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Sammanfattning 

Samverkan är ett begrepp som ofta dyker upp när det pratas om fritidshemspedagogernas arbete under 

skoldagen. I denna studie har jag jämfört två fritidshem, ett i Danmark och ett i Sverige, för att se hur 

samverkan bedrivs. Genom att ta reda på hur deras samverkansaktiviteter ser ut samt hur danska 

pedagoger och svenska fritidshemspedagoger beskriver samverkan. Den teoretiska utgångspunkten är 

utifrån Foucaults tankar om makt; maktteknologier, självteknologi och subjektsposition blir relevanta 

begrepp. Utåt sett kan både den danska och svenska samverkan se likadan ut. Men efter att ha samlat 

in empiri genom kvalitativa metoder, genom observationer, semistrukturerade samtal och 

fokusgruppsamtal, blir det tydligt att samverkan ser olika ut på skolorna. De danska pedagogerna på 

Overhavn skola har en mer stöttande funktion i klassrummet och deras pedagogik fokuserar på sociala 

relationer mellan eleverna. Pedagogernas diskurs gör det tydligt att undervisning är inget som ingår. 

De svenska fritidshemspedagogerna i Svedala skola tar fler roller och att undervisa elever mer 

praktiskt i olika sammanhang är inget främmande, utan fritidshemspedagogerna anser att det ingår i 

deras diskurs. Att även stötta och arbeta med elevernas sociala relationer samt vilken roll som 

fritidshemspedagogerna intar styrs av situationen. 

Nyckelord 

Fritidshemspedagoger, pedagoger, samverkan, fritidshem, skola, diskursanalys, jämförande studie, 

fokusgruppsamtal, observationer, Sverige, Danmark  

  



 

 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................... 1 

Inledning ................................................................................................. 1 

Bakgrund till fritidshemmet.................................................................................. 2 

Sverige .......................................................................................................... 3 

Danmark ........................................................................................................ 3 

Tidigare forskning ................................................................................... 4 

Forskning från slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ................................... 4 

Vikten av varandras kompetens ........................................................................ 4 

Vita tavlans makt ............................................................................................ 5 

Forskning från 2010-talet och framåt .................................................................... 6 

Orka hela dagen .............................................................................................. 6 

Vems pedagogik är bättre? ............................................................................... 7 

Klassledare, bodyguard eller omsorgsgivare - Vem är pedagogen? ........................ 8 

Komparativ studie leder till upptäckt av nya forskningsfrågor ................................ 9 

Sammanfattning.............................................................................................10 

Syfte och frågeställningar ..................................................................... 11 

Teoretiskt perspektiv ............................................................................ 11 

Governmentality ................................................................................................12 

Subjektpositionering ..........................................................................................13 

Metod .................................................................................................... 14 

Val av metod ....................................................................................................14 

Urval och avgränsningar .....................................................................................16 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial .................................................16 

Genomförande ..................................................................................................16 

Bearbetning av empiri och analysmetod ...............................................................18 

Forskningsetiska överväganden ...........................................................................19 

Studiens kvalitet ...............................................................................................20 

Resultat och analys ............................................................................... 21 

Samverkan, på vems villkor? ...........................................................................21 

Samverkan, för elevernas bästa .......................................................................22 

Rollerna under skoldagen ................................................................................23 

Fritidshemsdidaktik i samverkan ......................................................................25 

Sammanfattning ................................................................................................26 

Diskussion ............................................................................................. 27 

Betydelse för praktiken och professionen ..............................................................30 

Slutsatser .........................................................................................................30 

Vidare forskning ................................................................................................31 



 

 

Referenser............................................................................................. 31 

Bilagor ..................................................................................................... 1 

Bilaga 1 ............................................................................................................. 1 

Bilaga 2 ............................................................................................................. 3 

Bilaga 3 ............................................................................................................. 5 

Bilaga 4 ............................................................................................................. 6 

Bilaga 5 ............................................................................................................. 8 

Bilaga 6 ............................................................................................................10 



1 

 

Förord 

Jag har sen tidigare en examen inom företagsekonomi och har arbetat som ekonom i över 10 år. Under 

den tiden har jag känt att jag har velat göra något annat, något mer meningsfullt. När jag snubblade 

över grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshemmet med inriktning idrott och hälsa kändes 

det som detta var rätt för mig. En yrkesroll där jag kan göra skillnad för elever och får dessutom vara 

aktiv, kreativ och nyskapande. Efter 2,5 års utbildning har jag insett att om jag ska kunna göra 

skillnad, hjälpa elevers utveckling samt lärande vill jag vara mer än en ”hjälplärare” i klassrummet. 

Utan jag vill användas som den tillgång jag är med mina fritidshemskunskaper och pedagogik. 

Främst vill jag tacka både skolorna men framförallt fritidshemspedagogerna i både Danmark och 

Sverige för hur tillmötesgående de har varit. Jag kände mig välkommen när jag kom dit och observerar 

och genomför fokusgruppssamtal. Jag mötts av värme och nyfikenhet i det jag skrev. Utan er hade inte 

denna studie blivit något, tack vara er kan jag lämna in ett arbete jag är stolt över!  

Jag vill också tacka min handledare Anna Klerfelt för alla tips och råd jag har fått genom hela mitt 

arbete. Hon har både stöttat och trott på mig när jag ibland har undrat hur jag ska ro allt detta i land. 

Det fanns alltid en plan B och nästan C när det inte gick som jag hade tänkt mig. Den energi, tid och 

noggrannhet hon har lagt ner är något jag uppskattar. Att ha en noggrann handledare som är känd inom 

denna profession har varit en ära men även fått mig att vilja kämpa lite extra för att göra henne stolt.  

Till sist vill jag tacka min familj, de som har fått stå ut med att matsalsbordet är fullt med böcker och 

artiklar. De har även haft en mamma och fru som inte alltid varit närvarande utan har alltid haft en 

tanke i arbetet. Ni har förstått att alla gånger har det inte varit helt lätt men ni har funnits och hjälpt 

mig. Vi alla börjar se mållinjen efter snart tre års studier som har inneburit en uppoffring för hela 

familjen, en resa där ni alla har fått vara med på. Tack för att ni lät mig göra den resan och tack för att 

ni är ni, jag älskar er! 

Inledning 

Sedan Lpo 94 är fritidshemmet en del av skolans verksamhet vilket kräver en samverkan mellan 

förskoleklass, skola och fritidshem (Utbildningsdepartementet, 1994). Anledningen till att 

fritidshemmet blev en del av skolan är resultaten från SIA-utredningen som gjordes hösten 1974. 

Utredningen utvärderade resultaten av skolreformen som ledde till Lgr 62 med fokus på 

undervisningen av svagpresterande elever samt skolans inre verksamhet. Utredningen påvisade att 

eleverna behövde en samlad skoldag och att skolan skulle ha ansvaret även utanför vanliga 

lektionstider (Carle, Kinnander, & Salin, 2000). När det kom till skollektionernas upplägg ansåg 

utredningen att lektionerna bör innehålla både en praktisk och teoretisk del, för att eleverna lättare 

skulle kunna ta del av ämneskunskaper (Klerfelt, 1999). Skolan hade enligt utredningen ett större 

fokus på de teoretiska delarna (SOU, 1974:53). Genom att införa flera praktiska delar skulle eleverna 

kunna förstå sammanhanget bättre och därmed förbättra både sina kognitiva och praktiska kunskaper. 

Utredningen föreslog att praktiska lektioner ska ledas av fritidspedagoger1 (Klerfelt, 1999). Det kan 

                                                      
1 Idag används begreppet fritidshemspedagog och det är begreppet jag kommer att använda in denna 

studie. Med fritidshemspedagog menar jag alla personer som arbetar på fritidshemmet i Sverige. 



2 

 

därför ses att redan på 70- och 80-talet talades det om en samverkan och integration mellan skolan och 

fritidshemmet. Detta för att ge skoleleverna nytta av den pedagogiska kunskapen som 

fritidshemspedagogerna har. Vad betyder då samverkan? Samverkan är ett ord som nämns i olika 

sammanhang och när det kommer till skolan talas de ofta om samverkan när fritidshemmet benämns. I 

svensk ordbok förklaras samverkan som ”gemensamt handlande för ett visst syfte” (Samverkan, 

2009). När det kommer till skolkontexten kan samverkan definieras som: 

Begreppet används för att beskriva en helhetssyn och avser förhållningssätt till barn och 

tolkning av läroplaner men handlar även om de konkreta samarbetssituationerna. I 

samverkan blir samtal om värdegrund och gemensamma synsätt värdefulla aspekter. 

(Skolverket, 2011b, s. 68)   

Utifrån båda definitionerna är det möjligt att se att samverkan är ett gemensamt arbetssätt som kan ske 

i olika kontexter. I Lgr 11 (2018) under fritidshemmets del och i andra styrdokument, som allmänna 

råden till fritidshemmet står det tydligt att fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan när det 

kommer till elevernas lärande och utveckling. I styrdokumenten nämns det även att fritidshemmet ska 

ge eleverna en meningsfull fritid (Skolverket, 2014). När en god samverkan sker kan 

fritidshemspedagogerna nyttja sin kompetens från fritidshemspedagogiken, där lärandet sker på ett 

mer utforskande, laborativt och praktiskt arbetssätt än i de vanliga klasslektionerna (Skolverket, 2014). 

Eleverna får då arbeta mer på ett multimodalt arbetssätt som kan gynna vissa elevgrupper (Rohlin, 

2013). Därmed kan samverkan i skolan eventuellt lättare uppfylla kraven som finns att undervisningen 

ska vara anpassad till enskilda elevernas behov, erfarenheter samt kunskaper (Skolverket, 2018). Det 

ska tas i beaktning att skolan och fritidshemmet kommer från två olika bakgrunder vilket inte alltid 

betyder att samverkan sker på lika villkor (Klerfelt, 1999).  

Kan skolor ta nytta av andra länder där fritidshemmet och skolan samverkar för en samlad skoldag? 

Genom att jämföra olika länder kan det bidra till ett meningsfullt utbyte av kunskap. Där länder kan ta 

del av andra fritidshems erfarenheter för att se vad som kan appliceras på sin verksamhet för att 

eventuellt förbättra den (Klerfelt & Stecher, 2018). Jämförande studier ökar vår kunskap och 

medvetenhet om hur fritidshem och liknande verksamheter fungerar samt vad deras mål och syfte är 

(Schuepbach, 2018). I denna studie kommer två fritidshem jämföras, ett i Sverige och ett i Danmark. I 

Danmark arbetar pedagoger2 på fritidshemmet. Eftersom samverkan är en viktig del i arbetet som 

fritidshemspedagog är målsättningen med studien att kunna bidra med ökad kunskap om hur 

samverkan ser ut och hur fritidshemspedagoger upplever samverkan. Genom jämförelse kan andra 

fritidshemspedagoger lära sig något om hur samverkan kan se ut och ta med sig idéer och tankar till 

sin egna verksamhet.  

Bakgrund till fritidshemmet 

I detta avsnitt kommer jag beskriva fritidshemmen och deras verksamheten ur ett historiskt perspektiv 

både i Sverige och Danmark. Båda ländernas fritidshem har UNICEF:s barnkonvention (2009) som 

grund för sina verksamheter. 

                                                      
2 I Danmark heter de som arbetar på fritidshemmet pedagoger även de utbildade. Jag kommer därför 

använda ordet pedagog när jag nämner specifikt den personal som arbetar i danska fritidshem. 
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Sverige 

I slutet av 1800-talet skapades föregångarna till fritidshemmet, nämligen arbetsstugor. Avsikten med 

arbetsstugorna var att få de fattiga barnen, som tidigare inte gick i skolan utan behövde arbeta, att gå 

till skolan för att sedan vara i arbetsstugorna. I arbetsstugorna fick de mat och lära sig olika hantverk 

som att laga kläder och tillverka olika tillbehör som tofflor (Rohlin, 2001). Ansvaret för arbetsstugorna 

togs över av barnavårdsnämnden och bytte även namn till eftermiddagshem där fokus var på 

rekreation. Där blev även leken och utevistelse en central del (Hippinen, 2011). Under 1950- och 

1960-talet växte antalet eftermiddagshem och det bildades även flera klubbverksamheter. Dessa 

verksamheter tog över när skolan slutade och erbjöd olika aktiviteter som slöjd, lekar och spel 

(Hippinen, 2011). Först under 1960-talet började begreppet fritidshemmet användas och verksamheten 

riktades till skolbarn, elever mellan 7 och 10 år (Hippinen, 2011). Syftet var att få eleverna att ha en 

positiv upplevelse av skolan och därmed undvika skolk. Fritidshemmet skulle likna elevernas 

hemmiljö, erbjuda avkoppling, läxläsning, måltider och olika aktiviteter (Rohlin, 2001). I Lgr 1969 

blev det skolans uppgift att ordna fritidshemsverksamheten både under och efter skoldagen. Som 

tidigare nämnts började tankarna om att integrera fritidshemmet med skolan efter att SIA-utredningen 

gav skolan kritik för att vara för teoribaserad. Detta ledde sedan till att fritidshemmet blev en del av 

skolan under 1990-talet (Klerfelt, 1999). 1966 uppkom begreppet fritidspedagog och under de 

kommande åren hade både utbildningen och namnet på de som arbetar på fritidshemmet ändrats 

(Hippinen, 2011).  

Danmark 

År 1874 i Odense öppnades Danmarks första fritidshem och det hette då ”arbejdsstuer” och likt de 

svenska var deras syfte att aktivera barnen i olika arbetsuppgifter så att barnen hade någonstans att 

vara (BUPL, 2009). Under de kommande 100 åren ändrades arbetsstugornas från ett förebyggande 

uppdrag till att erbjuda barn en möjlighet till lek men även sysselsättning i olika aktiviteter. Först 1984 

kom beslutet att kommunerna skulle inrätta skolklubbar som en del av folkskolans övergripande 

verksamhet och det var då den första skolefritidsordningen (SFO) (på svenska fritidshemmet), som det 

kallas idag, skapades (BUPL, 2009). De skulle tillhöra skolan vilket var nytt för dem och det blev 

besvärligt då SFO hade historiskt en annan förvaltning. Det innebar att redan här började det ske en 

samverkan mellan SFO och skolan. För de flesta SFO innebar det att de var en del av skolan men utan 

större ingeration med skolan under skoltiden. Skolreformen (Folkeskolereformen) som skedde i 

Danmark 2014 är till stor del resultatet av danska elevernas dåliga placeringar i olika testresultat som 

PISA. Resultaten visade att eleverna behövde förbättra sina kunskaper inom danska språket och 

matematik samt att försöka hjälpa och lyfta de svagare eleverna. Ett av målen med skolreformen var 

att se till att alla elever skulle få rätt förutsättningar och hjälp oavsett vilken sociala eller kulturella 

bakgrunder de hade (Gravesen & Ringskou, 2016). Redan 2012 ökades målet att inkludera eleverna 

med särskilda behov in i det vanliga klassrummet. Inkluderingen skulle inte bara ske under skoldagen 

utan genomsyra hela den pedagogiska verksamheten (Stanek, 2012). Därav innehöll skolreformen 

både ambitioner för bättre anpassade och inkluderande läromiljöer. Det var 2014 som SFO kom in i 

skolan ordentligt med att stödja undervisningen under elevernas hela skoldag samt hjälpa till med 

inkludering av alla elever i klassrummet. Det skulle bli en helhetsskola, en verksamhet som förenar 

undervisning och fritid för att ge eleverna en mer sammanhängande skoldag (Brostrøm, 2015). I 

Danmark finns det inga nationella styrdokument för fritidshemmet utan de utgår från ”fælles 

pejlemærker”, gemensamma tips och mål, som bestäms av kommunens barn- och 

ungdomsförvaltningen. Många fritidshem i Danmark arbetar utefter SMTTE modellen (se bild 1) när 

de utformar sin verksamhet. SMTTE modellen står för sammanhanget (S), mål (M), signaler (T), 
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handlingar (T) och utvärdering (E) (Uldall, u.d.). SMTTE modellen används både till att planera 

aktiviteter men även att utvärdera dem för att se hur det har gått jämfört med de uppsatta målen. Detta 

innebär att modellen används för att utveckla den pedagogiska verksamheten (Uldall, u.d.).

  

Bild 1 

 

 

 (Undervisningsministeriet) 

Tidigare forskning 

Här kommer ett urval av tidigare forskning som är relaterat till min studie. Denna 

litteratursammanfattningen är uppdelat på när artiklarna är skrivna. Där de första artiklarna är skrivna 

när fritidshemmet blev en del av skolan i Sverige medan de senare artiklarna är skrivna de senaste åtta 

åren och framåt. 

Forskning från slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet 

Vikten av varandras kompetens 

Ingmarie Munkhammars (2001) avhandling är en utvärderingsstudie där hon har observerat och 

intervjuat lärare och pedagoger i tre olika arbetslag när det kommer till samverkan mellan klasslärare, 

fritidshemspedagoger och förskolelärare. Hon utgår från att undersöka hur samverkan mellan förskola 

och skola fungerar. Hon följde dessa tre arbetslag (A, B och C) under två år. Munkhammar utgår från 

de olikheter som finns inom dessa tre yrkesgrupper och att det skulle finnas en förståelse för 

olikheterna. Munkhammars studie är baserad på Foucaults tankar om makt eftersom hon upplever att 

pedagogerna blir styrda och att denna styrning är något de inte helt kan kontrollera.  Hon fastnade för 

hur Foucault ser att makten finns i alla mänskliga relationer och hur den både sprids och omger 

människan. Detta innebär att individen själv utövar makt och samtidigt är ett föremål för 

maktutövande. I en skolkontext finns det tidigare studier om hur skolan härskar över förskolan och 

därmed sätter förskolan i en offerposition. Det Munkhammar upptäckte var att istället för att se 

förskolelärarna som ett offer kunde hon genom Foucaults tankar se att maktutövande även finns 

mellan pedagogerna inom samma yrkesgrupp.  

Sammanfattning från arbetslaget A är att de har svårt att forma en samverkan. Det finns flera 

anledningar till detta, bland annat att varken fritidshemspedagogen eller förskoleläraren har tagit del 
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av läroplanerna. Vilket gör att det är klasslärarens tolkningar som de utgår ifrån. Samma gäller för 

klassläraren som inte är insatt i de andras pedagogernas pedagogik. Om de inblandade inte utgår från 

samma mål blir det svårt att få till en samverkan. Detta leder till att både förskoleläraren och 

fritidshemspedagogen tycker att deras arbete blir för ”skollikt” (Munkhammar, 2001, s. 121). Utan 

gemensamma mål blir det svårt för arbetslaget att sätta sig ner och diskutera sitt samarbete. Detta leder 

till att varken förskolläraren eller fritidshemspedagogen förstår vad sina ansvarsområden är och 

därmed även börjar tvivla på sin kompetens.  

Hennes studie om arbetslag B uppvisar två olika resultat utifrån de två åren som studien gjordes. 

Under det första året får inblandade lärare ihop ett samarbete där de utgår från varandras kompetenser 

och intressen när arbetsuppgifterna fördelas. De försöker även finna en balans mellan aktivitet, 

lektioner och den fria-leken för att eleverna ska orka hela dagen. I klassrummet samarbetar lärarna 

utifrån klassläraren och hen har huvudansvaret och de andra hjälper till. Under andra året har de svårt 

att samarbeta och lärarna går tillbaka till sina traditionella uppgifter. Detta betyder att klassläraren 

upplever att hen i större grad arbetar ensam vilket har blivit ett resultat av att fritidshemspedagogen 

och förskoleläraren nu tar ut sin planeringstid vilket infaller under skollektionerna. Förskoleläraren 

anser att hens ansvarområde är 6-åringarna och därmed lägger hen sitt fokus där.  

Resultatet från arbetslag C visar att lärarna har svårt att samverka då de till stor del har egna 

uppfattningar om vad samverkan betyder och omfattar. De tar aldrig upp sin syn på samverkan för att 

få en gemensam definition om samverkan och vad det skulle innebära för deras del. Även här blir det 

klasslärares tolkning av läroplanen som gäller och därmed styr hen verksamheten och 

arbetsuppgifterna. Intressant att notera är att samtliga lärare i studien (Munkhammar, 2001) tycker att 

eleverna ska ha tillgång till de olika kompetenser som finns på skolan. I arbetslaget diskuterar de 

aldrig vilka kompetenser som finns samt vilka intressen de olika lärarna har. Detta skylls till viss del 

på ledningen som inte har gett dem tid eller vägledning. Samverkan blir positivt om de inblandande 

har samma mål med verksamheten och tar till vara på varandras intressen och kunskaper när aktiviteter 

utformas. 

Vita tavlans makt 

Finn Calander (1997) har gjort en studie där han tittar på hur lärare och fritidshemspedagoger 

samverkar under den gemensamma skoldagen. I denna samverkan ska det ske gemensamma utbyten 

av erfarenheter och kunskaper mellan lika yrkesgrupper. Calander tar upp tidigare forskning som 

påvisar att mindre ekonomiska resurser och större barngrupper gör att samverkan blir närmast omöjlig. 

Calander (1997) utgår från Giddens struktureringsteori som bygger på att samhället grundas genom 

förhållanden mellan inrättningar, handlande objekt och sociala mönster. Empirin har Calander samlat 

in från en skola i en medelstor stad i Sverige. Den rådande normen på skolan är samverkan, där 

rektorn poängterar hur viktigt samverkan är och att alla lokaler som finns på skolområdet tillhör alla. 

Det har uppstått en del konflikter sedan samverkan infördes och rektorn har kallat till ett möte för 

klasslärare och fritidshemspedagoger där de ska samtala om de rådande normerna. Det är från detta 

möte som det insamlade materialet kommer. Empirin Calander (1997) har analyserat kommer från 

diskussioner med avseende på hur klassrummen och den vita tavlan används under fritidshemmets 

verksamhet. Det som kommer fram under mötet är att klasslärare är oroliga att om den vita tavlan 

används under fritidshemmets verksamhet kommer eleverna även vilja använda den under skoltiden. 

Vilket medför extra jobb för läraren som behöver säga till eleverna. Däremot verkade klasslärarna 

tycka det är ok att eleverna leker i klassrummen men bara om en fritidshemspedagog är närvarande för 

att se till att eleverna sköter sig och inte stökar till.  
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Diskussioner som uppstår mellan klasslärare och fritidshemspedagoger handlar till stor del om makt, 

kontrollen över vad och vilka. Det vita tavlorna som finns i klassrummen är en resurs för klassläraren, 

anpassad till vuxnas höjd, de används för att få kontroll och uppmärksamhet av eleverna. Tavlorna har 

ett syfte, därmed blir det svårt för klasslärare att se att de används till nöjen. Klassläraren har historiskt 

haft makten över klassrummet och genom denna diskussion erkänner fritidshemspedagogen 

klasslärarnas makt. Därmed ser fritidshemspedagogerna sig själva som underordnade. Det uppstår ett 

sken av samverkan när en fritidshemspedagog nämner att deras olikheter är en tillgång som ska tas till 

vara. Detta sken av samverkan upprätthålls enligt Calander (1997) för att undvika en mer öppen 

konflikt mellan klasslärarna och fritidshemspedagogerna. Normen om att klassrummet tillhör 

klassläraren och vilka resurser som finns tillgängliga till fritidshemspedagogerna vidmakthålls då 

fritidshemspedagogerna säger att de inte kommer att använda klassrummen i en större utsträckning. 

När det sker aktiviteter i klassrummen kommer fritidshemspedagogerna ha kontrollen över eleverna 

och rummet. Även om fritidshemmet ”tränger” (Calander, 1997, s. 115) in skolan och klassrummen 

finns det en norm om samverkan och fritidshemspedagogerna kan ta hjälp av rektorn som säger att alla 

lokaler tillhör alla. Calanders slutsats är att det hela tiden skapas nya relationer i varje situation, möte 

och interaktion. Det finns ett sken av samverkan då fritidshemspedagogerna får använda klasslärarens 

rum om det sker på hens villkor. Detta upprätthåller normen om att klassrummet är lärarens och inte 

fritidshemspedagogernas men framför allt inte elevernas. Samverkan kan ses som ett slagfält som 

skapas av individer inom det. 

Forskning från 2010-talet och framåt 

Orka hela dagen 

Birgit Andersson (2014) har gjort en kvalitativ intervjustudie för att undersöka och diskutera vad som 

hände med fritidshemspedagogernas yrke efter att fritidshemmet inträdd i skolan efter den 

decentralisering som har skett. Hon poängterar att det står i Lgr 11 att fritidshemmet ska komplettera 

skolan, men nämner att det inte diskuteras hur. Andersson utgår från ett öppet professionsteoretiskt 

perspektiv vilket innebär att se vad som traditionellt kännetecknar en profession, det används sen som 

kunskapsbas och autonomi (Andersson, 2014). Genom kunskapsbasen kan individer hävda sig både 

inom professionen samt som en i professionen. Autonomi bygger på hur oberoende yrkesgruppen är 

samt vilken självbestämmanderätt de har och därmed hur självständig de är jämfört med andra. När det 

avser fritidshemspedagogen skulle hen kunna beaktas som mer eller mindre autonom i förhållande till 

bland annat föräldrar, andra kollegor och skolans ledning. Detta leder till att fritidshemspedagogerna 

som yrkesgrupp kan vara mer eller mindre självständiga jämfört med andra yrkesgrupper. Andersson 

(2014) nämner även ansvarsområden och hur det skapas och befästes i skolan utifrån det formella samt 

informella sociala mönster som råder. Målet med studien var att erhålla empiri för att förstå hur 

fritidshemspedagogerna uppfattar sin yrkesutveckling och arbetssituation. Det Andersson kom fram 

till var att samverkan mellan skolan och fritidshemmet inte är problemfritt. Samtliga 

fritidshemspedagoger tyckte att integrationen av fritidshemmet och skolan varit delvis positiv eftersom 

det erbjöd heltidstjänster, det blir en helhetssyn på barnen. Fritidshemspedagogerna i denna studie 

hade ansvaret för fritidshemmet och varken andra lärare eller rektor la sig i deras arbete. Samtidigt har 

fritidshemspedagogerna fått sämre lokaler och större barngrupper vilket ledde till en frustration bland 

fritidshemspedagogerna. Eftersom de inte lärde känna barnen kunde de inte heller följa deras 

utveckling och lärande på samma sätt. Flera av fritidshemspedagogerna nämner att det är först under 

skoldagen som de lärde känna barnen och arbeta med relationer och personutveckling som åligger 
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fritidshemmet. Den kunskap som fritidshemspedagogerna har används nu i formella sammanhang där 

de får ta hand om områden som värdegrund och kompissamtal. Vidare lägger de ner mer arbete i 

skolorienterade lektioner jämfört med sin insats på fritidshemmet (Andersson, 2014). Detta medförde 

att fritidshemspedagogerna hade svårt att sätta gränser gällande arbetsinsatsen under skoldagen. Vilket 

påverkade deras energi och ork till fritidsverksamheten. Fritidshemspedagogerna får utvidgade 

arbetsområden vilket kan ses som en yrkesutveckling samtidigt som de kan ses som flexibla och blir 

därmed inhoppade och alltiallo. Andersson (2014, s. 68) nämner att begreppet ”ställa upp” är något 

som flera fritidshemspedagoger nämner i sina intervjuer. En av de intervjuade säger: 

”Skolverksamheten är en bisyssla som dock har en tendens att ta över många gånger tyvärr både 

tidsmässigt, planeringsmässigt, och allt detta” (s. 68). Detta leder till att stor del av planeringen och 

arbetet går till eleverna under skoldagen och därmed med inte lika mycket aktiviteter under 

fritidsverksamheten. Fritidshemspedagogerna nämner att om eleverna får ta del av 

fritidshemspedagogiken under skoltid eller på fritidshemmet spelar inte stå stor roll eftersom det även 

gynnar eleverna som inte går på fritidshemmet.  

I Andersson diskussion ser hon två ytterligheter inom fritidshemmet. I den ena hålls skolan och 

fritidshemmet isär där fritidshemspedagogerna lägger sitt fokus på fritidshemmet. Här arbetar 

fritidshemspedagogerna med att få barnen att känna sig trygga på fritidshemmet och lärandet sker 

informellt samt den sociala kompetensen utvecklas. I den andra finns det en samverkan mellan skolan 

och fritidshemmet, där fritidshemspedagogiken kommer in under skoldagen även om det i vissa 

tillfällen går ut över fritidshemmet. Lärandet blir mer formella situationer och liknar det klassiska 

lektionsupplägget. Arbetsuppgifterna är inte alltid tydliga vilket gör att fritidshemspedagogerna inte 

vet vad de ska göra och känner sig underordnade under skoldagen och känner sig mer som inhoppare 

där det behövs. Andersson drar slutsatsen ”att en fritidshemspedagogisk inriktning långsamt växer 

fram inom den samlade skoldagen, en kontrast mot den ensidiga hjälplärarroll som 

fritidshemspedagogerna intog och fick i samband med integreringens begynnelse” (2014, s. 71). 

Vems pedagogik är bättre? 

Signe Hvid Thingstrup, Lene Schmidt och Randi Anders (2018) har gjort en studie i Danmark 

gällande hur fritidshemmets samverkan ser ut på två skolor i Danmark efter den stora skolreformen 

2014. Författarnas utgångspunkt är tidigare svensk forskning från slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet där studierna har påvisat att det uppstår en del problem och konflikter mellan klasslärare 

och pedagoger. Författarna (2018) till denna artikel valde två olika skolor som skilde sig åt på flera 

områden, bland annat i storlek och placering i landet, storstad mot landsbygden samt skolans 

historiska tradition gällande samverkan mellan klasslärare och pedagoger. De ordnade fyra stycken 

workshops med 6–8 pedagoger, där de två första höll till på de valda skolorna. Medan den tredje var 

en workshop för de klasslärare som samarbetade med pedagogerna. I den fjärde var pedagogerna från 

båda skolorna tillsammans för att kunna utbyta erfarenheter. Workshopen användes för att förstå 

lärarnas arbete samt deras interaktion i förhållande till samverkan. Empirin från workshopen bestod av 

affischer och fältanteckningar. Det gjordes även observationer men mest för att få en bakgrundsbild 

och en förståelse av verksamheterna för att sedan kunna analysera materialet från workshopen. Ett av 

resultaten som författarna (Hvid Thingstrup, m.fl., 2018) nämner var att klassläraren hade stor fokus 

på elevernas lärande och akademiska prestation, där till och med en av skolorna hade som mål att öka 

betygen hos eleverna. Historisk sett har elevernas prestation varit i fokus och därmed lever detkvar. 

Utifrån detta perspektiv uppskattade lärarna sina aktiviteter till hur de bidrog till att öka prestationerna 

hos eleverna. Detta ledde till att vissa lärare inte förstod hur aktiviteter som till exempel potatistryck, 

för hur kunde det gynna eleverna till ett högre betyg? Vid aktiviteter som denna blev det svårt för 
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pedagogerna att legitimera valet medan aktiviteter som till exempel att mäta stavar ansåg vara givande 

och hjälpa eleverna med prestationen. En av pedagogerna tog en klass på en promenad för att leta efter 

saker som tillhör olika ordklasser, detta blir en lek men också en undervisning i dansk grammatik 

samtidigt som barnen rör på sig. Detta är ett exempel på hur pedagogiken och aktiviteter som generellt 

utförs under fritidshemsverksamheten tar sig in under skoldagen. Andra pedagoger önskar att få in mer 

fysiska aktiviteter under skoldagen men behöver då försvara sig och hitta kopplingar till hur 

aktiviteterna gynnar elevernas skolresultat. Genom att skapa ett diagram och specificera målen med 

aktiviteten förstod klassläraren aktiviteten bättre och kunde se en poäng med den. Att låta eleverna 

vara fysiskt aktiva och få röra sig i olika miljöer som skog var det några klasslärare som såg att detta 

kunde gynna deras verksamhet genom finmotoriken. Andra klassläraren förstod inte alls syftet, 

därmed ansågs det att vara en meningslös aktivitet. 

Genom att fritidshemmet blev en del av den integrerade skoldagen har pedagogerna sett att det blev 

långa dagar för eleverna. Detta har påverkat valet av aktiviteter under fritidshemmets verksamhet, där 

det fanns ett behov av att leka utan närvarande vuxna. Därmed ansåg lärarna att skolan behöver en ny 

vision som inte bara fokuserade på skolan utan även tog hänsyn till fritidshemmet. Slutsatsen i denna 

studie (Hvid Thingstrup, m.fl., 2018) är att samarbetet underlättas när de tillsammans arbetar mot att 

uppfylla målen som skolan har gällande elevernas akademiska lärande. Även om yrkesgrupperna har 

olika pedagogik var de överens om att de skulle behöva ändra den tradition och rådande kultur som 

finns på skolan. Detta för att få en skola där bådas pedagogik fick ett utrymme och en god samverkan 

kunde ske. 

Klassledare, bodyguard eller omsorgsgivare - Vem är pedagogen? 

Författarna David Thore Gravesen och Lea Ringskou (2016) argumenterar att efter den stora 

skolreformen i Danmark 2014 kunde de se att pedagogerna intog tre olika roller inom skolan och 

fritidshemmet. 

1) Klassrumsledaren – Där pedagogernas fokus var på den lärande gemenskapen och ha en 

samlad klass. Denna roll är väldigt lik den roll som en klasslärare har. 

2) Omvänd bodyguard – Traditionellt är en bodyguards arbete att skydda en individ från andra, 

men författarna ansåg att den omvända bodyguarden skyddade gruppen och klassen mot 

elever som stör lugnet i klassrummet. Här skulle pedagogen stå längst bak i klassrummet och 

observera eleverna och fånga upp elever som störde resten av klassen. 

3) Godtycklige omsorgsgivaren – Det som karakteriserade den godtycklige omsorgsgivaren var 

att de utgick från eleverna individuella behov och arbetade med trivsel och trygghet i lek och 

samtal. Pedagogerna var även där när eleverna behöves tröstas eller känna närhet av olika 

anledningar. 

I studien har författarna (Gravesen & Ringskou, 2016) fokuserat på hur de olika rummen som eleverna 

befinner sig i under skoldagen påverkar pedagogernas pedagogik. Empirin till studien kommer från 

observationer, dagboksanteckningar samt uppföljande fokusintervjuer. Efter observationerna fick 

utvalda pedagoger varsin dagbok där de skulle notera dagliga upplevelser, svårigheter och funderingar. 

Intervjuerna skedde i fokusgruppsamtal där flera pedagoger deltog. Författarna utgår från Foucaults 

tankar om hur rummets utformning kan användas till den disciplinära aspekten av pedagogiken. 

Resultaten visade att alla tre ovannämnda roller ingick i pedagogernas dagliga arbete. Pedagogerna 

intog rollen som klassledare när de tog över lektioner i klassrummen. Vidare var klassrummen 

utformade för en viss typ av undervisning, som främjar mer lärande och pedagogiska aktiviteter. Här 
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prioriteras gemenskapen, närmare bestämt det kollektiva lärandet. Vilket sammanfaller med de 

rådande tankarna gällande den pedagogiska diskursen om elevernas professionella utbyte. Detta kan 

kopplas till Foucault som ansåg att individen och i detta fall elevens placering i klassrummet blir en 

del av att upprätthålla ordningen.  

När pedagogerna inte hade pedagogiska roller blev deras roll den omvända bodyguarden. De 

placerades längst bak i klassrummet eller gick runt mellan bänkarna för att ha en uppsikt över 

eleverna. En av pedagogerna hade antecknat en händelse runt en elev som hade svårt att koncentrera 

sig och inte ville arbeta. Pedagogen fick säga till eleven flera gånger och även hjälpa eleverna både 

med uppgiften och att kunna koncentrera sig. Denna elev riskerade då att förstöra lugnet i klassrummet 

och pedagogens roll är då att skydda klassen för eventuella orosmoment som kan uppstå från eleven. 

Här kopplar författarna Gravesen och Ringskou (2016) till Foucaults tankar om panoptikon där de 

flesta eleverna uppför sig väl eftersom de har en pedagog som är ett vakande öga. Även om pedagogen 

inte bevakar just dem har de känslan att när som helst kan de hamna i pedagogens blickfång. När det 

kommer till den godtycklige omsorgsgivaren fokuserar pedagogerna på inkludering, relationsarbete 

och elevernas intresse. Denna roll kan intas under skoldagen när något händer som till exempel en elev 

skadar sig, men till stor del intas den rollen under fritidsverksamheten. Även här noterar författarna 

(Gravesen, m.fl., 2016) att fritidsverksamheten lokaler möjliggör till ett annat lärande, det finns små 

bord och soffgrupper som leder till att det finns en annan möjlighet för pedagogerna att skapa 

kontakter och relationer med eleverna. Det finns en möjlighet att möblera om och anpassa rummet 

utefter aktivitet. Här styrs barns intresse och pedagogerna kan starta en aktivitet för att få med eleverna 

eller delta i en aktivitet som eleverna själva har påbörjat. Resultatet av studien kan sammanfattas med; 

Pædagogen knytter gennem forvaltningen af de tre roller på tværs af skole- og SFO-

rummene an til alle tre domæner. I rollen som klasserumsleder er elevernes kvalifikationer i 

fokus. I rollen som omvendt bodyguard er børnenes socialisering i fokus, og i rollen som 

vilkårlig omsorgsgiver har frigørende og subjektive aspekter af børnenes dagligliv forrang. 

(Gravesen & Ringskou, 2016, s. 61)  

Komparativ studie leder till upptäckt av nya forskningsfrågor 

Anna Klerfelt och Ludwig Stecher (2018) har gjort en studie där de jämför fritidshemmen i Sverige 

med heldagskoncept, med skola och fritidshem i Tyskland. Författarnas mål med en jämförande studie 

är att bidra med hur fritidshem kan se ut i olika samhällen. Utifrån deras historik se vilka problem som 

kan uppstå och om det kan vara möjligt att lösa dem? I studien fokuserar författarna först på vad elever 

lär sig under de aktiviteter som erbjuds i fritidshem i Sverige och Tyskland. De fokuserar även på hur 

pedagogerna är anpassade för att möta de krav som är uppsatta för verksamheten. Dessutom fokuserar 

studien på vilka aktiviteter som finns utöver den vanliga klassrumsundervisningen. Författarna 

summerar arbetet för att sedan ta upp vilka områden där vidare forskning skulle behövas. Sverige och 

Tyskland har inte samma historiska utgångspunkt och verksamheterna är inte heller nationellt styrda. I 

Sverige finns det nationellt styrdokument från skolverket med en läroplan för fritidshemmet, men de 

utgår även från barnkonventionen. I Tyskland styrs istället heldagsverksamheten utefter de olika 

federala staternas lagar och förordningar vilket gör att det finns en skillnad mellan de 16 staterna. 

Enligt Klerfelt och Stecher (2018) finns det även en skillnad mellan fritidshemspedagogerna och deras 

utbildning mellan länderna. I Sverige borde de som arbetar på fritidshemmets ha relevant utbildning, 

men verkligheten är en annan. I Tyskland sköts fritidshemmets aktiviteter till stor del av utbildade 

lärare och andra inriktningar med pedagogik. De skillnader som Klerfelt och Stecher (2018) beskriver 

kan summeras genom följande, i Sverige fokuserar läroplanen på vad eleverna ska lära sig under 
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fritidshemmets aktiviteter i motsatts till Tyskland där det inte finns några nationella mål och läroplan. I 

Tyskland är fokus på socialt och akademiskt lärande. Trots att Sverige har specifika mål är eleverna 

inte lika delaktiga i sin verksamhet som de är i Tyskland. Vidare har Sverige en specifik utbildning för 

fritidshemspedagoger och som fritidshemspedagog arbetar hen heltid inom skolan och fritidshemmet. I 

Tyskland finns det inte en specifik utbildning för fritidshemspedagoger och i verksamheten arbetar 

även volontärer. Slutligen, i båda länder finns det aktiviteter som är utanför klassrummen som är 

fritidshemsaktiviteter. I Sverige är fokus på kreativiteten, fantasi och socialt lärande ihop med 

akademisk lärande men i Tyskland är det akademisk lärande och där även ungdomar ingår i 

heladagsverksamheten. 

Även om det upplevs som liknande verksamheter i båda länderna har studien påvisat att så inte är 

fallet. Utifrån jämförelsen mellan systemen i dessa två länder genererar författarna en rad intressanta 

nya forskningsfrågor. Därför blir det en kortare redogörelse för områden och aspekter författarna tar 

upp och som behöver belysas. Genom de olika studier som finns tar de upp olika aspekter om hur 

fritidshemmen gynnar barn i olika avseenden, men det saknas till exempel eventuella negativa effekter 

av fritidshemmets verksamhet. Speciellt i Tyskland anser författarna att forskningen verkar vara 

partisk mot de önskade målen och forskningsresultaten blir därmed positiva till verksamheten (Klerfelt 

& Stecher, 2018). Ett annat område där det saknas forskning är området som är baserat på hur 

effektiva lärarna i Tyskland är, det vill säga hur fungerar samarbete mellan olika lärarkategorier inom 

verksamheten? Genom en reviderad svensk läroplan 2016 fick fritidshemmet en egen del och få 

studier har gjorts på hur fritidshemmen har fört in det i verksamheten. Hur har resurserna utnyttjats 

och använts för att möta de mål som har utsatts av läroplanen? Författarna tar även upp att fler 

jämförande studier och internationella studier på fritidshem borde genomföras för att ge en helhetsbild 

av verksamheten och se om fritidshem kan minska klasskillnader inom samhället. Med flera 

jämförande studier kan även länder med fritidshemsverksamhet eller likande ta lärdom av varandra 

och därmed utvecklas och förbättras. 

Sammanfattning 

Utifrån tidigare forskning syns det tydligt att samverkan i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 

har varit problematiskt. Samarbetet mellan klassläraren och fritidsläraren har inte alltid fungerat. 

Konflikter uppstår och lärarna förstår inte alltid syftet med samverkan. För fritidslärarana har det varit 

en självklarhet medan klassläraren inte har sett poängen med samverkan, utan det har snarare varit ett 

önskemål från rektorn. Vidare har planeringstiden varit en bristvara som påverkat samverkan. Senare 

forskning visar att samverkan mellan lärarna har blivit bättre, där fritidsläraren får större utrymme 

under skoldagen att visa sin kompetens. Studier som har gjorts på senare år visar att 

fritidshemspedagoger intar en mer klasslärarlikande roll när de undervisar i klassrummen. Därmed 

försvinner en del av fritidshemspedagogiken, vilket även verkar minska konflikterna. Det finns 

fortfarande tillfällen då de blir mer hjälplärare i klassen eller omvänd bodyguards när klassläraren 

håller i undervisningen. Genom att fritidshemspedagogerna får en mer aktiv roll under skoldagen 

innebär det även att deras energi och ork till sina egna fritidshemsverksamheter minskar. 

Fritidshemspedagogerna ser även ett större behov från eleverna att få leka fritt och inte ha lika mycket 

styrda aktivitet under fritidshemstiden. Där präglas tills viss del fritidshemspedagogernas roll av en 

omsorgskaraktär. Utifrån detta blir det intressant att se hur ser det ut idag. Hur ser det ut på 

fritidshemmet i en större stad i Sverige när det kommer till samverkan? Är samverkan på de 

undersökta skolorna på den nivå med de problem som fanns för 20 år sedan? Har de fått till en 

samverkan men på beskostand av fritidsverksamheten? I Danmark kom fritidshemmet in i skolan 
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2014. Hur ser det ut med samverkan i en dansk skola i en större stad? Är de där Sverige var för 20 år 

sen eller har de lyckats med samverkan redan från början?  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur samverkan mellan skola och fritidshem bedrivs 

genom jämförande studier av fritidshem i två olika länder, Danmark respektive Sverige. 

Frågeställningar: 

• Hur genomför danska respektive svenska klasslärare och pedagoger/fritidshemspedagoger 

samverkansaktiviteter? 

• Hur beskriver danska respektive svenska pedagoger/fritidshemspedagoger att samverkan på 

deras skolor fungerar? 

Teoretiskt perspektiv 

Valet av teoretiska perspektiv har styrts av mitt syfte och frågeställningar.  

Socialkonstruktionism är samlingsnamnet för teorier gällande kultur och samhälle kopplat till 

människans interaktion, vilket är kärnan i samverkan mellan individer (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999). Enligt Vivien Burr (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, ss. 11-12) finns det fyra premisser 

som binder ihop fältet, de är;  

• ”En kritisk ställning till självklar kunskap” – Världen är bara sann utifrån de kategorier vi 

själva skapar och vi kan därför bara förstå världen genom dessa kategorier. Det gör att 

kunskapen som vi har om världen inte kan ses som en faktisk sanning. 

• ”Historisk och kulturell specifikation” – Människan är en kulturell och historisk individ och 

därför ser vi alltid världen ur det perspektivet. Detta innebär att våra identiteter och hur vi ser 

på världen kommer att ändras över tiden och med kontexten.  

• ”Samband mellan kunskap och sociala processer” – Hur världen uppfattas vidmakthålls av 

sociala processer. Kunskapen uppstår i ett socialt sammanhang där individer tillsammans 

försöker upprätthåll vad som är sant. 

• ”Samband mellan kunskap och sociala handlingar” – Beroende av i vilken världsbild individer 

utgår från blir olika sociala handlingar acceptabla medan andra inte. Detta varierar beroende 

på vilket socialt sammanhang och världsbild som råder. Vilket leder till att kunskap och 

sanning är anpassade till den rådande kontexten. 

Inom socialkonstruktionismen finns diskursteori. Det teoretiska perspektivet i denna studie utgår från 

diskursteori där språket och hur språket används blir det centrala. Utifrån språket formas den 

verklighet vi lever i och den formas i ett specifikt sammanhang (Börjesson & Palmblad, 2007). Utifrån 
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syftet och frågeställningar blir det intressant att se hur fritidshemspedagogerna agerar och svarar, 

vilket innebär att språket blir en viktig aspekt. 

I diskursteori bildar språket olika mönster för att passa med våra uttalanden och uttryck. Dessa 

mönster analyseras sedan via diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Diskurser kan ses 

som ”ett mer eller mindre systematiskt sätt att tänka och tala om tillvaron” (Axelsson & Qvarsebo, 

2017, s. 134). Inflytelserika diskurser utgör normen för vad som anses seriöst och korrekt. En av de 

stora namnen inom diskursteori är Michel Foucault. Foucaults idéer faller in inom de premisser som 

Burr konstruerade. Foucaults avsikt var att se vad som betraktades som sant eller falskt inom olika 

kunskapssyner samt att se vilka regler det fanns i förhållandet till språket och det som fick sägas 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Foucault påstod att diskursen hjälper individen gällande vad 

som får sägas och av vem det får sägas (Axelsson & Qvarsebo, 2017).  Munkhammar sammanfattar 

detta;  

Om verkligheten och kunskapen är sociala konstruktioner, en produkt av historiskt och 

kulturellt specifika föreställningar som får en innebörd och betydelse i den mellanmänskliga 

relationen, innebär det således att dessa är föränderliga. Om dessa betydelser är föränderliga, 

innebär det vidare att när dessa förändras, så förändras också subjektet och omvärlden och vi 

får andra möjligheter att tänka och handla. (2001, ss. 74-75)   

Makt är ett annat begrepp som Foucault använder, där makten inte bara anses tillhöra staten eller 

bestämda grupper (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Foucault (2003) skriver att makt och kunskap 

är beroende av varandra, ingen makt utan kunskap och vise versa. Detta medför att makt och kunskap 

är sammankopplade (Nilsson, 2008). Winther Jørgensen och Philips (1999) påstår att makt inte är 

något som bara tillfaller någon som de sedan kan utöva över andra, utan makt finns i alla sociala 

sammanhang. Makt är något som skapas i relation och samspel med andra och med makt kommer 

kunskap. Vår sociala omgivning skapas av makt, den formar vår omgivning och gör att vi kan tala om 

den på ett specifikt sätt. Vilket betyder att makt både begränsar och skapar (Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999). För att analysera makt använder Foucault olika tekniker med tillhörande teknologier, 

han menar att teknik är handlingen medan teknologier är kunskapen om tekniken. Foucaults (2003) 

syfte är inte att tolka, förstå eller förklara makten utan han vill avslöja utövandet av makt samt vad 

makt vill framkalla.  

Governmentality 

En av Foucaults senare idéer var governmentality perspektivet (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Det som 

är specifikt med governmentality är att styrningen inte ses som påtvingad eller negativ utan fokus är 

istället på moderna styrningspraktiker, likt hur de utövar makt samt en analys av teknologier. De 

tekniker som styr individer blir centralt och påverkar individens sätt att tänka, agera samt uppfatta sig 

själv (Lövgren, 2002). Det kan ses som om till exempel organisationer och myndigheter kan leda, 

styra och guida men det ligger i individens ansvar att bete sig korrekt. Vilket medför att individen har 

en frihet. Det blir då intressant att ta reda på vilka teknologier och strategier som är inställda att styra 

individer. Axelsson och Qvarsebo förklarar utgångspunkten governmentality som ”[E]n 

grundläggande tanke är att den som vill styra staten måste först lära sig att styra både sig själv och 

familjen” (2017, s. 94). De maktkedjor som finns går åt båda hållen, både från och till staten och 

individen. Vilket betyder att lagen inte är det primära styrandet, utan styrandet kommer från olika 

styrningsteknologier som finns runtomkring i samhället (Dahlstedt & Olson, 2014). 
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När det talas om makt och governmentality blir subjektet relevant. Subjektet är enligt Foucault en 

produkt som påverkas av kulturen och historien, vilket leder till att den skapas i diskursen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999). Det subjekt vi idag är utformade av är tidigare processer och 

maktteknologier, och ur detta kom olika typer av självteknologier (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Detta 

innebär att själva diskursen till viss del skapar sina subjekt (Wreder, 2007). Sjävteknologi utgår från 

en inre styrning, vilket betyder individen styr sitt beteende och agerar på ett speciellt sätt. Istället kan 

maktteknologi anses vara motsatsen då styrningen kommer från olika delar i samhället, myndigheter 

och liknande (Dahlstedt & Hertzberg, 2013). Självteknologi ger oss en slags frihet där vi styr över oss 

själva men hämtar även in ideal och diskurser som omger oss (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Vilket 

leder till att självteknologin behöver stämma överens med de normer som finns i samhället och om de 

inte efterföljs blir det fel (Dahlstedt & Olson, 2014). Skillnaden mellan governmentality och 

traditionell styrning är att den fångar styrningsmentaliteten, vilket betyder att subjektet som finns i 

styrningen är aktiv och inte passiv. Detta innebär att styrningen formar, styr och ändrar individen via 

hens vilja (Dean, 2010). Utifrån detta blir begreppen maktteknologier och självteknologier relevanta 

begrepp under analysen. Vad är det som styr fritidshemspedagogernas samverkan och dess aktiviteter 

samt vilket syfte har de med samverkan? 

Subjektpositionering 

Makten finns i sociala strukturer vilket betyder att den som utövar makt eller den det utövas på blir ett 

subjekt. Detta subjekt kan sedan positioneras in i subjektspositionering där det handlar om hur 

individen skapar positioner i diskursen, vilket innebär att individer placeras i bestämda kategorier i 

diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Till en specifik diskurs intar subjektet en roll med 

uppföranden, normer och relationer knutna till en specificerad social kontext. Diskursen innehåller 

därmed hela paket om hur en individ ska leva rent allmänt (Nuemann, 2003). Det innebär att till 

exempel som ”mamma” förväntas det att hon agerar och är på ett visst sätt. När det kommer till 

interaktion med andra finns det även där specifika positioner som subjektet intar, i ett möte mellan 

läkare och patient finns det vissa förväntningar hur respektive individ ska agera. Det kan sammanfattas 

med att i alla positioner förväntas subjektet vara på ett visst sätt och det styr även vad som är tillåtet 

eller inte. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Skulle subjektet agera och uppföra sig på ett sätt som 

inte är acceptabelt för den diskursen kan det hota individens trovärdighet, genom att hen bryter mot 

normerna inom den rådande diskursen (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Likväl kan samma subjekt 

befinna sig i flera diskurser under dagen. Ofta är subjektet i en diskurs i en kontext och i en annan 

diskurs under en annan kontext, till exempel kan individen vara lärare på dagen, men komma hem och 

vara mamma åt sina barn. Hennes agerande förväntas vara anpassade till den diskursen hon är i 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999). En viktig del i diskursteori är att se vilka kategorier det finns 

inom en diskurs och därmed påvisar vilka möjliga och omöjliga subjektspositioner det finns (Wreder, 

2007). Subjektpositioneringen är även ett sätt att kategorisera makt, det vill säga vem har makten över 

vem? Genom maktmetoder kan individens sociala verklighet skapas vilket är kopplat till ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det är resultatet av individens utvecklingsprocess där hen är 

delaktig genom den dominerande kontexten av värderingar och normer (Holmberg, 2017). Det 

centrala begreppet till analysen här blir subjektspositionering. Hur subjektspositionerar sig 

fritidshemspedagogerna sig jämfört med klasslärare och övriga kollegor? Hur samspelar 

fritidshemspedagogerna diskurs med klasslärarens? Hur talar fritidshemspedagogerna om sig själva 

och klassläraren som subjekt i relation till samverkan? 
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Metod 

Jag har valt att använda kvalitativ metod eftersom jag kommer att undersöka processer som berör 

samspel. Kvalitativa metoder bygger på empiri insamlat från exempelvis observationer, intervjuer eller 

dokument och innebär att fokus inte är på mängden empiri, som kvantitativ. Fokus är på vad individen 

kan få fram och empirin går mer in på djupet i en fråga eller problem (Ahrne & Svensson, 2015). 

Val av metod 

För att öka validitet har jag valt att utföra observationer, semistrukturerade samtal och 

fokusgruppsamtal. Genom observationer får jag se hur fritidshemspedagogerna arbetar med 

samverkan, jag kommer in i deras miljö och får själv uppleva deras samverkan. Nackdelen är att min 

närvaro kan påverka deras beteende, vilket är något man får ta hänsyn vid observationer (Lalander, 

2015). Vidare ska ingen tolkning ske i observationerna utan det som antecknas är det som sker, men 

det finns en risk att övertolka i observationerna (Bjørndal, 2005).  

Genom observationer hamnar observatören i den miljö där materialet ska inhämtas och får därmed 

uppleva vad som sker på plats (Lalander, 2015). Genom att ha med sig bakgrundsfrågor kan det bli 

lättare att veta vad som ska observeras, då det inte går att observera allt. Lalander (2015) nämner några 

bakgrundsfrågor som även kan vara relevanta i min studie, när det kommer till maktteknologi, 

självteknologi och subjektspositionering;  

• ”Vad förmedlar deras berättelser och deras handlingar om deras tillhörighet till olika 

grupperingar? 

• Hur man kan förstå människor positioner i förhållande till sociala hierarkier?  

• Hur gör människor för att hantera sina positioner i samhället eller i ett företag? 

• Vilka strategier utvecklar de för att känna sig fria och autonoma trots att deras maktpositioner 

egentligen är begränsade?” (Lalander, 2015, s. 94) 

För att underlätta arbetet och att få med all information som behövs är det bra att till stor del följa den 

plan som lades upp innan observationen gällande vad som ska observeras (Bell, 2000). Jag utförde en 

observation ”av första ordningen” (Bjørndal, 2005) vilket innebar att jag observerade 

fritidshemspedagogen i sitt arbete med samverkan. Därmed fokuserade jag endast på 

fritidshemspedagogernas sampel med klassläraren. Observationen är även öppen vilket innebär att 

fritidshemspedagogen vet att jag är där för att observera (Lalander, 2015).  Det finns även två olika 

observatörer, den passiva eller den deltagande. En observatör kan vara olika mycket deltagande i olika 

sammanhang och när observatören deltar i vissa sammanhang är hen partiellt deltagande (Lalander, 

2015). Bjørndal (2005) skriver om korttidsminnet och långtidsminnet betydelse vid dokumentation. 

Det vi tror att vi minns har vi sen i verkligenheten svårt att minnas efter ett tag. Hur tydlig och 

detaljrik kan en redogörelse av en händelse vara precis efter den hänt, en timme senare eller en dag 

senare? Detta gör att kanske små men viktiga aspekter glöms efter en stund och därför finns 

anteckningsblocket med mig. För att kunna registrera och få ner allt behövs det olika kortkommandon 

för ord för att underlätta nedskrivningen och inte missa annat under tiden (Bjørndal, 2005). Efter 

observationen läses anteckningarna igenom för att hitta teman (Bell, 2000). Dessa teman tar jag sedan 

med mig till fokusgruppsamtalet där jag låter deltagna diskutera kring detta. Genom att genomföra 
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semistrukturerade samtal i samband med observationerna täcks områden som ger mer kunskap och 

empiri (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). 

Intervjuer är en av de vanligaste metoderna för att samla in empiriska data när det kommer till studier 

inom samvetenskapliga ämnen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). När det kommer till interjuver 

finns det regler som den som intervjuar ska förhålla sig till, bland annat ska intervjuaren lyssna på den 

som talar med vänligt och lugnt sätt, och därmed reflektera vad den intervjuade säger. Den intervjuade 

ska också vara försiktig med att inte framstår som auktoritär och därmed inte ge råd eller moraliska 

uppmaningar. Kortfattat ska intervjuaren bara tala och ställa frågor när det passar men annars vara tyst, 

lyssna och reflektera över vad den intervjuade säger (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuer 

kan även ses som ett komplement till en observation för att belysa något man inte sett eller öka 

förståelsen i en persons agerande under en observation (Bjørndal, 2005). Forkby (2007) skriver att 

observation som sedan utgör interjuver kan ge en fördjupning i hur det verkligen är. I denna studie har 

jag använt mig av semistrukturerade samtal när jag är med fritidshemspedagogerna och observerat 

deras samverkan. Dessa semistrukturerade samtal används för att få fram bakgrundsinformation om 

skolan och om fritidshemspedagogernas arbete och ingår inte som empiri till analysen. 

Jag använder mig även av fokusgruppsamtal som ett komplement till det jag har sett under 

observationen. Ordet fokus betyder här att gruppen är ihopsatt för ett specifikt ändamål (Klerfelt, 

2017). Jag har också genomfört semistrukturerade samtal där jag ser till att under samtalen täcka de 

tilltänkta områdena (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). En annan benämning på fokusgruppsamtal 

är fokusgruppdiskussioner, eftersom formen ibland liknar mer en diskussion mellan de deltagande när 

de talar om ett fokusområde (Dahlin-Ivanoff, 2015). Den som intervjuar blir mer som en moderator 

som styr samtalet än en intervjuare som ställer frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom 

fokusgruppsamtal kommer det fram hur gruppen gemensamt tänker och tycker om ett specifikt ämne 

(Klerfelt, 2017). Intervjuaren får inte bara reda på vad individerna tycker men också varför de tycker 

på det sättet (Dahlin-Ivanoff, 2015). I fokusgrupper kan negativa aspekter lättare framkomma eftersom 

det är lättare att gemensamt diskutera runt dessa ämnen. Fokusgruppsamtal kan även öka 

medvetenheten genom att de uppmärksammar andras erfarenheter (Dahlin-Ivanoff, 2015). Jag har valt 

att använda fokusgruppsamtal för att lyfta fram det jag har observerat gällande samverkan och förstå 

fritidshemspedagogernas tänkande runt händelserna. I fokusgruppsamtal får jag fram en diskussion 

mellan flera fritidshemspedagoger om hur de ser på samverkan utifrån sig själva och sin verksamhet. 

Genom detta får jag inblick i hur flera på samma skola arbetar med samverkan. Jag behöver ta hänsyn 

till att ibland kan de intervjuade säga saker som de tror att jag vill höra, alternativt inte vågar säga 

saker när det finns andra kollegor närvarande (Dahlin-Ivanoff, 2015). Det uppstår lätt en ojämn 

maktbalans mellan intervjuaren och de intervjuade, där de intervjuade känner sig underlägsna och 

ibland ses som ”intervjuoffer”. Därför är det bra att bemöta de som skall intervjuas på ett respektfullt 

sätt att de känner sig värdefulla och inser vikten av sina insatser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Förhoppningsvis leder det till en diskussion som även fritidshemspedagogerna känner att de har nytta 

av. Eftersom jag utgår från hur deras samverkansaktiviteterna samt hur fritidshemspedagogerna 

beskriver samverkan, blir observationer, semistrukturerade samtal och fokusgruppsamtal en passande 

metod för detta ändamål.  
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Urval och avgränsningar 

Jag valde att göra en jämförande studie mellan Danmark och Sverige eftersom båda länderna har ett 

fritidshem som är integrerat med skolan. Vidare är fritidshemmet en del av elevernas skoldag och då 

uppstår förhoppningsvis någon form av samverkan mellan skolan och fritidshemmet. Valet av de 

danska och svenska skolorna gjordes för att de båda ligger i en större stad. De valda skolorna var mina 

förstahandsval, där jag utgick från skolor i ett område som jag kände till litegrann men inte hade någon 

personlig koppling till. Valet av fritidshemspedagoger bestämde inte jag utan det valet gjordes av den 

ansvariga för fritidshemmet, men jag säkerställde att fritidshemspedagogerna arbetade i klassrummet 

och var därmed relevanta för denna studie. Den fritidshemspedagog jag observerade talade även med 

kollegor för att se vilka som kunde vara med under fokusgruppsamtalet. Genom att skolorna och 

fritidshemmen har gemensamma aspekter fanns det en möjlighet att undersöka samverkan på det sätt 

studien vill göra (Svensson & Ahrne, 2015). 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Till studien har två fritidshem valts, en i en större stad i Danmark, Overhavn skola, samt ett fritidshem 

i en svensk större stad, Svedala skola. 

Overhavn är en skola som ligger centralt i ett område med hög socioekonomisk standard, bebyggelsen 

består av bostadsrätter. Skolan är en f-6 skola som består av flera skolbyggnader som är olika gamla, 

med flera tillhörande skolgårdar och lekområden. Den byggnaden jag tillbringande min tid i var för 

elever i förskoleklass till årskurs 3. I den byggnaden gick ca 400 elever. Det fanns fyra eller fem 

parallellklasser i varje årkurs och varje klass hade runt 26 elever. Varje årskurs hade ett våningsplan 

med tillhörande lokaler i mittenbyggnaden för fritidshemmet. Cirka 90 % av alla elever var inskrivna 

på fritidshemmet och verksamheten var öppen från klockan 6:30 på morgonen till 18:30 på kvällen. 

Vid varje fritidshemsavdelning arbetade cirka åtta personer varav cirka fyra var utbildade pedagoger 

som också var inne i klassrummen under dagtid. Vid min observation följde jag en pedagog (Morten3) 

och var med när han var inne i klassrummet. Under fokusgruppsamtal deltog totalt sju pedagoger. 

Svedala är en skola som ligger i en förort till en större stad med både bostadsrätter, radhus och villor. 

Skolan ligger i ett högt socioekonomisks område och är lite avskilt, inte nära någon stor väg och mer 

närhet till naturen. Skolan är en f-6 skola där det finns flera byggnader och alla lågstadieklasserna är i 

samma byggnad. Det finns också flera lekområden och skolgårdar. Skolan har tre parallella klasser. 

Det är cirka 28 elever i varje klass och totalt går det cirka 600 elever på hela skolan. Varje årskurs har 

egen fritidshemsverksamhet och årkurs 3 har en egen lokal medan de andra årskurserna använder 

klassrummen ibland. De flesta barnen är inskriva på fritidshemmet men många elever i årskurs 3 går 

hem tidigare och därför får en grupp med tvåor vara med på fritidshemmet för årskurs 3. 

Fritidshemmet finns tillgängligt för de elever som behöver från klockan 6:30 till klockan 17:30. Under 

min observation följde jag en fritidshemspedagog (Peter). Under fokusgruppsamtal deltog tre 

fritidshemspedagoger. 

Genomförande 

Jag utförde två dagars observationer kombinerat med semistrukturerade samtal som följdes upp med 

ett fokusgruppsamtal av fritidshemspedagoger där teman skapades ur observationen. Jag fick hålla i 

                                                      
3 Alla namn i denna studie är fingerade. 
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mitt fokusgruppsamtal mellan dagarna jag observerade i Overhavn skola eftersom det var den tiden 

pedagogerna kunde delta i fokusgruppsamtalet. Observationerna skedde under skoltid för att se hur 

fritidshemspedagogerna och klassläraren samverkade. I samband med att jag umgicks med 

pedagogerna och fritidshemspedagogerna höll jag i semistrukturerade samtal där jag ställde frågor om 

deras verksamhet, arbete och liknande. 

Jag började med att söka upp ett fritidshem i Danmark eftersom jag ansåg att på grund av avståndet 

och språket kan det bli svårare för ett fritidshem att ställa upp i min studie. Jag sökte upp ett fritidshem 

via internet som låg ganska centralt och kontaktade den ansvarige via telefon. Jag presenterade mig 

själv, vad jag hade tänkt att studera, hur insamlingen av empirin skulle ske och ungefär vid vilken 

tidpunkt. Detta blev lite kortfattat då det var innan kursens början. Hen bad mig att mejla den 

informationen jag hade på engelska för att hen skulle fråga om någon pedagog kunde ställa upp. Efter 

ca 1 vecka återkom en pedagog (Morten) som berättade att jag kunde observera honom. Eftersom jag 

indirekt skulle observera barn talade jag med Morten om samtyckesblanketter (se Bilaga 1) som skulle 

skickas ut till vårdnadshavare och även samtyckesblankett för de deltagande pedagogerna (se Bilaga 

2). Några dagar efter kursens start i samråd med min handledare fick jag fram datum då det skulle vara 

lämpligt för mig att samla in min empiri i Danmark. Jag kontaktade Morten för att bekräfta att de 

dagarna skulle passa och med lite små ändringar fick vi till dagar och tider för observation. Innan jag 

åkte ner visste jag inte när fokusgruppsamtalet skulle ske, vilket var lite nervöst, men enligt Morten 

skulle det inte vara något problem. Jag kom till Overhavn skolan en måndag runt klockan 9 och mötte 

Morten. Jag fick en genomgång av skolan och deras verksamhet innan vi gick in i klassen. Morten 

berättade att han arbetade i årskurs 1 och att de hade vikarie denna vecka. När han började sitt arbete 

inne i klassen följde jag med in och satte mig på en stol längts fram i klassen. Denna dag hade de en 

vikare som han inte hade arbetat med tidigare. Jag tillbringade ca 3 timmar med att observera Morten i 

klassen, det är de timmar han är med klassen. I denna studie hade jag tänkt att ta en mer passiv roll 

som observatör, vilket var lättare i den danska skolan och kanske beror det på att barnen inte kunde 

svenska. I motsatts till den svenska skolan där jag fick lite frågor från eleverna under observationen, 

men till stor del lyckades jag inta en passiv roll. Jag dokumenterade mina observationer med hjälp av 

fältanteckningar och redovisade detaljerat det som berör min studie. Utifrån analysen av observationen 

skapade jag relevanta teman (se Bilaga 3) till fokusgruppsamtalet. Dagen efter mötte jag hans 

arbetslag och hade mitt fokusgruppsamtal. Samtalet var i deras lokal i fritidshemmet. Dagen efter det 

(på onsdag) observerade jag Morten igen under samma upplägg och ungefär samma timmar som 

måndagen. Från första dagen beslöt Morten och jag att hålla våra samtal på danska eftersom jag 

förstod vad Morten sa. Jag hade tänkt att hålla fokusgruppsamtal på engelska för att underlätta för mig, 

men pedagogerna jag träffade föredrog danska för att underlätta för en bättre diskussion. Jag blandade 

svenska och engelska under intervjun eftersom alla inte förstod svenska.  

Under mitt första handledningstillfälle fick jag tänka om gällande det tilltänkta fritidshemmet i Sverige 

eftersom jag hade en personlig koppling till skolan. Samma dag ringde jag då ett annat fritidshem som 

jag kände till men inte hade någon koppling till. Jag talade med biträdande rektor som även var 

ansvarig för fritidshemmet. Jag presenterade min studie, hur jag ville samla in det empiriska materialet 

och när. Hen skulle sen fråga den fritidshemspedagogen som är ansvarig för planeringen för att se om 

de kunde hjälpa mig. Den ansvarige fritidshemspedagogen (Thomas) ringde upp mig någon dag 

senare. Vi bestämde dag och tid för observationerna samt att jag skulle mejla samtyckesblanketten för 

både eleverna (se Bilaga 4) och fritidshemspedagogerna (se Bilaga 5). Min första observationsdag var 

en måndag och jag var där strax innan klockan åtta på skolan för att träffa Thomas för att sedan sitta 

med arbetslagsmötet där jag även fick träffa klassläraren (Sara). Denna dag började eleverna senare på 
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morgonen. När lektionerna väl började satt jag längs ena sidan av klassrummet på en stol. Jag fick 

även presentera mig för barnen. Under de tillfällen som både Thomas och Sara var i klassrummet 

förde jag anteckningar men när de hade lektioner eller likande och inte var tillsammans antecknade jag 

inget. Detta skedde till exempel när eleverna hade idrott och stunder då Thomas hade andra möten 

eller liknande. Om Thomas eller Sara lämnade klassrummet en kort stund av någon anledning fortsatte 

jag att anteckna vad som skedde inne i klassen. Jag var med Thomas och Sara under hela dagen. Den 

andra observationsdagen var på torsdag samma vecka och även där hade jag samma upplägg som på 

måndagen; följde med hela skoldagen och antecknade när båda var i klassrummet. Efter lektionen på 

torsdag hade jag mitt fokusgruppsamtal med tre fritidshemspedagoger, en från förskoleklass (David), 

en från årskurs 1 (Peter) och sedan Thomas. Vi satt kvar i klassrummet och hade fokusgruppsamtalet 

där. Under fokusgruppsamtalet kom det in en städare och klassläraren Sara. Jag tog upp snarlika eller 

samma teman (se Bilaga 6) under fokusgruppsamtal som jag gjorde i Danmark eftersom jag hade 

upptäckt liknande teman. Jag upptäckte att inget hade blivit inspelat när jag kom hem då programmet 

stängdes av när min mobil gick ner på sparläget. Jag fick kontakta Thomas om en ny tid men satte mig 

ner och skrev ner mycket av det jag mindes från samtalet. Under mitt andra fokusgruppsamtal på 

denna skola var samma fritidshemspedagoger närvarande och vi satt i ett litet grupprum. Tyvärr hade 

inte fritidshemspedagogerna lika mycket tid till fokusgruppsamtalet nummer två och det blev därför 

något kortare. 

Bearbetning av empiri och analysmetod 

Den insamlade empirin från både observationerna och fokusgruppsamtalet transkriberas och utifrån 

detta genomfördes analysen efter vald metod (Svensson & Ahrne, 2015). Utifrån den empirin kan 

antingen allt transkriberas eller endast de aspekter som är relevanta till studien, syftet och frågorna. 

Det finns inget transkriberingssätt som kan ta med allt, och det är därför viktigt att välja rätt 

transkriberingssätt efter studiens syfte (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  Jag valde att 

transkribera så det blir ett flyt i texten och tagit bort alla ”extra ljud”. Transkriberingen från Danmark 

är både på engelska och svenska. När de talade danska översatte jag det till svenska eftersom jag inte 

kan skriva på danska och för att det ska bli lättare för mig att sedan analysera det. Under 

transkriberingen har jag även fyllt i klockslaget lite då och då för att underlätta ifall jag behöver gå 

tillbaka och lyssna på något från fokusgruppsamtalet. 

Diskursanalysen är en helhetsmetod där insamlingen av empirin och analys inte är två skilda saker 

utan de hör ihop (Börjesson & Palmblad, 2007). För att ta mig an den empirin vid analys utgår jag från 

en tematisk analys. Tematisk analys innebär att olika teman skapas av empirin och dessa teman 

sammanfattar sedan ett resultat (Braun & Clarke, 2006). Min empiri analyserades i linje med Braun 

och Clarkes (2006) analysprocedur: 

1. Bli bekant med materialet, vilket görs genom att jag går igenom texten för att skapa relevanta 

teman som hjälper mig att besvara min frågeställning. Detta görs i samband med 

transkriberingen. 

2. Koda intressant material, gör en kort beskrivning med egna ord om vad materialet handlar om. 

3. Belysa teman genom att välja relevant excerpts.  

4. Gå igenom ett tema i taget och läser även igenom hela texten för att se om jag har valt rätt 

excerpt för att belysa tema. Det innebär att material kan flyttas till andra teman eller att nya 

teman skapas. 

5. Varje tema benämnas och kortfattat beskrivas med egna ord gällande vad de avser. 
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6. Mina valda teman analyserar jag med diskursanalysen som utgångpunkt. Det är mina egna 

sammanfattningar som utgör mina teman och skapar underrubriker. 

Rennstam och Wästerfors (2015) anser att genom att använda egna begrepp och ord undviker 

forskaren att upprepa det som sägs utan kan då skapa något nytt, som sedan kan relateras till tidigare 

forskning. Boréus (2015) tar upp liknande metod i kapitalet om diskursanalys, hon nämner även att det 

kan vara bra att notera hur ofta de olika upphittande teman förkommer i materialet. 

Genom denna process blir det många teman och för att få någon struktur i allt har jag utgått från 

Rennstam och Wästerfors (2015) där de har tagit fram tre steg till hur analysen av empirin ska gå till 

väga. Första steget är att sortera vilket är kopplat till hur Braun och Clarkes (2006) beskriver. Vid 

sortering går empirin igenom för att bli sorterat under teman. Detta tar bort ”kaosproblemet” 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 234) som kan uppstå när det finns mycket insamlat material. Här 

satt jag och läste igenom min empiri fler gånger och började hitta teman och markerade dem med olika 

färgpennor. Nästa steg var att sedan klippa ut dem och sortera dem och läsa om alla högar för att se att 

rätt utdrag hamnade under rätt tema. När det var gjort var det tid att reducera den empirin och teman 

vilket gjordes via processen reducera. Det går inte att presentera allt och ta med alla aspekter samt 

teman utan resultaten gallrades. Vilket leder till att processen som löser ”representationsproblemet” 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 235) som kan uppstå. Jag hade i början sex teman. Jag kunde inte 

behålla alla teman, därför fick jag sortera ut de teman som var relevanta för mitt syfte och mina 

forskningsfrågor. Det sista steget som Rennstam och Wästerfors tar upp är aspekten som löser 

”auktoritetsproblemet” (2015, s. 235). Under denna process kommer teorilitteratur med begrepp och 

tidigare forskning in där jag tar vara på det men även bidrar något nytt från min sida. Rennstam och 

Wästerfors (2015)menar att när forskaren använder empirin på ett nytt sätt kan hen bidra till en 

diskussion (Rennstam & Wästerfors, 2015). Här arbetade jag med ett tema i taget genom att beskriva 

temat, hittade excerpt, sedan få in min teori med begrepp och slutligen koppla till tidigare forskning.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Jag har utgått från god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) vid utförande av observationer och 

fokusgruppsamtal. Det innebär att deltagande fritidshemspedagoger har blivit informerande om 

studien och de sekretessregler som gäller vid observationer och intervjuer både via mejl och muntligt. 

Fritidshemspedagogerna har även fått skriva under en samtyckesblankett, där jag har varit tydlig med 

att allt insamlat material kommer att förvaras säkert och vid godkänt resultat av kursen raderas allt 

material. De som kommer att ha tillgång till empirin är jag, min handledare och examinator om det 

behövs. Skolornas och fritidshemspedagogernas identitet kommer inte att avslöjas under denna studie 

varken genom att ålder, kön eller att namn benämns. Alla namn på deltagande som jag benämner i 

denna studie är fingerade. De elever som blir genom denna studie indirekt observerade har blivit 

godkända via samtyckesblankett från vårdnadshavare. Vårdnadshavare har även blivit informerande 

om sekretessreglerna och hur insamlande empirin kommer att användas. Därmed kan det anses att 

studien uppfyller de etiska aspekterna framtagna av Vetenskapsrådet (2017) där kraven på samtycke, 

information, konfidentialitet och utnyttjande uppfylls. 
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Studiens kvalitet 

När studiens kvalitet benämns dyker ofta två begrepp upp, nämligen tillförlitlighet och giltighet. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver att studiens resultat ska vara tillförlitlig vilket innebär att 

forskningsresultatet ska bli detsamma även om insamlingen av empirin sker vid ett annat tillfälle och 

av en annan forskare. Begreppet giltighet betyder att forskningsresultatet ska vara välgrundat, hållbart, 

övertygande och berättigat (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta innebär att studiens 

forskningsresultatens är giltiga om studiens slutsatser utgår från studiens antaganden. Jag tycker att 

observationen har gett mig ett gott underlag för att skapa teman inför mitt fokusgruppsamtal. Via 

observationerna fick jag en inblick i hur samverkan såg ut och kunde därefter hitta intressanta teman 

för deltagarna att diskutera. Även om jag observerade en fritidshemspedagog fick jag relevant 

information och teman som berörde de andra vilket skapade en naturlig diskussion. Det hade varit 

intressant att kunna observera fler fritidshem både i Danmark och i Sverige för att få en djupare 

förståelse. Jag kände även att i det andra och tredje fokusgruppsamtalet började jag känna mig mer 

bekväm och kunde leda diskussionen på ett annat sätt, och jag märkte att övning ger färdighet. Både 

pedagogerna och fritidshemspedagogerna tyckte att fokusgruppsamtalet var givande för deras egna 

del. Eftersom jag var opartisk till verksamheten kunde fritidshemspedagogerna beröra olika teman. 

Vilket ledde till att jag kunde få dem att reflektera över sitt arbete i en diskussion utan att jag la någon 

värdering i det som sades.  

Jag använde mig utav flera olika metoder när jag samlade in min empiri, vilket gav mig ett bättre 

perspektiv samt en bättre förståelse av min studie. Detta anser jag förstärkte studiens tillförlitlighet och 

giltighet. 

Användningen av Overhavn skola har var väldigt spännande men eftersom mina kunskaper i danska är 

begränsade, speciellt skriftliga språket, blev transkriberingen översatt från danska till svenska, vilket 

kan ses som en nackdel. Detta medför att jag kan ha valt fel ord vid översättningen. Vidare var det inte 

alltid lätt att förstå allt de sa när diskussionen kom igång. Det innebär att det finns några meningar och 

ord jag inte har förstått, vilka därmed inte har översatts. Vad det har för utfall på mitt resultat är svårt 

att bedöma. Jag känner inte att jag missat något väsentligt och därmed skulle ha översatt 

sammanhanget fel utan eventuellt missat delar som kunde förstärkt min analys och resultat. Detta var 

ett övervägande jag tog när pedagogerna önskade att få tala danska istället för mitt förslag på engelska, 

för att pedagogerna då lättare skulle kunna få till en bra diskussion, vilket de fick. Om pedagogerna 

hade talat engelska skulle det ha underlättat min transkribering och förståelse men hade jag då fått ut 

så mycket jag nu fick? 

I Overhavn skola var klassläraren sjuk båda dagarna vilket resulterade i att jag fick se en samverkan 

mellan pedagogen och vikarien. Den ena vikarien kände inte Morten sen innan, i motsatts till den 

andra vikarien under dag två som han kände. Vikarien som var på plats dag två arbetade på skolan 

men som lärare i ett annat ämne. Detta medförde att jag inte kunde observera hur Mortens samverkan 

skulle ha sett ut med klassläraren vilket kanske medför att jag missar något till min analys. Däremot 

fick jag se hur Morten samverkande på olika sätt med de båda vikarierna och fick en förståelse hur 

samverkan kan se ut när det finns en vikarie. 

Den första svenska fokusgruppsamtalet blev tyvärr inte inspelad som jag nämnt tidigare. Det var en 

uppdatering som skedde någon dag innan där inställningarna ändrades. Det jag lärde mig att inte till 

blindo lita på tekniken utan testa den innan även om den har använts nyligen och kanske spela in 

intervjun på två olika källor. Eftersom fokusgruppsamtalet gjordes två gånger med samma personer 

blev det ändå inte exakt samma diskussion. De hade hört teman innan det blev inget nytt att fundera 
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och diskutera över vilket gav en känslan att inte lika mycket blev sagt. Kanske kom de fram till det de 

ville ha sagt snabbare? Dessutom blev andra fokusgruppsamtalet kortare än den första eftersom 

fritidshemspedagogerna inte hade lika mycket tid att avsätta till fokusgruppsamtalet. 

Resultat och analys 

Utifrån insamlad empiri har jag skapat fyra kategorier Samverkan, på vems villkor?, Samverkan, för 

elevernas bästa, Rollerna under dagen och Fritidshemsdidaktik i samverkan som kommer att 

presenteras nedan. 

Samverkan, på vems villkor? 

Ett av det stora teman under fokusgruppsamtalet var just samverkan; fritidshemspedagogernas syn på 

samverkan. Under observationen i Danmark hade klassen en vikarie båda dagarna vilket tyvärr inte 

gav mig den inblick som jag hade önskat i hur samverkan vanligtvis ser ut. Dock var den andra 

vikarien en lärare på skolan vilket gjorde att jag ändå fick en inblick i hur samverkan med en 

klasslärare kan se ut. Men pedagogen Morten var van att ha klassen och gick in för att samverka med 

vikarien vilket skedde på olika sätt beroende på vikarien. Den första dagen fick Morten ta ett större 

ansvar över klassen och han bestämde mer hur och vad eleverna skulle göra. Den andra dagen hade 

han en mer tillbakadragen roll där han hjälpte till när det behövdes och lät vikarien sköta 

undervisningen. Det som uppenbarade sig gällande samverkan under fokusgruppsamtalet var att 

samverkan är en viktig del av pedagogernas vardag eftersom de tillbringade flera timmar i 

klassrummet tillsammans. Flera pedagoger poängterade att samverkan var beroende på vilken 

klasslärare de hade och om intresset för samverkan fanns. Som pedagogen Kristen säger: 

Det är också väldigt individuellt vad det är för samarbete du har med din lärare.  Vi 

är olika personer så det är svårt att svara på generellt hur samarbetet och 

organisationen är när man talar om pedagog och klasslärare. Men det är superviktigt 

att det är ett gott samarbete eftersom vi pedagoger är så mycket inne i skolan och 

med klassen. 

Detta belyser vikten av samverkan men att hur samverkan fungerar är väldigt individuellt och är svårt 

att svara generellt då de utgår från den samverkan de har just nu. I motsats till pedagogerna som tyckte 

att de hade en bra samverkan med sin klasslärare. Den svenske fritidshemspedagogen Thomas höll 

med de danska kollegorna om att samverkan var beroende på vilken erfarenhet klassläraren har haft 

tidigare. Fritidshemspedagogerna lyfte fram behovet av kommunikation. Det behövs kommuniceras 

mellan fritidshemspedagogen och klassläraren om vad som förväntas och hur samverkan ska se ut. En 

bra samverkan att fritidshemspedagogen vågade kliva fram och berätta vad de kunde och genom det 

bli en del av samverkan inne i klassrummet. Fritidshemspedagogen Thomas summerande det centrala 

med att få till en bra samverkan:  

Ja, alltså det centrala med samverkan i klassrummet med den man jobbar med det är 

att man är på samma nivå som den man jobbar med egentligen för att få samarbetet 

att fungera. Och som jag sa, man är liksom, man har respekt för varandras kunskaper 

och att man är prestigelös, då tycker jag oftast att man får det att funka. 
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Detta kunde jag också se under observationen i Svedala, att samverkan mellan Thomas och 

klassläraren Sara fungerade bra, de hade gott samspel och kunde lätt flika in och ge varandra stöd 

under lektionen. Klassläraren Sara kunde börja berätta vad eleverna skulle göra och Thomas kunde ta 

över och förtydliga något och båda gick sedan runt och hjälpte eleverna. 

I denna studie blir det intressant att höra hur pedagogerna subjektspositionerar sig jämfört med 

klassläraren, där det ofta blir klassläraren som styr hur samverkan ska set ut och om den ska ske. 

Genom fokusgruppsamtalen från båda skolorna kom denna studie fram till att hur samverkan ska se ut 

bestäms från klassläraren. Styrningen blir en maktteknologi för pedagogen som låter sig styras av 

klassläraren, då både pedagoger och fritidshemspedagoger nämnde att klassläraren styrde samverkan. 

Kopplat till Nuemann (2003)  som skriver att pedagogen har en roll där de inte riktigt kan styra hur 

samverkan ska se ut. Utan den rollen finns hos klassläraren, den makten har klassläraren. I Svedala 

anser fritidshemspedagogerna att det finns en jämnare maktbalans, att samverkan kommer från dem 

båda. Detta var även något som observerades i Svedala där det fanns ett välutvecklat samspel mellan 

klassläraren Sara och fritidshemspedagogen Thomas, då de båda stod och höll många genomgångar till 

stor del gemensamt. Det betyder att fritidshemspedagogen har rätt att yttra sig och kommunicera om 

hur samverkan ska se ut. Fritidshemspedagogerna anser att både dem och klassläraren finns i 

klassrummet och de båda har ett ansvar att samverka, även om fritidshemspedagogerna ibland får visa 

vad de kan och att de är villiga att samverka. Min tolkning är att det finns en inre styrning hos 

fritidshemspedagogerna att samverka för de ser ett eget intresse av att samverka vilket bli kopplat till 

självteknologi. Detta kan kopplas det Axelsson och Qvarsebo (2017) nämner där de har en viss frihet, 

att de själva kan bestämma hur samverkan kan se ut och ha en makt över den. 

Munkhammars (2001) studie visar att samverkan inte fungerade bra eftersom klassläraren inte riktigt 

förstod syftet med samverkan. Dock verkar det finnas ett större intresse för de danska klasslärarna att 

samverka eftersom pedagogerna talade om en fungerande samverkan. Inte heller för de svenska 

fritidshemspedagogerna fanns det samma problem som Munkhammars (2001) studie visar, eftersom 

även här talade fritidshemspedagogerna om en samverkan som fungerade mellan dem och 

klassläraren. Jag tolkar detta som att de danska pedagogerna inte hade intresse av att bestämma i 

klassen och ha den ledande rollen utefter vad de sa under fokusgruppsamtalet. Därav består makten 

och diskursen av att det är klassläraren som har makten i klassrummet och pedagogerna anpassar sig 

till vad klassläraren behöver hjälp med och stöttar dem. En annan tolkning skulle kunna vara att 

pedagogerna och klasslärarna i Danmark anses ha olika ansvarsområden som ännu inte har hunnit 

integreras ordentligt? Således leder det till att inom klassrummet finns det två rådande diskurser med 

olika ansvarsområden. De svenska fritidshemspedagogerna såg inte heller någon maktkamp av den 

vita tavlan, även om klassläraren till stor del hade makten i klassrummet. Fritidshemspedagogerna var 

inte rädda för att ta över och inflika om det behövdes. Där fanns det en jämnare maktbalans mellan 

klassläraren och fritidshemspedagogerna. Detta kan kopplas tills Calanders (1997) studie som tar upp 

kampen som finns mellan klassläraren och fritidshemspedagogerna gällande vem som bestämmer i 

klassrummet och därmed över den vita tavlan.  

Samverkan, för elevernas bästa 

Det som blev väldigt tydligt när ordet samverkan togs upp bland pedagogerna i Overhavn var att den 

var väldigt ofta kopplad till eleverna, att samverkan var till för elevernas bästa. Genom samverkan var 

det eleverna som blev vinnarna genom att pedagogerna hjälpte till med att stötta elevernas sociala 

förmåga i olika situationer. Det summerade pedagogen Lene genom att säga: 

För att alla ser och vet att det är barnen som är utgångspunkten här. 



23 

 

Eftersom pedagogerna spenderade flera timmar med eleverna ansåg de att de kände eleverna bättre än 

klassläraren. Vidare fick pedagogerna även en annan relation till eleverna vilket de kunde bidra med 

när de samverkade inne i klassrummet. Detta understöddes även av fritidshemspedagogerna i Svedala 

skola. Thomas säger: 

Och målet här, liksom, alla elever i klassen, för att må så bra som möjligt och nå 

dom målen liksom skolan satt upp. 

Det kan ses att en samverkan gynnade barnen eftersom fritidshemspedagogerna hjälper eleverna att nå 

målen genom att vara en extra personal i klassrummet. Dessutom ansåg de sig själva vara en trygg 

punkt för många barn just för den tiden de tillbringade med barnen under skoldagen.  

Som tidigare nämnts kom pedagogerna oftast in på att de gjorde saker för barnens bästa när det kom 

till samverkan, men även i samband med sin roll och verksamhet. Det kan kopplas till Foucaults tankar 

om maktteknologi där pedagogerna styr sitt handlade gällande samverkan utifrån eleverna. Eleverna 

kan ses ha makten för att få pedagogerna att arbeta med samverkan, för samverkan gynnar eleverna. 

Även om fritidshemspedagogerna inte kopplar samverkan lika mycket till eleverna och deras bästa så 

finns även samma tanke där. Genom samverkan blir eleverna både trygga och uppnår skolans mål 

samt även här ligger maktteknologin hos eleverna. Fritidshemspedagogerna talade om elevers bästa, 

vilket är en del av den diskurs som fritidshemspedagoger befinner sig i. Deras jobb är att arbeta med 

elever och enligt de styrdokument som finns är eleven i fokus. I Barnkonventionen som ligger till 

grund för fritidshemmet både i Danmark och i Sverige står det i Artikel 3 ”1. Vid alla åtgärder som rör 

barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet” 

(UNICEF, 2009). Detta kan kopplas till subjektspositionerna där en del av fritidshemspedagogernas 

och pedagogernas roll och diskurs är att utgå från eleven (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). 

Studien kom fram till att både de danska pedagogerna och de svenska fritidshemspedagogerna ansåg 

att samverkan gynnade eleverna. Detta har även noterats i Anderssons (2014) studie där hon tar upp 

fritidshemspedagogernas roll och hur det har påverkat eleverna att de var med under hela skoldagen. 

Det fritidshemspedagogerna i hennes studie tyckte var positivt med att vara med i skoldagen var att de 

kunde arbeta med elevernas sociala förmåga och fortsätta bygga relationer.  

Rollerna under skoldagen 

Något som jag observerade i skolorna var att under dagen ändrades den rollen som både pedagogerna 

och fritidshemspedagogerna hade. De kunde i ena stunden ha rollen som lärare till att sedan lösa 

konflikter efter ett bråk som hade uppstått. Det blev ännu tydligare under fokusgruppsamtalet att de 

hade olika roller som både de själva antog men även roller som situationen krävde att de skulle inta. 

Pedagogerna i Overhavn skola poängterade vid flertal gånger att deras roll var att vara pedagog och 

inte att ha hand om undervisningen, det fanns inte heller ett intresse av att vara lärare på det sättet. 

Pedagogerna såg till viss del att sin huvuduppgift var på fritidshemmet eftersom de var så pass få 

timmar i veckan i klassrummet. De ansåg att det inte alltid var lätt att veta vilken roll de skulle ha och 

ibland hade de för många roller vilket ledde till att deras arbete blev lidande. Då de inte kunde ge 

100% av sig själva till skolan eller till fritidshemmet. Pedagogen Morten säger: 

Man fångar sig själv i för små korta roller som man inte kan nå på djupet och där 

tror jag att man i Sverige har kommit lite längre där man har börjat formalisera 

pedagogiska roller efter specifika egenskaper. 

Deras viktigaste roll var att arbeta med sociala relationer och som pedagogen Hanne säger: 



24 

 

Jag understödjer klassen, barnen i relationerna och löser problematiken och 

utvecklar dem. Det är ju det vi gör och det vi ska göra. 

När jag sedan observerar Morten och hör vad fritidshemspedagogerna säger om sina roller måste jag 

till viss del hålla med Morten. Det jag kunde se under observationen var hur Thomas kunde para ihop 

två elever och låta dem gå ut i klassrummet för att arbeta för att det gynnande båda eleverna och där 

den ena eleven kunde få hjälp och stöttning av den andra. Även för de svenska 

fritidshemspedagogerna är en stor del av deras roll kopplat till sociala relationer, där rollen är att agera 

omhändertagande och skapa trygghet, speciellt för de yngre barnen, upplever fritidshemspedagogen 

Peter. Däremot får fritidshemspedagogerna väldigt ofta vandra in och ut ur olika roller under dagen. 

Under observationen kunde jag se hur Thomas arbetade med matematik med delar av klassen för att 

sedan nästa lektion få ta hand om en elev vars klocka hade gått sönder eller lösa konflikter som hade 

uppstått efter en rast. Vidare får de ofta vara den flexibla och i nödsituationer drar ”kaniner ur hatten” 

som fritidshemspedagogen David uttrycker sig. Emellertid är det inte främmande för 

fritidshemspedagogerna att ta rollen som en klasslärare men den rollen uppstod snarare hos 

pedagogerna när det fanns en vikarie. Fritidshemspedagogen Thomas sammanfattar tydligt det jag 

observerade och vad de andra fritidshemspedagogerna sa att deras roll oftast var i klassrummet: 

Som det oftast blir i klassrummet att Sara (klassläraren) hos mig som oftast 

instruerar och leder och så och jag är med och stöttar upp där det behövs, flikar in 

om jag vill det, om jag tyckte något behöver tilläggas i instruktionerna och sen går vi 

båda och hjälper till, men där har hon huvudansvaret för lektionsupplägget. Sen så 

har jag rollen i klassrummet som, eftersom jag är bättre på det där med sociala 

samspelet, konfliktlösning, och så. Så tar jag gärna den rollen. Jag tycker att jag kan 

det bra, jag tycker det är roligt och så då blir det min roll. Vi har delat upp det så i 

alla fall. Att jag sköter allt sånt i stort sett och är i kontakt med föräldrar när det varit 

konflikt om det behövs. 

Det intressanta här är hur pedagogerna subjektspositionerar sig. De danska pedagogerna ser sig inte 

som klasslärare och vill poängtera att de är pedagoger med sin status. De har inget intresse av att vara 

klasslärare utan de har sin kunskap som de är stolta över. De blir den person som ska anpassa sig efter 

vad skolan och situationen kräver vilket även de svenska fritidshemspedagogerna styrs av. Annars ser 

fritidshemspedagogerna sig själva inneha flera roller; roller som klasslärare, rollen som ha ordning på 

klassen samt vara den omhändertagande, allt beroende på vad situation kräver. Därmed 

subjektspositionerar sig fritidshemspedagogerna och anpassar sig efter situationen när pedagogerna 

håller sig mer till den relationsskapande rollen. Vidare tyckte fritidshemspedagogerna ibland att deras 

roll ansågs vara en ”lekfarbror” som fritidshemspedagogen David nämnde. Detta menade han var 

främst uppfattningen av föräldrar och samhället men även till viss del på skolan. När det kommer till 

vem som styr rollen utgår pedagogerna från sig själva och vad de kan. Detta innebär att de styrs av 

självteknologi i motsattas till fritidshemspedagogerna som styrs mer av situationen, vilket innebär 

maktteknologi, där situationen kräver ett agerande av dem. Med detta menas att rollen som krävs för 

fritidshemspedagogen vid det tillfället är den rollen de får ta. Ska fritidshemspedagoger lösa en 

konflikt som uppstår under en rast får de arbeta med sociala relationer eller när klassläraren håller i en 

genomgång kan de både hjälpas åt med att hålla i genomgången men även fånga upp elever som gör 

annat än att lyssna. 

Studiens resultat visar att de danska pedagogerna ansåg att deras roll var att en stöttande funktion, såg 

till ordningen i klassen samt att de fick ta hand om eleverna vid konflikter eller liknande. Detta 
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stämmer med vad jag såg under observationerna, där jag såg hur Morten fick pendla mellan dessa 

roller. Hur han parade ihop elever under lektionen eller valde vilka elever som kunde följa med 

vikaren på en extra rast och vilka som kunde vara kvar i klassrummet och spela spel eller läsa. Morten 

ställde sig även ofta längst bak i klassrummet när vikarien för dag två var inne klassrummet och på så 

sätt höll han ordning på klassen. Detta kan kopplas till omvända bodyguarden och den godtycklige 

omsorgsgivaren som Gravesen och Ringskou (2016) benämner i sin studie. Dock visade min studie att 

de få tillfällen de danska pedagogerna antog en klassledares roll var när det fanns en vikarie som 

klasslärare och som inte kände klassen väl. Det kan ses att de danska pedagogerna höll sig mer till den 

klassiska diskursen gällande fritidshemspedagogernas roll, nämligen att ta hand om sociala relationer. 

Samtidigt som de svenska fritidshemspedagogerna talade och gav exempel under fokusgruppsamtalet 

på roller som innehöll alla tre roller som Gravesen och Ringskou (2016) nämnde. De svenska 

fritidshemspedagogerna i studien ansåg att den mer godtycklige omsorgsgivaren fanns i lägre åldrar 

men behovet av den rollen fanns kvar även upp i åldrarna. Klassledaren var en roll som 

fritidshemspedagogerna intog vid flera tillfällen som när de vikarierande som klasslärare, men även 

när de hade halvklasser i olika ämnen. 

Fritidshemsdidaktik i samverkan 

På Overhavn var pedagogerna ansvariga för att hålla i lektion de kallade för MAB (Multi aktivitets 

bånd), som de hade de sista två timmarna på fredagarna, vilket var då de arbetade utefter sin didaktik 

och kunskaper gällande sociala relationer. Det var under dessa två lektioner som pedagogerna kände 

att deras kunskaper nyttjades till fullo. Även om de inte var ansvariga för några halvklasser eller 

liknande, då detta skedde mer i årskurs 3, uppstod det stunder under skoldagen då deras kompetens 

kom till nytta, som pedagogen Hanne berättade: 

Jag upplever att mina pedagogiska egenskaper säkert kan komma fram i skolan, i 

skolsituationer, för det som Lene säger, vi ska inte tillrättalägga timmarna, men det 

betyder inte att det är några sociala saker som kan uppstå och så blir det ovänner, 

och det är där vi träder in. Hur löser vi den problematiken? 

Detta stämmer med det jag observerade när Morten var i klassrummet. För även om han kanske inte 

reflekterade över det, men det var många stunder då han använde sig av sina kunskaper som vid 

konflikthantering. Morten använde även sin kunskap när han lät barnen byta plats med varandra eller 

att de fick sitta på andra ställen och platser. På Svedala skola kom fritidshemspedagogernas kunskap 

till användning vid flera tillfällen, både via halvklasser men även spontant under lektioner när något 

händer. Vid flera tillfällen gav fritidshemspedagogerna exempel på hur de hade arbetat ur ett 

fritidshemsdidaktiskt perspektiv. Fritidshemspedagogerna berättade hur de snabbt fick fram ett 

skogsäventyr när klassläraren var sjuk, hur de löste problemet med elever som har svårt att sitta stilla 

eller hur de arbetar praktiskt med matematik. Fritidshemspedagogen David förklarar hur de använder 

fritidshemsdidaktiken i vardagen i klassrummet: 

Ja och det är, det är lite så jag känner att våran roll är, att vi kliver in och tar vara på 

lustfyllda lärandet, att vi tar kunskapen i böckerna och applicerar det på ett fritids 

sätt, att dom som kanske klara av att sitta och läsa boken rakt upp och ner och ta till 

sig den kunskapen. Ja men då vrider jag och vänder på ett roligt sätt så att eleven 

som tycker att det är det tråkigaste som finns i världen. Ja men då okey om du tex ta 

det utifrån ditt favoritämne, vad är det? Ja det är Fortnite. Okey, hur kan du göra det 

här Fortnite och ändå tillgodo se kunskapen som alla andra får. Finns det några 
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liknelser? Att vrida på kunskapen på en höft liksom, utan tid för planering för den 

här eleven och på så sätt kan det också bli ett specialpedagogiskt arbete. 

En del av Fritidshemsdidaktiken är att utgå från elevernas intresse och även det som står i Lgr 11 

(Skolverket, 2018) och att kombinera det med ett lustfullt lärande. Att som fritidshemspedagog snabbt 

komma på en lösning till ett problem som ibland kan betyda att de bryter mot de normer som finns i 

klassrummet, som att sitta under sin bänk och lyssna istället på en stol.  

I min studie kan det ses att både pedagogerna och fritidshemspedagogerna är väl medvetna om sin 

fritidshemsdidaktik och vill gärna använda sina kunskaper, även om didaktiken ser lite annorlunda ut 

för de olika skolorna. De kan sin roll och vet vad de kan göra och säga när det kommer till sina 

kompetenser, vilket kan kopplas till Foucaults tankar om subjektspositionering, där de talar och 

handlar utefter sina diskurser (Nuemann, 2003). Både pedagogerna och fritidshemspedagogerna 

påvisar även via sin didaktik att de har makten, de vet vad de kan och gör. Pedagogerna och 

fritidshemspedagogerna bevisar det gärna genom hur de agerar, men även hur de kan säga till 

klassläraren att dessa elever måste jag tala med för att lösa en konflikt. 

Resultatet i min studie visade att de danska pedagogerna som deltog i mitt fokusgruppsamtal kände att 

deras pedagogik var värdefull och att deras kompetens användes i klassrummet, men kanske inte alltid 

till fullo. Pedagogerna tog inte upp något om att deras pedagogik skulle vara mindre värdefull än 

klasslärarens utan de konstaterade snarare att deras pedagogik ingick i olika diskurser. Detta är ett 

tecken att klassläraren såg sin pedagogik som den rådande diskursen och därmed behöll en maktstatus 

i klassrummet. Studien av Hvid Thingstrup, Schmidt och Andersen (2018) stämmer in delvis på detta, 

där de tog upp att de danska pedagogerna kände att deras pedagogik inte var lika värdefull om de inte 

representerade klasslärarens pedagogik eller där det fanns tydliga mål kopplade till lärandemålen. Min 

studie kom fram till att de svenska fritidshemspedagogerna också var trygga i sin pedagogik och sina 

kunskaper samt att de fick nyttja sin pedagogik på fler olika sätt då de även höll i halvklasser och lärde 

ut kunskaper praktiskt.  

Sammanfattning 

Resultatet har sammanfattats inom fyra nämnda kategorier: Samverkan, på vems villkor?, Samverkan, 

för elevernas bästa, Rollerna under dagen och Fritidshemsdidaktik i samverkan. Analysen visade att 

det fanns flera områden gällande samverkan där både pedagogerna och fritidshemspedagogerna 

upplever samma sak, men även vissa aspekter där det skiljer sig åt. Att de svenska 

fritidshemspedagogernas pedagogik ingår som en naturlig del av skolan och de tar därmed ansvar för 

samverkan. Istället menar de danska pedagogerna att de inte riktigt hör hemma i skolan eftersom det 

finns en ovana att arbeta med samverkan på detta sätt samt att för vissa pedagoger känns detta 

arbetssätt ovant. Även om de såg att det fanns svårigheter med samverkan, beskrev både pedagogerna 

och fritidshemspedagogerna att de hade en god samverkan med sin klasslärare. Detta upplevde jag att 

de även hade under mina observationer. Vidare framhöll de att samverkan var viktig och då främst för 

att det gynnade eleverna på olika sätt, vilket jag håller med om och det är en anledning till att 

samverkan mellan skola och fritidshem finns. Både pedagogerna och fritidshemspedagogerna 

poängterar att det var väldigt individuellt hur de upplevde samverkan.  

Som pedagogerna nämner finns inte riktigt alltid intresset för att vara del i undervisningen utan de vill 

fokusera på att vara pedagog och arbeta på fritidshem. En annan stor skillnad är hur stor del de är 

ansvariga för att sköta delar av undervisningen. Pedagogerna på Overhavn hade i princip bara en 
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lektion (MAB) där de vara ansvariga. Resterande tiden intog de en mer stöttande roll och hade en 

bevakande funktion i klassrummet. Istället hade fritidshemspedagogerna på Svedala fler tillfällen där 

de där var delaktiga i undervisningen, både genom att hålla egna lektioner som musik och 

programmering men även via halvklasser som innebär att deras kompetenser inom flera områden togs 

till vara på ett bättre sätt. Både pedagogerna och fritidshemspedagogerna var medvetna om sin 

didaktik och sina styrkor vilket de använde i olika situationer och de alla arbetade dagligen med 

sociala relationer på olika sätt. Även om fritidshemspedagogerna nyttjade sin kunskap med ett lustfullt 

lärande och praktiskt lärande med vanliga skolämnen som SO och matematik. Det jag kunde se under 

observationerna var att det fanns en god samverkan mellan pedagoger och vikarier samt mellan 

fritidshemspedagoger och klassläraren, även om den såg lite annorlunda ut. Detta var även något både 

pedagogerna och fritidshemspedagogerna kunde bekräfta under fokusgruppsamtalet. Detta leder till att 

fokusgruppsamtalet till stor del bekräftade det jag hade observerat, dock är min tolkning att det fanns 

en skillnad på hur de upplevde rollerna. Både pedagoger och fritidshemspedagogerna beskrev att de 

fick hoppa in i olika roller och att de ibland inte visste vilken roll de skulle. Jag tyckte de intog de 

olika rollern som krävde för stunden och de intog rollerna med säkerhet och trygghet.  

Diskussion  

Studiens syfte är att skapa kunskap om hur samverkan mellan skola och fritidshem bedrivs genom 

jämförande studier av fritidshem i två olika länder, Danmark respektive Sverige. För att kunna besvara 

det utgick jag från två forskningsfrågor gällande hur samverkansaktivitet såg ut mellan klassläraren 

och fritidshemspedagogerna/pedagogerna samt hur de beskriver att samverkan på deras respektive 

skola fungerar. Utifrån observationerna, semistrukturerade samtal och fokusgruppsamtal fick jag en 

empiri som jag kunde analysera för att få fram resultat och därmed kunna besvara syftet och 

forskningsfrågorna. Det som framkom var att båda skolorna hade en samverkan som både 

pedagogerna och fritidshemspedagogerna tyckte fungerade även om det fanns områden som kunde 

förbättras. Det som också blev tydligt var hur olika samverkan fungerade på skolorna, där 

pedagogerna och klasslärarna i Overhavn skola hade en samverkan som utgick lite mer från 

klassläraren där pedagogerna hade en mer stöttande funktion i klassrummet. I Svedala skola hade 

fritidshemspedagogerna en större påverkan på samverkan och var mer integrerade i skolan, eftersom 

de höll i delar av undervisningen och deras kompetens togs vara på ett bättre sätt.   

I studien framkom det att samverkan enligt pedagogerna i Overhavn skola till stor del fungerade bra 

om klasslärarna är villiga att samverka eftersom de nämnde att samverkan styrdes av klassläraren, 

även om de var nöjda med det samarbete de hade med klassläraren. Vilket betyder att pedagogerna 

inte har makten själva över samverkan utan att de styrs av klasslärarens villighet. Vidare nämnde 

pedagogerna att samverkan var för elevernas skull. Vad finns det för egen vinning för 

fritidshemspedagogen att samverka? Eller snarare försöka få klasslärarna att förstå att det finns även 

en vinning för dem att få till en bra samverkan. Genom att få en förståelse för varandra och därmed få 

ihop en god samverkan, inte bara sin egna vinning som drivkraft, självteknologi, utan även för 

eleverna, maktteknologi, borde samverkan bli bättre. Blir det inte lättare att arbeta med samverkan om 

pedagogerna och klasslärarna även gör det för sin del och ser att de har något att vinna med att 

samverka? Vidare subjektspositionerar pedagogerna sig lite lägre än en klasslärare eftersom de kliver 

in i klasslärarens diskurs, samtidigt som de ändå inte känner sig mer underlägsna utan att de vet vad de 
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kan. Detta leder till en maktbalans som är ojämn men ändå jämn på ett sätt, eftersom det kan ses som 

att det finns olika ansvarsområden i klassen med två rådande diskurser. Samverkan hos 

fritidshemspedagogerna intar en jämnare maktbalans där det handlar om att vara prestigelös och ge 

och ta. Samtidigt som fritidshemspedagogerna behövde visa att de hade kunskaper, blir då 

maktbalansen verkligen så jämn som de ger sken av? Här finns två diskurser (klasslärarens och 

fritidshemspedagogens) ska mötas i samma rum som tidigare bara har varit klasslärarens med sin 

rådande diskurs. Att det uppstår konflikter är inte konstigt och något som Munkhammar (2001), 

Calander (1997), Hvid Thingstrup, Schmidt och Andersen (2018) tar upp och ger exempel på hur 

makten balanserar inne i klassrummet och att den rådande diskursen härstammar ur skolans kultur och 

stödjer klassläraren. För samverkan ska fungera behöver pedagoger och fritidshemspedagoger känna 

sig likvärdiga med klassläraren i samarbetssituationer. Detta trots att fritidshemspedagoger och 

klasslärare i ett historiskt perspektiv haft och kanske har olika status och legitimitet, där klassläraren 

har högre status (Skolverket, 2011b). Det som blir intressant är att den danska skolan tar upp mer de 

problem som de tidigare svenska studier nämner när det kommer till samverkan. Där pedagogerna 

beskrev att de inte riktigt hittat sin plats då de berättar under fokusgruppsamtalet att de hamnar i ”korta 

roller” och inte kommer in på djupet. Likväl är pedagogerna mer säkra i sin roll och därmed skulle de 

kunna ta mer plats och utöva mer makt över samverkan om önskan fanns. Där har 

fritidshemspedagogerna kommit längre. De tar plats och ansvar över samverkan, men vågar även ta 

klasslärarrollen i klassrummet vilket pedagogerna i Danmark inte har samma intresse för. Därför blir 

det intressant att se hur rollerna inom samverkan för de danska pedagogerna kommer att se ut om 10 

eller 20 år. 

Skolverket skriver att ”En väl fungerande fritidspedagogisk verksamhet kompletterar skolans ofta mer 

inrutade vardag och erbjuder barn möjlighet till att självständigt upptäcka både omvärlden och den 

egna förmågan” (Skolverket, 2011a, s. 7). Detta kan kopplas till hur de danska pedagogerna talar om 

elevernas bästa. Vad betyder elevernas bästa, vilket perspektiv har de? Hur är deras barnsyn, detta har 

inte undersökts i studien men en tanke att fundera över. Det kan vara lätt att säga att de gör det för 

elevers bästa, men hur och varför? Tycker pedagoger och fritidshemspedagogerna att arbeta utefter det 

som de anser är bäst eller tar de in elevernas åsikter och synpunkter? Fritidshemspedagogiken utgår till 

stor del från eleverna, deras behov och intressen, men hur görs det i verkligheten och hur uppfylls det? 

Även om fritidshemspedagogerna säger att de utgår från eleverna, varifrån kommer den tanken? Är det 

eleverna som styr eller är det styrdokument och liknande som utgör maktteknologi och därmed har 

makten över hur fritidshemspedagogerna arbetar med samverkan? Det kan vara bra för 

fritidshemspedagogerna att stanna upp och reflektera över sitt arbete och hur och vad som styr det. 

Den danska pedagogen Morten säger att han tror att i Sverige har vi kommit längre med att formulera 

rollerna. Har vi det och på vilket sätt? Utifrån Calander (1997) och Munkhammar (2001) 

forskningsresultat om tidigare nämnts, har de svenska fritidshemspedagogerna inte samma problem 

med sina roller, utan de svenska fritidshemspedagogerna är mer bekväma att inta roller efter 

situationen. Vidare nämner pedagogen Morten att de svenska fritidshemspedagogernas roller skulle 

styras av egenskaper, men menar han då personliga egenskaper eller professionella kompetenser? Vad 

innebär det att roller styrs av egenskaper som fritidshemspedagogen har jämfört med att de styrs av 

deras kompetens. Fritidshemspedagoger anses vara en profession med kompetenser och hur ska de 

med sin diskurs kunna hävda sig i en diskurs som styrs av att klassläraren och fritidshemspedagoger 

inte har kompetenser som anses värdefulla utan fokus ligger på deras egenskaper? Jag tror att man ofta 

blandar ihop orden; egenskaper och kompetenser, men det finns en skillnad och den kan påverka hur 

samverkan ser ut. 
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Att vara inne i två verksamheter; både skolan och sedan på fritidshemmet upplevde pedagogerna att de 

inte kunde ge sitt allt i någon av verksamheterna. Den danska pedagogen Morten nämner detta under 

fokusgruppsamtalet. Detta är samma problematik som Andersson (2014) tar upp i sin studie där 

fritidshemspedagogerna upplevde att energin efter en dag i klassrummet inte fanns kvar till 

fritidshemmets verksamhet. Vem får mest nytta av pedagogerna och fritidshemspedagogerna? Jag 

tolkar att det finns en stolthet i de danska pedagogerna att vara just pedagog och att det finns en bättre 

förståelse för vad pedagoger gör i Danmark. De är pedagoger och är bra på sitt yrke och vill inte vara 

lärare. Jämfört med i Sverige där fritidshemspedagoger ofta upplevs som någon slags ”lekfarbror” 

eller liknande både i skolan som verksamhet men framför allt bland föräldrar och samhället. Vilket 

leder till att fritidshemspedagoger inte har samma status som många klassläraren har. Kan detta hänga 

ihop med den lägesbedömning som Skolverket (2011c) gjorde 2011 där de såg att fritidshemmet inte 

klarade av sitt arbete när de kommer till systematiskt kvalitetsarbete, där fritidshemspedagogernas 

arbete ska ske utifrån rådande kursplaner. Har fritidshemspedagogerna svårt att påvisa sin pedagogik 

och att de är en profession? Fritidshemmet och fritidshemspedagogerna har historisk sett haft en lägre 

status jämfört med skolan och klasslärare (Skolverket, 2011b). Om fritidshemmet ska vara en 

pedagogisk verksamhet och om fritidshemspedagogerna ska kunna höja sin profession bör de ta 

Skolverkets rapport i beaktande.  

När fritidshemspedagoger intar olika roller under skoldagen, något som både de danska pedagogerna 

och de svenska fritidshemspedagogerna talar om vid flera tillfällen under fokusgruppsmatalet, vad 

händer då med professionen? Vem är fritidshemspedagogerna och vad innebär det för deras 

profession? Gravesen och Ringskou (2016) tar upp tre olika roller som de kunde identifiera att 

pedagogerna intog under en skoldag, det betyder att både pedagoger och fritidshemspedagoger 

behöver vara flexibla och snabbt kunna byta roll när stundens krävs. Det är något som både 

pedagogerna på Overhavn skola nämner och fritidshemspedagogerna på Svedala skola upplevde. 

Anderssons (2014) studie tar också upp att fritidshemspedagogerna behövde vara flexibla och anpassa 

sig till olika situationer. Att inta flera roller blir intressant för diskursen och subjektpositioneringen 

eftersom fritidshemspedagogerna pendlar mellan olika diskurser. Där fritidshemspedagogerna ibland 

går in i klasslärarens diskurs och subjektpositionerar sig som klasslärare för att i nästa stund byta 

diskurs och subjektpositionering och inta en roll som mer traditionell fritishemspedagog genom att 

arbeta med eleverna och deras sociala relationer.  

Min tolkning är att de danska pedagogernas kunskap kom till större nytta än vad de själva tänkte och 

nämnde. Eftersom vissa saker kom naturligt för dem att de inte tänker eller reflekterar över det, detta 

var något jag kunde se i observationen. Får pedagogerna tid att stanna upp och se vad och hur de gör i 

olika situationer kan de reflektera över sitt arbete på ett annat sätt. Det verkar som tiden för planering 

och reflektion är en bristvara i många fritidshem och något som många fritidshemspedagoger nämner. 

Att ta denna reflektion under stunderna då verksamheten utvärderas och då även utvärdera sitt egna 

agerande och sin roll. Att som pedagog och fritidshemspedagog stanna upp och fundera vad är det som 

styr mig och mina roller och vilken makt har jag över min roll och kan jag ta ansvaret för sina roller. 

Att jämföra två verksamheter i olika länder som utifrån kan ses som lika men vid mer djupgående 

analys har jag påvisat att det finns likheter och olikheter gällande hur fritidshemspedagoger ser på 

samverkan. Även om samverkan ser olika ut i de båda skolorna Overhavn och Svedala, är det en 

samverkan som både pedagogerna och fritidshemspedagogerna anser fungerar väl även om den 

fungerar på olika sätt. Samverkan är ett brett begrepp som öppnar upp till tolkningar och något som 

både pedagogerna och fritidshemspedagogerna nämner är synen på samverkan väldigt individuell. 

Detta blir synligt i min jämförande studie av samverkan i två olika länder. Just detta att få syn på den 
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egna verksamheten genom att jämföra den med ett annat lands verksamhet är också något som Klerfelt 

och Stecher (2018) anser är poängen med jämförande studier.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Jag tror att det finns en stor nytta av att ha fokusgruppsamtal eller liknande i sin verksamhet. Genom 

att på detta sätta lyfta ämnen och områden som personalen inte dagligen lyfter men som ändå påverkar 

deras verksamhet. Jag fick en väldigt bra respons av de som deltog i båda länderna där både 

pedagogerna och fritidshemspedagogerna tyckte att det var både nyttigt och givande även för dem. Det 

berörde deras arbete och var något som de inte har reflekterat över tidigare, hur de använder sina 

kunskaper och sin fritidshemsdidaktik. Fritidshemmet som verksamhet finns i våra grannländer och 

ofta missar vi att ta lärdom av hur de arbetar i sin verksamhet. Jag hoppas att denna jämförande studie 

får upp ögonen och kanske skapar ett intresse av att se hur andra arbetar. Vad kan vi lära oss och vad 

kan de lära sig av oss? Att vi behåller en nyfikenhet och en vilja att utveckla vår verksamhet med även 

oss själva inom professionen genom diskussioner eller workshops, likt fokusgruppsamtal. Men även 

att se hur andra arbetar. Samverkan kan se olika ut och att det finns olika roller som 

fritidshemspedagogen intar under samverkan som påverkar fritidshemspedagogens agerande i olika 

situationer. Genom en medvethet kan vi förstå våra roller och därmed påverka dem. Dessutom sker 

samverkan mellan individer och att den samverkan är väldigt individuell, om samverkan inte fungerar 

med en klasslärare betyder det inte att den kan se annorlunda ut med en annan klasslärare. Men även 

att samverkan skapar ett sampel mellan både klassläraren och fritidshemspedagogen och att båda 

måste vilja få till en god samverkan och att de båda är prestigelösa inför varandra men samtidigt 

respektera varandras profession och kunskaper. Slutligen, att våga ta vara på sin kunskap och kunna 

stå upp för att; detta kan jag som grundlärare i fritidshemmet och jag är stolt över min profession. 

Slutsatser 

Det jag har kommit fram till är att samverkan ser olika ut på båda skolorna men att både pedagogerna 

och fritishemspedagogerna anser att de har en god samverkan med sina klasslärare. Främst 

pedagogerna i danska Overhavn skola poängterar att hur samverkan ser ut är väldigt individuellt och 

att det för deras del styrs av hur klassläraren vill samverka. Eftersom pedagogerna kommer in i 

klasslärarens diskurs anpassar de sig efter vad klassläraren önskar av pedagoger i klassrummet som 

blir en mer stöttande roll. Detta var även den rollen som de danska pedagogerna ville inta. Då 

pedagogerna var noga med att deras profession inte var att vara undervisande utan att arbeta med 

sociala relationer och se till att eleverna har det bra. Det fanns en viss stolthet i att vara pedagog och de 

behövde inte hävda sig mot klassläraren. I Svedala skola arbetade fritidshemspedagogerna mer 

parallellt med klassläraren och intog den rollen som situationen krävde. Fritidshemspedagogerna 

kunde i vissa stunder arbeta med allt från sociala relationer för att sedan undervisa klassen i 

halvklasser och liknande. Där innebär att det inte fanns en lika tydlig roll för fritidshemspedagogerna 

jämfört med kollegorna i den danska skolan. Detta innebär även att de svenska 

fritidshemspedagogerna använde sin didaktik mer än de danska pedagogerna eftersom de just har 

halvklasser och arbetar då ofta mer praktiskt, trots det kunde fritidshemspedagogerna ibland behöva 

visa upp sina kunskaper för klassläraren innan de blev mer inkluderade i undervisningen. Både 

pedagogerna och fritidshemspedagogerna subjektspositionerar sig som sin profession och utgår till 

stor del från detta när de talar om elevens bästa och därmed vikten av att samverka. När det kommer 

till styrningsteknologier för samverkan styrs de danska pedagogerna av maktteknologier där antingen 
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klassläraren eller eleverna är det som styr deras agerande att samverka. De svenska 

fritidshemspedagogerna styrs mer av sjävteknologi där de själva ser en vinning av samverkan och att 

de gör det för att de vill vara en del av skolan. Även de danska pedagogerna styrs till viss del av 

självteknologi då deras närvaro har en positiv påverkan på eleverna vilket leder till att de vill samverka 

med klassläraren. Vidare framkom det i studien att fritidshemspedagogernas samverkan styrs av 

maktteknologier som styrdokument och elever, då samverkan hjälper eleverna att nå skolans mål.  

Vidare forskning 

Det jag reflekterade över när jag läste Klerfelt och Stecher (2018) studie var den mångfald av förslag 

för vidare forskning, där deras resultat väckte nya frågeställningar. Det är något jag håller med om, 

även om jag har besvarat mitt syfte och mina forskningsfrågor väcks fler frågor och funderingar i mitt 

huvud. Att vrida mina teman och gå vidare med nya forskningsfrågor som till exempel hur 

fritidshemspedagogerna eller eleverna upplever samverkan? Eftersom samverkan är en del av 

fritidshemspedagogernas arbete, skulle det även vara intressant att ta samverkan från klassläraren syn 

och vad de anser en samverkan är Samverkan är ett samspel mellan två parter där de tillsammans ska 

arbeta med ett gemensamt mål. 

Detta är en jämförande studie mellan två skolor vilket innebär att inga generella slutsatser kan göras 

därför skulle det vara intressant att se hur fler skolor i Danmark och Sverige arbetade med samverkan. 

Men även hur andra skolor arbetar med samverkan, i våra grannländer och andra länder som har ett 

fritidshem. För att få en samverkan som fungerar behövs ett intresse av att samverka men vilka 

aspekter är det som styr samverkan? Finns det resurser som underlättar eller försvårar en samverkan 

mellan klassläraren och fritidshemspedagogerna. 

I studien nämner pedagogerna och fritidshemspedagogerna ofta elevernas bästa, vilket leder till 

frågorna; Påverkas samverkan av vilken barnsyn lärare och fritidshemspedagogerna har? Hur eller 

vilka elever gynnas av att fritidshemmet kommit in i skolan? Om det ska talas om elevernas bästa, kan 

det även vara intressant att se hur eleverna upplever sin relation till klassläraren jämfört med 

fritidshemspedagogen. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

 

  Stockholm 2019-01-29 
 

Hello guardians at Langelinieskolen Fritidsinstitutionen! 
 
I am a student to become a teacher toward in school-age educare centres at Stockholm University. During 
this semester I write an independent work. My study will be about the interaction between school age 
educare teachers and class teachers. 
 
In order to collect material for the study, I would like to attend the activities at the school during the 
period 4-7 February. On these occasions, I will observe school-age educare teachers and document 
educational activities using notes. I am mainly interested in collaboration and cooperation between 
school-age educare teachers and class teachers, but since your children are part of that activity, they will 
indirectly be observed. 
 
In my study, I work from the Swedish Research Council's research ethics rules which are described in 
Good research (VR, 2017). This means, for example, that the identity of the child, the family, the staff and 
the school is not disclosed. All collected material will thus be unidentified and no lists of personal data will 
be drawn up. The documented material may only be used for my own processing and analysis and be 
compiled in an essay. The only persons, beside myself, that will take part of the material are my supervisor 
and my examiner. The material will be destroyed after the thesis is approved. The thesis will be published 
digitally. 
 
With this letter I want to ask for your consent for your child's participation in the study. All participation 
is voluntary and can be interrupted at any time. If you agree to the study, you will sign under the attached 
form. 
 
If you would like further information, you are welcome to contact me or my supervisor at Stockholm 
University. 
 

Kind Regards Annika Ritzl 
 
Annika Ritzl 
Tel: +46 (0)73-9384160 
Mail address: aritzl@hotmail.com 
 
 
Anna Klerfelt (supervisor) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Mail adress: anna.klerfelt@buv.su.se 

mailto:aritzl@hotmail.com
mailto:anna.klerfelt@buv.su.se
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Request for consent to participation in study. Returned filled to school age educare teacher Nis 
before February 4th. If you do not consent to participation, just ignore this letter. 
 
 
 
I / we will permit that my / our child participates in the study. 
 
 
Child’s name …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Guardian/s signature/s ……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 

 

 
  Stockholm 2019-01-29 

 

Hej pedagog på Langelinieskolen Fritidsinstitutionen! 

 

Jag studerar för att bli grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, vid Stockholms universitet. Under 

denna termin skriver jag ett självständigt arbete. Min studie kommer handla om samverkan mellan 

fritidshemspedagoger och klasslärare.  

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid skolan under tiden 4-7:e 
februari. Vid dessa tillfällen vill jag intervjua och observera er med hjälp av anteckningar och 
ljudupptagningar  
 
I mitt arbete utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 
2017). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte avslöjas. 
Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att 
upprättas. De enda som kommer att ta del av datamaterialet förutom mig själv är min handledare och min 
examinator. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för din medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett. 
  
Önskar du ytterligare information är du välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Annika Ritzl 
 

Annika Ritzl 
Tel.nr: +46 (0)73-9384160 
Mailadress: aritzl@hotmail.com 
 
 
Anna Klerfelt (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Mailadress: anna.klerfelt@buv.su.se 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:aritzl@hotmail.com
mailto:anna.klerfelt@buv.su.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till mig (Annika) den 4:e februari. 

 

 

 

Jag MEDGER mitt deltagande i studien. 

 

 

 

Namnunderskrift……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 

Teman till fokusgruppsamtal i Danmark 

Jag börjar med lite allmänna diskussionsfrågor för att sedan gå vidare till det jag har observerat. 

• Vad betyder samverkan för er och eran verksamhet? 

• Hur arbetar ni med samverkan? 

• Hur skulle ni vilja att samverkan skulle se ut? 

• När känner ni att din fritidshempedagogik kommer till användning? 

- Visar gärna vad han menar samtidigt som han berättar. 

• Vad blir eran roll i klassrummen – utifrån det jag har observerat blir ni antingen som en 

klasslärare eller det som hjälper med ordningen. 

-  Han fångar upp elever som gör annat eller det man inte får genom att ge dem en roll. 

• Ni nämner att tryggheten är en central del av ert arbete – hur arbetar ni med det under 

skoltiden. 

• Jag märker att ni pratar mycket om uppförande med eleverna är det ert ansvar som 

fritidspedagoger? 

- Låter eleverna vid flera tillfällen reflektera över sitt uppförande. 

• Förändras eran roll när klassläraren är där jämfört när det är en vikarie? 

• Vad vet ni om svenska fritidshem? 
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Bilaga 4  

 

 
  Stockholm 2019-01-29 

 

Hej vårdnadshavare på Utsäljes skolans Fritidshem! 

 

Jag studerar för att bli grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, vid Stockholms universitet. Under 

denna termin skriver jag ett självständigt arbete. Min studie kommer handla om samverkan mellan 

fritidshemspedagoger och klasslärare.  

För att samla in material till arbetet kommer jag att vilja närvara i verksamheten vid skolan under 
tiden11.e och 14:e februari. Vid dessa tillfällen kommer jag observera fritidshemspedagoger med hjälp av 
anteckningar. Jag är huvudsakligen intresserad av samverkan och samarbetet mellan 
fritidshemspedagoger och klasslärare, men eftersom era barn ingår i den verksamheten kommer de 
indirekt att observeras.  
 
I mitt arbete utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 
2017). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och skolans identitet inte avslöjas. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att 
upprättas. De enda som kommer att ta del av datamaterialet förutom mig själv är min handledare och min 
examinator. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till ert barns deltagande i studien så skriver ni under 
bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Annika Ritzl 
 

Annika Ritzl 
Tel.nr: +46 (0)73-9384160 
Mailadress: aritzl@hotmail.com 
 
 
Anna Klerfelt (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Mailadress: anna.klerfelt@buv.su.se 
 
 
 
 
 

 

mailto:aritzl@hotmail.com
mailto:anna.klerfelt@buv.su.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till fritidshemspedagog Martin innan 

den 11:e februari. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Jag MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 5 

 
  Stockholm 2019-01-29 

 

Hej fritidshemspedagog på Utsäljeskolan! 

 

Jag studerar för att bli grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, vid Stockholms universitet. Under 

denna termin skriver jag ett självständigt arbete. Min studie kommer handla om samverkan mellan 

fritidshemspedagoger och klasslärare.  

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid skolan under tiden 11:e 
och 14.e februari. Vid dessa tillfällen vill jag intervjua och observera er med hjälp av anteckningar och 
ljudupptagningar  
 
I mitt arbete utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 
2017). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte avslöjas. 
Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att 
upprättas. De enda som kommer att ta del av datamaterialet förutom mig själv är min handledare och min 
examinator. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för din medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett. 
  
Önskar du ytterligare information är du välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Annika Ritzl 
 

Annika Ritzl 
Tel.nr: +46 (0)73-9384160 
Mailadress: aritzl@hotmail.com 
 
 
Anna Klerfelt (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Mailadress: anna.klerfelt@buv.su.se 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:aritzl@hotmail.com
mailto:anna.klerfelt@buv.su.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till mig (Annika) den 11:e februari.   

 

 

 

Jag MEDGER mitt deltagande i studien. 

 

 

 

Namnunderskrift……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 6 

Teman till fokusgruppsamtal i Danmark 

Jag börjar med lite allmänna diskussionsfrågor för att sedan gå vidare till det jag har observerat. 

• Vad betyder samverkan för er och eran verksamhet? 

• Hur arbetar ni med samverkan? 

• Hur skulle ni vilja att samverkan skulle se ut? 

• När känner ni att din fritidshempedagogik kommer till användning? 

• Vad blir eran roll i klassrummen – utifrån det jag har observerat blir ni antingen som en 

klasslärare eller det som hjälper med ordningen och löser konflikter. 

-  Rollfördelning/ dela ut arbetsuppgifter 

• Vad är det centrala i ert arbete? 

• Jag märker att ni pratar mycket om uppförande med eleverna är det ert ansvar som 

fritidspedagoger? 

- Låter eleverna vid flera tillfällen reflektera över sitt uppförande. 

• Förändras eran roll när klassläraren är där jämfört när det är en vikarie? 

• Vad vet ni om danska fritidshem? 
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