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Om samverkan är svaret vad är då frågan? 
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Abstrakt  

Syftet är att undersöka hur fritidsläraren upplever sin roll i skolan samt hur samverkan och 

samarbetet fungerar mellan läraren och fritidsläraren. Genom intervjuer har vi undersökt hur 

fem fritidslärare ser på samverkan mellan lärarna och fritidslärarna under den ordinarie 

skoldagen.  

Fritidslärarna har genom åren fått ändra sina arbetsuppgifter allt eftersom barngrupperna ökar 

och fritidshemmet flyttade in i skolan. En av svårigheterna mellan dessa två verksamheter är 

att många fritidslärare och lärare inte får till en samverkan. Fritidsläraren känner sig 

underlägsen läraren och menar att det saknas rätt förutsättningar för att de ska få tid att 

planera verksamheten tillsammans. Det saknas styrdokument för vad fritidsläraren ska göra på 

förmiddagen.  

Fritidslärarna upplever att de får stötta upp skolan men får inget tillbaka. Samverkan ska 

handla om att ge och ta men fritislärarna får enbart ge till skolan. Rektor tar inte ansvar för 

samverkan utan fritidslärarna anpassar sig efter vad lärarna begär. 
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Inledning 
 

När läroplanen reviderades 2016 och det nya kapitlet tillkom, vilken innefattar och tydliggör 

fritidshemmets syfte och innehåll, skulle uppdraget mellan skolan och fritidshemmet 

förbättras (Hippinen, 2011). Tanken var att fritidslärarna och lärarna skulle arbeta mer jämlikt 

där en fungerande samverkan finns. Genom en fungerande samverkan förbättras deras 

förhållande. Läroplanen kan fortfarande uppfattas otydlig vad gäller fritidslärarens roll under 

den obligatoriska skoldagen.  

Fritidshemmet är en frivillig verksamhet för elever upp till tolv års ålder som ska fylla flera 

olika syften (Skolverket, 2016). Fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan under den 

ordinarie skoltiden, men även erbjuda en meningsfull fritid för eleverna (Ibid). Enligt 

Skolverket (2018) är 84 procent av barn i åldrarna 6 till 9 inskrivna i fritidshemmet. Antalet 

elever har under de senaste 10 åren ökat med 45 procent. Det är efter de allt ökande 

elevantalet som fritidshemmet fick en del i den senaste läroplanen som introducerades 2011. 

Läroplanen är gemensam för både skolan och fritidshemmet. Dock ser uppdraget olika ut då 

den är anpassad efter yrkesrollerna. Pihlgren (2011) menar att lärarna är i regel bra på peka ut 

mål medan fritidsläraren är duktig på att fokusera på elevernas egna intressen. Dessa två 

huvudingredienser ligger till grund för en fungerande samverkan. För att arbeta läroplansstyrt 

krävs det att fritidslärarna får planering och att samverkan med den dagliga skolverksamheten 

fungerar (Calander, 1999).  

Enligt en rapport som Skolverket (2018) har genomfört anser 7 av 10 fritidslärare att lärarna i 

grundskolan inte samarbetar med fritidshemmet där rektor anses ha ansvar för att samarbetet 

inte fungerar. Vår undersökning kommer i enighet med den aktuella rapporten undersöka 

vidare hur fritidslärare ser på samarbetet och samverkan med grundskolan. Begreppet 

fritidslärare kommer användas istället för fritidspedagog som var den äldre benämningen på 

yrket. Detta för att få en nyanserad bild och följa titeln på den aktuella utbildningen. Den 1 

juli 2019 kommer legitimationskraven utökas till att omfatta lärare i fritidshem något som ska 

öka förståelsen för fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2018). 
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Bakgrund 

 

För att skapa en förståelse för hur fritidslärarens uppdrag har förändrats genom åren inleds 

denna del med en kortare beskrivning av fritidshemmets historia och de förändringar som 

bidragit till hur fritidslärarens roll fungerar i dag. I bakgrunden redogörs även för vad tidigare 

forskning dragit för slutsatser om hur samverkan ser ut mellan lärare och fritidslärare.  

 

Fritidslärarnas historia  
 

Verksamheten och yrket fanns från början till för att hålla barn borta från gatorna (Rohlin 

2012). Fritidshemmet är ungt i jämförelse med skolan och har genomgått många förändringar 

under åren (Ibid).  

Fritidsläraryrket är inte något nytt fenomen, utan det har formats av händelser som 

uppkommit i samhället genom åren (Hippinen, 2011). Hippinen (2011) beskriver 

fritidsläraryrket som svårdefinierat, vilket hon anser kan bero på att uppdraget och yrkesrollen 

har förändrats genom åren. En faktor till detta är fritidshemmets integrering i skolan.  

Fritidslärarens historia börjar i slutet av 1800 i det som då kallades arbetsstugor (Rohlin, 

2012). Arbetsstugorna är föregångaren till dagens fritidshem där det var kvinnornas uppgift 

att se till att barnen gick i skolan i stället för att driva omkring på gatan och tigga (Pihlgren, 

2011). Under 1930-talet övergick arbetsstugorna till eftermiddagshem och i 

eftermiddagshemmen arbetade istället barnträdgårdslärarinnor, vilket var dåtidens 

förskolelärare och syftet med verksamheten var rekreation, lek och utevistelse (Ibid). 

Hippinen (2011) beskriver att det var först på 1960-talet som begreppet fritidshem riktigt 

befästes och de första fritidspedagogerna utbildades. Även Rohlin (2012) tar upp hur 

fritidshemmet förändrades när det inordnades i skolan. Här blev det problem i och med att 

skolan är en obligatorisk verksamhet medan fritidshemmet är frivilligt (Ibid).  

Hansen (1999) menar också att många elever missar lärandet i fritidshemmet eftersom det inte 

är obligatoriskt. 

Tidigare var fritidshemmet helt separerat från skolan men under 1990-talet flyttade 

fritidshemmet in i skolan. Fritidshemmet, skolan och förskoleklassen fick en gemensam 

läroplan i Lpo 94 och var startskottet för det nya fritidshemmet (Torstensson-Ed & Johansson, 
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2000). I början av 2000-talet förändrades även examensbenämningen från fritidspedagog till 

grundlärare med inriktning mot arbete fritidshem (Ibid). 

Fritidshemmets aktuella situation 
 

Fritidshemmet är en verksamhet som under de senaste 20 åren genomgått stora förändringar. 

Enligt Skolverkets allmänna råd ska fritidshemmet vara ett komplement till skolan 

(Skolverket, 2014). Fritidshemmet skall erbjuda eleverna en meningsfull fritid som är utifrån 

elevernas behov och intressen. Fritidshemmet bör både innehållsmässigt och tidsmässigt 

komplettera sin verksamhet till skolan. Utbildningen som bedrivs vid fritidshemmet skall 

enligt Skolverkets allmänna råd utgå från elevernas behov (Ibid). Enligt Lgr11 ska 

fritidshemmen bedriva undervisning, men av annan sort än den som bedrivs i skolan 

(Skolverket, 2016). Fokuset i fritidshemmet ligger på det situationsstyrda lärandet och 

elevernas intressen (Ibid).    

En lärare i fritidshemmet har under en vanlig skoldag flera olika uppgifter. Detta medför att 

många fritidslärare känner att de har olika typer av roller i sitt yrke när de arbetar både på 

skolan och på fritidshemmet (Pihlgren, 2011). Enligt Pihlgren är detta ett problem för många 

fritidslärare då de under skoldagen arbetar i en lärarstyrd verksamhet där barnen behöver nå 

upp till vissa mål medan det i fritidshemmet är en frivillig verksamhet som ska skapa en 

meningsfull fritid för barnen. Fritidslärare tenderar att få en helhetssyn på eleverna där de kan 

bygga goda relationer (Ibid). 

Fritidsverksamheterna har flyttat in i skolans lokaler något som leder till att fritidslärarna får 

en dubbel roll i arbetet. De är både assistenter och fritidslärare (Torstensson-Ed & Johansson, 

2000). Det blir en komplex situation där fritidslärarna behöver växla mellan dessa två olika 

roller. De ska i skolan ge eleverna en strukturerad undervisning för att därefter skapa en 

meningsfull fritid på fritidshemmet (Ibid).  

Boström och Berg (2018) menar att de samlade kraven för fritidslärarna bidrar till en otydlig 

verksamhet där styrdokumenten ska omsättas i det vardagliga arbetet ofta utan assistans från 

rektor. Hansen (1999) beskriver också hur svårt det kan vara för fritidsläraren att använda sin 

kompetens i skolan. Skolan har sitt fokus på lärande inriktat mot innehåll medan fritidsläraren 

inriktar sig mot utvecklingen av individen (Ibid). Andersson (2014) är också inne på att 

fritidslärarens uppdrag har förändrats från ett informellt situationsstyrt arbete för att istället 

arbeta mer organiserat på samma linje som skolan. Däremot kan fritidslärarens kompetens 
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komma väl till pass under skoldagen. Haglund (2018) menar också att relationsarbete är en 

stor del i fritidslärarens vardag. Haglund beskriver hur nedskärningarna inom skolan påverkar 

fritidshemmen mest, något som leder till att fritidslärarna upplever klassrumsverksamheten 

som högre prioriterad (Ibid). 

Lärandet som sker i skolan anses vara det viktigaste där fritidsläraren blir underordnad och får 

istället bistå skolan utan att få någonting tillbaka (Klerfeldt & Haglund, 2011). Många 

fritidslärare upplever att de har en lägre status än vad lärarna har. Detta kan bero på att endast 

1 av 3 fritidslärare har en högskoleutbildning eller att de får ta på sig rollen som hjälpreda i 

skolan (Torstensson-Ed & Johansson, 2000). Enligt en undersökning som Skolverket (2019) 

genomförde har siffrorna blivit sämre och endast 1 av 4 har legitimation för arbete i 

fritidshem. Lärarförbundet (2018) beskriver hur samverkan skapar förutsättningar för ett 

bättre utbyte av kunskap och erfarenheter. Lärarförbundet menar vidare att samverkan 

behöver finnas i hela organisationer för att bygga en bättre organisation (Ibid). 

 

Samverkan och samarbete 
 

Begreppet samverkan används ofta i positiv betydelse men att det finns ett behov av 

samverkan och samarbete kan även ses som en indikation på att det finns ett underliggande 

problem i verksamheten (Danermark, 2000). 

 

Grundtanken bakom samverkan mellan fritidshemmet och skolan är att eleverna ges en 

samlad skoldag, där läraren och fritidsläraren ska samverka. Skolverket (2016) beskriver att 

alla inblandade i skolan ska samverka för att stödja elevernas utveckling. Samverkan innebär 

att arbetet baseras på en gemensam samsyn kring utveckling och kunskaper mellan läraren 

och fritidsläraren. I Lgr11 står det tydligt att skolan och fritidshemmet ska ha en 

sammanhängande och gemensam samverkan för att få till ett sammanhang i elevernas lärande 

(Skolverket, 2016).   

 

Denna samverkan sker oftast under skoltiden och inte på fritidshemmet (Calander, 1999). 

Enligt Calander är samverkan något som inom skolans värld involverar alla i arbetet kring 

eleverna. För att detta ska fungera krävs goda relationer mellan de samverkande parterna. 

Detta är ett djupare begrepp än samarbete. Termerna samverkan och samarbete används ofta 

synonymt. Men skillnaden är att samarbete är något som sker i enskilda fall, vid olika separata 
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uppgifter men i övrigt arbetar personen för sig själv medan samverkan involverar alla (Ibid). 

Fritidsläraren får göra uppoffringar på sin planeringstid för att stödja skolverksamheten 

medan lärare i väldigt liten grad skulle kunna tänka sig att göra en liknande uppoffring 

(Haglund, 2018). 

 

Arbetet med samverkan har sin grund i arbetslaget (Pihlgren, 2011). Hon pekar på hur de 

samlade kompetenserna inom ett arbetslag ökar samarbetet i enskilda fall där de inblandade 

kan använda varandra samt att den grundläggande samverkan får alla att arbeta mot samma 

mål. Om det finns ett klart och tydligt kommunicerat uppdrag från skolledningen som alla 

arbetar efter blir samverkan bättre (Ibid). Torstensson-Ed och Johansson (2000) menar att om 

samverkan mellan läraren och fritidsläraren fungerar är det bra för både elevernas studier och 

deras utveckling. 

Enligt Danermark (2000) är samarbete något vi gör dagligen utan att vi tänker på det. Allt vi 

gör i vårt dagliga arbete handlar om att vi samarbetar. Samverkan däremot innebär att man 

arbetar mot ett gemensamt mål. Samverkan är ett objekt det vill säga att man arbetar mot ett 

gemensamt mål. Danermark tar även upp att en samverkan är något som vi hittar bland många 

olika kategorier som exempelvis socialtjänsten och inom sjukvården. Även som i detta fall 

inom skolans värld. Han menar på att samverkan sker mellan många olika yrkeskategorier 

(Ibid). 

Klerfeldt och Haglund (2011) beskriver hur fritidslärare istället upplever att de får stå bakom 

läraren där samverkan bara går åt ett håll där de sällan får någonting tillbaka. Johansson 

(1999) beskriver att om fritidsläraren behöver vara delaktig under förmiddagen i skolan 

riskerar denne att mista sin planeringstid och blir dessutom oförberedd på förmiddagens 

arbete eftersom de sällan inkluderas i planeringen.  

 

Att samverkan och samarbete kan vara problematisk stöds av flera forskare. Både Calander 

(1999) och Hansen (1999) menar att fritidsläraren ofta blir en hjälplärare som inte är 

involverad i planeringen istället för en extralärare som får vara med och planera 

verksamheten. Söderlund (2000) anser också att det är fritidsläraren som är pådrivande när det 

gäller att få till en fungerande samverkan mellan läraren och fritidsläraren. Haglund (2018) 

menar att fritidsläraren får göra uppoffringar på sin planeringstid för att stödja 

skolverksamheten medan lärare i väldigt liten grad skulle kunna tänka sig att göra en liknande 

uppoffring. 
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Fritidslärarens roll 
 

I fritidshemmet är fritidslärarens roll inte helt klarlagd, det finns inga tydliga riktlinjer för hur 

ett bra samarbete ska se ut (Calander, 1999). När fritidsläraren flyttade in i skolans 

verksamhet, bidrog detta till konflikter mellan läraren och fritidsläraren. Det blev en kamp i 

klassrummet där läraren hade svårt att släppa in fritidsläraren i klassrummet (Ibid). 

Ytterligare ett problem är att fritidslärarens roll är okänd för läraren (Hansen, 1999). Läraren 

är väldigt sällan på fritidshemmet, något som bidrar till att lärarna inte har någon insyn i 

fritidslärarnas vardag medan fritidsläraren är en stor del av lärarens vardag. Hansen är också 

inne på att lärare och fritidslärare ofta pratar förbi varandra. För att samverkan ska fungera 

behöver de inblandade ha en god relation till varandra och använda sig av samma språk (Ibid).  

Andersson (2014) menar att fritidslärarna gör en stor uppoffring för skolan, något som leder 

till att fritidshemmet blir lidande. Söderlund (2000) är också inne på att fritidsläraren får 

större uppgifter i skolan och det vanliga arbetet med fritidshemmet hinns inte med. 

Fritidslärare upplever ofta att fritidshemmet blir lågt prioriterat där skolan och förskoleklassen 

kommer före i rangordningen (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016). 

Johansson (1999) skriver i sin rapport att flertal intervjuade fritidspedagoger anser att rektor 

har en viss roll i ett lyckat samarbete mellan skolan och fritidshemmet. Enligt Johansson är 

rektorns engagemang viktig för att se till att det finns de resurser som behövs (Ibid). 

Fritidslärare upplever att de har enklare att förklara sin yrkesroll genom vad det inte gör i 

skolan istället för att försöka förklara vad de egentligen gör (Torstensson-Ed & Johansson, 

2000). Detta är även något som Pihlgren (2011) tar upp, hon menar på att fritidslärarna ofta 

upplever sina roller som otydliga och svåra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Teorianknytning 
 

En teori är ett antagande eller påstående som förklarar företeelse av något slag och 

systematiserar vår kunskap om den. I vårt arbete har vi utgått från samverkan och samarbete 

mellan fritidslärarna och lärarna. I skolan pågår hela tiden en samverkan och ett samarbete 

mellan lärarna och fritidslärarna. De centrala begreppen i detta arbete är samverkan och 

samarbete.  

Danermark (2000) förklarar samverkan som om all samverkan har ett objekt, att man 

samverkar om något. I hans bok beskriver han även att samverkan och samarbete är något 

som pågår mellan människor i olika yrken i samhället. Danermark beskriver teorin som ett 

sätt för att kunna reflektera över ett problem. Han menar hur vi genom att utbyta idéer mellan 

människor kan hjälpa till att lösa problem där man tar sig tid att diskutera olika teoretiska 

infallsvinklar, för att komma fram med en lösning. I det vardagliga arbete pratas det oftast om 

de praktiska och konkreta problemen som finns. Danermark beskriver att många 

samverkansprocesser sällan diskuteras innan man startar upp processen. Förväntningarna är 

höga men resultatet blir sällan bra. Han menar på att förutsättningarna är dåliga från början 

och inget görs för att lösa de problem som uppkommer på vägen. Här handlar det oftast om att 

det inte finns tid. (Ibid) 

Danermark (2000) menar att alla inblandade ska veta vad de får fatta beslut om, och vad de 

inte får fatta beslut om. Det är även viktigt menar han att alla i arbetslaget vet vad deras 

uppgift är i frågan om samverkan och samarbete. Danermark är inne på att i de flesta 

misslyckanden som sker på en arbetsplats angående samverkan anges personkemin som grund 

till att det inte fungerar. Han menar att detta inte är hela förklaringen. Utan om ledningen inte 

tar på sig ansvaret utan lägger över det på personerna som ska samverka uppstår irritation 

mellan de inblandad och de tappar fokus på vad det ska göra. Det uppstår problem i 

samverkan som har sin grund i språket. Kollegor kan använda språket för att fördumma eller 

stänga ute någon och måste också finnas med i teorin kring samverkan (Ibid).  

Danermark (2000) menar på att ju större skillnaden är i hierarkin på en arbetsplats desto 

svårare är det att få till en fungerande samverkan och samarbete. Han menar på att vissa 

yrkesgrupper har en högre status än andra och på detta viss även får en större makt när det 

kommer till en fungerande samverkan i verksamheten. Regeringen och riksdagen har genom 

lagstiftning av läroplanen visat vilka som ska ha ansvaret. Detta gör att personer med olika 

grad av ansvar i olika delar av skolan ska mötas i samverkan (Ibid).  
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Det finns olika teorier om hur man ska arbeta på skolan i frågan om samverkan (Danermark, 

2000). När lärarna ska samverka kring den pedagogiska utvecklingen i skolan kommer det att 

synas att det är flera olika teoretiska modeller som används och det är väldigt svårt att säga 

vad som är rätt och fel (Ibid). 

 

Sammanfattning 
 

Fritidshemmet har genomgått många förändringar genom åren och enligt Skolverket (2018) 

har det kommit att bli mer ett komplement till skolan än till hemmet. I dag har fritidsläraren 

flera olika uppgifter och kan därför känna att deras roll är otydlig (Pihlgren 2011). Enligt 

Pihlgren ska det finnas en struktur från rektorn om hur samverkan och samarbetet ska fungera 

på skolan (Ibid). 

Calander (1999) menar att många fritidslärare inte har ett fungerade samverkan med läraren 

där tanken bakom samverkan är att man både ger och tar. Hansen (1999) beskriver att många 

fritidslärare upplever även att det enbart är en samverkan från ett håll och att de är mer en 

hjälplärare i stället för en extra lärare i klassrummet. För att fritids och skolan ska få till en bra 

samverkan krävs det att lärarna och fritidslärarna börjar samverka tillsammans. Men även att 

rektorn är engagerad i båda verksamheter (Ibid). Här upplever fritidsläraren att fritidshemmet 

har lägst prioritering och att både skolan och förskolan kommer före fritidshemmets 

verksamhet (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist 2016).  

Danermark (2000) skriver att alla inblandade ska veta vad de får fatta beslut om samt att 

samverkan kring den pedagogiska utvecklingen i skolan har sin utgångspunkt i flera olika 

teoretiska modeller där det är svårt att säga vilken som är korrekt. 
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Problemformulering & Syfte 

 

Problemformulering 
 

Utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att det saknas en fungerande samverkan 

mellan fritidslärare och lärare på skolorna. Det finns tydliga problem i vad fritidsläraren ska 

göra på förmiddagen både i styrdokumenten och forskning vi tagit del av. Vi vill med 

undersökningen få en bättre bild av vad som förväntas av oss under förmiddagen och vad det 

är som påverkar samverkan och samarbete ute på arbetsplatserna. 

 

Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka hur fritidslärarens ser på sin roll i klassrummet och hur samverkan 

och samarbetet ser ut med läraren under den ordinarie skoldagen. Genom att göra kvalitativa 

intervjuer vill vi undersöka om det finns en gemensam uppfattning hos fritidslärarna angående 

deras syn på samverkan och samarbete. 

 

Frågeställningar 
 

Hur upplever fritidslärarna att de samverkar med skolan? 

Hur upplever fritidslärarna att samverkan och samarbete påverkar deras arbete?  

 

 

Avgränsningar  
 

Vi har valt att avgränsa studien till endast fritidslärarnas syn på samverkan mellan skolan och 

fritidshemmet. Vi har alltså inte involverat lärarnas syn på hur de upplever samverkan mellan 

dessa två parter. Anledningen till avgränsningen av vårt arbete beror på att forskningen kring 

fritidslärare är liten i jämförelse med skolan samt att fritidslärarens roll ser olika ut beroende 

på skola.  
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Metod 

 

Vi har till denna studie valt att använda oss av intervjuer med verksamma fritidslärare för att 

få en aktuell syn på samverkan mellan skolan och fritidshemmet. Detta för att få en djupare 

förståelse om ämnet där respondenterna kan ge mer utvecklade svar jämför med en enkät. För 

att få till en bra intervjustudie bör man skaffa sig förkunskap inom det valda ämnet (Kvale & 

Brinkman, 2014). Förkunskapen har införskaffats genom att ta del av litteratur angående 

ämnet (Bilaga 1). 

Intervju 
 

Genom att använda oss av intervjuer kan vi få fram mycket mer extrainformation som finns i 

tonfall och kroppsspråk där eventuella följdfrågor kan framkomma. Intervjumetoden är en 

halvstrukturerad intervju som följer ett mönster där frågorna ska vara så lika som möjligt 

gentemot de tillfrågade (Bryman, 2011). Intervjufrågorna ska vara korrekt ställda och väl 

genomtänkta (Kvale & Brinkman, 2014). Korrekt ställda frågor innebär att vi minskar 

möjligheten för misstolkningar där frågorna ska ge svar på vad vi undersöker. Danermark 

(2000) skriver att språket visar hur insatt en person är i ämnet även att det finns subtila 

signaler i språket. 

Genom att studera intervjufrågorna och formulera om dem för att undvika otydligheter har vi 

försökt säkerställa att missuppfattningar inte sker. Vi har utformat frågorna under arbetets 

gång vilket har medfört att frågorna uppdaterats i takt med arbetet. Efter att ha läst in oss på 

ämnet och genomfört en litteraturstudie har vi samlat in kunskap och fakta som vi sedan 

använt i utformningen av frågorna. Vi har även utgått från Kvale och Brinkman (2014) samt 

Bryman (2011) för att få tips och råd på hur en kvalitativ intervju genomförs.   

Urval 
 

För att få in så mycket data som möjligt och för att få ett bredare perspektiv på 

undersökningen har vi valt att undersöka två olika skolor i Mellansverige. Kontakt har tagits 

med två olika skolor. En större skola som ligger i ett storstadsområde samt en mindre skola 

som ligger i en förort. På den mindre skolan valde de två fritidslärarna som arbetar där att 

medverka. På den stora skolan valdes tre fritidslärare ut som arbetade på olika avdelningar. 

Totalt tillfrågades fem personer och alla valde att delta. Detta för att få in två olika synsätt i 
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undersökningen och få ett bredare perspektiv än att begränsa oss till enbart en skola. Vi 

kontaktade fritidslärare på respektive skolor för att se om intresse fanns att delta i studien. På 

den stora skolan arbetade tolv fritidslärare där tre stycken från olika avdelningar valdes ut som 

är legitimerade fritidslärare. På den mindre skolan arbetade enbart två personer som 

fritidslärare. I samband med detta har även ett missiv skickats ut. Skolorna har valts ut på 

grund av deras kända olikheter inom kommunen. Med detta menas att det är stora 

socioekonomiska skillnader mellan skolorna. Personerna som har tillfrågats är legitimerade 

fritidslärare. Detta val gjorde vi för att få en så nyanserad bild som möjligt som 

överensstämmer med vårt syfte där vi vill ta reda på vad fritidslärare upplever och inte de 

outbildade. 

 

Genomförande 

 

Personerna som intervjuades fick ta del av tid och plats för utförandet av intervjun där en lugn 

och ostörd plats användes. Detta för att minska risken för att bli avbrutna och störda av 

personal och elever. Personerna har även blivit informerad om syftet med intervjun som är att 

ta reda på hur de ser på samverkan och samarbete mellan skolan och fritidshemmet. De har 

också blivit informerade om att deras namn blir fingerade för att bibehålla deras anonymitet. I 

missivet framgår undersökningens syfte samt deras rättigheter angående intervjun. Ett missiv 

skapades för att skickas ut till de personer som intervjuades (Se bilaga 2). Missivet lämnades 

personligen ut till respondenten några dagar innan intervjun.  

 

Vi använde oss av mobiltelefoner för att spela in intervjun, detta gjorde att vi kunde 

koncentrera oss på vad informanten sa i stället för att sitta och anteckna under tiden. När vi 

påbörjade intervjuerna fick respondenterna svara på några inledande frågor om deras 

erfarenheter och anställningsår. Detta var ett medvetet val vi gjorde för att få respondenten att 

börja prata och känna sig bekväma och avslappnades. Vi fick upplevelsen av att samtliga 

intervjuade kände sig avslappnade och bekväma med att bli intervjuade. De svarade på 

samtliga frågor och kom även med spontana påståenden som berörde ämnet. De första 

intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter medan de nästkommande tog längre tid, mellan 40 

och 50 minuter.  
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Analysmetod 
 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga för att sedan kodas. Skratt och 

pauser har inte transkriberats. Detta för att skriva över talspråk till skriftspråk. 

Transkriberingen har sedan att kodats in i under olika nyckelord för att skapa struktur i 

analysen. Nyckelorden har tagits fram när vi läst igenom transkriberingen. För att ta fram 

nyckelorden letade vi efter teman som hör ihop. Genom kodning av olika citat från 

transkriberingen uppstår en överblick om materialet där teman togs fram för att bekanta sig 

med innehållet (Kvale & Brinkman, 2014). Vi har genomfört en datastyrd kodning där vi 

tolkar det material vi fått in för att sedan koda. Vi har inte använt oss utav en begreppsstyrd 

kodning där koderna redan är utvalda (Kvale & Brinkman, 2014). Detta för att få bättre insyn i 

materialet där vi inte vet vad som ska komma fram ur intervjuerna. 

Ett exempel på kodningen är att vi hittade ett tema där respondenterna upplevde att de 

saknade uppbackning från rektor. Respondenten beskrev följande ”Men jag förväntas kunna 

och göra samma sak som lärarna men jag får inte den stöttningen underifrån.”. Detta kodades 

då in under uppbackning av rektor.   

 

 

Etiska ställningstagande 
 

Olika etiska aspekter har tagits med inför undersökningen. Vi har genom muntliga samtal och 

möten samt ett missiv till samtliga respondenter (se bilaga 1) med information om innehållet i 

studien informerat de svarande om deras rättigheter. Missivet är en kort sammanfattning om 

vilka vi som ska utföra studien är och redogörelser för hur samtalen är planerade. Vi har även 

utgått från Vetenskapsrådet i frågan om hur vi hanterat de etiska frågorna. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) ska all fakta som samlats in under arbetets gång förvaras på sådant 

sätt att inte någon obehörig har möjligheten att komma åt materialet. Den information som 

samlats in har behandlats säkert och den förvaras lösenordskyddat. 

 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att det ska finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt informationskravet kontaktade vi de tilltänkta intervjupersonerna 

genom ett missiv (Se bilaga 2). 
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För att uppfylla konfidentialitetskravet har materialet som vi samlat in förvarats så att 

utomstående inte har tillgång samt att det empiriska materialet endast kommer att användas i 

detta forskningsändamål. 

 

I studien kommer respondenternas namn att vara fingerade för att skydda deras identitet. 

Därför kommer vi använda oss av förkortningar för undersökningspersonerna som är enligt 

följande. Fritidslärare 1, fritidslärare 2, som kommer att förkortas till FL1, FL2 och så vidare. 

Vi anger inte vilken skola de arbetar på för att bibehålla deras anonymitet samt att vi inte vill 

jämföra skolorna utan få ett helhetsintryck.   

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
 

För att studien ska bli så tillförlitlig och trovärdig som möjligt har vi valt att använda oss av 

två olika skolor inför undersökning istället för att begränsa oss till en. Detta för att få en 

bredare bild av fritidslärarens situation. 

Vi valde även att inte lämna ut våra intervjufrågor i förväg eftersom vi inte ville att 

respondenterna skulle förbereda sina svar, där de lämnar svar som de tror förväntas av dem. 

Men även det faktum att de inte heller skulle ha den möjlighet att diskutera frågorna 

sinsemellan. Vi gjorde detta val för att få så ärliga svar som möjligt. 

Genom att se till att intervjupersonerna känner sig bekväma med situationen kan man få ut 

mer av en intervju, vilket leder till att svaren blir mer trovärdiga (Kvale & Brinkman, 

2014).  Detta gjordes genom att vi gav respondenterna möjligheten att välja tid och plats inför 

inte intervjuerna. 

Att hitta andra forskare som stödjer det vi själva kom fram till ökar tillförlitligheten i vår 

forskning. Även att ifrågasätta det vi kom fram till och sortera ut det som är relevant i just 

denna undersökning (Kvale & Brinkman, 2014). 
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Resultat och analys 

 

Här kommer vi att presentera empiri från de intervjuer som vi genomfört, både genom våra 

egna ord men även genom citat från de intervjuade fritidslärarna. Rubrikerna är satta efter de 

teman vi fick fram genom att koda intervjuerna. Respondenterna upplever att de har en 

otydlig förmiddag där uppbackning från rektor saknas om hur samverkan ska fungera. 

Fritidslärarna upplever att de hela tiden får ge till skolan men får ingenting tillbaka och måste 

stötta upp på alla ställen i skolverksamheten. En samverkan måste ske i en större utsträckning 

för att fritidsläraren och läraren ska få till ett fungerande samarbete. Här får man ställa högre 

krav på ledningen för att få stöttning och hjälp i sitt arbete till en fungerade samverkan och 

samarbete (Danermark, 2000). 

 

Otydligt vad fritidsläraren ska göra på förmiddagen 
 

Alla de tillfrågade fritidslärarna har en otydlig förmiddag som ser olika ut för respondenterna. 

Otydligheten ligger i att det inte finns någon struktur i yrket som fritidsläraren kan förhålla sig 

till utan att alla har det olika. 

Enligt Danermark (2000) finns det en maktrelation där lärarna har en längre historisk 

bakgrund och även hierarkiskt högre status än fritidslärarna. Om man kan jämna ut dessa 

maktrelationer genom samtal kan man kanske få till ett bättre samarbete.  

Fritidslärarna har flera olika uppdrag där alla de tillfrågade har roller i klassrummen som 

handlar om att erbjuda extrahjälp till elever som ligger lite efter eller som har andra 

svårigheter. FL2 beskriver sig själv som en extraresurs i klassrummet medan FL4 anser sig 

själv mer som en hjälplärare som finns med i klassrummet. FL5 innehar istället en 

assistentroll där hen följer en elev under dagarna. Att vara hjälplärare innebär att finnas till i 

klassrummet och hjälpa elever som räcker upp handen medan en assistent följer en enskild 

elev. En extralärare tar hand om några enskilda elever och har en egen undervisning med dem. 

Det handlar till stor del om att hålla reda på de stökiga eleverna för fritidslärarna under 

förmiddagen. Flera av de tillfrågade säger att de saknar att undervisa i det ämnet som de är 

utbildade i utan att det istället förväntas av dem att gå in i skolan och ta hand om en enskild 

elev eller hjälpa eleverna som har det svårare i skolan. FL1 beskriver hur hen upplever det 

”Till exempel så har jag bild i utbildningen men jag undervisar inte i bild och de säger inget 
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heller fast de vet att jag kan. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att få dem att förstå att jag 

vill ha bild och inte bara vara i klassrummet.” 

Detta är något som Danermark (2000) tar upp om att språket avslöjar hur insatt en person är i 

ämnet. Han menar vidare att språket kan användas för att utestänga andra, precis som FL1 

beskriver (Ibid). 

Fritidslärarna får även ta en stor del av rastvakterna för att lärarna ska få någon rast medan 

deras egen rast får ligga på lunchen. De har många olika uppdrag på förmiddagen som ska 

genomföras och ser väldigt olika ut. Fritidshemmets verksamhet ska planeras, de ska vara 

hjälplärare, resurser eller assistenter i klassrummet samt att några uppger att de ska ha hand 

om ett ämne. FL4 berättar om sin nuvarande roll på förmiddagen enligt följande ” Just nu har 

vi en elev som kan behöva lite extra stöd och då är jag där som en liten hjälplärare kan man 

säga.”  

Respondenterna är inne på att det ser så olika ut på alla skolor där deras roll blir otydlig där 

det inte finns någon tydlig struktur över vad fritidslärare ska göra på förmiddagen. De 

beskriver istället att de får ta på sig olika uppdrag för att de ska fylla sin förmiddag.  

Tiden till planering saknas 
 

Respondenterna saknar också planeringstid som uppfattas på olika sätt. Planeringsbristen kan 

enligt två respondenter bestå i att schemat är fullt och att det inte finns något utrymme för 

planering. Men alla upplever att tiden är största problemet när det handlar om planeringstid. 

Tid, är något som alla respondenter tar upp. Tid saknas på förmiddagen till att planera 

eftersom de får stötta upp skolan. Det finns ingen tid till att träffas tillsammans och planera 

verksamheten. FL5 säger ” Jag tycker att fritidshemmet har för lite planeringstid för att skolan 

ropar så mycket, det är bara jag och en till som ska planera verksamheten och vi har inte 

jättemycket tid tillsammans.” 

Ingen av respondenterna har någon planeringstid tillsammans med klassläraren. De önskar att 

de vore mer involverade i planeringen. FL1 förklarar situationen ”Jag är inte involverad i 

samarbetet med klassläraren. Jag får ingen information om vad som ska hända under dagen 

för att det ju inte finns någon tid till planering. Jag får inte alls vara med och planera.”  

Förväntningarna på samverkan är stora men det är väldigt sällan som resultatet blir bra 

(Danermark, 2000). Han menar att det inte finns tid till att lösa alla de olika problem som 
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uppkommer på vägen eftersom samverkansprocessen inte har diskuterats innan den startats 

upp (Ibid). 

Fritidslärarna träffar bara lärarna under lektionen och har sällan tid att ens diskutera vad som 

hänt och vad som kommer att hända. Det har ingen gemensam planeringstid och när läraren 

har rast från klassen är fritidsläraren ute som rastvakt och hinner de hinner inte ens fika 

tillsammans. 

Istället uppger de respondenterna att de under lektionerna får reda på vad som ska hända och 

följer det som klassläraren planerat. Det saknas insikt i verksamheten och fritidslärarna 

upplever att de blir hjälplärare och har dålig insyn i vad som komma skall.  

Samverkan mellan skolan och fritidshemmet handlar om att ge 

  
Respondenterna upplever att de kommer in till klassrummet helt oförberedda på vad som ska 

hända under lektionen. Respondenterna menar att samverkan med skolan till största del har 

fokus på elevens bästa. Det ska samverkas kring en elev för att hitta olika utgångspunkter som 

kan hjälpa eleven framåt. Fritidsläraren måste gå in i klassen och hjälpa klassläraren. När 

fritidslärarna kommer in i klassrummet är de inte alls delaktiga och får istället får de reda på 

vad som ska hända i samma stund de kliver innanför dörren till klassrummet. FL3 beskriver 

situationen enligt följande ”Det finns ingen samverkan eftersom det inte finns någon tid. Jag 

vet sällan vad läraren vill att jag ska göra i klassrummet utan brukar mest gå runt och försöka 

hitta elever att hjälpa.”  

Danermark (2000) tar upp att genom att utbyta idéer mellan varandra kan man lösa de olika 

problem som finns genom att använda sig av olika teoretiska infallsvinklar för att komma 

fram till en lösning. Men precis som respondenterna säger skriver också Danermark att det 

istället bara pratar om de konkreta problem som finns (Ibid).  

Alla respondenter är också eniga om att fritidsläraren får gå in och vara i skolan men att 

läraren aldrig är på fritids. FL4 berättar att det har hänt en gång under fem år att en lärare har 

varit inne på fritids när det varit extrem kris men annars har inte någon varit med om det. 

Fritidshemmets samverkan med skolan handlar om att ge utan att få något tillbaka. FL2 

berättar hur hen upplever det ” Det finns ingen samverkan tillbaka det är enbart fritidsläraren 

som går in i klassrummet, läraren är ju aldrig på fritids. Jag tycker inte att vi ger och tar utan 

jag tycker nog att vi bara ger som fritidspedagog. Vi förväntas också att göra det.” Ibland 

skulle samverkan med skolan kunna fungera bra när de finns ett gemensamt tema, men då är 
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lärarna ointresserade och respondenterna upplever att det känns som att de tvingar dem till 

det. Men efteråt känner lärarna att resultatet blev bra.  

Ytterligare ett problem som respondenterna tar upp är att lärarna inte är pålästa om läroplanen 

för fritidshemmet medan fritidslärarna är väldigt insatt i skolans läroplan. Fritidslärarna måste 

också följa deras läroplan eftersom det står att de ska göra saker på fritidshemmet. Detta faller 

dock bort då samverkan uteblir. Lärarna behöver förstå att fritidshemmet är minst lika viktigt 

som skolverksamheten. Lärarna känner inte till verksamheten på fritidshemmet eftersom de 

aldrig är där.  

Personal saknas och verksamheten blir lidande 
 

Om någon ur personalen är sjuk är det fritidslärarna som får göra uppoffringar i sin planering. 

Då det aldrig sker att läraren gör samma uppoffring för fritidshemmet blir fritidsverksamheten 

lidande.  

Fritidsverksamheten är inte en lika stark institution som skolan och personaltätheten minskar 

när fritidshemmets tid börjar enligt respondenterna. Det är få fritidslärare som har ansvar för 

verksamheten och ofta måste någon även agera extrastöd till en elev då assistenten har 

planering eller inte har en tjänst som innehåller tid på fritidshemmet. Fritidslärarna skulle vilja 

sitta ner och utföra konkreta saker ur läroplanen tillsammans med eleverna. FL5 berättar ” 

Men det är ju svårt, vi är två stycken från klockan två, så det är svårt att jobba med en liten 

grupp. För ganska ofta har vi något barn som behöver lite extra. Fast jag är ju också flexibel. 

Det är svårt att sitta med ett eller två barn, men kan man få många barn med sig ja då kan man 

sitta, men annars så funkar det inte tyvärr.” När planeringstiden försvinner och fritidslärarna 

får gå in i skolan allt mer påverkar detta verksamhetens utformning. Det finns en frustration i 

hur mycket som ska hinnas med men oftast blir frustrationen allt starkare när tiden rinner iväg 

i skolan.  

FL1 berättar att när hen började och fritidshemmet låg utanför skolan var de två personal på 

femton elever. Det fanns mer tid till varje elev och fler saker hanns med. Idag uppger FL1 att 

de är lika många i personalen fast på tre gånger så många elever. Fanns det mer personal 

kanske de får mer tid till att planera verksamheten. Respondenterna menar att det är svårt att 

ta tid till att sätta sig ner med läraren på fritidstid, det är allt för många barn och för lite 

personal. Det hade varit bra om någon lärare kunnat hoppa in i fritidsverksamheten så de fick 

ha planeringstid. 
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Stötta upp skolan, men ingen stöttning tillbaka 
 

Fritidsläraren får ta bort schemalagt planering för att gå in och stötta upp en elev eller om 

någon är sjuk får de gå in och täcka upp för den personen i skolan. Men inte tvärtom. Det 

handlar om att stötta upp skolan och förstärka verksamheten. Det ska stöttas upp på 

rastvakter, det ska stöttas upp kring stökiga elever och stöttas upp när någon ur personalen är 

sjuk eller borta. Stöttning framkommer som ett nyckelord i det som respondenterna beskriver 

om sin arbetsdag. Det stöttas upp på lektioner för att lärare ska ha enskilda tester med 

eleverna men någon lärare finns aldrig med på fritidshemmet för att på samma sätt stötta upp 

verksamheten. Fritidsläraren förväntas finnas till hands under hela skoldagen medan läraren 

bara finns till hands under förmiddagen.  

Respondenterna menar att de inte har tid att använda sin egen kompetens som ligger i det 

praktiska arbetet utan får istället stötta upp skolan på olika sätt. FL4 förklarar situationen ”I år 

har det inte funnits så mycket tid på schemat till eget arbete i skolan eftersom att vi måste 

stötta upp så mycket i klasserna. Jag tycker att lärarna anser sig ha den bästa kompetensen och 

vi hamnar i bakgrunden.” 

Det är flera olika personer med olika yrkesansvar som ska mötas i en samverkan (Danermark, 

2000). Desto större skillnaden är i hierarkin på skolan desto svårare är det att få till en 

fungerande samverkan och samarbete (Ibid). Detta är något som respondenterna är inne på att 

det finns en tydlig skillnad mellan yrkesgrupperna. 

Det upplevs enligt vissa respondenter som att det finns en hierarki på arbetsplatsen där läraren 

kommer i första hand, följd av förskolelärarna för sedan på tredje plats hitta sin egen 

yrkesgrupp. Personalen och vikarierna sätts i första hand i skolan och förskoleklass medan 

fritidshemmet hamnar i skuggan. Fortfarande tänker många lärare att det bara leks på 

fritidshemmet och att det inte är lika viktigt som skolan.  
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Uppbackning av rektor 
 

Respondenterna upplever att det hamnar längst ner i hierarkin och blir lägst prioriterade. Det 

är rektorns ansvar att samverkan i skolan fungerar. Yrkesgruppen är inte lika stark som 

lärarnas och rektorn behöver ta ansvar för att alla på skolan arbetar tillsammans. Eleven ska 

ligga i fokus och rektor förväntar sig alltid att det är fritidsläraren som ska se till att 

personalbrist och eventuell stöttning fungerar.  

Respondenterna förklarar att de vill ha mer tid tillsammans med hela arbetslaget för att öka 

samverkan, men att det ligger samtidigt förväntningar på att fritidsläraren ska fylla luckor som 

en lärare borde ha. FL5 beskriver ”Men jag förväntas kunna och göra samma sak som lärarna 

men jag får inte den stöttningen underifrån.” 

Det saknar en uppbackning från rektorn där de inte får delta i olika utbildningar eftersom det 

inte anses ingå i fritidslärarens yrke fast de arbetar med sakerna dagligen. Om en samverkan 

ska fungera behöver även rektorn vara involverad. Uppdraget är otydligt och rektorn kan 

sakna insikt i fritidshemmets viktiga arbete med att utbilda eleverna i den sociala 

kompetensen. Det finns inga tydliga strukturer för vad fritidsläraren ska göra på förmiddagen 

från rektor. Respondenterna upplever inte heller att det vet på vilket sätt de förväntas fungera i 

skolan då alla har så olika uppdrag under förmiddagen beroende på vilken skola man besöker. 

FL3 förklarar hur hen upplever rektorns ansvar ”Det finns inga direktiv från rektorn hur man 

ska samarbeta tillsammans med klassläraren utan vi förväntas bara att göra det läraren säger åt 

oss i klassrummet.” 

Regeringen och riksdagen har med läroplanen fastställt att det är rektorns ansvar på skolan att 

samverkan fungerar (Danermark, 2000). Om rektor inte tar på sig ansvaret utan lägger över 

det på lärarna och fritidslärarna försvinner fokuset från samverkan och det uppstår irritation 

mellan yrkesgrupperna. Språket blir istället ett verktyg som används för att fördumma 

varandra och belysa skillnaderna som finns mellan yrkena (Ibid).  
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Sammanfattning 
 

Det skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika fritidslärarna vi intervjuade, samtliga fritidslärare 

är eniga om att det saknas en fungerande samverkan tillsammans med läraren under skoltid. 

Samtliga fritidslärare är även eniga om att de har fått anpassa sig efter hur skolan och läraren 

lägger upp sin verksamhet, något som har sin förklaring i att skolan och fritidshemmet ska 

komplettera varandra och att de har ett gemensamt mål. 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Läroplanen på fritidshemmet har blivit tydlig men det finns fortfarande en otydlighet 

angående förmiddagen. Hippinen (2011) beskriver att förhoppningen med den nya läroplanen 

var att uppdraget mellan skola och fritidshem skulle förbättras. Denna förhoppning om ökad 

samverkan och ett bättre samarbete handlar mer om att respondenterna får gå in mer i skolan 

under förmiddagen. Här kan man se att det uppstår problem när lärarna och fritidslärarna ska 

få till en samverkan, läraren har en styrd verksamhet med en tydlig läroplan medan 

fritidsläraren har en mer otydlig roll. När dessa två ska arbeta tillsammans kan de uppstå 

problem, läraren vill ofta inte släppa in fritidslärarna i sin verksamhet och blir osäker på vad 

de ska göra i klassrummet. Även Danermark (2000) tar upp problemet med att en samverkan 

kan ställa till med problem där alla inblandade bör vara medvetna om att samverkan tar tid, 

vilket inte verkar finnas på de skolor som vi har undersökt. Tiden är ett problem som många 

av våra respondenter återkommer till.   

Andersson (2014) beskriver att fritidslärarens uppdrag har förändrats från ett informellt 

situationsstyrt arbete för att istället arbeta mer organiserat på samma linje som skolan. Precis 

detta skriver också (Skolverket, 2018) om där de menar att fritidshemmet har blivit ett 

komplement till skolan istället för till hemmet. Däremot skriver Calander (1999) att arbeta 

mot läroplanen kräver att samverkan med den dagliga skolverksamheten fungerar och att 

fritidsläraren ges tid till planering. Respondenterna beskriver dock att de ofta får avstå sin 

planering för att stötta upp skolan där samverkan enbart sker åt ett håll. I resultat framgår att 

fritidslärarna upplever att lärarna styr. I läroplanen framgår inte vad fritidsläraren ska göra på 

förmiddagen och läraren blir den som styr istället för rektorn som inte är delaktig i arbetet. 

Fritidslärarna blir allt mer involverade i skolan och fritidshemmets verksamhet hinns inte med 

(Söderlund, 2000). Respondenterna beskriver att de har många olika uppdrag på förmiddagen, 

ingen vet riktigt vad som förväntas förutom att de ska stötta upp skolan. Pihlgren (2011) är 

också inne på samma linje där hon menar att fritidslärarna upplever sina roller som otydliga 

och svåra. De samlade kraven för fritidslärarna bidrar till en otydlig verksamhet (Boström & 

Berg, 2018). Detta kan också bero på det som Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) tar 

upp om att fritidslärare upplever sig längst ner i hierarkin i skolan där lärare och 

förskolelärare kommer före. Även Klerfeldt och Haglund (2011) beskriver att fritidslärarna 
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får stå bakom läraren. Respondenterna menar att fritidshemmet inte är en lika stark institution 

som skolan och inte heller en lika stark yrkesgrupp. Detta kan leva kvar från tiden då 

fritidshemmet flyttade in i skolan. Calander (1999) menar att det blev en kamp i klassrummet 

där läraren hade svårt att släppa in fritidsläraren. Eller så kan det bero på det som Rohlin 

(2012) tar upp att fritidshemmet förändrades när de flyttade in i skolan eftersom 

fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet medan skolan är det. Men fritidsläraren får i 

alla fall anpassa sig efter läraren för att inte stöta sig med någon och har en förväntan på sig 

att stötta upp skolan. Hierarkin spelar också in där respondenterna verkar ha svårt att säga till 

och finner sig i situationen där läraren får bestämma eftersom läroplanen inte förmedlar något 

uppdrag på förmiddagen.  

 

Enligt en rapport som Skolverket (2018) genomfört anser fritidslärarna att det är rektor som 

har ansvaret för att samverkan inte fungerar. Rektorn förväntar sig att fritidslärarna ska hjälpa 

skolan och se till att personalbrist och stöttning fungerar. Respondenterna upplever också att 

detta är kravet från rektor, att de ska skötas på plats och stötta upp skolan när läraren ber om 

det. Även Johansson (1999) menar att det är rektors ansvar för att samverkan mellan skola 

och fritidshem fungerar. Här tar Danermark (2000) upp problemet med att det är ledningens 

ansvar, det vill säga rektorns, att se till att samverkan fungerar. När man väl har startat en 

samverkan måste rektorn se till den fullföljs och om det visar sig att rektorn är passiv under 

processen kan det göra att hela idén om samverkan faller (Ibid). 

 Samverkan baseras på gemensam samsyn kring utveckling mellan läraren och fritidsläraren 

(Skolverket, 2016). Respondenterna ges inte någon tid till att planera med klassläraren utan 

har sparsamt med tid till att skapa en gemensam samsyn angående utveckling i 

verksamheterna. Här menar Pihlgren (2011) att om det finns ett tydligt kommunicerat uppdrag 

från skolledningen som alla arbetar efter och där allas kompetenser tas till vara på blir också 

samverkan bättre. Respondenterna upplever att det inte finns någon tydlig struktur på hur 

deras förmiddag ska gå till utan bara att det ska finnas som hjälp för läraren. Boström och 

Berg (2018) menar också att styrdokumenten ska omsättas i det vardagliga arbetet men detta 

sker ofta utan assistans från rektor. Den dåliga styrningen från rektor är det som ligger till 

grund för respondenternas upplevelser. Enligt Skolverket (2016) ska läraren inbjuda till ett 

samarbete med fritidshemmet. Men då rektorn inte lägger någon vikt på detta upplever 

fritidslärarna att rollen blir otydligt och de vet inte vad som förväntas av dem i klassrummet 

utan lyssnar istället på läraren.  
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Fritidslärarna får hela tiden göra uppoffringar i sin planering (Klerfeldt & Haglund, 2011). 

Respondenterna upplever också att de riskerar i och med detta att ge allt för mycket till skolan 

vilket påverkar fritidshemmets verksamhet. När respondenterna är i skolan hinner de inte med 

planeringen och fritidsverksamheten får även mindre personal, något som bidrar till känslan 

av att vara lägre prioriterad. Enligt Haglund (2018) är det alltid fritidsläraren som får göra 

uppoffringar medan läraren väldigt sällan skulle kunna tänka sig att göra samma uppoffring. 

Detta är också något som förväntas av respondenterna. De får sällan ha sitt eget ämne utan får 

anpassa sig efter skolan då det upplevs som att det behövs mer personal där. Hansen (1999) 

menar att fritidsläraren blir en hjälplärare som inte är involverad i planeringen. 

Respondenterna finns bara med i klassrummet för att följa det läraren planerat och tar på sig 

rollen som hjälplärare. Detta är också något som Torstensson-Ed och Johansson (2000) 

skriver om där fritidslärare tar på sig rollen eftersom det utan sitt ämne inte vet vad de ska 

göra på förmiddagen. Det är fritidsläraren som är pådrivande i arbetet med att skapa 

samverkan (Söderlund, 2000). Respondenterna vill vara mer involverade och påverka 

verksamheterna genom sitt praktiska arbete och kan känna motstånd från lärare när förslag om 

gemensamma aktiviteter tas upp. Om respondenterna har en bra samverkan med läraren 

kanske de kan bli inbjudna till planering. Genom att använda de olika teoretiska metoder som 

Danermark (2000) beskriver finns i ett arbetslag för att hitta lösningar på problemen. Det är 

svårt att säga vilken som är bäst men genom att använda sitt språk på ett korrekt sätt kan 

förståelsen för den pedagogiska utvecklingen öka (Ibid).   

Trots att fritidslärarna upplever detta står det i läroplanen att skolan och fritidshemmet ska ha 

gemensam samverkan för att få till ett sammanhang i elevernas lärande (Skolverket, 2016). 

Även Lärarförbundet (2018) menar att samverkan skapar bättre förutsättningar till utbyte av 

kunskap.  

Något som också påverkar fritidslärarens uppdrag och samverkan med skolan är 

personalbristen som beskrivs av respondenterna och forskarna. Det gör också att fritidslärarna 

upplever sig som lägre prioriterade (Haglund, 2018). Torstensson-Ed och Johansson (2000) 

samt Skolverket (2019) beskriver att de allt lägre antalet utbildade i fritidshem leder till det 

som Haglund (2018) är inne på om lägre prioriterade, där nedskärningar skadar fritidshemmet 

mest. De allt ökande uppoffringarna för skolan då personal saknas påverkar fritidshemmet. De 

respondenter som arbetat en längre tid ser tydligt hur personaltätheten minskat i takt med 

åren. Från att vara 2 personal på 15 elever till att nu vara 2 personal på omkring 40 elever. 
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Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en så meningsfull fritid som möjligt där deras egna 

intressen ligger i fokus (Skolverket, 2014). Men utan den samverkan som Skolverket (2018) 

beskriver ska finnas är frågan om elevernas meningsfulla fritid kommer i första hand eller om 

samverkan mellan skola och fritidshemmet fungerar så dåligt att de påverkar deras utveckling.  
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Metoddiskussion 

 

Eftersom fritidshemmet inte är ett internationellt vedertaget fenomen är det svårt att få tillgång 

till internationell forskning angående temat i undersökningen. Detta gjorde att vi istället 

använde oss av den nordiska forskningen som finns. Vi försökte bredda med internationell 

forskning där vi även tog hjälp av bibliotekarie men gav inget resultat. Den litteratur vi hittat 

är ofta några år gammal vilket gör att de inte alltid har den mest aktuella synen på 

fritidshemmet. Vi försökte kompensera upp detta genom att använda så ny forskning som 

möjligt. Det kanske finns forskning vi missat men vi har ansträngt oss för att hitta så relevant 

forskning och litteratur som möjligt. 

  

Att vi valde att använda oss av intervjuer som metod beror på att vi ville ha ut så mycket 

information som möjligt från våra respondenter. En kvantitativ studie ansåg vi inte skulle ge 

oss de djupa svara utan mer övergripande. Vi valde en halvstrukturerad intervju för att ge 

respondenterna utrymme att utveckla sig själva och öka vår förståelse för deras upplevelser 

(Bryman, 2011). En av utmaningarna med att använda intervjuer var att vi aldrig tidigare gjort 

en intervjustudie. Genom att skriva frågorna och formulera om dem allt eftersom ville vi 

minimera riskerna att otydligheter uppstod. En pilotintervju skulle i efterhand ha varit ett 

effektivt sätt att göra oss redo för detta. Men tiden var även ett av problemen, hade vi avsatt 

tid till att göra en pilotintervju, finns möjligheterna att intervjuerna blivit mer utförliga och 

gett oss mer information, detta är något som vi tar med oss inför kommande studier. Vi 

märkte under de sista intervjuerna att vi utvecklade vår intervjuteknik där vår tystnad gav mer 

utrymme för respondenterna att utveckla sina svar. Hade vi haft med oss en pilotintervju 

kunde den intervjutekniken funnits med redan från start. Därför blev materialet något mindre 

under de första intervjuerna.  

En annan utmaning var att transkribera materialet från intervjuerna och koda citaten. Detta var 

något som var både tidskrävande och arbetsamt. Vi har aldrig tidigare arbetat med denna typ 

av analysmetod och det var till en början svårt att hitta olika teman i materialet. Men genom 

att läsa litteratur om hur kodning genomförs ökade kunskapen om hur vi skulle koda citaten 

(Kvale & Brinkman, 2014).  

Att vi valde att inte delge våra respondenter intervjufrågorna innan intervjun gjorde att vi 

kunde vara säkra på att de inte hade tänkt ut svaren i förväg. Vi ville inte att de skulle vara 
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förberedda och ge svar som de tror var förväntade. Detta kan dock göra att vissa svar kanske 

inte blev så utförliga men blev ärliga. Vilket även var vår tanke. 

Vi använde oss också av mobiltelefon för att spela in intervjuerna, något som var enkelt 

istället för att köpa oss en riktig inspelningsutrustning. Detta också för att förvara intervjuerna 

lösenordskyddade. Detta medförde dock att några av intervjufilerna blev lite sprakiga och det 

var ibland ansträngande att höra respondentens svar.  

Urvalet av respondenterna utgick från att de var legitimerade fritidslärare. Vi hade kunnat ha 

fler respondenter från någon till skola för att få ytterligare överblick och öka trovärdigheten i 

studien. Men vi gjorde detta val av fem respondenter på grund av tidsbrist.  
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Slutsats 
 

 

Fritidslärarens uppdrag handlar till stor del om att komplettera skolan med ett aktivt lärande, 

medan lärarens uppdrag till stor del handlar om att undervisa. Tillsammans borde dessa två 

verksamheter kunna skapa en gemensam kunskap till barnens utveckling. Fritidslärarna vill 

bort från hjälplärarrollen som skapats och undervisa mer praktiskt eller i sitt eget ämne. Om 

lärarna tar tillvara på fritidslärarens kompetenser och ser till att de blir involverade i 

planeringen av verksamheten blir samverkan kring eleverna bättre. Den otydliga förmiddagen 

och känslan av att stötta upp skolan hela tiden gör att fritidslärarna upplever sig som lägre 

prioriterad än lärarna. Eftersom fritidslärarna inte får några tydliga strukturer från rektorn 

upplever fritidslärarna att den samverkan som ska finnas hamnar i bakgrunden eftersom 

skolan skriker så mycket efter personal. Nedskärningarna i skolan bidrar också till att 

fritidshemmet får ta de största smällarna och barngrupperna per ansvarig fritidslärare ökar 

ständigt. 

 

Både Hansen (1999) och Calander (1999) beskriver att det finns problem angående 

samverkan mellan skolan och fritidshemmet. 20 år senare berättar respondenterna att det finns 

liknande problem och att ingenting har gjort för att det ska bli bättre utan att det istället 

uppstått mer problem. Fritidslärarna är enligt respondenterna inte en lika stark yrkesgrupp 

utan lärarna är en starkare grupp med skolan som en starkare institution. Om fritidslärarna inte 

får ta den plats de ska ha utan känner sig lägre prioriterad kan inte heller statusen på yrket 

öka. Att läraren har en högre status än fritidsläraren kan bidra till att fritidsläraren känner sig 

underlägsen läraren vilket leder till att samverkan och samarbete inte blir jämbördig enligt 

Danermark (2000). Det är viktigt att det finns en bra relation mellan parterna men som 

Danermark även påpekar är det inte det viktigaste utan att det är ledningens skyldighet. Ju 

tydligare fritidslärarens roll i klassrummet är desto bättre blir även samarbetet. 

 

Det är tiden som saknas och känslan av att bara ge och ge till skolan som påverkar 

fritidslärarnas syn på samverkan. Av dessa skäl minskar planeringstiden och 

fritidsverksamheten bli lidande. Om läroplanen blir tydligare och kommunicerar ut ett 

uppdrag om fritidslärarnas uppdrag på förmiddagen så blir fritidslärarens roll tydligare i 

skolan. Det finns ett samarbete från fritidshemmet till skolan, men saknas en samverkan där 

de arbetar tillsammans.  
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Fortsatt forskning 
 

 

För att få en bredare bild av hur en samverkan och ett samarbete ser ut på skolan kan man 

även inkludera läraren i undersökningen, för att se om det även där finns ett intresse att få till 

en samverkan och ett samarbete tillsammans med fritidsledaren. Intervju med skolverket och 

rektor kan även göras för att få en tydligare bild av samverkan mellan skola och fritidshem. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka hur fritidslärarens ser på sin roll i klassrummet och hur samverkan och 

samarbetet ser ut med läraren under den ordinarie skoldagen. Vi har ställt oss följande fråga: Hur 

upplever fritidslärare att samverkan mellan fritidshemmet och skolan fungerar.  

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Fritidshemmet, fritids, fritidslärare, Lärare, , 

fritidsverksamhetuppträdande, teamwork, 

skolan ,samverkan, samarbete, 

skolbarnsomsorg,  

 Leisure time center, after school, 

collaboration, work team, truth, take for 

granted, teacher, leasure teachers, school age 

care- 

  

 

Vad och hur har du sökt? 

Databaser 

och andra 

källor 

sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

Eric ebsco 

host 

leisure time centre 

and Collaboration 

and work-team and 

After school 

program, or 

teacher* Peer 

Review   

 

93 20 5 0 0 

Diva -

port.org 

Fritidshemmet, 

samverkan i 

skolan,Samverkan, 

lärare, fritidshem.  

Referensgranskade, 

full text i diva 

23 23 3 2 1 
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Google 

Scholar 

Lärare, 

fritidspedagogerna, 

fritidslärare, 

samverkan mellan 

skolan och 

fritidshemmet, 

samarbete med 

skolan och 

fritidshemmet. 

 

3300 50 3 3 3 

kedjesökning Sökning i andras 

referenslista för att 

hitta relevant 

litteratur  

10 2 2 2 2 

 

 

Kommentarer 

Att finna forskning kring fritidläraryrket och samverkan har inte varit lätt, eftersom yrket i 

sig är relativt ung och de har inte forskat kring detta ämne speciellt länge. Därför är några 

av artiklarna äldre. Det finns heller inte någon motsvarighet till fritidshemmets verksamhet 

i övriga länder i norden vilket medförd att samtliga artiklar i arbetet kommer att vara 

svenska. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Bilaga 2: Missiv 

 

 

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 

 

Vill du delta i en studie om hur samverkan mellan skolan och fritidshemmet fungerar?  

Vi skulle uppskatta om ni vill hjälpa oss med vårt examensarbete genom att delta i denna 

studie. 
Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan skolan och fritidshemmet fungerar, om det 

finns något samarbete mellan dessa två och i sådana fall hur ser det ut. 

 

Studien är ett examensarbete och är en del av utbildningen till fritidslärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer under 7–10/5 2019. 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av hur du ser på samverkan mellan skolan och 

fritidshemmet. Intervjun beräknas ta ca 1 timme. Intervjun kommer att spelas in.  

 

Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert. Den kommer att förvaras 

lösenordskyddat. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. 

Resultatet av examensarbetet kommer att presenteras i en muntlig presentation till andra studerande. 

När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Om du 

är intresserad av att ta del av resultatet är du välkommen att höra av dig till oss. 

 

Deltagandet är självklart helt frivilligt och du kan avbryta intervjun inom en vecka innan den 

redovisas. Redovisningen kommer att ske den 29/5 2019 

Har Du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss 

Studenter     Adjunkt/lektor 

Ewa Björkman, ofk16ebn@student.hig.se   Erika Björklund 

0703116565      

Tindra Persson, Ofk16tpn@student.hig.se   erika.bjorklund@hig.se 

0738467486 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

Utbildning/titel  

Arbetserfarenhet hur länge har du arbetat som fritidslärare?  

Berätta om ditt uppdrag på skolan. 

Vad betyder samverkan för dig? 

Berätta hur du arbetar tillsammans med klassläraren under skoltid? Är du involverad i arbetet 

i klassrummet? Om inte varför? Om ja vad gör du då? 

Upplever du att det finns några brister i samverkan mellan skolan och fritidshemmet? Om ja, 

på vilket sätt? Om nej, vad är det som fungerar? 

Tar lärarna och skolan tillvara på dina erfarenheter som fritidslärare? Om Ja ur tar dom 

tillvara på dina erfarenheter? Om nej varför gör dom inte det?  

Hur skulle du beskriva att samverkan mellan skola och fritids fungerar? vad fungerar bra / vad 

fungerar mindre bra, vilka brister ser du? 

Hur planerar ni verksamheten? Planerar ni tillsammans med läraren? Om så är fallet vad 

planerar ni? 

Hur upplever du att du blir involverad i planeringen?  

Avslutningsvis, har du något som du vill tillägga som du anser är viktigt i frågan om 

samverkan? 

 

 

 

 

 


