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Sammanfattning 

 

I studien undersöks hur samverkan kan se ut mellan skola och fritidshem på en specifik skola. 

Detta kopplat till litteratur inom området. Syftet med studien är att belysa hur samverkan ser 

ut samt vilka faktorer det är som påverkar hur detta ser ut på skolan. Jag har med kvalitativa 

intervjuer och deltagande observationer gjort denna undersökning. Det som jag studerat är hur 

detta ser ut mellan lärare i de tidiga åldrarna och fritidspedagoger ute i verksamheten, vilka 

för- och nackdelar pedagogerna ser med samverkan, hur de tycker att samverkan ska se ut, 

samt på vilken nivå detta beslutas och av vilket syfte. Det jag kommit fram till genom 

observationer och intervjuer är att det är skolan som står i fokus gällande samverkan medans 

fritidshemmet och dess uppdrag kommer i andra hand. Även bristen på planeringstiden är en 

bidragande faktor till att samverkan inte fungerar som önskat. 
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1 Inledning 
 

Under min tid på lärarutbildningen, där jag läser både till lärare i de tidigare åldrarna och 

lärare i fritidshem, har jag sett flera olika sorters samverkan mellan skolan och fritidshemmet. 

Jag har med tiden förstått och läst mig till att det inte finns någon bestämd plan för hur detta 

ska se ut i skolorna. Det jag vet är att rektorn har ansvaret att en samverkan ska ske mellan 

skolan, fritidshemmet och förskoleklassen. (Lgr 11) 

Att det är klart att samverkan ska råda men oklart för hur den ska se ut. Av dessa skäl ville jag 

studera detta och se vad klasslärare samt fritidspedagoger har för syn på hur det ser ut idag i 

deras arbetslag. 

Jag har valt att göra studien på en skola där jag tidigare gjort min VFU. Jag har undersökt hur 

samverkan ser ut samt tagit reda på vilka grunder detta beslutats. Studien består av deltagande 

observationer och intervjuer med pedagoger och skolans rektor. 

Jag valde att skriva om detta för det intresserar mig mycket. Som jag skrev så läser jag både 

till lärare mot de tidigare åren samt fritidshem vilket gör att jag ser för- och nackdelar med 

samverkan från två olika håll. Detta gör att jag inte vinklar svaren och hela studien åt något 

speciellt håll som gynnar mitt eget yrkesval, utan jag är med på båda sidor. Det finns inget 

bestämt om hur samverkan ska se ut och det är väldigt olika från skola till skola och även 

mellan klasser. Det jag vill ta reda på är vad det är som styr hur samverkan ser ut på just 

denna  skola samt till vilka grunder detta beslutats.  Alltså vem det är som bestämmer hur 

mycket samverkan det ska ske och i vilka former. Detta för att också se hur beslutet fattas 

samt vad det finns för tankar bakom. Jag tänker först studera hur samverkan ser ut på skolan 

för att ha en grund och något att stå på, för att sedan intervjua personal på skolan för att få 

veta mer. Jag vill ta reda på för- och nackdelar med samverkan från både fritidshemspersonal 

och lärare i klasserna. Det jag också tänker ta reda på är hur pedagogerna vill jobba med 

samverkan. 

Samverkan inom skolan är något som berör väldigt många. Klasslärare, lärare inom 

fritidshemmet, föräldrar och inte minst barnen. Därför ser jag det som en viktig del i skolan 

som man vill ska ske på ett fungerande sätt. Detta för att utnyttja resurserna man har så att det 

blir givande för eleverna både i skolan och på fritidshemmet. Det finns inget tydligt i 

läroplanen som säger hur samverkan ska se ut på skolorna, utan det är upp till varje skola att 

bestämma hur samverkan ska fungera på just den skolan. Samtidigt har vi mål och riktlinjer 

som vi måste följa. Att det ska finnas en samverkan är ett faktum, men det är upp till skolan 

hur den ska se ut. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min studie är att belysa samverkan mellan skola och fritidshem. Att se hur 

verksamheten ser ut ute gällande samverkan samt vad som står till grund för dessa beslut. 

Dessa frågeställningar har jag haft som grund för hela undersökningen. 

 

1. Hur ser samverkan ut mellan lärare i de tidiga åldrarna och fritidspedagoger ute i 

verksamheten? 

 

2. Vilka för- och nackdelar ser lärare i de tidiga åldrarna samt fritidspedagoger med 

denna samverkan? 

 

3. På vilken nivå har detta beslutats och vad ligger till grund för beslutet? 

 

4. Hur tycker klasslärarna respektive fritidspedagogerna att samverkan ska se ut? 

 

1.2 Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer jag att ta upp vad styrdokumenten säger angående samverkan. Jag tar 

även upp några begrepp och ger en förklaring av dessa. Detta för att det inte ska ske några 

missuppfattningar i läsningen. Jag går även in på tidigare forskning och historia gällande 

samverkan. 

1.2.1 Vad säger skolans styrdokument om samverkan? 

 

Jag har valt att ta del av skolans styrdokument då det är något som är väldigt relevant inom 

skolan och rör både arbetet inom skolan och på fritidshemmet. 

 

1.2.1.1 Allmänna råd (skolverket) 

Det är viktigt att personalen 

 ”Skapar bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling och 

lärande genom samarbete med andra verksamheter som förskola, förskoleklass och 

skola 

 I samarbete med förskola, förskoleklass och skola utgå från barnens behov och 

intressen. 

 Samarbetar med förskola, förskoleklass och skola för att skapa kontinuitet och för att 

underlätta övergångar mellan olika verksamheter.” (Skolverket, 2007, s.33) 
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1.2.1.2 Läroplanen Lgr 11 

Ur läroplanen Lgr 11 som innefattar både skolan och fritidshemmet har jag tagit ut de punkter 

som berör denna undersökning. 

Läraren ska: 

 ”Utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem (Lgr 11, s.16) 

 

 I samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (Lgr 11, s.16) 

 

 Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” 

(Lgr, s.13) 

Alla som jobbar i skolan ska: 

 ”Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.” (Lgr, 

s.14) 

Rektorn ansvara för att: 

 ”Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 

uppfatta större kunskapsområden som en helhet 

 

 Samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 

stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (Lgr 11, s.19) 

 

1.3 Begreppsförklaring 
 

Här kommer jag att förklara några begrepp som jag kommer att använda mig av i rapporten. 

Detta för att det inte ska råda någon osäkerhet eller bli några missförstånd kring detta. 

 

1.3.1 Förklaring av förkortningen VFU 

Jag kommer vid flertalet tillfällen använda mig av begreppet VFU. Det står för 

verksamhetsförlagd utbildning. Det är den delen av utbildningen som vi spenderar ute i 

verksamheten. Då jag själv läser till både fritidspedagog samt lärare inom de tidigare åldrarna 

har jag varit ute i verksamheten både i klasserna och på fritidshemmet. 
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1.3.2 Vad innefattar samverkan? 

 

”... både verka, uppträda och handla tillsammans, att sluta förbund och förena sina 

krafter, samspela, enas i ett gemensamt uppträdande samklang och harmoni, eller, med 

andra ord, samverkan förutsätter och innefattar såväl arbetsgemenskap och samarbete 

som stävan efter gemensamma mål och värderingar.” (Hansen, s.64) 

Samverkan innebär att arbetet baseras på en gemensam värdegrund. Det menar att man inte 

avgränsar arbetet till olika arbetsuppgifter utan att det är involverat i hela verksamheten. Det 

kräver då goda relationer mellan de samverkande parterna. Detta är ett djupare begrepp än 

samarbete. (Calander, 1999) 

I den sociala sektorn kan man koppla ordet samverkan till helhetssyn. Även ordet samarbete 

används också i dessa kretsar. (Hansen, 1999) Samverkan kan definieras på flera olika nivåer. 

Det kan handla om lokaler, organisation, innehåll, arbetsformer, personal, barnen, föräldrarna 

eller kommunala nämnder och förvaltningar. Det vanligaste är att man ser till barnens dagliga 

tillvaro. Att man jobbar för att det ska bli bättre för barnen i skolan och även för föräldrarna. 

Att man då ökar samarbetet mellan lärare på skolan samt att man använder samma lokaler. 

Genom det underlättar man för föräldrakontakten och att eleverna känner en röd tråd genom 

hela dagen. Att barnen ska få känna en helhet och inte behöver springa mellan flera olika 

aktiviteter på samma dag. Inte heller flera olika personalgrupper. Det ska också finnas ett 

samband mellan vad som sker i skolan och på fritidshemmet, samt att utveckla arbetssättet 

och innehållet i verksamheten. Att det ska vara mer skapande och praktiskt arbete även under 

skoldagen. Även studiebesök och utflykter ska lättare kunna genomföras då personalen har ett 

godare samarbete. Temaarbeten som är övergripande mellan skolan och fritidshemmet är 

något som underlättas väldigt om en samverkan råder mellan verksamheterna. Man kan också 

utgå ifrån ekonomi och organisation. Det man vill då är att effektivisera och utnyttja de 

befintliga resurserna bättre för att minska kostnaderna. (Socialstyrelsen, 1995) 

”I budgetpropositionen 1991/1992 initierades integrering mellan skola och fritidshem, 

och integreringen skulle ske både loka- och personalmässigt. Syftet med integreringen 

var att få ihop resurser och lokaler till skolan och därigenom spara pengar till 

kommunerna. Det pedagogiska syftet var att barnens utveckling och inlärning skulle 

underlättas och att barnens behov av helhet, kontinuitet och trygghet skulle bli lättare 

tillgodosedda” (Pihlgren s.34) 

 

För att uppnå något eller några av dessa kan man börja använda gemensamma lokaler, att 

personalen samordnar sina scheman och att man fördelar arbetet bättre mellan klasslärare och 

lärare inom fritidshemmet. Det råder både konflikter och samordning mellan dessa gällande 

samverkan. För att skapa en bättre plats för barnet krävs det ofta bättre resurser, vilket kostar 

pengar och är något som krockar med de som vill sänka kostnaderna. Däremot 

lokalintegreringen gynnar de båda. Det blir billigare samtidigt som man utifrån barnens bästa 

kan utnyttja de resurserna på annat håll. Samma sak gällande personalintegrering. Man 
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effektiviserar utnyttjandet av personal, vilket skär ner på kostnaderna samtidigt som det ger 

bättre förutsättningar för eleverna. (Socialstyrelsen, 1995) 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

”… skolpedagogiken dominerar över fritidspedagogiken. På systemnivå är det 

uppenbart att fritidspedagog- och lärarpositionerna inte står i jämlikt förhållande till 

varandra.”(Calander, s.77)  

Calander menar att det kan ha att göra med att teoretisk kunskap värderas högre i vårt 

samhälle. Som lärare får man mer ämneskunskaper samtidigt som fritidspedagogen får mer 

praktiska och metodiska kunskaper. Då man studerar hur det ser ut i utbildningarna idag så 

kan man säga att detta speglas även till dessa. Det är betydligt mycket mer om just samverkan 

inom utbildningen mot lärare inom fritidshem än vad det är för klasslärare.  Då man jämför 

lönerna att det är skillnad, då fritidspedagoger har lägre ingångslön. Ser man till 

styrdokumenten, där fritidshemmet är en del av skolan, så ser man att fritidshemmet har en 

betydligt mindre del än skolans, då den kan ses som kärnverksamheten. Det är skolan som är 

obligatorisk, vilket inte fritidshemmet är. Där får de också en stor dominans. Att 

fritidshemmet framställs som mindre betydande. Det är den teoretiska kunskapen som läraren 

lär ut som värderas högre än pedagogens ansvarsområden som social utveckling, omsorg, 

tillsyn, fritid och lek. (Calander, 1999) 

”När fritidslärarna stiger in på mötet så är det mesta redan planerat av lärarna i laget. 

Under tystnad mottar de beskeden om klasslärarnas pedagogiska upplägg med 

eleverna. Efter en stund frågar fritidsläraren Eva, ”Hur vill ni använda oss?” 

Klassläraren Lisa svarar ”Vi kommer att behöva dela klasserna ganska ofta och då bli 

ni en viktig förutsättning för att det här ska gå att genomföra.” Mötet avslutas och 

fritidslärarna lämnar mötet tillsammans. De stannar upp och säger till varandra: ”Hur 

ska vi orka med det här arbetet? Vi ska ju vara i elden under hela dagen. Vi kommer 

aldrig att orka med elevgruppen på eftermiddagen om vi ska satsa alla vår kraft i 

skolan.” (Pihlgren, s.65) 

 

Här visar Pihlgren på hur fritidsyrket underordnas läraryrket och hur fritidspersonalen får rätta 

sig efter klasslärarna och skoldagens behov. 

Monica Hansen berättar om fritidspedagogens och lärarens olika syn på den andres yrke trots 

den nära kontakten de har. De förklarar väldigt ytligt om vad den andre har för 

arbetsuppgifter. 

”Lärare lär barn läsa medans fritidspedagoger sysslar med praktiska/estetiska ämnen 

och omsorg av barn” (Hansen s.231) ”Lärare har fått lära sig ”hur man lär barn”, 

främst på området läsa-skriva-räkna. På motsvarande sätt tänker sig lärarna att 
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fritidspedagogerna under sin utbildning fått kunskaper på de praktisk-estetiska 

områdena.” (Hansen s.232)  

Hon berättar att fritidspedagogerna ser lärarens brist på tid som en markering av vad som är 

viktigt och inte. Att fritidspedagogens jobb, konflikthantering, skapande och det sociala får 

komma i andra hand, då vi har tid. Samtidigt som fritidspedagogen får vara flexibel och 

anpassa tiden efter barnens behov och önskemål. Det som kommer först är det teoretiska. Att 

lärarnas krav är en tydlig gräns på yrkena då det inte finns något som motsvarar det hos 

fritidspedagogen. (Hansen, 1999) 

Då man jobbar i arbetslag har man möjligheten att komplettera varandra. Man sitter med sina 

egna erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Samtidigt har alla sina svagheter och då menar 

Calander att man tillsammans kan kompensera för dessa i arbetslaget. Det gäller då att ha en 

god gemenskap tillsammans. Då menar Hansen att man bör ha bättre kunskaper och 

inflytande kring vad de andra i arbetslaget jobbar med. (Hansen, 1999) (Calander, 1999)  

”Klasslärare och fritidspedagoger har ofta olika föreställningar om begrepp som är 

centrala inom skolan och då har de svårt att kommunicera utifrån sina olika 

föreställningar.” (Pihlgren s.34) 

Lärarna i ett arbetslag måste avsäga sig kontrollbehovet och makten över verksamheten och 

istället hålla en mer jämlik arbetsfördelning. En lärare har stort ansvar över sin egen planering 

och drift av verksamheten. (Fredriksson, 1993) Åsikterna bland lärare om hur långt ett 

samarbete i ett arbetslag ska sträcka sig är varierande. Det var dock tydligt att det var 

positivare attityder där man jobbade tätt ihop i ett arbetslag medan inställningen var mer 

negativ där man saknar erfarenhet eller har dåliga erfarenheter från samarbetet. (SOU 

1974:53) Fördelar med att jobba tillsammans i ett arbetslag var att lättare kunna tillgodose 

barnens behov på alla plan. En trygghet i arbetslaget och mellan de elever som berörs är då en 

förutsättning. 

Pihlgren berättar om att man genom en samlad skoldag för barnen, som innefattar att de börjar 

och slutar samma tid varje dag, kan förenkla samarbetet med fritidshemmet. Då ges 

förutsättningar att använda fritidspedagogens kompetens tillsammans med klasslärarens. Man 

kan dela in klassen i två grupper då en är med klassläraren och jobbar med matematik medans 

andra halvan är med fritidspersonalen och jobbar exempelvis med utomhusmatematik. 

(Pihlgren, 2011) 

Det är rektorn som leder och fördelar arbetet på skolan. Det är ett uppdrag som rektorn har 

enligt skollagen. Rektorn ska då fördela de olika resurserna som skolan har mellan de olika 

verksamheterna. Uppdraget är att få ut mesta möjliga kvalitet på minsta möjliga kostnad. 

Skolan finansieras genom skattepengar och om verksamheten organiseras väl kan pengar 

användas till andra saker inom organisationen. Hur många barn som går på skolan och 

fritidshemmet är grunden för hur mycket pengar som verksamheten får in. Det är föräldrarnas 

behov som styr fritidshemmets öppettider och personal. Utifrån detta är det rektorns ansvar att 

bestämma i vilken klass var och en bör vara vid vilka tider för att ge barnen bästa 

förutsättningarna. (Pihlgren, 2011) 
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1.5 Historia 
 

Fritidspedagogutbildningen började samläsa med andra lärarutbildningar och är inkluderad i 

lärarutbildningen sedan några år tillbaka, 1975-1977. Även studenterna som läste till 

fritidspedagoger blev fler. Man ville att studenterna skulle vidga sina perspektiv och 

konfronteras med olika pedagogiska traditioner. Då fler och fler skolor under 80-talet 

utvecklade en samlad skoldag ställde detta högre krav på pedagogerna. Detta förändrade 

lärarutbildningarna på grund av att olikheterna mellan de olika utbildningarna var för stor. 

(Calander, 1999) 

 

1.5.1 Slutet på 1800-talet fram till 1930 
 

Barnet kom i fokus på ett annat sätt än vanligtvis under denna tid. Arbetsstugan startade. Man 

kan säga att det är en föregångare till dagens fritidshem. Man såg de skolkande och fattiga 

barnen som ett problem i städernas folkskolor. Man ville att de skulle vara mer som de som 

gick i läroverkets skolor. Dessa barn ansågs väluppfostrade hela och rena. De hade även ett 

intresse för skolarbetet. I arbetsstugan handlade det om social fostran. Det kunde vara arbeten 

som skulle utföras eller aktiviteter som syftade till disciplinering, fostran och ordning och 

uppförande. Man skulle leda barnen mot det som ansågs vara normalt. Arbetsstugorna sågs 

som kompletteringsanstalter till städernas folkskolor. Verksamheten utvecklades mer och mer. 

De började införa sagostunder och lekar. De startades även bibliotek i anslutning till 

arbetsstugorna. Anna Hierta-Retzius som var den som formade innehållet i arbetsstugan, var 

kritisk till detta teoretiska som började dominera i skolan. Hon införde en mer balans mellan 

det teoretiska och praktiska inom arbetsstugan. Hon belyser även rasten och annat praktiskt 

arbete som slöjd. (Pihlgren, 2011) 

 

1.5.2 30-talet fram till 60-talet 

 

Arbetsstugornas tillsyn överlämnades till Barnavårdsnämnden från folkskoledirektionen i 

början av 30-talet. Barnträdgårdslärarinnorna som idag är motsvarande dagens förskollärare 

började jobba på arbetsstugorna.  Det var dessa som jobbade på eftermiddagarna med barnen. 

Betydelsen av praktiskt arbete för fostran och inlärning var inte längre aktuellt. Föräldrarna 

var hemma mer och barnens levnadsstandard hade höjts.  Barnen var i skolan allt längre tider. 

Nu var även måltider, gymnastik och slöjd en del av skolan.  Utevistelse, lek och fria 

sysselsättningar blev viktiga delar i barns liv. Samtidigt blev det inte mycket sådant utan 

eftermiddagshemmen blev mer som en del av skolan där man hade en överblick över barnens 

läxläsning.(Pihlgren, 2011) 
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1.5.3 60-talet fram till början av 80-talet 

 

Tankar om ett samarbete mellan skola och skolbarnomsorg har funnits sedan arbetsstugans 

tillkomst i slutet av 1800-talet. Det var 60-talet och framåt som barnomsorgen fick en stor 

expansion. Fritidshemmet skapades. (Calander, 1999) I dessa tider användes begreppet 

fritidshem som en beteckning för omsorg och tillsyn under den tiden barnen inte var i skolan. 

Detta var bara för de barn vars föräldrar arbetade.  Det var egna lokaler och annan personal än 

vad det var i skolan. (Socialstyrelsen, 1995) I början fanns de flesta fritidshemmen i 

Stockholm. År 1972 fanns 2/3 av landets fritidshem i huvudstaden. Barnstugeutredarna 

föreslog en ny organisationsmodell för den framtida skolbarnomsorgen.  Att fritidshemmet 

skulle utvidgas. Redan här fanns en betoning på samverkan. Det var främst utnyttjandet av 

lokaler som det handlade om. (Socialstyrelsen, 1995)Förslaget var att fritidshemmets lokaler 

skulle integreras i skolan på sikt. Förslagen utgick för att kostnaderna var för höga för de 

fristående fritidshemmen. Samtidigt såg de vinsterna av att man kunde samarbeta med 

resurserna. Fritidspedagogerna skulle vara som spindlar i näten som vävde samman barnens 

fritidsaktiviteter med deras tillvaro i skolan. (Calander, 1999) 

Skolan hade ett ansvar för barnen, inte bara under den lektionsbundna delen av dagen, utan 

även i form av barnomsorg. Det var nu skolans ansvar för barnomsorgen betonades. Även 

läroplanerna Lgr 62 och 69 lyfte fram detta och belyste att skolan skall utöka omsorgen för 

barn och ungdomar under och i samband med skoldagen. Det var en ekonomisk problematik. 

Läraren kunde inte själv ansvara för aktiviteter under en hel dag.  Fritidshemmet och 

föreningslivet sågs därför som viktiga samarbetspartner för den samlade skoldagens 

utveckling. Samverkan mellan personalen på skolan, samt personal i andra verksamheter i och 

utanför skolan sågs som en förutsättning för att dessa mål skulle uppnås. (Calander, 1999) 

Idén om att jobba i arbetslag kom, men blev inte obligatorisk. Man fick större inflytande av 

resurserna på skolan, både kommunalt och lokalt på skolorna. Samverkan mellan skolan och 

andra verksamheter kunde nu underlättas. En samverkan mellan skola och fritidshem skedde 

lokalt på olika sätt, men det var inget tvång. Att fritidshemmen var lokalintegrerade i skolan 

var en ovanlighet. Skolbarnomsorgen utvecklades till största del under 70-talet och i början på 

80-talet. (Calander, 1999) 

 

1.5.4 Mitten av 80-talet till mitten av 90-talet 
 

Platserna i skolbarnomsorgen ökade kraftigt fram till 1985. Det fanns många enskilda 

verksamheter som försvårade samverkan såsom dagmammor, fristående fritidshem och 

skolbarn som var placerade i olika former av daghem. Senare blev fritidshemmet den 

dominerande samverkanspartnern till skolan. I början av 90-talet var fritidshemmet en 

betydande resurs för grundskolan. Ekonomin satte gränser, man skulle skära ner på 
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lokalkostnader och personal. Det skulle nu bli billigare att lokalintegrera fritidshemmen i 

skolorna. Skolbarnomsorgen låg fortfarande under socialstyrelsen samtidigt som skolan låg 

under skolverket. I samma lokaler drevs dessa två verksamheter. Man ville sträva efter ökad 

kontinuitet och skapa en helhet för barnen. Detta för att barnen inte skulle behöva besöka flera 

verksamheter och ha olika personal, utan skapa ett samband genom hela dagen. Det talades 

om att barnen skulle få mer skapande verksamhet och mer praktiskt arbete, temaarbeten, 

studiebesök och utflykter under sin skoldag. (Socialstyrelsen, 1995) Skolverket blev ansvariga 

över barnomsorgen 1998 (Calander, 1999) mot bakgrund av en regeringsförklaring som 1996 

slog fast ”att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen ska integreras för att skapa en helhet i 

den pedagogiska verksamheten för barns utveckling och lärande.” (Pihlgren, 2011) 

Det fanns två syften med denna samverkan. Det ena var att utveckla en bra verksamhet för 

barnen. Då ville man ha mer resurser för att kunna göra en så bra verksamhet som möjligt. 

Det andra var den ekonomiska fördelen med samverkan. Att hushålla effektivare med de 

resurser man redan har. Exempelvis lokalerna som kunde användas under både skoltid och 

som fritidshem efter skolan. Samtidigt sitter dessa ihop. I denna samverkan kan man utnyttja 

dessa resurser i form av både lokaler och personal på ett effektivare sätt. Det ger mindre 

kostnader samt en bättre verksamhet för eleverna då personalen utnyttjas effektivare. 

(Socialstyrelsen, 1995) 

2 Metod 
 

En metod är ett reskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till nya kunskaper. Det finns 

många metoder att använda sig av då man undersöker ett område eller ett problem. Det finns 

dock metoder som är bättre och sämre för vissa ändamål. ( Home, Solvang, 1986) Jag valde 

att genomföra kvalitativa intervjuer för att få fram pedagogernas syn på samverkan. För att ha 

en större grund att stå på under intervjuerna har jag valt att först göra deltagande 

observationer i klasserna. Syftet med arbetet ska avgöra vilken metod man använder sig av. 

(Trost, 2010) Därför såg jag det ganska självklart vid valet av metod, då jag ville få fram 

pedagogernas syn på samverkan och se hur den ser ut idag. 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer där jag intervjuat tre klasslärare samt tre 

fritidspedagoger och rektorn på samma skola. Det är viktigt att inte samla på sig för mycket 

fakta eller ha för många intervjuer. Att man inte samlar på sig oändliga mängder data, utan att 

man reducerar datamängden. (Ryen, 2004) Jag har därför valt att förhålla mig till sammanlagt 

sju intervjuer så att jag lätt kan tolka och jämföra för att se ett resultat. Samtidigt ska jag hålla 

mig inom ett område så att jag får en röd tråd genom frågeställningarna, samt resultatet. Ryen 

beskriver tydligt att man ska se sambandet mellan frågorna i undersökningen så att det blir en 

röd tråd genom alla. (Ryen, 2004) 

Jag valde att göra undersökningen på en och samma skola för att kunna jämföra svaren med 

varandra då de jobbar tillsammans. De kan fortfarande ha olika syn på samverkan inom 

verksamheten. Johansson och Svedner (1996) berättar att det är bra att göra observationer i 

verksamheten innan man genomför sina intervjuer. Detta för att få en större inblick i hur 
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verksamheten ser ut och fungerar. Jag har varit i varje klass under en hel dag. Detta för att ha 

bättre underlag till intervjuerna. Jag gjorde deltagande observationer då jag var på skolan 

under min VFU och under dessa tillfällen ansvarade jag inte för några aktiviteter. Jag har 

deltagit genom att vara en extra resurs i klassrummet. För att det ska vara en deltagande 

observation ska man själv vara deltagande i gruppen. Det är viktigt att man har ett objektivt 

synsätt för att inte tolka utifrån sitt eget synsätt. (Ejvegård, 2009) Jag valde att utgå från mina 

frågeställningar även under observationen. Det var just de som jag studerade och hade som 

mall under genomförandet. 

 

2.1 Beskrivning av skolan 
 

Skolan som jag har utgått ifrån under hela arbetet ligger belägen i ett lugnt område några 

kilometer utanför staden. Det är en f-9 skola som är indelad i två skolor på samma område. På 

högstadiet går elever från åk 6-9 och på andra skolan är det elever från förskoleklass upp till 

och med femman. Det varierar om det är en eller två klasser i varje årskurs. Just nu är det två 

klasser i de lägre åldrarna, då det är stora åldersgrupper. Det finns fyra olika 

fritidshemsavdelningar. De är alla åldershomogena. Förskoleklasserna har en avdelning, 

årskurs ett har en avdelning, tvåorna en och sista avdelningen är för treor och fyror då det är 

många som har slutat fritids i den åldern. 

 

2.2 Deltagande observationer 
 

Det som kännetecknar en deltagande observation är att den som observerar själv är deltagande 

i gruppen under observationen. Man kan komma det undersökta området på djupet med denna 

metod genom att iaktta. Det är dock bra att komplettera med en annan metod eller andra källor 

då det inte har något direkt vetenskapligt värde. (Ejvegård, 2009) Jag gjorde mina 

observationer under två av mina VFU-perioder. En av perioderna var precis innan arbetet och 

det var då jag valde att skriva om samverkan. Då tog jag tillfället i akt och gjorde 

observationer under två av dagarna. Både i klassen jag var i och även parallellklassen. Under 

mina observationer antecknade jag ingenting, utan det gjorde jag någon gång mitt under 

dagen då det fanns tid över, samt i slutet av dagen. Min tredje och sista observation gjorde jag 

på samma skola vid en senare VFU-period då jag var i en annan klass. Där gjorde jag likadant 

och observerade den klassen under en hel dag. 
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2.3 Kvalitativ intervju 
 

”För det första är intervjuguiden inte strukturerad, och för det andra är huvudpoängen 

inte att jämföra på bredden utan att gå på djupet hos den enskilda intervjupersonen för 

att fånga hennes version.” (Ryen, s.63) 

I en kvalitativ intervju är det endast frågeområdena som är bestämda och man utvecklar 

följdfrågor alltefter hur den intervjuade svarar. Detta medför att intervjuerna kan se olika ut. 

Jag ville få så uttömmande svar som möjligt från den intervjuade. Att personen ska få ta upp 

allt denna har på hjärtat. Att spela in intervjun kan också vara viktigt då tonlägen och pauser 

exempelvis kan vara viktiga faktorer som spelar in. Att det därför är extra viktigt att vara 

lyhörd och inte vara för fokuserad på de frågor man tänkt ställa och anteckningarna. 

(Johansson, Svedner, 1996) Jag valde själv att skriva några frågor innan intervjutillfällena för 

att känna mig förberedd. Det var främst mina frågeställningar som jag hade som 

utgångspunkt, vilka var de jag ville få svar på. Jag var noga med att ställa öppna frågor för att 

samtalet skulle flyta på. Den som intervjuar ska styra samtalet så lite som möjligt och det är 

den intervjuade som påverkar intervjuns utveckling. Om forskaren ställer ledande frågor så 

riktas intervjun åt ett håll som den intervjuade kanske inte hade lett intervjun till. Det blir lätt 

då att den intervjuade accepterar uppfattningen som egentligen kommer från forskaren. 

Genom detta styrs även forskningsresultatet. Man bör istället ha så öppna frågor att den 

intervjuade väljer vägen framåt och hur intervjun fortskrider. (Ryen, 2004) (Holme, Solvang 

1986) Samtidigt gäller det att det inte styrs åt fel håll, utan hålla sig till de frågor man ville få 

svar på och inom dessa ramar. Det ska likna mer som ett samtal. De beskriver det som att ur 

samtalet vaska fram den information som fås utifrån de frågor som är relevanta. (Holme, 

Solvang 1986) 

Holme och Sovlang menar att, meningen med kvalitativa metoder är att komma in på livet på 

det undersökta området. Att man ska sätta sig in i den undersöktes situation och se världen 

utifrån dennes perspektiv. Genom det skapas en djupare och mer fullständig uppfattning om 

det studerade området. Det är viktigt att kunna växla mellan dessa perspektiv, att se det utifrån 

andras ögon samt att själv granska och tolka. Mötet bör ske fysiskt, att man träffas öga mot 

öga med ömsesidig tillit och förståelse. Dock kan närheten som uppstår emellan undersökare 

och personen som intervjuas vara ett problem. Det kan uppstå förväntningar dem emellan och 

att personen som exempelvis intervjuas uppträder på ett sätt som denne inte brukar vara på. 

Detta kan då ge missvisande svar. (Holme, Solvang 1986)  

 

2.4 Triangulering 

 

Genom att jag har använt mig av både intervjuer och deltagande observationer har jag använt 

mig av triangulering. Det innebär att forskaren använder sig av två eller fler metoder för att 

resultatet ska bli mer verklighetstroget och sanningsenligt. Detta genom att samla information 
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från olika källor. Därefter jämföra resultatet som kommit fram genom de olika metoderna. 

(Bell Judith, 2000) 

 

2.5 Procedur 

 

Som tidigare nämnt gjordes mina observationer under VFU-perioder jag haft på skolan. Då 

det sedan var dags för intervjuer ringde jag till skolan, där jag pratade med min handledare om 

mitt examensarbete. Detta hade vi även pratat om tidigare, så hon var bekant med ämnet och 

hade visat intresse för arbetet. Jag berättade vad det skulle innefatta och vad syftet var. 

Frågade ifall det fanns något intresse av att vara med på detta. Hon var väldigt positiv till det 

och jag kontaktade även fritidspersonal och klasslärare i andra klasser. Jag avtalade tid för var 

och en av dem och valde att intervjua var och en av pedagogerna enskilt. Detta för att de inte 

ska påverkas av varandras svar. Jag spelade in varje intervju för att ha lättare att fokusera på 

intervjun än på att anteckna. (Johansson, Svedner. 1996) Mina frågeställningar fick ligga som 

grund för intervjun tillsammans med några eget skrivna frågor som behandlade hur 

verksamheten ser ut. Jag utvecklade intervjun såsom de intervjuade svarade och det blev mer 

som samtal än intervjuer då det var bra stämning under samtliga intervjuer. 

 

2.6 Kvalitet och tillförlitlighet på data 
 

Jag har spelat in intervjuerna för att få fram korrekta utskrifter av dessa. Detta är skillnad 

jämfört med om man endast antecknar under tiden. Då har svaren redan genomgått en sållning 

eftersom att man inte hinner anteckna allt som sägs under intervjun. (Ryen, 2004)Ett vanligt 

problem som kan göras är att i resultatet endast visa upp en utvald del av samlade data. Att då 

inte försöka lägga in även avvikande svar som stärker eller ifrågasätter resultatet. (Ryen, 

2004) Om man hittar en annan studie med samma resultat stärks tron på att resultaten är 

sanna. Ryen berättar mycket om validitet och reliabilitet. Att man bör sträva efter att ta reda 

på just det man ville veta, samt att den insamlade data är tillförlitlig. Att vara noga att kolla 

upp vad som är relevant att ta reda på för just det sammanhanget. Det gäller även att 

ifrågasätta sina fakta och dess pålitlighet. Även valet av metod är väldigt viktigt, vilken metod 

som är lämplig för arbetet. (Ryen, 2004) 

 

2.7 Databearbetning 

 

Eftersom att jag valde att göra kvalitativa intervjuer så blir all strukturering och bearbetning 

efteråt. Jag har utgått ifrån mina frågeställningar och har låtit svaren föra intervjun framåt 

genom följdfrågor, beroende på vad den intervjuade svarat. (Holme, Solvang, 1986) Jag valde 
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att ta hjälp från Ryen då jag skulle bearbeta den data jag samlat in. Att man först slår ihop 

data, vilket hon berättar, är då man delar upp data i de minsta möjliga informationsbitarna 

som kan stå ensamma för självständiga tankar.  Varje enhet ska vara meningsfull och inte 

behöva kompletterande stöd. Varje sådan enhet kan vara olika långa, från några ord till ett helt 

avsnitt. Det beror på sammanhanget och vad denna tanke eller information innehåller. Man 

samlar då all data på samma ställe för att sedan sortera in den i olika kategorier. De kategorier 

jag valt är mina frågeställningar, vilka jag utgått från i hela arbetet. Detta gör att man 

reducerar antalet enheter då man lägger flera enheter till varje kategori. (Ryen, 2004) Där 

antecknade jag även till vilken yrkesgrupp den intervjuade hör. Författarna beskriver arbetet 

som att lägga pussel. Att man måste flytta bitarna och testa sig fram innan de faller på plats. 

(Holme, Solvang, 1986) Jag såg både likheter och skillnader mellan svaren, både mellan 

yrkesgrupperna men även inom de båda yrkena. Då jag fått ner alla intervjuer under alla de 

olika frågorna började jag jämföra likheter och skillnader mellan svaren. Jag ville få det till en 

löpande text så att det ska vara lätt att förstå och sätta sig in i forskningsfrågan.  

 

2.8 Forskningsetik 

 

”Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar. Deltagarna får 

inte föras bakom ljuset beträffande undersökningens syfte, de ska ha fått tillfälle att ge 

ett informerat samtycke till sin medverkan och de ska när som helst kunna avbryta sitt 

deltagande, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.” (Johansson, Svedner, 

1996, s.21)  

Jag var noga med att berätta vad syftet med detta arbete var så att det inte fanns några som 

helst oklarheter bland intervjudeltagarna. Som forskare var jag tydlig med att framföra att 

deras åsikter inte kommer gå spåra till vem som har sagt vad. (Johansson, Svedner, 1996) 

Detta för att de ska ha förtroende för mig och inte rätta sina svar efter vad de tror är mina 

önskemål. Innan varje intervju frågade jag om det var okej att jag spelade in samtalet, vilket 

det var för samtliga. Det är viktigt att fråga samt att vara tydlig med att endast jag kommer att 

lyssna på detta. (Johansson, Svedner, 1996) 

 ”Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte. 

 

 Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och 

få sina frågor sanningsenligt besvarade. 

 

 

 Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan 

utan negativa följder. 
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 Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga 

rapporten skall det inte vara möjligt att identifiera vare sig skola, lärare eller elever.” 

(Johansson, Svedner, s.21) 

3 Resultat 
 

Jag har gjort sju intervjuer, med tre fritidspedagoger, tre klasslärare samt rektorn på samma 

skola. Detta valde jag för att lätt se en bild och kunna jämföra och lägga samman bilden jag 

fått från de olika personerna. Rektorn valde jag att intervjua för att se dennes syn på 

samverkan, då det är rektorn som har ansvaret uppifrån och bestämmer hur samverkan ska se 

ut på skolan. Jag har även gjort deltagande observationer i alla tre klasser som berörs av 

studien. Jag har då fått inblick i hur verksamheten ser ut samt de olika sätten att använda sig 

av samverkan. Jag har också hört en del kommentarer och åsikter kring samverkan som inte 

framgick genom intervjun. Jag har valt att lägga upp resultaten utifrån mina frågeställningar. 

Detta har jag valt för att det ska vara lätt att tolka och förstå resultatdelen. 

 

3.1 Hur samverkan ser ut i fritidshemmet 

 
Då jag har observerat har jag mest lagt märke till att fritidspedagogerna samverkar i klasserna 

på dagarna.  Jag såg aldrig någon av klasslärarna på fritidshemmet. Nu var jag bara där en 

dag, men har som sagt kompletterat mina observationer med intervjuer där de går in på hur 

verksamheternas samverkan ser ut. Samverkan i klasserna är ett flertal timmar som varierade 

mellan de tre klasserna jag studerade. En klass hade mellan 5-6 arbetstimmar i veckan. Är det 

däremot något barn som behöver extra stöd så har fler timmar skjutits till i den klassen. I en 

annan klass handlar det om tolv timmar. I alla klasser var det oberoende på vilka ämnen det 

handlade om, då fritidspersonalen var med i lite av varje. Fritidspedagogerna är då en extra 

resurs för att ge eleverna stöd i form av en till vuxen i klassrummet. De har då inget ansvar för 

planering eller likande. Enda gången fritidspedagoger har planeringstid som inte innefattar 

fritidshemmet är då de själva ansvarar för ett ämne, såsom bild eller idrott vilket de då är 

utbildade och anställda för. 

Klasslärarna har även tid på fritids, trots att detta inte var något jag såg under mina 

observationer. Två av de tre intervjuade brukar gå in på fritidshemmet en del av sin tid. Det är 

ofta på morgonen eller direkt efter skolan. En dag i veckan har varje fritids läxhjälp. Då får 

eleverna sitta inne i klassrummet med en klasslärare till hjälp. För fritids har klasslärarna 

ingen planeringstid, utan de är bara där som en extra resurs. Det är fritidspedagogerna som 

står för hela den planeringen. 
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Det jag såg, som jag lade extra vikt vid var att det är klassläraren och det som händer under 

skoldagen som är viktigare och att det är vad man rättar sig efter. Att det är deras brist på tid 

som styr även fritidspedagogernas tider. Detta trots att de kan ha annat inplanerat. Det är 

tydligt att de har väldigt mycket att göra med rättning och planering. Då har fritidspersonalen 

varit där som stöd och hellre gått in i klassen trots att personen i fråga missar sin egen 

planeringstid eller liknande. I just dessa situationer visas det på vilket yrke som värderas 

högre. 
 

De brukar jobba tematiskt ibland. Det blir väldigt sällan då de skyller på att de inte har någon 

planering tillsammans. Det var en gemensam åsikt att de ville att det skulle vara oftare. Nu 

har det nyligt skett ett stort byte av personal på skolan, speciellt fritidspedagoger. Detta läggs 

fram som en anledning att de inte riktigt kommit igång med denna typ av arbete än. De är alla 

överens om att temaarbete är en bra metod, men att det är svårt att komma igång med ett 

sådant arbete utan den icke existerande planeringen. Att ha en röd tråd mellan arbetet på 

skolan och fritidshemmet såg de alla som viktigt. ”Skolan och fritidshemmet ska inte ses som 

två olika verksamheter.” menar en av klasslärarna som själv verkar väldigt mån om att det ska 

råda stor samverkan. Att de vill jobba mer integrerat är ett faktum. När vi pratade kring 

temaarbeten berättade de flesta att klasslärarna brukar ha ett mer teoretiskt innehåll och ansvar 

under dessa, medan det var mer skapande och lek på fritidshemmet. Samtidigt uppfattade en 

av klasslärarna att de hade likvärdiga uppgifter och att var och en gjorde det man är bra på. 

Att denne exempelvis hade bakat med eleverna under ett arbete. 

Då jag studerat lokalerna så är det samma lokaler som används under den obligatoriska 

skoldagen som det är på fritidshemmet. Barnen använder sig av samma leksaker, spel och 

liknande både under skoltid, på raster och även på fritidshemmet. Även pysselrummet som 

finns intill ett av klassrummen används under lektionstid som ett extra klassrum eller 

grupprum. Under inneraster har eleverna i den klassen tillgång till pyssel i dessa lokaler. Så 

att de jobbar lokal- och materialintegrerat är tydligt på avdelningarna. 

En av fritidspedagogerna har även tid i klassen hela fredagarna då klassläraren är ledig. 

Fritidspedagogen berättar att hen har dålig koll på vad klassen håller på med då pedagogen 

missar mycket och inte får någon helhetsbild av att bara vara med någon timme då och då, 

och ska sen vara med hela fredagen. Den fritidspedagogen samt klassläraren har inte heller 

någon planeringstid tillsammans. De tycker de båda är underligt. Klassläraren som då har all 

planeringstid får även planera fredagen åt fritidspedagogen, vilken är den som håller 

lektionerna. Fritidspedagogen får en lapp på katedern på morgonen där dagens uppgifter finns 

med. Det är även på fredagarna som de går igenom läxan. Detta är något fritidspedagogen 

själv beskriver som att hen har dålig koll på eftersom personen i fråga varken själv planerat 

läxan eller hunnit gå igenom den. Då är det svårt att gå in helhjärtat i lektionen. ”Tur att 

eleverna ofta vet vad de jobbat med!” Säger fritidspedagogen glatt. 
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3.2 För – och nackdelar med samverkan 

 

Jag har tydligt märkt att framförallt klasslärarna behöver fritidspersonal på lektionerna. Då de 

inte är där blir det ofta rörigare och det blir svårt att hinna med alla elever innan de själva 

tappar intresset och gör annat. Det är detta som har lett till att de blivit stökigt också vid dessa 

tillfällen. Då en elev väntar på hjälp och det tar väldigt lång tid för att läraren har många på 

tur, samt en del som kräver extra mycket tid. Detta har fungerat mycket effektivare då det har 

varit fler vuxna i klassrummet. Under mina observationer har jag också varit en resurs i 

klassen, vilket har gjort att lärarna aldrig varit helt själva som de brukar. Samtidigt märker jag 

skillnad om det kommer in en extra resurs i klassen. Det blir mycket bättre arbetsro och alla 

hinner få den hjälp de behöver. 

Jag har även hört en del klagomål kring planeringstiden. Att de får för lite tid till planering 

tillsammans. Det var något som alla de intervjuade belyste, tiden, planeringstiden. Att det ofta 

är planeringstid som går bort och att den inte ses lika viktig som tiden man är med barnen. 

Planeringen är svår att hitta tillsammans och de har inte fått någon gemensam planering 

klasslärare och fritidspedagoger emellan. Det är något som de får ta från sin egen tid i så fall, 

vilket resulterar i att annan planering tar skada. Den planering och samtalet mellan dem blir i 

fikarummet på raster då de snabbt hinner berätta om det är något särskilt. Någon annan tid 

finns inte. Att det ofta är stressigt är något man ser hela tiden. Dock mest hos lärarna i 

klasserna och mindre på fritidshemmen. 

En gemensam fördel från samtliga gällande samverkan, är sett utifrån barnens hela dagar. Att 

pedagogerna skulle få en bättre helhetsbild av barnen. Att inte bara se dem i klassrumsmiljö 

eller bara i fritidshemsmiljö utan på båda ställena. Även samarbetet och att kunna jobba 

övergripande mellan skolan och fritidshemmet sågs som en stor fördel. Det skulle finnas 

större möjligheter att jobba övergripande om det fanns mer tid för gemensam planering. Det 

man gör i skolan bör finnas i åtanke då planeringen för fritidshemmet sker, för att man ska se 

kopplingar mellan dessa. 

 

3.3 På vilken nivå besluten fattas och i vilket syfte 

 

Kring beslutsfattningen har jag mest hört en del klagomål. Speciellt gällande schemaläggning 

runt planeringstiden. Detta är något jag observerat, att de diskuterar kring att de aldrig har 

gemensam planering, klassläraren respektive fritidspersonal emellan. Detta var grunden till att 

jag valde att göra en intervju med skolans rektor också. Att jag ville höra kring dennes beslut 

om samverkan. Vad det är som har påverkat att det ser ut som det gör idag då det är uppenbart 

att lärarna på skolan inte är helt nöjda. 



17 
 

Rektorn lät väldigt positiv till att en samverkan ska ske på ett fungerande sätt. Att det för 

eleverna är viktigt med en röd tråd för hela dagen. Rektorn syftar även på pedagogernas sätt 

att se barnens hela dagar och få en bättre helhetsbild.  

Samtidigt berättar rektorn att det är de tjänster som finns på skolan som påverkar hur 

klasslärarna respektive fritidspedagogerna deltar i klassen eller på fritids. Att de som har 100 

% tjänst inte bara kan vara på fritidshemmet, utan måste fylla ut sin tid i klassrummet. Spilltid 

i klassen som rektorn lade fram det. Med klasslärarna var det så att de i de yngre åldrarna inte 

har tillräckligt med timmar för att bara vara med klassen under lektionstid. I dessa fall får de 

fylla ut det med några timmar i veckan på fritidshemmet. 

Rektorn har beslutat detta för att utnyttja tiden på bästa sätt. Ser man bara till fritidshemmet så 

skulle de som jobbar ha delade skift om de bara skulle vara på fritidshemmet. Därför får de tid 

i skolan på dagarna och jobbar antingen morgon eller eftermiddag. Rektorn säger att det är 

bättre att fritidspersonalen prioriteras på eftermiddagarna och på fritidshemmet istället för att 

vara på morgonfritids och i skolan redan från morgonen. Detta för att de ska få jobba för det 

som de är utbildade för. Rektorn belyste att de som har en fritidstjänst ska vara på fritids i så 

stor utsträckning som möjligt och att det är viktigt att de får fritidshemmet att fungera i första 

hand. Att fritidshemmet kan stå på egna ben och att visa att det är en egen verksamhet. 

Fritidshemmet får inte falla mellan stolarna. ”Det är inte fri tid, utan fritids” avslutar rektorn. 

Då vi pratade kring temaarbeten och att jobba överskridande mellan skolan och fritidshemmet 

kom vi in på planeringstiden, vilken många haft åsikter om. Rektorn var väldigt klar med sin 

sak att det inte behövs så mycket planeringstid för att jobba överskridande. Att det exempelvis 

räcker att veta vilket område de jobbar kring på lektionerna. Då kan fritidspersonalen ta det 

och göra något i samma stil. Att ett kort snack i korridoren eller fikarummet ska räcka. 

 

3.4 Så vill pedagogerna jobba med samverkan 

 

Som jag varit inne på tidigare så är det ett stort önskemål att få planeringstid fritidspersonal 

och klasslärare tillsammans. Att få höra och samtala om vad som händer då man själv inte är 

med för att få denna helhetsbild av barnens skoldagar. Att ha denna kunskap om vad som har 

hänt kan vara väldigt relevant då det är något särskilt som exempelvis konflikter eller andra 

dilemman som kan uppstå under skoldagen. Då berättar flera av de intervjuade att det är svårt 

att i scheman hitta tid då fritidspedagogerna och klasslärarna har planering på olika tider och 

de tycker inte att det fungerar bra som det ser ut idag med detta. Finns inte tid för det så ville 

fritidspedagogerna hellre korta ner den egna planeringstiden och lägga samplaneringar istället. 

Då var problematiken att få planeringarna att gå ihop schemamässigt. Klasslärarna såg inte 

lika stor vikt i detta. De var alla överens om att de var i behov av gemensam planering men 

kunde inte tänka sig att ta tid från egen planering. 

Det är tydligt från alla håll att de vill att det ska råda en god samverkan mellan skolan och 

fritidshemmet. Det som skiljer sig är hur samverkan ska råda, från vilka håll, hur många 
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timmar samt vilka samverkan skall beröra. På detta plan råder konflikten. Om det bara är 

fritidspersonalen som ska samverka i skolan eller om det ska vara lika åt båda hållen. 

Alla tycker att det är en nödvändighet att fritidspersonalen är med i klasserna på dagarna. 

Detta för att få en helhetsbild av eleverna samt att få insyn i varandras verksamhet. Då man 

pratar om att det däremot ska vara klasslärare på fritids ser de i stora drag inte lika stor nytta 

med. Det var delade åsikter på den frågan. Det var både klasslärare och fritidspedagoger som 

såg vikt av att klasslärarna är med på fritidshemmet, men samtidigt lika många som inte såg 

vikten i det. Två av klasslärarna och en från fritidshemmet tycker att detta är viktigt. Detta för 

att få en helhetsbild av elevernas dag och inte bara tiden de har tillsammans i klassrummet. 

Att man genom det kan se andra färdigheter och kunskaper hos eleverna som inte visas i 

klassrumssituationer. En av klasslärarna var väldigt negativ till det och såg inte poängen med 

att vara på fritidshemmet då det är klasslärare som är huvudsyftet med dennes jobb. Denna 

lärare har själv ingen tid på fritidshemmet heller. Även två fritidspedagoger var inte heller så 

förtjusta i denna tanke. De såg inte varför klasslärarna skulle vara där. 

Klasslärarna önskar alla att tiden som fritidspersonalen samverkar i klasserna specificerades 

bättre så att man fick samverkan i de ämnen som det var mest behov av. Som det ser ut nu så 

är det samverkan i lite olika ämnen vilket gör att resurserna inte utnyttjas fullständigt. De 

berättar att det inte alltid är nödvändigt samtidigt som de andra gånger hade behövts. De alla 

ville ha mer resurser i klassrummet. Att alltid vara två skulle vara önskvärt är en åsikt från 

samtliga. Samtidigt håller alla med om att det är tiden som inte finns till. Fritidspedagogerna 

har sitt huvudansvar på fritids och ska lösa det i första hand. Det är ändå väldigt viktigt att de 

finns för att backa upp klassläraren och finnas till i klassrummet, då det är mycket att ha cirka 

20 barn på en pedagog. 

Det jag också har märkt är hur två av klasslärarna ser sitt jobb som viktigare än 

fritidspersonalens. Att det är deras jobb som ska komma i första hand. Skolan och 

kunskaperna barnen får i form av läsa, räkna och skriva sätts högre än de sociala 

kompetenserna som man utvecklar i fritidshemmet. De ville att fritidspersonalen skulle rätta 

sig efter deras behov oavsett vad. Att de trots planeringstid eller liknande skulle ställa upp i 

klassen under skoldagen för att den kom före. Det kom också fram att det är viktigt att förstå 

vad de andra i arbetslaget jobbar med. ”Inget jobb är viktigare än någon annans” sa en 

klasslärare. Samtidigt som de andra två klasslärarna verkade anse sig ha högre status än 

fritidspedagogerna. Att det tyckte sig vara bättre och att deras jobb sågs viktigare. 

4 Diskussion 
 

Mitt val av problemområde har inte varit lätt att forska kring. Detta för att det finns väldigt 

lite tidigare forskning kring ämnet. Mycket av litteraturen belyser samverkan mellan 

förskolan, skolan och gymnasiet, varav fritidshemmet får en väldigt ickebetydande del i 

forskningen. Det har medfört att forskningsunderlaget kan ses som tunt. De delar jag fått med 

har dock varit väldigt relevanta för denna studie och gett god hjälp till detta arbete. Samtidigt 

har jag lagt ner stor vikt på den skolan jag undersökt, vilken är den jag satt i fokus för hela 
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undersökningen. Forskning om fritidsyrket är väldigt tunt medan det finns ett överflöd av 

forskning kring läraryrket. Detta kan bero på att det innefattar färre personer samt att det 

nyligen blev ett självständigt yrke. (Hansen, 1999) s.53 

Mitt val av metoder har varit relevant för syftet med undersökningen. Jag hade chans att både 

se hur verksamheten såg ut då jag var i varje klass en dag, samtidigt som jag fick ta del av 

lärare och fritidspedagogers syn på samverkan och deras tankar och åsikter. Då jag använt 

mig av två metoder hade jag möjligheten att jämföra dessa och få en bredare bild och bättre 

uppfattning. Jag tänker analysera varje frågeställning för sig så att det ska bli lätt att följa och 

förstå denna rapport. Jag har valt att göra det utifrån just dessa för att det är de som har varit 

utgångspunkten för hela arbetet. Därför har jag valt att sätta dessa i fokus och hålla mig till de 

rubrikerna för att det ska vara tydligt. 

 

4.1 Hur samverkan ser ut i fritidshemmet 
 

Utifrån min undersökning så kan man se att det i stora drag är fler timmar som 

fritidspersonalen är i skolan än vad klasslärarna är med på fritids. Detta var även något som 

ungefär hälften av dem inte såg så stora konstigheter i, utan detta var vad som behövdes. Att 

klasslärarna inte har något att göra på fritidshemmet. Samtidigt var den resterande halvan 

väldigt mån om att det skulle ske en balans mellan de båda verksamheterna. Som Calander 

skriver om de olika statusar de båda yrkena har. Om hur läraryrket anses ha högre status än 

arbetet inom fritidshemmet. (Calander, 1999) Att det kan ha att göra med att lärarna inte ska 

beblanda sig med fritidshemmet och dess aktiviteter. Genom en samlad skoldag där 

fritidspersonal är med i skolan så att man exempelvis kan dela upp gruppen och ha lektioner 

både ute och inne. Att fritidspersonalens kunskaper ska utnyttjas även under lektioner. Detta 

för att få en helhetsbild av barnen. För att man ser dem över hela dagen och inte bara en del av 

den. Även för barnen skulle det underlätta då de ser ett större samband mellan skolan och 

fritidshemmet ifall pedagogerna deltog i båda verksamheterna. Man skulle få bättre bild av 

hela gruppen. Se deras styrkor och svagheter. (Pihlgren, 2011) 

En av fritidspedagogerna berättade om sina fredagar, att denne skulle ansvara för varje fredag 

utan planering. Klassläraren planerade lektionerna och visade genom en skriven lapp hur hela 

dagen skulle se ut. Då de inte får någon samplanering är det svårt att veta hur denne har tänkt 

att lektionen ska gå till. Personen i fråga hade ingen planeringstid varken själv eller 

tillsammans med klassläraren, vilket vore relevant för att hålla dessa lektioner. Utan detta är 

det svårt att få samma helhetsbild av vad som ska göras. Även läxan lyfte pedagogen fram då 

det är klassläraren som planerar och delar ut läxan samtidigt som det är på fredagarna den gås 

igenom. Jag fick höra att det blir svårt att gå in helhjärtat då man inte har någon förförståelse 

för vad de har gjort eller hur det gått. Fritidspedagogen berättar att personen inte får någon bra 

helhetsbild av eleverna i klassrummet då hen bara är där ett par timmar varje vecka. Att det då 

är svårt att hålla denna skoldag som blir tagen ur intet. Detta har jag full förståelse för och jag 
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tycker det är underligt gjort. Att inte denne lärare inom fritidshemmet får planeringstiden till 

dessa lektioner. 

De berättar om temaarbeten som de alla ser som ett bra arbetssätt. För att detta ska fungera 

behöver man samarbeta. De har ingen planering tillsammans, vilket de anger som anledning 

till att det inte varit temaarbeten under den senaste tiden. Nu har de också en ny 

personalstyrka som de lyfte fram som en anledning till detta. Jag själv tänker att temaarbeten 

är väldigt bra, väldigt givande. Att man har denna röda tråd mellan skolan och fritidshemmet 

som blir tydlig för eleverna. En av lärarna uttryckte sig. ”Skolan och fritidshemmet ska inte 

ses som två olika verksamheter.” Då att man istället väver samman dem för att synliggöra 

detta för både barnen och personalen. Jag tänker på det som Hansen skrivit kring bristen på 

kunskap inom de andras yrken. Att många inte vet vad de andra i arbetslaget gör. Att man 

själv är insnöad i sitt eget arbete utan att veta de andras uppgifter. (Hansen, 1999) Jag tror att 

det har mycket att göra med det hon berättar. Att alla är insnöade i sitt eget arbete och inte tar 

steget till samarbete med andra lärare på skolan. Själv tror jag att det är väldigt viktigt. Man 

får då in nya tankar och idéer än om man själv som lärare håller ett arbete. Sen vem som gör 

vad i ett temaarbete tänker jag är väldigt individuellt. Jag tycker att man själv ska få göra det 

man är bra på eller det man tycker om. Då spelar det egentligen ingen större roll om man 

exempelvis bakar under skoltid eller liknande. Jag tror dock att det inte skulle uppskattas av 

eleverna om man hade mycket teoretiskt under tiden på fritidshemmet, av anledning att det är 

något som ofta relateras till skolan. 

 

4.2 För – och nackdelar med samverkan 
 

Den omtalade bristen på den gemensamma planeringstiden är något som de alla är medvetna 

samt håller med om. Detta har även en betydande påverkan i verksamheten. Det är den största 

negativa aspekten som jag stött på gällande samverkan. Att det blir svårt att hålla en 

samverkan om man inte kan samplanera. Detta är något som det inte råder något tvivel om. 

Att de har mycket tid ihop i klassrummet och även på fritidshemmet utan att ha tid att prata 

igenom vad de ska jobba med. Att den tiden man har tillsammans är i fikarummet, då man 

dessutom har rast. Under rasten ska man egentligen inte behöva planera och prata jobb, men 

som det ser ut på denna skola är det kanske den enda lösningen. Att ta ut det på sin rast tänker 

jag inte är hållbart i längden. Fredriksson belyser att den gemensamma planeringen tar längre 

tid och kräver större ansträngningar än vad enskild planering gör. (Fredriksson, 1993) Detta 

kan jag se som en av orsakerna av att planeringstiden till stor del sker enskilt. 

 Som jag läst i Hansens bok om samverkan mellan lärare och fritidspersonal belyser hon de 

bådas brist på kunskap inom den andres yrke. Det anser jag är en viktig del i ett nära 

samarbete. Att man vet vad den andre jobbar med. Man jobbar med att komplettera varandra, 

då är det viktigt att ha god kontakt och samtala emellanåt för att veta, vad kollegorna gör på 

dagarna. (Hansen, 1999) Att det kanske skulle vara mer tid tillsammans så att man under den 

tiden hade en chans att diskutera detta. Få tid att samtala om vem som ska göra vad och de 
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bådas uppgifter. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det råder god kontakt och en dialog 

kollegorna emellan så att undervisningen kopplas samman med fritidshemmet. 

 

4.3 På vilken nivå besluten fattas och i vilket syfte 

 

Efter en intervju med skolans rektor fick jag upp ögonen för hur detta ser ut och framförallt i 

vilket syfte verksamheten ser ut som den gör. 

Rektorn själv lät väldigt positiv till samverkan, då denne belyste den röda tråden som barnen 

skulle se under hela dagen. Att de genom god samverkan även ger lärarna en bättre 

helhetsbild av barnen på skolan. 

Samtidigt berodde samverkan på de tjänster som fanns på skolan. Det var tjänsterna som 

formade samverkan och inte tvärtom. Det blev så att de som har heltidstjänster i en klass inte 

gör tillräckligt med tid och därför får dessa göra sin spilltid i fritidshemmet. Jag ser det som 

positivt att klasslärarna är på fritidshemmet för deras helhetsbild av barnen. Samtidigt tycker 

jag att det blir av fel orsak. Om det inte var en heltidstjänst som läraren hade kanske man inte 

hade brytt sig om att läraren skulle samverka i fritidshemmet. 

Samma sak gällde fritidspedagogerna. De kan inte göra all sin tid på fritidshemmet, som 

dessutom skulle ha delade skift om de endast skulle vara på fritids. Därför har rektorn beslutat 

att de ska vara i klasserna där de utgör sin spilltid så att de får sin arbetstid. Att rektorn tänkte 

på att fritidspersonalen skulle få jobba så stor del av tiden för vad de är utbildade för genom 

att sätta klasslärare i fritidshemmet på morgnarna så gott det går tycker jag är en jättebra 

tanke. Rektorn verkar väldigt mån om just fritidspersonalen och ser det som en viktig 

verksamhet. Att de först och främst ska se till att den verksamheten fungerar och står på egna 

ben innan de går in i skoldagen. Dock som jag skrev, så är frågan av vilken anledning de är i 

varandras verksamheter om det inte vore för att fylla ut tiden. 

Detta kan jag koppla till det som rektorn berättade. Rektorn sätter samman de tjänster som 

finns på skolan på bästa möjliga sätt för att gynna eleverna. Då blir det spilltid i klasserna som 

denne uttryckte sig, vilket visar sig positivt för både elever och personal. Även att de har sin 

egen verksamhet i första hand visades upp som en viktig punkt. 

Jag och rektorn pratade om temaarbeten och att jobba överskridande mellan skolan och 

fritidshemmet. Då sa rektorn att planeringstid inte behövs till det, utan att det räcker att prata i 

korridoren eller fikarummet. Det tycker jag känns lite väl stressigt. Som jag tidigare varit inne 

på så har man sin rast då och ska inte behöva lägga den på planeringstid. Samtidigt kan jag 

hålla med en del i det som sägs. Att man inte behöver planera tillsammans och att det kan 

räcka att man jobbar kring samma ämne för att barnen ska få en helhetsbild. Jag tror dock att 

man skulle göra ett bättre arbete och lättare se samband om man även gjorde planeringarna 

tillsammans. 
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4.4 Så vill pedagogerna jobba med samverkan 
 

Nu återkommer jag till den gemensamma planeringstiden igen, då pedagogerna anser att det 

är en förutsättning, för att de på skolan ska samarbeta mer. Utan planering är det svårt att 

samverka mellan skolan och fritidshemmet då det inte finns tid att diskutera vilket område 

som ska jobbas med och vem som ska göra vad. De pratar om att få höra och samtala kring 

vad som händer i klassrummet eller på fritidshemmet då man själv inte är där. Detta för att de 

ska få helhetsbilden av barnens dagar. Det kan hända mycket då en person missar en dag, 

vilket kan vara relevant i arbetet kommande dagar. Då menar de exempelvis konflikter och 

andra dilemman som uppstår under skoldagarna. 

Att samverkan av fritidspersonal i klassrummet ska specificeras mer inom vilka ämnen det är 

relevant och då klassen är i behov av mer hjälp. Det kan jag själv tycka att man borde kunna 

planera in bättre. Om man har bättre inblick i när och var resurserna behövs så kan man lägga 

scheman efter det. Jag ser det som väldigt viktigt då denna tid ses som väldigt dyrbar i 

klasserna. Då är det väldigt dumt att slösa bort den på ämnen och lektioner som det inte 

behövs på, samtidigt som man andra lektioner har svårt att själv hinna med som ensam lärare. 

Nu kan jag också förstå att schemasättnigen inte är det lättaste, samtidigt tror jag att klassens 

schema går att lägga om efter hur samverkan ser ut, då det ofta är samma lärare som har de 

flesta ämnena. 

Av alla klasslärare framkom det att det var önskvärt att alltid vara två i klassrummet. Alla är 

dock medvetna om att den tiden inte finns i nuläget. Alla har sina huvuduppgifter och måste 

lösa dessa i första hand. Jag håller samtidigt med om att det inte är optimalt att vara ensam 

lärare i ett klassrum med 20 elever. I många klasser skulle det behövas fler resurser. Det finns 

inte tid för de som jobbar och inte pengar för att sätta in fler resurser. Detta är ett problem vi 

står inför. 

Det framkom tydligt att det inte sågs som lika nödvändigt att klasslärarna var med på fritids 

som att fritidspersonalen var med i skolan. Det som sågs som viktigt var återigen att 

fritidspersonalen ska få en bättre helhetsbild av barnen och se dem i flera situationer under 

dagen. Sedan var det delade åsikter i frågan om klasslärarens samverkan i fritidshemmet. De 

som ansåg att även klasslärarna skulle samverka i fritidshemmet, hade som argument att de 

skulle se barnen i andra situationer än i klassrummet. Att genom det kunna se andra 

färdigheter och kunskaper hos eleverna än de som visas i klassrummet. Själv ser jag det som 

ganska viktigt. Just det sistnämnda, att en del elever inte får visa sina kunskaper och styrkor i 

klassrummet. De kan komma att synas på ett helt annat sätt på fritidshemmet då det kan 

kännas som en mindre pressad situation. De som var negativa till detta såg bara ingen 

anledning till att klasslärare skulle vara i fritidshemmet överhuvudtaget. 

Förståelsen av vad de andra på skolan och i arbetslagen jobbar med är viktigt då man jobbar 

tätt ihop verkade alla hålla med om. Att allas jobb är lika viktiga. Samtidigt var det två av 

klasslärarna som ställde sig själva lite högre än de som jobbade inom fritidshemmet. 



23 
 

Jag såg tydligt på mina observationer att klasslärarna i regel ställde sig själva högre än 

fritidspersonalen. Detta genom att de visade att deras jobb är lite viktigare. Att 

fritidspersonalen skulle anpassa sig efter klasslärarna oavsett vad de planerat. Detta kan ha en 

stor påverkan på hur samverkan fungerar. Att inte ha kunskap om vad de andra i 

verksamheten jobbar med. Jag skulle säga att det är en förutsättning för att en samverkan ska 

fungera bra. Om man vet vad de andra jobbar med och har för uppdrag så har man själv lättare 

att veta vad man själv ska komplettera med. 

 

4.5 Min vision av samverkan 
 

Om jag själv skulle få lägga upp samverkan som jag ville så skulle jag ha den väldigt 

genomgående. Jag ser det själv som väldigt viktigt. Inte minst efter att ha läst mer kring 

ämnet. Just den återkommande helhetsbilden av barnen som man får. Jag tror det är viktigt för 

att förstå dem bättre. Man lär känna dem bättre och kommer dem mer in på livet. Man kan 

även se egenskaper, kunskaper och färdigheter hos dem, som man missar om man bara ser 

dem i en av verksamheterna. Som klasslärare exempelvis, missar man mycket av vad som 

händer i fritidshemmet. Då kan jag tycka att det är viktigt att se barnen även i dessa 

situationer, då det är ett mer avslappnat klimat. Man kan se att de kan saker som eleven inte 

kunnat visa i klassrumssituationerna. 

Samarbetet mellan personalen på skolan ser jag som en stor förutsättning för att samverkan 

ska fungera. Som jag läst främst i Hansens bok, om synen på de andras verksamhet. Att 

många inte har koll på vad de andra gör och vad de har för uppdrag. Om de skulle sätta sig in 

i de andras arbeten lite mer, skulle ett samarbete fungera lättare då de vet vilka delar de ska 

komplettera varandra på. Nu har jag sett tydligt och klart att den tiden inte finns. Det är brist 

på tid för alla inom skolan och det blir svårt, att dessutom sätta sig in i andras jobb och 

samarbeta mer. Samtidigt tror jag, att det är väldigt viktigt. Även sett från elevernas sida, då 

de kan se ett tydligt samarbete lärarna emellan. Då är det lättare för barnen att se ett samband 

genom hela dagen. 

Jag tror även att det är bra att ha inplanerad planeringstid tillsammans, lärare och 

fritidspedagoger, så man har en chans att matcha ihop arbetet, för att barnen ska se ett 

samband mellan skolan och fritidshemmet. Jag tänker att det inte behövs någon lång stund, 

utan att man bara får prata igenom vad de båda parterna tänkt jobba kring, och vad de har 

tänkt ha för innehåll i undervisningen. Att man bestämmer ämne tillsammans. Då kan de båda 

sköta sin egen planering utifrån en gemensam utgångspunkt. 
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4.6 Fortsatt forskning 
 

Det som skulle vara intressant att forska vidare kring inom detta område är barnens påverkan 

och syn på samverkan. Om de påverkas positivt, eller negativt av det. Om de överhuvudtaget 

påverkas, eller alls märka av samverkan. 
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