som de känner sig hemmahörande i som fritidspedagog. Haglund (2004) menar på att 

områdena de arbetar mycket med är att träna på sociala samspelet, praktiska aktiviteter och 

tryggheten hos eleverna. I arbetet utförs bland annat lekar, danser, samtal och diskussioner. 

Däremot menar Elvstrand & Lago (2018) att det centrala med samverkan är övergångarna som 

sker mellan verksamheterna grundskola och fritidshem. Med övergångarna menas när eleverna 

förflyttar sig mellan exempelvis grundskola och fritidshem, vilket i sin tur kan leda till förändringar 

i verksamhetsformer som pedagogik, sociala relationer, organisation och identitet. Skillnaderna 

mellan verksamheterna grundskola och fritidshem, bidrar till denna övergång, vilket innebär att det 

uppstår skillnader i de olika verksamheterna. Att samverka kring elevernas övergång går ut på att 

som lärare vägleda och överföra kunskap till eleverna för att de ska bli medvetna om skillnaderna 

mellan verksamheterna grundskola och fritidshem. Vägledningen ska ske utifrån tydlighet och ett 

medvetet sätt kring elevernas erfarenhet och förväntningar av verksamheternas olikheter. Eleverna 

ska kunna erbjudas en struktur över hela dagen samt en dialog om skillnader och likheter kring de 

olika verksamheterna. 

Samverkan 

 

Fritidspedagoger är experter på flertalet av de förmågor som beskrivs i läroplanen (Helte, 2013). 

Vidare betonar Helte (2013) att som fritidspedagog arbetas det med socialt samspel och 

gruppdynamik. För att få en samsyn måste man se fritidshemmet som en del av den obligatoriska 

skolan samt att det är olika lärare med olika kompetenser som kan komplettera varandra. Inom 

samverkan finns både vinster och problemområde (Pihlgren, 2015). Hon menar att det bland annat 

kan handla om läraren i fritidshemmets yrkesroll samt olika förklaringar till varför samverkans olika 

utgångar förekommer. Det kan bland annat handla om styrdokument, arbetstider och lokaler samt 

olika exempel på hur samverkan kan användas på bästa sätt. Ett av exemplen som författaren tar 

upp är situationer där läraren i den obligatoriska skolan har halvklass medan läraren i fritidshemmet 

har den andra halvan under samma lektion och hur samverkan då kan se ut. Olika skolor har sina 

egna historier och sina egna traditioner (Lindström och Pennlert, 2015). På varje skola arbetar olika 

individer det vill säga lärare som har olika tankar om lärande. Ett exempel här kan vara att läraren 

i fritidshemmet blir stående i klassrummet som resurs till klassläraren och gör som den blir tillsagd. 

Det svåra med en bra samverkan är ofta att arbetslag med lärare från hela skolan ska kommunicera 

och sträva efter samma mål. (Pihlgren, 2015). Grundläggande för att samverkan i ett arbetslag ska 

fungera handlar om strävan mot samma mål, aktivt lyssnande, nyfikenhet på vad man kan utveckla 

från varandras kompetenser och erfarenheter. 
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Samarbete och samverkan i arbetslag 
 

Calander (1999) vill skilja på samverkan och samarbete och ger dem olika innebörd. Samverkan 

innebär att arbetslagen gemensamt arbetar utifrån värdegrunden och att det inte är begränsat till 

individuella arbetsuppgifter. Samverkan kräver att personalen har en nära relation till varandra. 

Däremot handlar samarbetet om ett gemensamt löser uppgifter och därmed kan utesluta nära 

relationer eftersom samarbetet inte kräver det. Ett exempel som Calander (1999) nämner är när 

läraren och fritidspedagogen sitter i elevråd, där och då sker ett samarbete. Utöver det arbetas det 

på varsitt håll och slutligen har samverkan en djupare betydelse än samarbete. Vidare menar 

Calander (1999) att betydelsen av samverkan i skolan mellan lärare har länge varit på tal om 

huruvida det bör samverkas och vilka fördelar som finns i det. Genom att samverka i arbetslag kan 

det ske en pedagogisk utveckling i skolan samt en utveckling av lärarnas profession. Arbetslaget 

ska se till att en förändring av undervisningen sker genom att exempelvis tillgodose elevernas 

behov, både kognitivt, emotionellt och socialt (Calander, 1999). Skolinspektionen har i uppdrag att 

granska kvalitén i pedagogiska verksamheter som skola och fritidshem har. I en rapport som 

genomfördes av Skolinspektion (2018) kan vi ta del av hur 24 fritidshem inspekterades. De 

slutsatser som konstaterades i rapporten var att 23 av 24 fritidshem behöver förbättring kring 

kvalitén på verksamheten. Skolinspektionen menar att kvalitén på undervisningen ska höjas genom 

att fritidshemmen vidare behöver utveckla undervisningen genom att arbeta med 

kunskapsområden språk och kommunikation, samhälle och natur. Dessa kunskapsområden står 

angivna i läroplanen i fritidshemmets del (Skolinspektionen, 2018). Vidare menar inspektionen för 

att det ska vara möjligt att utveckla dessa områden i fritidshemmet krävs det en samverkan mellan 

fritidshemmets avdelningar samt skola och fritidshem. Skolinspektionen har funnit problem i att 

den samverkan som finns mellan skola och fritidshem är relativt låg. Skolinspektionens iakttagelser 

gällande samverkan mellan skola och fritidshem har visat att samverkan brister i strukturering 

mellan dessa två verksamheter. Enligt rektorerna på skolorna som inspektionen granskat sker 

samverkan mellan fritidshem och skola endast när fritidspersonalen arbetar i skolan och på så vis 

får inblick i undervisningen. Vidare menar rektorerna att samverkan sker bättre i de lägre 

årskurserna då personalen är inne och arbetar både i undervisningen i skolan och i fritidshemmet. 

När det gäller gemensamma planeringstillfällen är det sällan de genomförs. Vidare belyser 

Skolinspektionen hur ett fritidshem har en god samverkan med skolan och hur de arbetar med att 

få en bra samverkan. Exemplen som Skolinspektionen (2018) tar upp är hur fritidshemmet 

tillsammans med lärarna i arbetslaget verkställer pedagogiska möten gemensamt. Bland annat förs 

det kontinuerligt en dialog och kommunikation tillsammans med lärarna hur fritidshemmets 

undervisning kan komplettera skolan och utveckla eleverna kunskapsmässigt.  
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Samverkan för bästa skolan 
 

Arbetslaget som struktur är uppbyggd på föreställningar om att frambringa trivsel genom lagarbete. 

Barnen blir sedda i en större utsträckning om fler personal är närvarande (Rohlin, 2012). Personalen 

förväntas ta del av arbetsuppgifter och stegrar arbetstillfredsställelsen genom att hjälpa varandra 

när något fallerar. Personalen förväntas att väva in elevernas sociala utveckling tillsammans med 

inlärningen och på så vis nå fram till “helheten”. Eftersom vuxna är en förebild för barnen är 

vuxnas förmåga till samverkan viktig (Rohlin, 2012). Blossing är intervjuad av Skolverket (2019). I 

intervjun med Blossing berättar han följande. För att få en så bra samverkan som möjligt inom 

skolan är det viktigt att göra en analys för att identifiera eventuella problem och brister som kan 

finnas inom organisationen. Analysen kan göras både på enskilda skolor men den kan också göras 

på kommunnivå.  Görs den på kommunnivå behövs dock flera kartläggningar göras för att kunna 

se eventuella brister och problem. Med analysen vill undersökarna kunna se och undersöka hur 

infrastrukturen fungerar samt vilket ansvar olika ledare, lärare, tar i det gemensamma arbetet. När 

analysen är genomförd och resultaten har setts behöver arbetet gå vidare med att hitta 

förbättringsåtgärder för de olika behoven på skolorna. Empirin som undersökarna får fram ska 

ligga till grund för vilka åtgärder som behövs göras. Dessa åtgärder utgår ifrån de utmaningar och 

behov som varje enskild skola har och de tas fram med hjälp av vetenskapliga och systematiska 

tillvägagångssätt. Rohlin (2017) anser att om vi önskar att ha barn som fungerar demokratiskt och 

konstruktivt bör barnen få tillfällen och möjligheter till att utvecklas och växa i en fungerande 

vuxen miljö. Ska barnen kunna tränas, utvecklas och lära sig demokrati och samarbete bör de vuxna 

visa kunskap och lära barnen den. Däremot menar Blossing (2003) att den samarbetande kulturen 

och hävdar att i den samarbetande kulturen på skolan är det lärarna som driver och förbättrar 

undervisningen. Samarbetet är inte utsatt under möten eller vissa tider på dagen utan den 

genomsyrar hela arbetet. Kommunikation sker kontinuerligt emellan lärarna. Vidare berättar 

Blossing (2003) om den vanliga skolkulturen där samarbete inte var en självklarhet och vilken effekt 

det hade på lärarna. Läraren i denna skolkultur kände sig isolerade och hade ingen att gå till när de 

behövde stöd och hjälp, var och en skulle sköta sin ensak. Alla tävlade i kompetenserna om vem 

som var besatt med mest kompetens. Att behöva be om hjälp var som att erkänna att personen 

själv inte är kvalificerad för läraryrket. 
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Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka lärares i fritidshem och lärares i den obligatoriska skolans 

uppfattningar om samverkan, varandras yrkeskompetenser samt det egna och den andres uppdrag.  

 

● Vilka uppfattningar har lärare i den obligatoriska skolan och lärare i fritidshem om 

samverkan i den dagliga verksamheten?  

 

● Vilka skillnader i yrkeskompetenserna uppfattar lärarna i den obligatoriska skolan och 

lärarna i fritidshemmet att det finns? 

 

● Hur uppfattar lärarna i den obligatoriska skolan och lärarna i fritidshemmet varandras 

uppdrag? 
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Metod 

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar och utifrån syftet öka kunskapen samt förståelsen 

om samverkan mellan skola och fritidshem har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. 

Metoden som valdes för att samla in data till studien var utifrån semistrukturerade intervjuer.  

Urvalet av deltagare gjordes efter kriterierna att vara utbildad lärare i den obligatoriska skolan eller 

lärare i fritidshem. Vi har intervjuat tre lärare i fritidshem och tre lärare från den obligatoriska 

skolan. I denna metoddel beskrivs genomförandet av intervjuerna och undersökningen för studien 

mer utförligt.  

Semistrukturerad intervju 

 

För att samla in empiri valdes metoden semistrukturerad intervju. Denna forskningsmetod innebär 

att alla intervjuade parter får samma huvudfrågor. Metoden var ett tillvägagångssätt för att hjälpa 

oss att få en mer nyanserad bild av problemet, för att sedan kunna få ny kunskap (Björndal & Cato, 

2005). Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren skapar en form av intervjuguide, frågor 

inför intervjun, som senare kommer till användning vid intervjuerna. Frågorna ska vara öppna och 

förberedda utifrån det forskaren är intresserad av att undersöka och önskas beröra. Utifrån 

intervjuguiden behövdes frågorna inte ställas i följd utan intervjuaren kunde anpassa frågorna under 

intervjuns gång. Respondenterna svarade fritt på frågorna eftersom frågorna inte är styrande. 

Bryman, 2011; Christoffersen & Johannessen (2015) menar att det är önskvärt om respondenten 

väljer att utveckla sina svar under samtalet då det markerar vad personen finner väsentligt och vad 

denne prioriterar. Kvale (2014) anser att intervjun är en kraftfull metod som hjälper till att fånga 

erfarenheter och om hur det ser ut i vardagsarbetet för respondenten. Intervjun hjälpte också till 

att förmedla olika situationer från respondentens perspektiv. Intervjuarna kan i denna metod ställa 

följdfrågor utifrån vad den respondenten svarat och kunde på ett naturligt sätt föra samtalet vidare. 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att det inte behövs bestämma i förväg för hur många som 

ska intervjuas vilket är en bra strategi att variera intervju och analys (Ahrne & Svensson, 2011). För 

att sedan kunna analysera den insamlade datan använde vi oss av ljudinspelning, intervjumall samt 

antecknade under intervjuernas gång. Det var en bra och passande metod för vår insamling av data 

eftersom metoden var öppen och anpassningsbar. I en semistrukturerad intervju är en intervjuguide 

förberedd men då vi upplevde metoden styrbar kunde vi styra följdfrågorna efter de svar vi fått på 

frågorna i guiden. Metoden var passande då vår studie handlade om uppfattningar om samverkan, 

kompetenser och uppdragen vilket var lättare att samtala öppet om.  
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Uppfattningar och erfarenheter upplever vi var lättare att diskutera samt att vi kände att vi kunde 

få bäst svar till vårt syfte genom intervjuer och därför valde vi att använda oss av denna metod.   

Urval 
 

Datainsamlingen för denna studie har skett på tre olika skolor som representerats av samtliga 

utbildade grundskolelärare. Tre lärare i fritidshem och tre lärare i den obligatoriska skolan och detta 

valde vi utifrån ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär att man som forskare gör ett medvetet 

val av respondenter till sin forskning för att de ska vara så relevanta för forskningen som möjligt 

för studiens syfte. Ett målstyrt urval görs oftast i två steg. I studien var de två olika stegen vilka 

skolor vi valt och sedan vilka berörda lärare. Skolorna valde vi utifrån de verksamhetsförlagda 

utbildningsplatser där vi genomfört våra praktiker och de olika lärarna utgjorde våra handledare 

och kollegor ifrån deras arbetslag. De lärare som har medverkat i vår studie var utvalda baserades 

på att de är utbildade samt att de har erfarenheter och kunskap gällande uppdrag och kompetenser. 

Nedan kommer benämningarna av respondenterna i resultatdelen av detta arbete. Vidare i studien 

kommer lärarna i fritidshem och fritidspedagoger att benämnas lärare i fritidshem.  

 

Fritidspedagog - Fp1. 

Fritidspedagog - Fp2. 

Lärare i fritidshem - Lf3.  

Lärare i den obligatoriska skolan - LoS1.  

Lärare i den obligatoriska skolan – LoS2. 

Lärare i den obligatoriska skolan - LoS3.  

 

Genomförande 
 

Inför genomförandet av intervjuerna och vår studie hade vi ett gemensamt intresse om vad vi ville 

att vår studie skulle handla om. Vi har brottats med syftet och vad vi egentligen ville undersöka 

och hur det skulle formuleras. När vi hade enats om syftet började arbetet med att samla kunskap 

och information om tidigare forskning och vad som står i styrdokumenten om samverkan för att 

skapa oss ett underlag för bakgrunden. Samtidigt som sökandet efter forskning pågick arbetade vi 

vidare med bakgrunden, inledningen och syftet för att hitta den röda tråden genom arbetet. För att 

sedan kunna samla in relevant empiri för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar valde vi 

att använda oss av metoden intervju.  
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Intervjuguiden, bilaga 1, var en pågående process och när intervjuguiden och missivbrevet arbetats 

fram skickade vi ut missivbrevet till de lärare i den obligatoriska skolan och till de lärare i fritidshem 

som vi önskade intervjua. I det missivbrev som vi skickade ut presenterade vi oss själva, vi beskrev 

vårt syfte med studien samt att vi berättade om metoden som vi använde oss av. Se bilaga 2. Detta 

brev skickades ut som en förfrågan om medverkande i vår studie samt att vi ville förbereda dem 

på vad som skulle ske. Därefter inväntade vi svar från de berörda till intervjun och när vi fick in 

dessa svar bokades tid och plats för intervjuerna och genomfördes sedan under en period på två 

veckor. Varje intervju tog cirka 30 min att genomföra vilket vi räknade med och skrev i 

missivbrevet. Innan vi gick ut för att genomföra våra intervjuer var det viktigt att vi hade 

genomarbetade frågor, öppna frågor som skulle leda till att intervjupersonen kunde utveckla sina 

svar. Alla intervjuer genomfördes av oss båda två på de tre olika skolorna. Intervjuerna hölls i olika 

klassrum, konferensrum eller annat ledigt rum beroende på vilken yrkeskategori intervjupersoner 

var. Lärarna i den obligatoriska skolan bjöd in oss till deras klassrum medan lärarna i fritidshemmen 

bjöd in oss till konferensrum eller annat ledigt rum då fritidsverksamheten var i full gång under 

tiden intervjun genomfördes. Innan vi startade intervjun visade vi upp missivbrevet en gång till för 

intervjupersonen samt att vi berättade om att vi skulle spela in intervjun. Efter detta började vi 

intervjua. Samtliga sex intervjuer genomfördes på samma sätt. Vi utgick ifrån intervjuguiden och 

ställde frågorna i samma följd som vi skrivit ner dem. Utefter de svar som intervjupersoner gett oss 

kunde vi ställa följdfrågor på deras tidigare svar. Datan samlades in med hjälp av ljudinspelning på 

mobiltelefoner. Vi hade två telefoner med oss som spelade in för att förebygga eventuella tekniska 

problem. En av oss skrev minnesanteckningar på datorn under intervjuns gång. Dessa 

minnesanteckningar hjälpte oss vid transkriberingen och de kunde senare utgöra citat i 

diskussionsdelen och resultatdelen. Vi valde att göra transkribering på alla intervjuerna direkt efter 

de genomförts. Detta för att vi ville skriva och göra bearbetningen på det som diskuterades när 

samtalet fortfarande var färskt i minnet. När alla transkriberingar var klara satte vi oss ned 

tillsammans och gick igenom dem, jämförde dem och letade efter eventuella mönster, kopplingar 

eller liknande uppfattning deltagarna emellan. Vi såg att lärarna i fritidshemmen hade ganska lika 

uppfattningar när de kom till resultaten mellan de tre samtidigt som vi såg att lärarna i den 

obligatoriska skolans uppfattningar likande varandras. Utifrån bearbetningen och analyseringen av 

alla transkriberingar valde vi att skriva resultaten och diskussionen med hjälp av olika avsnitt ifrån 

vårt syfte. Syftet delades upp i fyra olika avsnitt, två styck för lärarna i fritidshemmets uppfattningar 

och två styck om lärarna i den obligatoriska skolans uppfattningar. Efter dessa avsnitt 

sammanfattades resultaten. Slutdiskussionen sammanfattades sedan utifrån egna reflektioner och 

forskning som vi ansåg var mest relevant och som styrkte de svar vi fått ifrån våra intervjuer.   
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Databearbetning och Analys 
 

Fördelen med kvalitativa intervjuer menar Ahrne & Svensson (2011) är att det inte behöver 

bestämmas i förväg för hur många som ska intervjuas vilket är en bra strategi för att kunna variera 

intervju och analys. För att kunna analysera datan använde vi oss av ljudinspelning, intervjumall 

samt att vi antecknade under intervjuernas gång. Det positiva med ljudinspelningen var att de 

hjälpte oss under intervjun eftersom vi under intervjuernas gång kunde lägga fokuset på 

intervjupersonen men det hjälpte oss även med bearbetningen då vi kunde lyssna flera gånger och 

bearbeta det som sades för att vi sedan skulle kunna genomföra transkriberingarna och koppla dem 

till våra frågeställningar. Ahrne & Svensson (2011) menar att ljudinspelaren kunde påverka 

intervjupersonen på så vis genom att den kunde vara en stressande faktor. En stressfaktor kan vara 

negativt då respondenten kan få svårt att slappna av och det kan bidra till en påverkan på de svar 

som getts. Viktigt att tänka på innan intervjuerna genomfördes var att frågorna var bra 

genomarbetade vänliga frågor. Intervjuaren ska inte ta över samtalet utan låta respondenten berätta 

så mycket som möjligt. Intervjuaren måste tydligt visa intresse och vilja till att ta del av 

respondentens synpunkter och erfarenheter. När vi genomfört intervjuerna var det dags att börja 

med efterarbetet och vi använde oss då utav analysmetoden transkribering för att bearbeta den 

empiri vi fått fram. Enligt Björndal & Cato, (2005) är fördelarna med transkribering är att vissa 

delar och aspekter som uppkommit under samtalet kan framträda tydligare under transkriberingen. 

En bättre överblick kan fås på eventuella mönster som uppkommit eller visats under intervjun. Det 

negativa var att det tog väldigt lång tid att transkribera alla intervjuerna. Vi började med att läsa 

igenom alla intervjuerna och sedan försökte vi hitta vissa mönster i de olika intervjuerna, analysera 

dem. En analys innebär enligt Björndal & Cato (2005) att personen som analyserar väljer att förbise 

något medan personen väljer att fokusera på något annat. Personen väljer ut de delar som är 

relevanta och som svarar på de frågor som behöver besvaras. När en analys görs innebär det att 

den som analyserar åtminstone analyserar dessa olika saker: Förenkling, jämförelse och 

klassificering, en kartläggning görs av typiska mönster samt att det syns om det finns en förklaring 

till de olika mönster som eventuellt uppkommit. Intervjuerna och svaren jämförde vi sedan med 

våra frågeställningar för att kunna säkerställa att vi fick dem besvarade. Fanns det några specifika 

ämnen som uppkom under flertalet intervjuer eller uppmärksammas det skillnader i svaren? När vi 

kom till slutskedet i bearbetningen av intervjuerna organiserade vi upp materialet på ett klart och 

tydligt sätt, exempelvis rubriker och underrubriker, så vi lättare kunde jämföra, få struktur och svar 

på våra frågor.  
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Tillförlitlighet   
 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie menar Bryman (2011) uttrycker sig i två centrala 

forskningsbegrepp för samhällsvetenskapliga undersökningar. Dessa begrepp är validitet 

(trovärdighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Validitet mätte trovärdigheten i det som sagts under 

studiens gång och om det stämde överens med studiens syfte och om hela studien hängde ihop 

eller inte. Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt resultatet är om denna studien skulle genomföras 

igen. Hade vi fått samma resultat om vi genomförde denna studien en gång till eller hade de berörda 

personerna i undersökningen blivit påverkade av annat och då gett oss andra svar. Forskaren 

fastställer hållbarheten i undersökningen genom reliabilitet. Tillförlitlighet är enligt Bryman (2011) 

en granskning av studiens kvalitet och består av fyra kriterier. Det resultat man får i kvalitativa 

studier är en sanning dock inte en hel sanning. För att studien ska uppnå en tillförlitlighet ska den 

yrkas på trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att 

kunna realisera en trovärdighet i studien måste regler utifrån kvalitativa forskningsstudier följas och 

en respondentvalidering utförs. Respondentvalidering är när forskaren förmedlar till 

respondenterna som medverkat i undersökningen den data man sammanställt och respondenterna 

ger en bekräftelse på att det forskarna förmedlat överensstämmer med verkligheten. Överförbarhet 

är det andra kriteriet för en tillförlitlig studie och forskaren kan ställa sig själv frågan om det finns 

möjlighet att överföra studiens resultat till andra situationer. Tredje kriteriet handlar om pålitlighet 

och huruvida insamlingen av data är pålitlig. Genom att redogöra hur studien genomfördes i detalj 

kan det intyga pålitlighet. Att vara objektiv och hålla sig ifrån sina egna värderingar som forskare 

säkerställer det de fjärde kriteriet för en tillförlitlig studie, att styrka och konfirmera. I denna studien 

bidrar trovärdigheten en verklighet genom att de respondenter som valts ut till intervju besitter 

kunskap om studiens område samt att möjligheten har givits till respondenterna att validera den 

data som samlat in utifrån intervjuerna. Överförbarheten för studiens resultat är tillgänglig och kan 

om så önskas överföras till andra liknande situationer. Genom att studentforskarna har använt sig 

av en semistrukturerad intervju med hjälp av ljudinspelning och transkribering säkerställs de svar 

som respondenterna gett under intervjun och resultatet blir pålitligt. Studiens alla steg redovisas 

övergripande i genomförandet och även det bidrar till en ytterligare pålitlighet. Objektiviteten i 

studien stärks genom att intervjuguide används vid samling av data. Studentforskarna delar inga 

egna åsikter och håller sig neutrala i studien, samt under intervjuerna. 
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Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2017) menar på att villkor ställs på en forskare som ska genomföra en forskning. 

Forskaren förväntas göra sitt yttersta för att det ska bli en så välformulerad forskning som möjligt 

och av hög kvalité samt att som forskare måste endast sanning talas. Forskaren måste även se till 

att granska och redovisa utgångspunkterna för studien. Forskaren ska öppet redovisa metoder och 

resultat samt att det förväntas hålla god ordning på sin forskning exempelvis genom dokumentation 

och arkivering. Vidare ska forskningen kunna utövas utan att människor, djur eller miljö kommer 

till skada samt att vara rättvis i bedömningen av andras forskning. Individskyddskravet tillämpas i 

fyra tydligt utsagda huvuddelar som är kraven vid genomförande av forskning. De fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren är skyldig att informera och berätta för respondenten 

om den kommande forskningen/studiens syfte. Det innebär även att respondenterna ska veta att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. Samtyckeskravet däremot 

handlar om respondenten och huruvida den vill delta eller inte i studien. Det innebär också att 

personer som får förfrågan om att delta i intervjun ska få information om undersökningens syfte 

och upplägg. Konfidentialitetskravet är det kravet som säger att forskaren ska försäkra 

respondenten att information inte sprids till obehöriga. Vidare menar Vetenskapsrådet (2002) på 

att förvaringen av informationen ska ske på ett sätt där obehöriga inte kan komma åt den. 

Transkriberingen ska inte innehålla riktiga namn på respondenterna. Nyttjandekravet innebär att 

den information som har kommit fram under forskningens gång endast får användas till 

forskningens ändamål. Innan intervjuerna skulle genomföras skrev vi ett brev till varje lärare som 

vi tänkt skulle få förfrågan för att vara med i vår studie. I det brevet presenterade vi oss själva, vår 

studie och hur intervjun skulle gå till. Genom att skriva det brevet uppfyllde vi informationskravet. 

Samtyckeskravet och nyttjandekravet uppfyllde vi i början av våra intervjuer då vi inledde med 

information om hur vi skulle använda oss av den data vi samlat in och att det bara är vi och 

handledarna som får tillgång till datan. Konfidentialitetskravet får vi uppfyllt genom att alla 

respondenterna är anonyma. 
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Resultat och analys 

 

I denna del presenteras resultatet från intervjuerna utifrån fyra valda avsnitt och alla fyra är valda 

utifrån studiens syfte och frågeställning. De uttalanden från intervjuerna som presenteras i denna 

del har bearbetats så de får en skriftspråklig karaktär. Bearbetningen har gjort så att uttalandena ska 

bli enklare att läsa och förstå samt att talspråket har formulerats om till ett mer skriftvänligt språk 

är upprepningar och utfyllnadsord har sorterats bort. Detta har gjorts utan att innebörden av 

uttalandena och innebörden ändrats. 

Lärarna i fritidshemmets uppfattningar om samverkan. 

 

Lärare i fritidshemmet upplevde att de hade större vilja och drivkraft kring samverkan och 

samarbete med lärarna i den obligatoriska skolan. Fp1 menar att upplevelserna som hen har är att 

det är lärarna i fritidshemmen som samverkar med lärarna i den obligatoriska skolan. Vidare 

upplevs det att det är få lärare ifrån den obligatoriska skolan som går in och vikarierar på 

fritidshemmet om det skulle finnas behov för vikarie. Skulle det däremot vara behov för vikarie i 

skolan så ställer lärarna i fritidshemmet upp oftare och går in och hjälper till.  En annan respondents 

uppfattning om samverkan var att samverkan alltid skulle förutse och prioritera elevernas bästa. 

Ett samarbete mellan lärare i fritidshem och lärare i den obligatoriska skolan och vårdnadshavare 

är något som måste fungera för att få en väl fungerande och trygg vardag för eleverna. 

Respondenten upplevde dock utifrån egna erfarenheter att samverkan inte fungerar som den ska 

mellan skola och fritidshem då statusskillnaderna på yrkena gör sig tydlig. Hen menade att lärarna 

i den obligatoriska skolan inte hade samma syn på samverkan och dess innebörd som lärare i 

fritidshem hade. Uppfattningarna från läraren i fritidshemmet var att de kände sig lägre i rang vid 

samarbete och samverkan då de ofta blev tilldelade uppgifter att göra, så som en resurs. Dock 

menade samtliga lärare i fritidshem att deras utbildning inte innehöll resursarbete utan att de ska 

ha en samverkan på lika villkor med lärarna i den obligatoriska skolan.  

 

”Vi fritidspedagoger hjälper till väldigt mycket i skolan under skoltid, alltså då när det är 

skola. Sen är det inte lika lätt och få den hjälpen på eftermiddagen”(Fp2).  

 

Citatet visar på att lärarna i fritidshemmen är mer hjälpsamma under den obligatoriska skoltiden. 

På eftermiddagarna är upplevelserna att den hjälpen tillbaka är svår att få. Samtliga lärare i 

fritidshem önskar bättre samverkan och samarbete med lärarna i den obligatoriska skolan. En 

deltagare i studien gav ett exempel på varför det skulle underlätta med ett fungerande samarbete 

mellan lärare i fritidshem och lärarna från den obligatoriska skolan.  
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[…] Möten läggs ofta på eftermiddagarna och de kräver då en representant från fritids vilket 

betyder att det blir en personal kort. Kommer det då in en lärare underlättar det arbetet för 

fritidspedagogerna som är kvar på avdelningen eftersom läraren känner barnen […] (Fp2) 

 

Fp2 visar att det blir enklare för lärarna i fritidshemmet om det kommer en känd person ifrån 

arbetsplatsen om behovet finns för vikarie. Detta eftersom en person ifrån arbetsplatsen ofta är ett 

känt ansikte för eleverna, personen kan lokalerna samt är insatt i rutinerna.  

Lärarna i fritidshemmets uppfattningar om de olika uppdragen och kompetenserna.  

 

Lärarnas i fritidshemmets uppfattningar om de olika uppdragen var att lärarna i den obligatoriska 

skolan arbetar mer teoretiskt. De har mer press och krav på sig att lära ut kunskap till eleverna 

utifrån de mål som står i läroplanen samt att dessa mål ska uppnås. Samtliga respondenter som 

representerat fritidshemmet uppfattar att deras uppdrag och kompetenser inte är detsamma som 

lärarna i den obligatoriska skolans. De uppfattade att deras uppdrag handlar om strävansmål och 

den sociala utvecklingen hos eleverna. Fritidshemmet ska komplettera skolan och stimulera 

utveckling och lärande samtidigt som det ska erbjuda rekreation (Skolverket, 2016). De uppfattar 

skillnaderna i kompetenserna att lärarna i den obligatoriska skolans kompetenser är att de har 

ämneskunskaper medan lärare i fritidshem har kompetenser som kompletterar ämneskunskaperna.  

 

[...] lärarna kan ibland kanske inte tänka utanför boxen utan att man är i en 

klassrumssituation och det är viktigt att man befinner sig där för man kan inte ta med sig 

matteböckerna ut för då får dom ingenting gjort (Fp1).  

 

Fp1 menar att alla elever inte klarar av att sitta i ett klassrum på grund av olika anledningar och det 

är där lärarna i fritidshemmets kompetenser kommer in. Matteböckerna kan exempelvis flyttas ut 

och mattelektionen kan förläggas i naturen eller lärarna i fritidshemmet kan ha PA-pass (praktiskt 

arbete). Lärarna i fritidshemmen berättade att de fanns lärare i fritidshem som får ha sina egna 

praktiska arbetspass. Detta innebar att under de arbetspassen fick läraren i fritidshemmet ha 

halvklass själva. Upplevelserna utav detta var att lärarna i fritidshemmen tyckte att samarbetet 

fungerade bättre med lärarna i den obligatoriska skolan och att de fick utnyttja sina kompetenser. 

Vidare menar de att det går att leka fram kunskap och lärdom. All lärdom behöver inte komma 

ifrån ett klassrum.  
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Lärare i fritidshem menar att om lärare från den obligatoriska skolan kan samarbeta och samverka 

på ett bra och jämställt sätt kan de komplettera varandra på ett annat sätt samt att de kan ge eleverna 

flera möjligheter till utveckling och kunskaper. Detta, menar respondenterna, kräver att lärarna i 

den obligatoriska skolan får upp ögonen för samverkan och för lärarna i fritidshemmen. Fp2 

berättade om rastverksamheter och allt det positiva som de för med sig. Lärare i fritidshem har ofta 

i uppdrag att anordna rastverksamheter, till exempel för att ge eleverna möjligheter till rörelse, ge 

alla elever möjligheter till någonting att göra samt undvika konflikter. Det som Fp2 tryckte på var 

att uppfattningarna från lärarna i den obligatoriska skolan om vilka kompetenser som det kräver 

att genomföra rastaktiviteter var låga. Lärarna i den obligatoriska skolan förstod inte varför det var 

viktigt med rastaktiviteter och de förstod inte heller innebörden med det. Lärarna i den 

obligatoriska skolan ville hellre ha lärare i fritidshem som resurser i klassrummet men de fick snabbt 

ge med sig då de insåg hur mycket tid som gick åt till konflikthantering då rastaktiviteter inte 

anordnades. Samtliga lärare i fritidshemmen uppfattar att lärarna i den obligatoriska skolan inte vet 

vad lärarna i fritidshemmet har för kompetenser samt att de inte heller vet vad som står i 

fritidshemmets uppdrag.   

 

Kommunikation och öppenhet och att man kan säga vad man tycker, tänker och känner. 

Vi är duktiga på olika saker. Kan man hitta de styrkorna hos varandra så utnyttja dem och 

använd dem för att få ett bra samarbete och samverkan (Fp1). 

 

Citatet visar på att genom kommunikation och öppenhet kan det utvecklas ett bra samarbete. Om 

lärarna i fritidshemmen och lärarna från den obligatoriska skolan hittar styrkorna hos varandra och 

kan hitta ett sätt att utnyttja dessa kan det resultera i ett gott samarbete och en bra samverkan.  

Läraren i fritidshemmet upplevde att samverkan och samarbetet på hennes avdelning fungerade 

utmärkt och att grunden för ett gott samarbete och samverkan ligger i en god kommunikation och 

dialog. En av lärarna i fritidshemmen tyckte att det bara fanns fördelar med att all personal har 

olika kompetenser och kunskapsområden samtidigt som hon tyckte det var synd att det inte togs 

tillvara på. Fritidspedagogerna ser eleverna hela dagen och kan följa dem på ett helt annat sätt än 

vad lärarna i den obligatoriska skolan kan göra vilket resulterar i att det krävs kommunikation för 

att se barnets alla sidor och erbjuda det bästa för dem.  

Lärarna i den obligatoriska skolans uppfattningar om samverkan. 
 

Samtliga lärare i den obligatoriska skolan uppfattar att samverkan fungerar ganska bra dock kan 

den alltid förbättras.  
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De känner att kommunikation och löpande dialoger är två viktiga faktorer för att få samverkan och 

samarbete att fungera. Kommunikation och dialog ska komma ifrån både lärarna i den obligatoriska 

skolan och från lärarna i fritidshemmet dock upplever de att lärarna i fritidshem inte alltid tar någon 

plats i dialogerna. Lärarna påpekar dock att rektorns roll i en fungerande samverkan är stor då 

rektorn har det stora ansvaret för organisationen och dess upplägg. En av lärarna i den obligatoriska 

skolan uppfattar att samverkan är när man arbetar i ett lag, stöttar och hjälper varandra. Det är 

individuellt från person till person oberoende av yrkestitel hur individen väljer och vill samarbeta.  

En fungerande samverkan beror på hur villiga individerna är att samarbeta. En av lärarna i den 

obligatoriska skolan yttrade sig om att de nya lärarna i fritidshem verkar mer engagerade till att 

samverka och samarbeta till skillnad från den äldre generationen. Hen påpekade också att det även 

gäller klasslärare. En annan klasslärare anser att det är individuellt från individ till individ hur 

samarbete uppfattas och prioriteras från båda individernas håll. Det kan vara fritids, skola, resurser. 

Alla som är delaktiga i klassen eller elevgruppen och gör sitt bästa för att ge eleverna en bra skoldag. 

(LoS3) 

 

[...]det beror inte på yrkestitel utan på individ. Det kan vara så att en fritidspedagog eller 

lärare i fritidshem och klasslärare fungerar jättebra tillsammans och har jättebra samverkan. 

Det kan också vara så att det inte fungerar […] (LoS2)  

 

Citatet visar på att samverkan inte beror på benämning på sin profession utan den beror istället på 

hur individerna är som person. Alla människor är olika individer och fungerar olika med olika 

individer. Ibland fungerar individerna med varandra och ibland inte.  LoS1 berättar att hen tror att 

det är lärarna i den obligatoriska skolan som generellt bestämmer över lärare i fritidshem. LoS1 

menar på att hen tror att det ofta blir så att läraren i den obligatoriska skolan ser lärare i fritidshem 

som en resurs och hjälpreda i klassrummet. Det resulterar då i att läraren pekar med handen och 

bestämmer vad lärare i fritidshem ska göra, vilket inte är bra samverkan enligt Los1.  

Lärarna i den obligatoriska skolans uppfattningar om de olika uppdragen och 
kompetenserna. 

 

Samtliga lärare i den obligatoriska skolan var eniga om att kunskapen om och förståelsen för 

fritidshemmets verksamhet var bristande. Ingen av lärarna i den obligatoriska skolan hade läst 

fritidshemmets kapitel i läroplanen, LGR11 och hade då ingen uppfattning om vad de arbetar mot 

eller vad de har för mål och riktlinjer. Uppfattningarna om deras egna uppdrag är att de undervisar 

i ämnen och har riktlinjer och mål att arbeta efter som eleverna måste uppnå. De anser också att 

deras uppdrag är mer styrande och inte lika fritt som fritidshemmets.  
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[...] som fritidspedagog behöver du inte sätta några omdömen, det är den största skillnaden. 

Fritidspedagogen behöver inte placera eleverna i fack, […] De är den absolut största 

skillnaden tycker jag mellan uppdragen. Skillnaderna i kompetenserna är ämnena. (LoS2) 

 

LoS2 visar på att den stora skillnaden mellan lärares i fritidshem och lärares i den obligatoriska 

skolans uppdrag är ämneskompetenserna. LoS2 menar att lärarna i fritidshem inte behöver skriva 

några omdömen samt placera eleverna i olika fack. En av lärarna i den obligatoriska skolan 

upplevde att lärarna i fritidshemmet ofta var tillbakadragna och inte framförde sina åsikter. Hen 

upplevde också att de inte diskuterade och kämpade för sitt uppdrag och sina kompetenser för att 

få ett bra samarbete med lärarna i den obligatoriska skolan. Samtliga av de tre lärarna från den 

obligatoriska skolan har inte läst lärarnas i fritidshemmets kapitel i läroplanen och samtliga lärare 

menar på att skulle de ha läst kapitlet hade det hjälpt deras förståelse. Dock finns inte den tiden 

säger samtliga lärare. LoS3 anser att fritidshemmets kapitel i läroplanen är nu mer lik den 

obligatoriska skolans olika kapitel. Med det menar hen att de är uppbyggda på samma sätt. LoS3 

berättar också att hen inte läst fritidshemmets kapitel i läroplanen. 

 

Fritidspedagogerna kan slappa på ett icke negativt sätt och de är mer fria att göra det som 

man behöver och vill för stunden. Det är inte lika lätt att göra det i skolan och det saknar 

jag. (LoS3)  

 

Lärarna i den obligatoriska skolan menar att uppdragen är färdiga. Uppdragen är redan bestämda 

och är inget att ändra på. Kompetenserna har all personal olika och det är viktigt att alla kan ta 

nytta av dem för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. De menar dock att all personal 

måste lära sig att arbeta utifrån alla olika individer och utbildning för att komplettera varandra. Det 

är en pågående process som borde förbättras.  

Sammanfattning av resultaten 
 

Samtliga respondenter tyckte att samverkan är en viktig del som ska fungera. Lärarna i 

fritidshemmen tyckte att samverkan med lärarna i den obligatoriska skolan kunde förbättras då 

uppfattningarna och kunskaperna om lärarna i fritidshemmets uppdrag och kompetenser var 

bristande. De upplevde att det blir en envägskommunikation där läraren i den obligatoriska skolan 

såg lärare i fritidshemmet som en resurs, än för vad de är utbildade till. En av deltagarna upplevde 

också att lärarna i den obligatoriska skolan inte var tillräckligt flexibla för samarbete exempelvis att 

kunna ändra på dagsplaneringen och ta till vara på allas kompetenser.  
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Samtliga lärarna i fritidshemmet uppfattade att samverkan är något som måste arbetas vidare med 

för att eleverna ska erbjudas de bästa förutsättningar. Samtliga av de tre lärarna från den 

obligatoriska skolan har inte läst fritidshemmets kapitel i läroplanen och ger förklaring på att om 

de skulle ha läst kapitlet skulle förståelsen och kunskapen om fritidshemmet ökat. Alla 

respondenter påpekade att problemet för den bristande samverkan är tiden. Samverkan med lärarna 

i fritidshemmet var bra men att den kunde bli ännu bättre om de bara fick mer tid att sitta i 

arbetslaget. Tiden finns inte till för att alla ska kunna sitta ner och samtala om hur man ska använda 

varandra på bästa sätt. Det krävs mer tid tillsammans för ett bra samarbete. När det gäller 

uppdragen och kompetenserna uppfattade lärarna i den obligatoriska skolan att de har en 

undervisande roll och förhåller sig till den teoretiska delen medan lärare i fritidshem också upplever 

att de har en undervisande roll dock i sociala sammanhang. Lärarna i fritidshemmen talar om hur 

viktigt det är att förhålla sig. Professionellt och att använda sig av samma språk som lärarna i den 

obligatoriska skolan. Utifrån samtliga intervjuer som genomförts syns tydliga mönster att lärarna i 

fritidshemmet tycker att samverkan med lärarna i den obligatoriska skolan inte fungerar och vad 

som behövs arbetas mer med och utveckla i framtiden.  

Diskussion 
 

I denna del av arbetet kommer resultaten från intervjuerna att diskuteras och kopplas till arbetets 

tidigare forskning som tas upp i bakgrunden. Studiens syfte var att undersöka lärare i fritidshems 

och lärare i den obligatoriska skolans uppfattningar om samverkan mellan fritidshem och skola. 

Samt hur de uppfattar varandras uppdrag och kompentenser.  

Resultatdiskussion 
 

I en rapport som Skolinspektionen (2018) skrivit handlar om att samverkan mellan fritidshem och 

skola måste förbättras då risken finns att alla inte arbetar för eleverna bästa. Elevernas utveckling 

och lärande får inte ett sammanhang och kontinuitet på samma sätt som de får om samverkan sker. 

Utifrån det kan det konstateras att lärarna i fritidshem har mindre inflytande i samverkan än lärarna 

i den obligatoriska skolan. Det kan också konstateras att lärarna i den obligatoriska skolan inte har 

tillräckliga kunskaper om lärarna i fritidshemmets uppdrag och kompetenser för att kunna 

komplettera varandra till en bra samverkan. I styrdokumenten står det skrivet att alla ska samverka 

med varandra. Dock framkommer det svar och resultat i studien som visar på att samverkan inte 

fungerar som det står i styrdokumenten.  
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Lärarna i fritidshemmets uppfattningar om samverkan. 

 

De intervjuade lärarna i fritidshemmen önskar avsevärt mer samverkan och samarbete med lärarna 

i den obligatoriska skolan då det framkommit att de känner att deras kompetenser inte tas tillvara 

på och att de får strida för att få något utrymme för sin inverkan. Lärarna som representerar den 

obligatoriska skolan känner istället att samarbetet fungerar ganska bra men svaren riktas åt hållet 

att lärarna i fritidshemmen är en hjälpande hand. Precis som Skolinspektionens (2018) iakttagelser 

visar resultatet i denna studie att samverkan brister i strukturen mellan de två verksamheterna.  

Enligt rektorerna som var med i Skolinspektionens granskning sker bara samverkan mellan skola 

och fritidshem då fritidspersonalen är inne och arbetar i skolans verksamhet under ledning av 

läraren i den obligatoriska skolan. De intervjuade lärarna i fritidshemmet önskar avsevärt mer 

samverkan och samarbete med lärarna i den obligatoriska skolan. Samtliga lärare från fritidshemmet 

delar uppfattningen om att samverkan alltid ska förutse och prioritera elevernas bästa. Däremot 

känner de att samverkan endast sker från ett håll. För att kunna erbjuda eleverna en trygg vardag, 

från den obligatoriska skolan från övergången till fritidshemmet måste ett samarbete och 

samverkan fungera mellan skola och fritidshem. Elvstrand & Lago (2018) nämner samverkans 

betydelse kring överföring av kunskap till eleverna genom de övergångar de gör från skolan till 

fritidshemmet. Författaren nämner att eleverna ska få kunskap om skillnaderna och likheterna 

mellan skola och fritidshem vilket i sin tur leder till att det erbjuds struktur för eleverna genom hela 

dagen. En lärare i fritidshem berättade om sina upplevelser om att samverkan inte fungerade som 

den skulle mellan fritidshem och skola. Hen menade på att de kände sig lägre i rang och ofta blir 

tilldelade uppgifter att göra från den obligatoriska skolan. Lärare i fritidshemmet var eniga om att 

de inte hade utbildat sig till resurser och att deras utbildning inte innehöll något resursarbete. De 

menar att samverkan och samarbete ska vara på lika villkor. Vidare poängterar Lindström och 

Pennlert (2015) att alla skolor är olika och alla bär på olika historier och traditioner. Alla arbetar 

olika utifrån varje individ eftersom människan tänker på olika sätt av hur lärande ska ske. Läraren 

i fritidshemmet kan bli stående i klassrummet hos en lärare från den obligatoriska skolan. Däremot 

lyfter Pihlgren (2015) upp vinster med samverkan och hur den kan se ut. Det finns de skolor som 

väljer att exempelvis dela klassen i halvklass och arbeta på de viset med uppdelning av klasserna. 

Lärarna i fritidshemmen berättade att de får hålla i exempelvis praktiska arbetspass under skoldagen 

som innebar att man som lärare i fritidshem tar halva elevgruppen och lärare i den obligatoriska 

skolan hade den andra halvan. Det upplevdes att detta fungerade och de kände att samverkan och 

samarbetet blev tydligare samt att de fick chansen att arbeta utifrån sina kompetenser. Precis som 

Skolinspektionens (2018) iakttagelser visar resultatet i denna studie att samverkan brister i 

strukturen mellan de två verksamheterna.  
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Enligt rektorerna som var med i Skolinspektionens granskning sker bara samverkan mellan skola 

och fritidshem då lärare i fritidshem är inne och arbetar i skolans verksamhet under ledning av 

läraren i den obligatoriska skolan. Lärarna i fritidshemmet upplever att de ställer upp mer för den 

obligatoriska skolan. 

Lärarna i fritidshemmets uppfattningar om de olika uppdragen och kompetenserna. 

 

Läraren i fritidshemmets uppfattningar om de olika uppdragen är att lärarna i den obligatoriska 

skolan arbetar mer teoretiskt. De har krav och mål de ska följa för att eleverna ska uppfylla målen 

medan det egna uppdraget har strävande mål. De målen ska utveckla elevernas sociala förmåga, 

stimulera utveckling och lärande samt att komplettera skolan. Detta styrker Hansen (1999) genom 

att både läraren i fritidshemmet och läraren i den obligatoriska skolan har en vanemässig bild av 

varandras yrke. Uppfattningen vi fick var att lärare i fritidshemmet hade mer kunskap kring lärare 

i den obligatoriska skolas uppdrag och kompetenser. Lärare i fritidshemmet uppfattar skillnaderna 

i kompetenserna att lärarna i den obligatoriska skolan har ämneskunskaper medan lärare i 

fritidshem har kompetenser som kompletterar ämneskunskaperna. Detta betonar Helte (2013) 

genom lärarens i fritidshemmets expertis på de olika förmågorna som står i läroplanen. Läraren i 

fritidshemmet arbetar mycket med gruppdynamik samt sociala samspelet. Den obligatoriska skolan 

måste kunna se fritidshemmet som en del av skolan för att få ett samförstånd och kunna 

komplettera varandra. Enligt de allmänna råden för fritidshemmet (2014) ska skolan och 

fritidshemmets verksamheter komplettera varandra för elevernas bästa samt för deras individuella 

utveckling och lärande. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat att 

det ser olika ut på olika skolor när det gäller lärare i den obligatoriska skolan och lärare i 

fritidshemmets förståelse av varandras kompetenser och uppdrag. Skolinspektionen (2018) 

framhåller ett exempel om hur skolan kan komplettera och utveckla elevernas kunskap i ett 

fritidshem som de granskade. Fritidshemmet och de lärarna i arbetslaget la upp pedagogiska möten 

tillsammans samt att man kontinuerligt förde dialoger kring hur fritidshemmet på bästa sätt kan 

komplettera skolan.  Lärarna i fritidshemmets uppfattningar om deras uppdrag handlar i enlighet 

om strävansmål och den sociala utvecklingen hos eleverna. Fritidshemmet ska stimulera utveckling 

och lärande samtidigt som det ska erbjuda rekreation för eleverna. 

Lärarna i den obligatoriska skolans uppfattningar om samverkan. 

 

Samtliga lärare i den obligatoriska skolan uppfattar tiden som en bristande faktor för ett bra 

samarbete och en god samverkan. Dessa två begrepp har olika innebörder och Calander (1999) ger 

förklaring till vad samarbetes och samverkans två olika innebörder är.  
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Han menar att samverkan inte är begränsat till enskilda arbetsuppgifter utan att det gemensamt 

arbetas utifrån värdegrunden. Däremot menar Calander (1999) att samarbete är att lösning av 

uppgifter sker tillsammans i arbetslaget. Detta innebär att nära relationer kan uteslutas då samarbete 

inte har relationer som krav. Lärarna påpekar att rektorns roll i en fungerande samverkan är stor 

då eftersom det är hen som har det stora ansvaret för organisationen och dess upplägg. I de 

allmänna råden för fritidshemmet (2014) står det tydligt om vad huvudmän, rektor och lärare i 

fritidshem bör göra för att få bra och ökad måluppfyllelse för eleverna på fritidshemmet. Syftet 

med i de allmänna råden är just att vägleda och stödja utveckling. Det är upp till rektorn att se till 

att det finns en organiserad tidsplanering för att få samverkan och integration mellan fritidshemmet 

och skolan att fungera. Fritidshemmet ska komplettera skolan och det lärande som sker under 

dagen och det är upp till rektorn att de till att tiden finns för alla berörda parter att kunna sitta ner 

och samtala. Detta har väckt tankar hos oss då vi anser att samverkan är en så viktig del för all 

berörd skolpersonal. Varför lägger inte rektorerna mer engagemang på att försöka hitta tid till 

planering och möte för lärare i fritidshemmet och lärarna i den obligatoriska skolan? All personal 

inom skolans verksamhet ska trots allt arbeta för elevernas bästa enligt läroplanen, LGR11 och de 

allmänna råden för fritidshemmet (2014). För att kunna tillgodose elevernas behov menar Calander 

(1999) att en förändring i arbetslagen gällande deras arbetssätt måste ske. Detta måste ändras och 

arbetas efter eftersom eleverna ska kunna utveckla den kognitiva och sociala förmågan. Samtliga 

lärare i den obligatoriska skolan menar på att kommunikation och dialog är viktigt för att samverkan 

ska fungera, men utan tiden till det blir det svårt att arbeta ihop sig. En av lärarna i den obligatoriska 

skolan uppfattar att samverkan är när det arbetas i ett lag, stöttar och hjälper varandra. Detta 

betonar Rohlin (2012) genom att arbetslaget ska vara utformat samt att det ska finns en struktur 

för arbetslaget. Strukturen ska vara uppbyggd på föreställningar om att trivsel ska frambringas. 

Genom en bra struktur i arbetslaget kan arbetet underlättas då alla kan hjälpa varandra med de 

uppgifter som ska göras. En respondent bekräftar lärarnas i fritidshemmet uppfattningar om 

samverkan gällande utdelning av arbetsuppgifter. Läraren i den obligatoriska skolan menar på att 

hen tror att det generellt är läraren som pekar med handen och delar ut uppgifter vilket då resulterar 

i att läraren i fritidshemmet blir mer som en resurs. De menar också på att på varje skola arbetar 

det många olika individer. Alla olika individer har sina egna tankar om lärande. Ett exempel på 

detta som Lindström och Pennlert (2015) berättar om är just att läraren i fritidshemmet blir stående 

i som resurs i klassrummet och gör som den blir tillsagd av läraren i den obligatoriska skolan. Våra 

tankar kring detta har varit många under vår studietids gång då det är något vi upplevt på våra 

verksamhetsförlagda utbildningar. Vår fundering är varför lärarna i den obligatoriska skolan delar 

ut uppgifter utan att reflektera över att ett samarbete på bådas villkor ska ske och dialoger ska föras. 
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Finns det inte kunskap om samverkan från båda lärarkategorierna så dialoger kan förbättras och 

öka kunskapen?  

 

Lärarna i den obligatoriska skolans uppfattningar om de olika uppdragen och 
kompetenserna. 

 

Samtliga lärare uppfattar att de har ett undervisande uppdrag. Uppdraget har riktlinjer och mål för 

varje ämne som det ska arbetas efter och detta ska lärare i den obligatoriska skolan se till att eleverna 

uppnår. Till skillnad från deras uppdrag var de eniga om att kunskapen och förståelsen över 

fritidshemmets uppdrag var bristande. Lärarna i den obligatoriska skolan säger att de inte har läst 

fritidshemmets uppdrag i läroplanen. De uppfattar att deras uppdrag är mer styrande och inte lika 

fritt som fritidshemmets. Vidare uttrycker de sig om att den största skillnaden mellan uppdragen 

är att lärare i fritidshemmet inte behöver sätta omdömen. I och med att uppdragen är färdiga så 

kan skolan inte ändra på det. När vi analyserade lärarna i den obligatoriska skolans svar angående 

att de inte har läst lärarna i fritidshemmets uppdrag väcktes tankar hos oss, hur kommer det sig att 

de inte har läst uppdraget? Eleverna som befinner sig i skolan övergår efter skoltid till 

fritidshemmet och för att fritidshemmet ska kunna komplettera skolan måste samverkan och 

samarbete ske. Detta menar Rohlin (2012) att personalen i hela arbetslaget ska tillsammans arbeta 

med att utveckla elevernas sociala förmågor och deras inlärning. De sociala förmågorna 

tillsammans med elevernas inlärning leder till uppfyllelse av helheten av elevernas utveckling. Våra 

funderingar blir då om det inte finns förståelse eller kunskap kring fritidshemmets uppdrag och 

kompetenser. Blossing (2003) nämner den icke samarbetsvilliga skolan och hur lärarna vägrade ta 

hjälp av varandra eftersom det i sådana fall visade sig okvalificerad för lärararbetet då lärarna tävlade 

i kompetenser. Vi kan inte riktigt hålla med Blossing där eftersom utifrån de deltagare som deltog 

i vår intervju diskuterades kompetenserna och det framkom att all personal har olika kompetenser 

och att det är viktigt att kunna dra nytta av dem för att skapa bra förutsättningar för eleverna.  

 

Metoddiskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka lärarnas i fritidshemmet och lärarnas i den obligatoriska 

skolans uppfattningar om samverkan, kompetenser och uppdrag. För att kunna undersöka detta 

valde vi att använda en kvalitativ metod, semistrukturerad intervju, vilket vi är nöjda med. Metoden 

fungerade bra för studien men vi har uppmärksammat både positiva och negativa aspekter. I början 

av studien var avsikten att deltagarurvalet skulle bestå av rektorer, lärare i fritidshem och lärare i 

den obligatoriska skolan då syftet såg annorlunda ut.  
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Vi upptäckte dock ganska snabbt att detta skulle bli svårt att få ihop tiden med alla deltagarna för 

intervjuer och att arbetet skulle bli för stort och brett. Detta gjorde att vi bearbetade syftet till det 

studien idag har handlat om och vi valde att urvalet istället skulle bestå av enbart lärare i fritidshem 

och lärare i den obligatoriska skolan. De deltagare som deltog i studien var egna kontakter. För oss 

som studentforskare var det en fördel att börja studera nya och gamla läroplaner som varit i bruk 

genom åren. Fördelen med det var att vi fick oss en inblick i hur det, enligt styrdokumenten, ska 

ha arbetats i skolan med samverkan genom åren och att vi med hjälp av styrdokumenten kunde 

koppla samman de gamla och nya. Detta tillsammans med tidigare forskning som vi studerat och 

egna erfarenheter utgjorde grunden för intervjuguiden och innehållet i den då vi kunde arbeta fram 

öppna frågor utan några egna värderingar. Samtliga deltagare fick samma frågor i samma ordning. 

Ibland blev det dock lite oklart i svaren men Ahrne & Svensson (2016) förklarar att om något utav 

svaren på en av frågorna i en intervju inte blev tillräckligt förklarande kan intervjuaren upprepa 

frågan igen. Det intervjuaren ska tänka på är att förklara frågan och omformulera den eftersom det 

ger den intervjuade personen en chans att tänka en extra gång och sedan svara igen, då kanske mer 

utförligt. Vi har sett både positiva och negativa sidor med att använda intervju som metod för 

insamling av data. Det var svårt att utforma intervjuguiden eftersom frågeställningarna inte skulle 

vara misstolkande eller otydliga samtidigt som de skulle vara öppna. Om vi skulle haft mer tid skulle 

vissa frågor kunna omformuleras eller skrivas om då vi märkte att vissa frågor gick in i varandra. 

Vi märkte också att det var någon fråga som var otydlig och vi fick förklara vad vi menade med 

dem och ställa följdfrågor på dessa. Vi ser en positiv inverkan i detta då vi med hjälp av vissa 

följdfrågor kunde fördjupa oss i svaret samtidigt som vi fick möjlighet till en mer utökad 

datainsamling. I efterhand kan vi konstatera att vår analysmetod, transkribera, var tidskrävande. Då 

vi redan uppmärksammat i intervjuguiden att vissa frågor gick ihop i varandra så blev 

transkriberingen svår. Ett positivt verktyg som hjälpte oss var ljudinspelning av alla intervjuer så vi 

kunde gå tillbaka och lyssna om på de genomförda intervjuerna. Enligt Bryman (2011) är det viktigt 

att deltagaren vet att hen blir inspelad då ljudinspelningen kan ha en påverkan på deltagaren. 

Deltagaren kan också känna sig obekväm och självmedveten. Vi har varit tydliga med att förklara 

och berätta för deltagarna i studien att de kommer bli inspelade och vad inspelningen kommer att 

användas till. Vi har också varit tydliga med att examinator och handledare eventuellt kommer att 

behöva lyssna på dem. Det svåra var att lyssna på ljudinspelningarna och kunna urskilja svaren på 

de olika frågorna. När transkriberingarna sedan analyserades och de olika mönstren hittades 

konstaterade vi att med en tydligare intervjuguide hade efterarbetet kunnat förenklas. Med mer tid 

och utrymme hade vi velat göra studien större då samverkan är ett viktigt ämne i skolans värld.  
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Vi hade velat använda oss av fler deltagare från flera skolor för att få en mer generell bild av 

uppfattningarna om samverkan i och mellan yrkena. Svaren vi fått ifrån denna studien visar att 

fritidspedagogerna och lärarna i fritidshem har liknande uppfattningar om samverkan medan 

lärarna i den obligatoriska skolan har andra uppfattningar. Utifrån de svaren hade vi velat 

genomföra en större studie om just samverkan och hur alla tillsammans kan få en mer fungerande 

sådan.  

Vidare forskning 
 

Med denna studie så hoppas vi att vi har väckt olika tankar och åsikter angående samverkan och 

kompetenser och hur de kan komplettera varandra. Det vi har insett är att det är svårt att hitta 

någon nyare forskning kring samverkan och förståelsen för dess innebörd. En bredare studie eller 

forskning kring samverkan, kompetenser och de olika uppdragen i skolans värld hade varit 

intressant. Görs forskningen bredare kan den utgå ifrån både rektorers, lärares i den obligatoriska 

skolans, fritidspedagogers och lärare i fritidshems perspektiv. I en större forskning hade forskaren 

kunnat använda sig av semistrukturerade intervjuer för att få en uppfattning om de enskilda 

deltagarnas uppfattningar om respektive kategori. Det hade även varit intressant med 

fokusgruppssamtal där mångas åsikter förhoppningsvis kommit fram och det hade skapat bra 

samtal och diskussioner. Efter ett fokusgruppssamtal kan tankar ha väckts och en annan syn på 

varandra och varandras uppdrag och kompetenser ha uppkommit. Detta kan förhoppningsvis leda 

till tankar hos alla berörda om hur utveckling av samverkan och samarbete kan genomföras. All 

berörd personal i skolans verksamhet ska trots allt samarbeta för att få en fungerande organisation 

och ha fungerande verksamheter som ska komplettera varandra som ska gynna alla elevers bästa. 

Vi tror att med en större forskning om samverkan och om uppdrag kunna väcka lärarna i den 

obligatoriska skolans, lärarna i fritidshemmets samt rektorns kunskap och lärdom om samverkan. 

Förhoppningsvis kan en sådan studie också bli en början till en förbättring och mer jämlik 

arbetsplats där alla är lika värda. Idag behövs mer kunskap om varandras yrken och kompetenser.  
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Bilagor 

 

Intervjuguide – Bilaga 1 

 

Hur uppfattar du samverkan mellan fritidsverksamhet och skola? 

1.  Vad innebär samverkan för dig? 

  

2.  Vilka är dina uppfattningar om samverkan mellan lärare i fritidshem och 

klasslärare? 

  

3.  Hur tycker du en bra samverkan mellan lärare i fritidshem och lärare i den 

obligatoriska skolan ska se ut? 

 

4.  Beskriv eventuella fördelar med samverkan? 

 

5.  Beskriv eventuella nackdelar med samverkan? 

  

6.  Beskriv hur du samverkar med lärare i den obligatoriska skolan/ lärare i fritidshem? 

 

Hur uppfattar lärare i den obligatoriska skolan och lärare i fritidshem 

varandras skillnader i uppdrag och yrkeskompetenser? 

 

7.  Hur lång erfarenhet har du inom yrket som lärare i den obligatoriska skolan/lärare i 

fritidshem? 

  

8.  Hur uppfattar du lärare i fritidshem/lärare i den obligatoriska skolans uppdrag?   

  

9.   Vilka uppfattningar har du om möjligheterna att komplettera varandra? 

  

10.   Hur ser du på skillnaderna mellan uppdragen och kompetenserna? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Missivbrev – Bilaga 2 

  
  
  
  

Hej! 

Vi är två studenter, Shyrete och Lovisa som för närvarande går sista terminen på 

Grundlärarutbildning lärare mot fritidshem. Vi arbetar nu med vårt examensarbete. Vi har på 

egen hand fått välja ämne och vi båda har stort intresse och nyfikenhet kring samverkan mellan 

skola och fritidshem. Vår avsikt med studien är att undersöka hur lärare samt 

fritidslärare/fritidspedagog upplever samverkan samt hur de två yrkeskategorierna tänker kring 

sin yrkesroll. 

 

För att vi ska kunna genomföra studien behöver vi intervjupersoner. Om du väljer att ställa upp 

på intervjun innebär det att vi helt enkelt kommer att träffas och du blir intervjuad. Att medverka 

är frivilligt, du har rätt att avbryta intervjun även om du har tackat ja och du kommer att vara 

anonym. Om du väljer att delta skulle det betyda jättemycket för vår studie. Vi är väl medvetna 

om att det kan kännas genant att bli intervjuad för att man inte är van vid det och att det finns 

saker som man inte känner sig bekväm i att prata om och självklart tar vi hänsyn till det. 

Intervjun är beräknad att ta 30 minuter och vi tror på att intervjun också skulle kunna gagna din 

profession som en följd till att du får utrymme till att reflektera. 

 

För att underlätta för oss själva under intervjun så kommer vi att spela in intervjun med hjälp 

av telefonen. Detta för att vi inte ska missa något intressant vi pratat om. Ljudfilerna kommer 

att hanteras varsamt och det är endast vi som kommer att ha tillgång till dem. Ljudfilerna 

kommer att raderas så snart studien är godkänd. 

 

Med vänliga hälsningar  

Shyrete Shatri & Lovisa Jonsson 

 

Har ni fler frågor, kontakta gärna oss  

 

Lovisa Jonsson 

xxxx-xxxxxx  

xxxx@xxxx.xxx  

Shyrete Shatri  

xxxx-xxxxxx  

xxxx@xxxx.xxx 


