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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur samarbetet kan se ut mellan klasslärare och 

fritidslärare i respektive verksamhet utifrån fritidslärares perspektiv. Vi ville få en inblick i hur 

fritidslärarna uppfattar deras nuvarande samarbete med klasslärarna, och vad de skulle vilja 

utveckla i det samarbetet. Vi ville också ta reda på hur fritidsverksamheten påverkas av deras 

nuvarande samarbete ur fritidslärarnas perspektiv. Vidare syftar vår studie till att analysera de 

resultat vi fått in utifrån vår empiriska insamling utifrån en hermeneutisk ansats. Vår studie är 

av en kvalitativ karaktär där fyra intervjuer och två observationer genomförts. Med stöd från 

tidigare forskning har vi även gjort en jämförelse med den data vi samlat in. I resultat delen 

beskriver fritidslärarna att samarbetet med klasslärarna oftast sker på förmiddagen då 

fritidslärarna är i klassrummet med klassläraren. Resultatet visade även att fritidslärarna 

känner sig trötta på eftermiddagen när dem är i fritidsverksamheten, då mycket av deras 

energi går åt på förmiddagen under skolverksamheten.  

 

 

Nyckelord: Fritidslärare, samarbete, skola, fritidshem, klasslärare 
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1. Inledning 

Vi har valt att skriva en uppsats som behandlar ämnet samarbete mellan klasslärare och 

fritidslärare. Vår studie kommer att fokusera på samarbete ur fritidslärarnas perspektiv. 

Skolverket (2007) menar att de olika yrkesprofessionerna i skolverksamheten ska ges 

möjlighet till att kunna utvärdera och planera sina verksamheter gemensamt. De ska kunna 

samarbeta för att bidra till en gemensam utveckling av de olika verksamheterna. I och med en 

ny lärarutbildning och läroplan har fritidspedagogen fått en ny titel, grundlärare med 

inriktning mot fritidshem. I vårt arbete har vi valt att använda fritidslärare som yrkestitel. 

Utifrån att samarbetet mellan skola och fritids skett på skolans villkor tidigare (Monica 

Hansen 1999), vill vi undersöka hur fritidslärare uppfattar samarbetet idag.  

 

Fritidshemmets utveckling började i slutet av 1800-talet i samband med industrialismen, då 

många barn rörde sig ute på gatorna. För att undvika att dessa barn blev kriminellt verksamma 

ville samhället skapa en gemensam arena för dem, vilket ledde till att arbetsstugan tog form. 

Arbetsstugan hade ett visst samarbete med folkskolan på förmiddagarna för att motverka 

skolk och tiggeri, delvis för att folkskolan ville lyfta sitt rykte. På eftermiddagarna fick 

arbetsstugan hjälp av skolans personal, på så sätt samarbetade dessa två verksamheter 

tillsammans för att utveckla barnen till framtida samhällsmedborgare (Malin Rohlin 2013).  

 

Efter att fritidshemmet integrerades med skolan blev fritidslärarna och klasslärarna osäkra på 

hur deras samarbete skulle formas. Vilket ledde till att de inte förstod sig på varandras sätt att 

arbeta, eftersom fritidslärare och klasslärare har olika arbetsbakgrunder. Klassläraren 

uppfattar ofta att fritidsläraren ska vara vid sidan av och assistera. Fritidsläraren i sin tur anser 

att klassläraren lägger över för mycket ansvar hos fritidsläraren, och inte har förståelse för 

fritidslärarens yrkesroll i skolverksamheten (Hansen 1999). 

 

Rohlin (2013) beskriver fritishemmets historiska framväxt med innehåll av olika dilemman. 

Storleken på barngrupperna i fritidsverksamheterna har blivit större de senaste åren, vilket 

medför att behovet av professionella fritidslärare i fritidsverksamheterna har vuxit. I och med 

en ny lärarutbildning och ny läroplan 2011 blev fritidspedagogerna nu grundlärare med arbete 

inriktat mot fritidshem. Utbildningen är ett år kortare än den gamla 

fritidspedagogutbildningen, men innebär att fritidslärarna utöver fritidskompetensen också ska 
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bli behöriga inom ett praktiskt ämne inom skolan t.ex. idrott, bild eller musik. Detta kan ses 

som ytterligare ett steg för fritidsverksamheten att integreras inom skolan. Ser man tillbaka till 

arbetsstugan fanns det även ett samarbete med skolan, men sedan har fritidshemmet pendlat 

mellan att utgöra ett komplement för hemmen och att utgöra ett komplement för skolan. Trots 

ny yrkestitel som medför en viss annan kompetens för fritidslärarna, är det inte mycket som 

har ändrats i styrdokumenten för fritidshemmet. Det som står att läsa i Lgr 11 om 

fritidshemmet fanns delvis med i Lpo 94. Rohlin (2013) argumenterar att fritidshemmet bör 

ha en egen läroplan, vilket inte finns i dagsläget. Som fritidslärare har man en viktig 

profession och kräver tydliga mål och riktlinjer med den verksamhet man driver. Vid de 

statliga utredningar som skett under åren har fritidshemmet ofta fått ta en liten del, då skolan 

är den verksamhet som fått mest fokus. Med hänsyn till de stora barngrupperna har 

fritidslärarna ett stort ansvar där barnens lärande och utveckling ska ligga i fokus. 

 

Rohlin (2013) förklarar att fritidsläraren ofta är med klassläraren i klassrummet som en extra 

resurs och anpassar sig efter klasslärarens planering för dagen. På eftermiddagen i 

fritidshemmet saknas dock ett samarbete från klasslärarens sida. Den kompetens som många 

fritidslärare har innebär att de har lätt för att arbeta i arbetslag, eftersom de är vana att arbeta i 

grupp på fritidshemmet. Arbetsuppgifterna kan skifta, vilket leder till att flexibilitet är viktigt. 

Åberg (2004) förklarar att det finns en utveckling som tyder på att fritidslärarna blir allt mer 

resultatfokuserade, då de ofta har uppgifter på skoltid och kanske har ett ämne de undervisar i 

som t.ex. idrott, musik eller bild. Barnens tid på fritidshemmet ska ses som fri tid och inte 

fokusera på skolans uppgifter, vilket är viktigt att inte glömma bort. Klasslärarna har 

kompetenser som liknar fritidslärarnas, det som kan skilja sig är att de har fokus på barnens 

formella lärande. Gemensamt är att de båda yrkesrollerna fokuserar på barnens utveckling, 

klasslärarna mer formellt och fritidslärarna fokuserar mycket på barnens sociala utveckling. 

Hansen (1999) förklarar också att klasslärarna ofta fokuserar på barnets intellektuella 

utveckling, medan fritidslärarna har mer av en helhetssyn över barnet. Mötet mellan 

fritidslärare och klasslärare är ett ämne som har diskuterats sedan integreringen skedde. Det 

har gjorts forskning som visar att ofta har klassläraren den yrkesroll som dominerar i 

arbetslaget. 

   

Med detta som grund vill vi belysa samarbetsproblematiken mellan fritidslärare och 

klasslärare. Det som framträder i vår inledning är att fritidsläraren och fritidshemmets mål 

oftast prioriteras bort och att skolans mål hamnar i fokus. Under vår utbildning har vi fått en 
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insyn i ett fåtal verksamheter och även där konstaterat detta är en problematik som kvarstår.  

Det går alltså att konstatera att skolans mål framträder som en mer angelägen aspekt än 

fritidshemmets mål i många skolverksamheter. Genom att ha utfört vår studie har vi fått en 

inblick i verksamma fritidslärares uppfattningar om samarbetet i skolverksamheten.    

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

I de riktlinjer som framkommer i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, belyser Skolverket att alla lärare på en skola ska samverka för att skapa 

en god miljö för elevernas utveckling och lärande. Riktlinjerna i Lgr 11 beskriver inte hur 

samarbetet ska formas i praxis, det är varje skolas ansvar att tolka hur samverkan kan 

omsättas till konkret samarbete. 

 

Syftet med vår studie är att belysa samarbete mellan klasslärare och fritidslärare i skol- och 

fritidsverksamhet, utifrån fritidslärares perspektiv. När vi genomför vår studie kommer vi att 

utgå från följande frågeställning:                                                                                                                            

 

När, hur och varför samarbetar fritidslärare och klasslärare? 

 

1.2 Bakgrund 

När arbetsstugorna fanns, fanns även andra verksamheter som var tillgängliga för de yngre 

skoleleverna. Det fanns en verksamhetet som hette barnavärnen som inriktade mer på 

barnomsorg. Denna verksamhet fanns tillgänglig varje dag och målgruppen var barn vars 

föräldrar var förvärvarbetande. Barnavärnverksamheten sågs som en förlängning av 

barnkrubbverksamheten in i skolåldern (Hansen 1999). 

 

Under 1930–40-talet formades eftermiddagshem, vilket hade samma syfte som arbetsstugan. 

Det som skilde sig var hur barnens tid organiserades, i arbetsstugan var barnens sysslor 

arbetsrelaterade medan i eftermiddagshemmet fick barnen tid till lek och läxläsning. Under 

1970-talet formades sedan vad som kan kallas det moderna fritidshemmet. Många kvinnor 

gav sig ut på arbetsmarknaden, vilket ledde till att behovet av barnpassning steg. 

Fritidshemmet och skolan var fortfarande två skilda verksamheter, med olika arbetslag och 

olika mål (Rohlin 2013). Fritidshemmet integrerades med grundskolan i mitten av 90-talet 



4 
 

(Hansen 1999). Vid det tillfället ändrades fritidshemmets kvalité- och uppgiftparagraf i Lpo 

94. Det vill säga att de komplement fritidshemmet utgjorde till hemmen förändrades till att 

utgöra ett komplement till skolan. Innan paragrafförändringen hade många kommuner 

påbörjat ett arbete där fritidshemmen integrerades lokal- och verksamhetsmässigt i skolans 

lägre årskurser. I och med denna förändring hade många fritidslärares yrkesroll och innehållet 

i deras verksamheter förskjutits (Rohlin 2013). 

 

Skillnaden mellan samarbete och samverkan kan beskrivas som två olika begrepp. Samverkan 

sker när individer generellt arbetar i en gemensam verksamhet. Samarbete beskrivs som att 

individer utför gemensamma arbetsuppgifter inom en samverkan (Jon Ohlsson 2004). 

När arbetslag samverkar förväntas det leda till att skolan utvecklas pedagogiskt och att 

lärarnas professionalism stärks (Apelgren 2004). Meningen är att samverkan ska innehålla 

konstruktiva möten vid en gemensam arena där lagarbete och integration ligger i fokus. Att 

samarbeta i arbetslag medför att lärarna ställs inför nya krav och utmaningar som de hanterar 

dagligen. Munkhammar (2001) förklarar att förskollärare, klasslärare och fritidslärares 

samverkan påverkas av olika diskurser som de befinner sig i. Diskurserna kan påverka deras 

handlande och tänkande, vilket kan medföra att samarbetet försvåras. Åberg (2004) beskriver 

att fritidslärare och klasslärare ingår i ett arbetslag där man fokuserar på barnens hela skoldag. 

 

1.3 Fritidslärarens uppdrag  
Vi ska i detta kapitel beskriva fritidslärarens uppdrag i skol – och fritidsverksamheten. I 

dagsläget finns det ingen läroplan inriktad för endast fritidshemmet. Fritidslärarna utgår från 

Lgr 11 som har störst fokus mot skolverksamheten, och klasslärarnas uppdrag.  

 

I Lgr 11 nämns fritidslärarnas uppdrag till en viss del i samband med klasslärarnas och 

förskolelärarnas gemensamma uppdrag och riktlinjer som t.ex. skolans värdegrund och 

uppdrag. Det framkommer även att de olika yrkesrollerna på skolan, klasslärare fritidslärare 

och förskolelärare, ska samarbeta för att skapa en miljö för utveckling och lärande. Till 

skillnad från klasslärarna har inte fritidslärarna några kursplaner att arbeta utifrån, förutom det 

ämne de är behöriga att undervisa inom. Det finns ingen kursplan som fokuserar på 

fritidshemmet. Skolverket (2007) har format ett styrdokument som är anpassat till 

fritidshemmet Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem. Styrdokumentet 

innehåller råd och kommentarer för hur fritidslärarna ska arbeta inom fritidsverksamheten och 
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har formats utifrån fritidshemmets uppdrag som beskrivs i Skollagen. Eftersom Skolverket 

gav ut styrdokumentet 2007 är det inte kopplat till den nya läroplanen Lgr 11.  

Enligt Skolverket (2007) ska fritidshemmet innehålla personal med kompetens som innebär 

att de kan tillgodose eleverna en god pedagogisk verksamhet och se deras behov av omsorg. 

Fritidslärarna ska kritiskt granska verksamheten för att kunna utveckla en gynnsam 

verksamhet som är anpassad för eleverna. De ska kunna planera och driva verksamheten 

pedagogiskt och anpassa den till alla individer i elevgruppen. Fritidslärarna utgör även ett 

komplement för skolan. 

 
 

”Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar 

skolan både tids- och innehållsmässigt, erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande 

och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och 

  förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, 

  sociala och  emotionella  utveckling”  (Ibid. s 22). 

 

Vidare menar Skolverket (2007) att skolan och fritidshemmet lär ut olika kunskaper och ger 

eleverna olika erfarenheter, på så sätt kompletterar skolan och fritidshemmet varandra.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning som vi anser är relevant för vårt syfte. Den 

tidigare forskningen ger oss en bakgrund och inblick i hur samarbetet mellan fritidslärare och 

klasslärare kan se ut. För att få fram tidigare forskning har vi använt oss av Google, Diva, Eric 

och Libris som sökmotorer. De sökord vi har använt är, fritidshem, skola, samarbete, 

samverkan, leisuretime center, cooperation school och vetenskap. Vi har sedan använt oss av 

en kedjesökningsmetod (Rienecker & Jörgensens 2008), där vi hittar relevant litteratur och 

söker vidare utifrån deras referenslista. 

 

2.1 Lärarnas olika uppgifter och yrkesroller 
Ingmarie Munkhammar (2001) har skrivit en doktorsavhandling där hon använt teoretiska 

utgångspunkter utifrån ett maktperspektiv med Foucault som inspirationskälla. Författaren har 

använt sig av kvalitativa forskningsmetoder där intervjuer och observationer varit i fokus. 

Munkhammar (2001) menar att klasslärare och fritidslärare har olika arbetsuppgifter och mål i 

sina yrkesroller. Klasslärarens huvudfokus riktar in sig på elevernas kunskaps- och 

lärandeutveckling, medan fritidslärares huvudfokus ligger på elevens sociala utveckling. 

Därefter menar författaren att det blir problematiskt för lärarna att skapa en gynnsam 

samverkan när klassläraren och fritidsläraren inte har gemensamt huvudfokus. I Finn 

Calanders (2000) vetenskapliga artikel menar han att samverkan mellan fritidslärare och 

klasslärare inte längre är ett alternativ utan att en samverkan ska ske, han förklarar det som en 

obligatorisk arbetsuppgift. Samverkan är gynnsam och betydelsefull för alla som är 

engagerade i skolverksamheten som lärare, elever och föräldrar. När fritidshemmet har 

integrerats i skolverksamheten har fritidsläraren fått en stor fokusering på undervisningssidan 

av yrkesinnehållet.  

 

Om man ser tillbaka ur det historiska perspektivet har inte fritidslärarna varit integrerade i 

undervisningen men vilket idag har förändrats till att skolan och fritidshemmet har blivit en 

del av samma praxis. När de olika yrkesrollerna samarbetar i olika termer möter de inte bara 

svårigheter inom den intra professionella samverkan utan även inom den inter professionella 

samverkan. Det blir därför svårt att utveckla ett samarbete i det interprofessionella arbetet. Då 

fokus i yrkesrollerna är olika. Båda yrkesroller har olika arbetsuppgifter och måste samarbeta 
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för att uppnå de mål som finns i verksamheten. Samarbetet blir dock lättare i det intra 

professionella arbetet då yrkesrollerna är detsamma (Calander 2000). 

 

Monica Hansen (1999) har skrivit en studie i form av en avhandling där hon använt sig av en 

etnografisk ansats. Författaren har använt sig av kvalitativa forskningsmetoder där intervjuer 

och observationer varit i fokus. Hansen (1999) beskriver att de olika lärarna har olika 

yrkeskulturer, med detta menar författaren att de olika lärarna prioriterar och uppfattar olika. 

Vilket kan leda till att det kan bli komplikationer i samarbetet på grund av de olika kulturerna 

som klasslärare och fritidslärare representerar. För att få ett gynnsamt samarbete är det viktigt 

att vara tydlig med sin yrkesroll och ha en tydlig kommunikation. Jon Ohlsson (2004) menar 

att för mycket av socialt umgänge bland lärarna kan påverka negativt på lärarnas kritiska 

reflektioner i lärandet, samt att lärarna låter bli att föra fram kritik. Detta för att behålla en god 

miljö i arbetslaget och undvika konfrontationer. 

 

I SIA (Skolans inre arbete) utredningen 1970-1974 framträder fritidshemmet och fritidslärare 

i en svag brädd, trots att utvecklingen där verksamheterna samarbetar under de senaste åren 

varit  betydelsefullt  för  skolan.  ”I  skolbarnsomsorgsutredningen  behandlas  mål  och riktlinjer 

för den gemensamma verksamheten mellan skola och fritidshem, verksamhetens organisation 

och arbetsformer, samtidigt som man betonar att man avser en förening mellan 

verksamheterna  båda  innehållsligt  och  organisatoriskt.”(s  131  Hansen  1999). De viktigaste 

åtgärderna SIA-utredningen kom fram till var bland annat att lärarna och annan personal inom 

skolbarnsomsorgen skulle få chans till att få en helhetssyn över barnet hela dagen. Förutom 

det som skedde i skolverksamheten fick lärarna nu samarbeta med andra organisationer och 

ha ansvar över barnen både före och efter skolverksamheten (ibid 1999).   

 

2.2 Samarbete som begrepp 
Marilyn Friend (2000) beskriver i sin vetenskapliga artikel, om ett samarbete ska kunna 

uppstå måste klasslärarna och fritidslärarna själva vara medvetna om sina egna och varandras 

kompetenser. När lärarna är medvetna om sina kompetenser kan de arbeta mot gemensamma 

mål, som i skolverksamheten är att gynna elevernas rätt till utbildning. Samarbete är en aspekt 

som kan ta tid, därför blir det viktigt att göra professionella avvägningar. Alltså bör 

fritidsläraren eller klassläraren avgöra om ett samarbete behövs, eller om en individ kan utföra 
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arbetsuppgiften själv. Det är även viktigt att lärarna har en god interaktionsförmåga för att en 

diskussion vid ett samarbetstillfälle ska leda till ett gynnsamt samarbete.  

 

Som vi tidigare har nämnt står det i Lgr 11 att lärarna på skolan ska “samverka  för att göra 

skolan  till  en  god  miljö  för  utveckling  och  lärande.”  (Skolverket  2011  s  14).  Hansen  (1999)  

syftar till en faktor som påverkar hur en fungerande samverkan uppnås, och det är att 

fritidslärarna och klasslärarna har en gemensam vision. Därför blir inte bara läroplanen 

tillräcklig som riktlinje utan ett samarbete ska aktivt skapas genom diskussioner och 

reflektioner i varje arbetslag.  

 

Hansen(1999) och Friend (2000) har en gemensam syn på att det är viktigt att ta till vara på 

varandras olika kompeteneser för att arbeta mot ett gemensamt mål. Ohlsson (2004) beskriver 

samverkan som en generell betydelse av att individer arbetar i en gemensam verksamhet. 

Vidare  förklarar  författaren  samarbete  som  ”mer  konkret  utförande  av  gemensamma  

arbetsuppgifter ”(  s  57). Det kan tolkas som att samverkan sker på en verksamhetsnivå, det 

vill säga att samverkan sker mellan t.ex. skola och fritidshem. Inom den samverkan sker 

samarbete på individnivå t.ex. när klasslärare och fritidslärare arbetar tillsammans i 

klassrummet. Hansen (1999) menar att samarbete är någon form av samverkan, medan 

samverkan inte betyder samarbete i konkret mening.  

 

 

2.3 Fritidshemmets dilemman 
Malin Rohlin (2001) har skrivit en avhandling som är en litteraturstudie där hon använder sig 

av en nutidshistorisk/genealogisk ansats. Rohlin (2001) lyfter att fritidshemmet är en 

verksamhet som påverkas av de förändringar som sker i samhället. Därför blir fritidshemmet 

liksom skolan utsatt för omtolkningar då samhället ständigt förändras. Problem som uppstår i 

fritidshemmet gällande hur barnens fria tid ska organiseras, influeras av regeringen som styr 

samhället. Det blir en fråga om makt där olika viljor inom olika tidsperioder ska resonera 

kring hur barnens fria tid ska styras. Även skolan påverkas av samhällsförändringarna. 

Regeringen ställer därför nya krav på både fritidslärarna och klasslärarna. För att kraven ska 

åtgärdas  krävs  det  att  lärarna  har  ett  ”gemensamt  synsätt  på  barns och ungdomars utveckling 

och  lärande.  Det  nya  handlar  om  gemensamma  mål,  förhållningssätt  och  arbetsformer”  (ibid.  s  



9 
 

31). 

 

Rohlin (2001) förklarar ett annat dilemma som länge varit aktuellt är att samordningen mellan 

skola och fritidshem varit ett problem sedan 1970- talet. Dagens synsätt på samordning 

handlar om att förmedla kunskap och att utveckla eleverna. Den maximala inlärningen som är 

skolans största fokus har inkluderats allt mer i fritidshemmet. Författaren menar dock att då 

bör även skolan fokusera mer på elevernas sociala liv, och deras lek och skapande för att få ett 

tydligt pedagogiskt mönster som genomsyrar båda verksamheterna. Relationen mellan social 

utveckling och kunskap uttrycks olika beroende på vad de olika yrkesrollerna vill uppnå med 

sina verksamheter.  

 

Sen barnstugeutredningen under 70-talet har det pågått diskussioner kring skolans arbetsmiljö 

som blivit uppdelat i två riktningar. Riktningarna representerar de två olika yrkesrollerna. Ett 

problem som påverkar diskussionerna är att alla barn går i skolan, men alla barn går inte på 

fritids. Det pedagogiska mönster som ska genomsyra verksamheterna kan då ifrågasättas när 

alla barn inte får ta del av den. Staten står inför det problemet att skolan är en obligatorisk 

verksamhet medan fritidshemmet är frivilligt. Trots det ska båda verksamheterna samverka 

för att stödja barnens utveckling. Ett annat problem som kan tydas är hur fritidshemmets 

meningsbärande innehåll ska formas. Under fritidshemmets utveckling har det ständigt funnits 

en osäkerhet kring hur tiden ska användas av fritidslärarna. Det är ett problem som ses vara 

anknutet till fritidshemmets pedagogiska identitet. Det finns en föreställning att 

fritidshemmets meningsbärande innehåll ska rymma social utveckling och kunskap. Förr var 

föreställningen att den sociala biten var kopplad till barnens hem och fritidshemmet, medan 

kunskapsbiten var kopplat helt och hållet till skolans kunskapsuppdrag. Dessa diskussioner är 

något som ständigt pågår gällande samarbetet mellan skola och fritidshem. Eftersom detta är 

en pågående debatt idag finner vi det intressant att använda det som underlag för vårt syfte i 

vår uppsats (ibid. 2001).  
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3. Metod 
I det är kapitlet redovisas studiens metodansats och studiens genomförande. Vi kommer att 

redogöra datainsamling samt förklara hur vi kopplat detta till hermeneutiken. Vi har studerat 

vårt fall med hjälp av den empiri som vi samlat in genom intervjuer och observationer. Vi har 

använt oss av en kvalitativ arbetsmetod. 

 

3.1 Hermeneutik 
Som metodansats har vi valt att använda hermeneutik. Den hermeneutiska teorin innebär att 

forskaren vill förmedla och förstå hur människor uppfattar ett fenomen, vilket i vår studie 

kommer handla om samarbete mellan fritidslärare och klasslärare. Hermeneutik fungerar bra 

som metod när forskaren har ett empiriskt material att utgå ifrån. Inom hermeneutiken är det 

viktigt att sammanställa delar till en helhet. Med fler delar som stämmer överens med 

helheten i forskarens arbete blir det enklare för forskaren att göra sin tolkning rimlig (Ingrid 

Westlund 2011).  

 

Det finns ingen bestämd modell för hur en analys ska genomföras inom hermeneutik. 

Forskare har olika erfarenheter och förförståelser för det fenomen som ska undersökas, vilket 

gör att de kan välja olika metoder för att tolka och förstå sitt empiriska material. 

Förförståelsen får dock inte påverka på ett sådant sätt att forskaren glömmer bort att vara 

objektiv. Det är viktigt att få fram hur informanten uppfattar fenomenet forskaren vill 

undersöka, även om det inte stämmer överens med forskarens egna erfarenheter (ibid. 2011). 

 

I en hermeneutisk metodansats har forskaren som mål att beskriva hur människor uppfattar 

fenomen i sin omvärld. Ofta utgår forskaren ifrån olika texter när denne ska tolka hur 

informanterna uppfattar sin livsvärld och fenomenen inom den. Texterna kan vara uppsatser, 

brev eller intervjuskrifter och fältanteckningar. För forskaren är det viktigt att ta hänsyn till 

när texterna har formats och i vilket sammanhang. Miljön kan ha en stor påverkan på 

informanterna och hur de uttalar sig under en intervju, eller hur de formar en text. Jämför man 

texter från samma författare som skrivits i en lugn respektive stressig miljö kan det 

framkomma skillnader(ibid. 2011). 

 

Westlund (2011) förklarar att forskaren bör se till den kontext informanterna befinner sig i, 

vilken tidsanda det är och hur samhället ser ut. I vår uppsats har vi tagit hänsyn till hur 
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styrdokumenten ser ut för fritidslärarna idag, och vad den tidigare forskningen säger om vårt 

ämne. Att se till den kontext och tidsanda informanterna befinner sig i är en del som ingår i 

helhetsprincipen. Vi har även egna erfarenheter från VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 

som vi fått genom vår utbildning. Genom VFU har vi kunnat få en inblick i olika 

verksamheter och hur det kan se ut när fritidslärare är verksamma inom skola och fritidshem. 

Det ger oss en förförståelse som vi har kunnat använda när vi varit i kontakt med 

informanterna.  

 

3.1.2 Analysförfarande 
Med hjälp av den hermeneutiska ansatsen och metoder för en kvalitativ analys (Steinar Kvale 

1997) har vi genomfört vår analys i tre steg. I det första steget har vi läst igenom de 

transkriberade intervjuerna för att bekanta oss med materialet. I det andra steget har vi format 

teman där vi delat upp materialet i tre olika delar. De tre olika temana behandlar när, hur och 

varför fritidslärare samarbetar med lärare. I steg nummer tre har vi i dessa teman granskat 

materialet för att kontrollera att innehållet stämmer överens med respektive tema. I det sista 

och fjärde steget har vi sett till att ha en röd tråd genom alla teman tillsammans, vilket innebär 

att de kan kopplas till vårt syfte. Som vi förklarat tidigare inom hermeneutiken blir forskarens 

tolkning rimligare med fler delar som sammanställs till en helhet (Westlund 2011). I vårt fall 

är delarna informanternas uttalanden som vi sammanställer till en helhet. Inom varje tema 

sammanställer vi delarna till en helhet i resultat- och analyskapitlet. Vi har också skapat en 

helhet genom alla teman, detta för att ha en röd tråd som vi kopplar till vårt syfte. Av helheten 

kan vi dra slutsatser som vi sedan diskuterar i diskussionskapitlet.  

3.2 Genomförande  
 

3.2.1 Presentation av skola och informanter 

Efter att ha frågat ett antal skolor om de vill delta i vår studie blev vi mottagna av en skola 

som hade tillgång till fyra fritidslärare som kunde ställa upp för observationer och intervjuer. 

Valet vi har gjort av informanterna grundas på deras yrkestitel och att de har fritidshemmet 

som huvudfokus i sin yrkesroll. Den skola vi valt att genomföra vår studie på ligger i mellan 

Sverige. Det går cirka 300 elever på skolan som är uppdelade i två arbetslag, årskurs F-3 och 

årskurs 4-6. Lärarna som arbetar på skolan har yrkestitlarna lärare, förskollärare och 

fritidslärare. De fritidslärare som deltagit i studien tillhör arbetslag F-3. 
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Vi har valt att namnge informanterna med fingerade namn. Informant nummer ett är Anders 

som har arbetat fem år inom skolan. De första tre åren har Anders arbetat som klasslärare och 

de två resterande åren har han arbetat som fritidslärare. Informant nummer två heter Sara och 

har arbetat som fritidslärare i 42 år. Den tredje informanten heter Klara, hon har arbetat som 

fritidslärare i 18 år. Den sista informanten Frida, som vi intervjuat är en nyexaminerad lärare 

och har arbetat som fritidslärare i 7 månader. 

 

3.2.2 Arbetsfördelning 

Då Yohanna blev sjuk åkte Anna till skolan själv och genomförde observationerna och 

intervjuerna. Under två dagars tid har Anna gått bredvid två olika fritidslärare när de arbetat i 

klassrum för att observera och intervjua dem. Hon har först observerat dem i sina respektive 

klassrum där de samarbetar med klassläraren, och sedan intervjuat dem. Tredje dagen 

intervjuade Anna två fritidslärare som inte blivit observerade. Vi har sedan deltagit i ett 

arbetslagsmöte där klasslärare, fritidslärare och förskollärare varit med. Yohanna har sedan 

transkriberat tre intervjuer och Anna har transkriberat en intervju. 
 

3.2.3 Teknik för datainsamling 

Yin (2013) beskriver kvalitativ metod som en forskningsmetod där forskaren får möjlighet till 

att göra djupare studier där informanternas åsikter och synsätt kopplas med i studien. 

Forskaren kan också se till de sammanhang som informanterna befinner sig i, och som kan 

påverka hur de uppfattar det fenomen forskaren vill belysa. I vår studie vill vi ta reda på hur 

fritidslärare uppfattar samarbetet mellan dem och klasslärarna. Genom att använda oss av 

kvalitativa arbetsmetoder kan vi få en djupare förståelse kring detta ämne. De metoder vi har 

valt att använda för att samla in empiri är intervjuer och observationer. Med hjälp av 

intervjuer och observationer av fritidslärare kan vi belysa vårt syfte och få en inblick i hur 

fritidslärare uppfattar samarbetet i skolverksamheten. För att på bästa sätt komma ihåg vad 

informanterna sagt under intervjuerna valde vi att spela in våra intervjuer med hjälp av en 

mp3 spelare. Efter intervjuerna har vi transkriberat empirin för att få en bredare förståelse 

samt få en inblick i hur informanterna tänker kring deras samarbete med klasslärarna. Som vi 

tidigare nämnt är hermeneutiken bra som metodansats när forskaren har ett empiriskt material 

att utgå ifrån (Westlund 2011). I vårt fall blir det empiriska materialet fältanteckningar från 

observationerna och transkriberingarna från intervjuerna. Tholander och Cekaite (2009) lyfter 

att i en transkribering är det viktigt att generellt vara så noggrann som möjligt. Detaljer i 

kommande analyser kan vara viktigt för både forskarna och informanterna. Vid 
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transkriberingstillfället är det viktigt att fånga vad som sägs och hur det sägs. När 

transkriptionen läses upp ska den likna den inspelade intervjun så mycket som möjligt. När vi 

har transkriberat våra intervjuer har vi valt att skriva ner ordagrant vad som sägs under 

intervjuerna. Detta för att vi inte ska gå miste om viktiga detaljer i våra och informanternas 

uttalanden.   
 

3.2.4 Observationer 
Katrine Fangen (2005) förespråkar deltagande observationer som en metod där forskaren får 

möjlighet att tillägna sig kunskaper genom förstahandserfarenheter. Genom att observera får 

forskaren en personlig kunskap om det som sker i den miljön där fenomenet ska undersökas. 

Med hjälp av de erfarenheterna kan forskaren få en bredare förståelse kring det som ska 

undersökas. Vid en observation får forskaren tillgång till detaljer som kan vara svårt att få 

med genom att enbart genomföra intervjuer. Det kan vara detaljer som deltagarna inte vill 

eller kan nämna i en intervju. Under fältarbetets gång tvingas forskaren att ställa sig nya 

frågor som kan få svar i kommande fältarbete eller intervjuer. I vår studie har vi valt att börja 

med att observera för att få en inblick i fritidslärarnas arbete. Med de erfarenheterna har vi 

sedan kunnat forma frågor som vi fått svar på genom intervjuerna.  

 

Observationerna genomfördes under två förmiddagar. Anna har gått bredvid två fritidslärare 

och observerat dem i sina respektive klassrum. Under observationerna har Anna mest 

observerat, men också samtalat med dem som ingått i observationerna. Under observationerna 

har Anna fört fältanteckningar. 

Den första deltagande observationen genomförde Anna med Klara under en förmiddag. Anna 

följde med Klara som arbetade ihop med en klasslärare i en klass där eleverna går i årskurs 

två. Syftet med observationen var att få en inblick i fritidslärarnas yrkesroll i klassrummet 

ihop med klassläraren, samt se hur dialogen fungerade mellan lärarna. Efter lektionen hade 

Klara rast i fikarummet med andra lärare. Anna observerade hur Klara kommunicerade med 

de andra lärarna. När förmiddagens lektioner var slut följde Anna med Klara till matsalen där 

hon hade ansvar över barnen i den första klassen hon varit i under förmiddagen. Den andra 

observationen genomfördes dag två med fritidslärare Sara. Sara är med i en klass där eleverna 

går i årskurs ett, och Anna observerade under en lektion. Sara fanns med i klassrummet som 

extra stöd för klassläraren. Efter lektionen följde Anna med Sara till fikarasten. Där 

observerades lärarnas kommunikation. 
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3.2.5 Intervjuer 
Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer i vår studie. Kvale (1997) beskriver 

halvstrukturerade intervjuer som en form där intervjuaren har ett antal teman att utgå ifrån. I 

dessa teman finns frågor som forskaren vill ha svar på, vilket i vårt fall är frågor som är 

relevanta för vårt syfte. För att utveckla informanternas svar finns det under intervjuns gång 

möjlighet att göra förändringar i frågorna. Forskaren kan ställa nya oplanerade frågor för att 

utveckla informanternas tankar kring fenomenet i studien. Det viktiga i en kvalitativ intervju 

är att få fram kvalitativa svar om informantens livsvärld, hur denne uppfattar den. Som 

intervjuare är det viktigt att inge förtroende för att den som blir intervjuad ska känna sig trygg 

att berätta om sin livsvärld.   

 

Yin (2013) förklarar att när en kvalitativ intervju genomförs är det viktigt att inte använda sig 

av slutna frågor. Forskaren behöver öppna frågor för att få informanterna att formulera sig 

med egna ord om deras tankar kring fenomenet. Att använda sig av denna metod är en fördel 

om man vill få deltagarnas perspektiv på det fenomen som ska undersökas. Vilket är vårt syfte 

med denna studie, då vi vill veta hur fritidslärarna uppfattar samarbetet mellan dem och 

klasslärarna. När vi valde intervjuer som empiriinsamlingsmetod diskuterade vi hur många 

som skulle intervjuas och vilka som skulle intervjuas. Från början ville vi intervjua både 

klasslärare och fritidslärare för att få bådas perspektiv. Resultatet blev att vi valde att endast 

intervjua fritidslärare för att få en tydligare struktur i uppsatsen. Nästa fråga var hur många vi 

skulle intervjua, med tanke på tidsramen valde vi fyra fritidslärare för att få fler perspektiv på 

fenomenet. Varje informant intervjuades en gång, sammanlagt blev det fyra intervjuer. 

Uppdraget blev sedan att bestämma vilken typ av intervjuer som skulle användas för att få 

informanternas perspektiv på det fenomen vi vill undersöka. Vilket blev halvstrukturerade 

intervjuer som en del av en kvalitativ studie. Fördelar med en sådan metod blev att vi fick 

med fler tankar och perspektiv gällande fenomenet från informanterna.  

 

I en hermeneutisk ansats är det viktigt att forskaren får fram hur individerna uppfattar sin 

livsvärld (Westlund 2011). Därför ansåg vi att denna intervjuform var lämplig för vårt syfte 

med studien. Informanterna tolkade frågorna gällande fenomenet på olika sätt vilket kan vara 

både positivt och negativt. En nackdel med intervjuerna var att vissa frågor inte var tydliga 

nog för informanterna. Vi ville ha så öppna frågor som möjligt för att få med fler perspektiv 
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och kunna diskutera med informanterna, men vid ett par tillfällen kunde de uppfattas som 

otydliga. Under intervjuernas gång formades oplanerade följdfrågor vilket var något som vi 

var positiva till. Vissa följdfrågor kan dock ses som ledande frågor, vilket vi ville undvika. 

Informanterna har intervjuats enskilt av Anna. Varje intervju tog cirka 20 minuter och 

genomfördes i enskilda rum. Vid intervjutillfällena har Anna utgått ifrån frågor som vi har 

format i förhållande till vårt syfte. Frågorna ingår i teman som vi utvecklat utifrån syfte och 

frågeställningar i vårt arbete. Under intervjuernas gång har även oplanerade följdfrågor 

formats, vilket kan ske i halvstrukturerade intervjuer (Kvale 1997). Efter att Anna har 

observerat fritidslärarna i deras miljö där de samarbetat med sina respektive klasslärare har 

hon format fler frågor för att få tydligare svar som kan kopplas till vårt syfte. Hon har även 

använt de frågorna till viss del när hon intervjuat de fritidslärare som inte deltagit i 

observationerna. Frågorna som ställts har haft fokus på deras samarbete med klasslärarna och 

hur fritidsverksamheten påverkas av deras samarbete.  

 

3.3 Etik 
När vi genomfört intervjuer och observationer har vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna från 

Vetenskapsrådet (1990). För de individer som valt att ställa upp för intervjuer och 

observationer är det viktigt att de får vara delaktiga i bestämmandet av tid och plats, vilket 

våra informanter har fått göra. Vi har också förklarat att deltagandet av intervjuer och 

observationer är frivilligt, och att informanterna får avbryta sin medverkan när de vill. Skolan 

och alla informanter nämns med fingerade namn. Allt material från empiriinsamlingen som 

ljudupptagningar, fältanteckningar och transkriberingar kommer att kasseras när arbetet är 

betygsatt och färdigställt.  

 

Vetenskapsrådet (1990) tar upp fyra olika krav som finns inom individskyddskravet. Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  De 

fyra olika kraven har vi stegvis använt oss av i det informationsbrev vi skickade ut för att få 

ett godkännande från skolan vi ville samla in vår data ifrån (Se bilaga 1). När vi kontaktade 

skolan blev vi hänvisade till en person som var administrativt ansvarig i arbetslagsgruppen. 

Personen tog emot vårt informationsbrev och skulle prata med personalen i arbetsgruppen. 

När det var verkställt återkom personen med ett godkännande. Vi hade ingen personlig 

kontakt med informanterna som skulle delta i observationerna och intervjuerna, utan vi fick 

endast ett godkännande via den person som var administrativt ansvarig.     
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4. Resultat och Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera och analysera den empiri som vi fått under våra 

intervjuer och observationer med hjälp av den hermeneutiska ansatsen utifrån vår 

frågeställning: När, hur och varför samarbetar fritidslärare och klasslärare? Vi kommer att 

utgå från 3 teman, När, hur och varför och analysera dessa teman utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. I det första temat, När, kommer vi att studera när fritidsläraren anser att de samarbetar 

med klassläraren. I det andra temat har vi utgått från Hur fritidsläraren anser att ett samarbete 

sker. I det sista temat studerar vi Varför ett samarbete ska ske.  

 

4.1 Samarbete på förmiddagen och planering som samarbetsuppgift 
Ett tema i intervju frågorna handlade om när samarbete sker mellan de olika yrkesrollerna. Vi 

ville få en inblick i när ett samarbete sker under dagen. Samarbetet mellan de olika 

yrkesrollerna inträffade under lektionstiden samt under lärarnas raster. Under båda lektionerna 

samarbetade klassläraren och fritidläraren på så sätt att t.ex. fritidsläraren fick ta ansvar för 

samlingen på morgonen medan klassläraren gick runt och förberedde lektionen. Efter 

morgonsamling och schemagenomgång ansvarade klassläraren för lektionen och fritidsläraren 

fanns med som stöd och hjälpte eleverna. Klassläraren höll genomgång av lektionen innan 

eleverna började arbeta självständigt. 

 
  Det är ju då dagtid som vi samarbetar. I den formen att vi fritidslärare, jag 

 då, är med i klassen och hjälper till mesta dels. (Anders) 

 

Som vi nämnde tidigare sker samarbetet mellan de olika yrkesrollerna på förmiddagen. 

Samarbetet sker väldigt sällan sker under eftermiddagen. Detta för att klasslärarna sällan har 

tid för att komma in i fritidsverksamheten, då eftermiddagen är den tid då klasslärarna kan 

lägga fokus på det administrativa arbetet.  

 
  Det är väl någon enstakad gång så där som en lärare kan komma in och täcka i  

 fritidshemmet om det är någon som är sjuk eller något sånt rent praktiskt.  Att  

 man får hjälp kring schema byten, men det blir också mer sällan känns det  

 som.(Anders)  

 

Vid enstaka tillfällen kan klassläraren komma in till fritids, t.ex. om fritidsläraren varit iväg 

under dagen på någon aktivitet och behöver en kort rast eller om någon är sjuk. Dock sker det 
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väldigt sällan. Det schemalagda samarbetet endast sker på förmiddagarna under skoltid. 

 
  Men det finns ju inget naturligt samarbete att läraren går in på fritids av någon  

 anledning. Utan samarbetet är ju åt andra hållet. Det är inte samarbete hela  

 dagen, det är bara förmiddan.(Klara) 

 

När skolan har gemensamma aktiviteter som t.ex. arbetslags dag med eleverna är alla 

yrkesroller med och planerar. Detta var något vi fick se när vi deltog under ett arbetslagsmöte 

med lärarna. Under arbetslagsmötet kunde vi konstatera att både klasslärarna och 

fritidslärarna var delaktiga i de diskussioner som togs upp om en kommande aktivitetsdag. 

För att ha en struktur genom arbetslagsmötet var en av klasslärarna ordförande för att kunna 

leda diskussionerna. De beslut som togs i arbetslagsmötet formades av fritidslärarna och 

klasslärare tillsammans. Vid enstaka tillfällen kunde vi se att en fritidslärare och en klasslärare 

hade olika funderingar kring aktivitetsdagen. Klassläraren diskuterade hur de skulle planera 

för de barn som skulle göra nationella proven den dagen, och fritidsläraren funderade hur de 

skulle göra med de barnen som kan avvika från aktiviteterna. 

 

  Vi har arbetslags träffar en gång i veckan, en halvtimma varje tisdag. Där planerar vi  

 bland annat gemensamma aktiviteter om vi ska gå ut.(Sara) 

 

Gällande klassrumsundervisningen har klassläraren ansvaret för innehållet i undervisningen, 

men att planering kan ske om hur de ska organisera barngruppen. Sara beskriver att,  

 
  den enda planeringen vi har med lärarna är ca 30-40 minuter, då planerar vi med  

 läraren. Det är väl just det här att man inte har jätte mycket tid att sitta ner och  

 planera. Sen så planerar man och pratar med varandra ständigt, men det är väl just  

 den tiden som är vigd till att sitta ner och planera, det är väl just den tiden som skulle   

 kunna vara mer.(Sara) 

 

Samarbetet sker inte på samma sätt i varje klass mellan de olika yrkesrollerna. Vissa av 

informanterna har schemalagd tid till att sitta ner och planera med klassläraren medan andra 

informanter förklarar att planeringstiden är mer utspridd med sin klasslärare. Räcker inte 

planeringstiden till eller att funderingar hos fritidsläraren dyker upp, händer det att de får gå 

över till klassrummet och prata med klassläraren under eftermiddagen när fritids har öppnat. 
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4.2 Samarbete i klassrummet 
Det andra temat behandlar hur fritidlärare uppfattar att ett samarbete sker. När frågan ställdes 

till de fritidslärare som arbetat längst inom fritidshemmet skapades följdfrågor angående hur 

samarbetet har sett ut genom åren. Under en mattelektion var klassläraren den som höll 

genomgången och förklarade hur eleverna skulle arbeta. När de fick börja arbeta självständigt 

gick fritidsläraren runt och hjälpte dem. I den andra klassen var fritidsläraren mer deltagande 

då Klara fick leda påsk pysslet med klassläraren i undervisningen. Beroende på vilket ämne 

och innehåll lektionen har påverkar det hur samarbetet formas under lektionen.  Till exempel 

om det är ett ämne som svenska, matte eller engelska leder klassläraren till största del 

lektionen, eftersom klassläraren ska bedöma eleverna inom dem ämnena.  

 

  Läraren håller genomgångar och sen när det är dags att börja jobba går jag  

 runt och hjälper barnen med både kunskaps biten och den sociala biten. Sitt  

 still, och lyssna på läraren, såna bitar. (Anders) 

 

Det som framkommer under intervjuerna är att fritidslärarna uppfattar att de har ett bra 

samarbete med klassläraren. Klara förklarar att ett samarbete gällande barnen inte bara sker i 

klassrummet. Om något sker barnet under fritidstiden blir klassläraren informerad om detta.  

 

  Även fast läraren inte är med på eftermiddagen så berättar man om vad som  

 händer på fritids till klassläraren nästa dag. Och det som är bra med att man  

 samverkar, det är ju mötet med föräldrar. Om jag har en elev som jag vill prata  

 om så har jag mer möjlighet att möta föräldrarna på fritids. Och då kan jag  

 säga till Rakel, min klasslärare att, amen jag tar hans föräldrar så pratar jag  

 med dem sen så behöver du inte maila. Så då finns det en samverkan en linje  

 som går.(Klara) 

 

Klara förklarar att föräldrakontakten på fritids även kan gynna klassläraren. Om eleven på 

fritids är i samma klass som fritidsläraren arbetar i på förmiddagarna kan fritidsläraren och 

klassläraren få en större överblick av barnet.  Föräldrasamverkan med föräldrarna blir mer 

personlig om fritidsläraren möter dem i fritidshemmet. Klassläraren sparar då också tid till 

andra arbetsuppgifter. Dock syftar alla fritidslärarna på att samarbetet kan utvecklas då 
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arbetsfokus oftast går åt under förmiddagen i klassrummet. Fritidslärarna menar att 

samarbetet sker inom skolverksamheten, eftersom klasslärarna lägger all tid på 

undervisningen är det svårt för dem att hinna vara delaktiga inom fritidsverksamheten. Det 

fritidslärarna önskar är att de skulle kunna ha en paus mellan skolverksamheten och 

fritidsverksamheten för att orka hålla fokus under eftermiddagen. 

 

  Den tiden man kommer direkt från klassen och ska in på fritids, behöver man ett  

 break. Det är en stor nackdel att det inte finns. Och det gör att man blir mycket  

 tröttare i och med att man inte får det.  Och då är det svårt att dra igång något  

 som är lärorikt och kul.(Anders) 

 

Sara som har arbetat 42 år inom fritidsverksamheten har kunnat se en tydlig utveckling 

gällande samarbetet mellan fritidslärare och klasslärare. Från att fritidshemmet inte haft någon 

form av koppling till skolan, har fritidshemmet blivit integrerat inom skolan. Hon förklarar att 

på 70-talet var inte fritidslärarna välkomna in i klassrummen. Klasslärarna hade inget 

samarbete med fritidslärarna, fritidshemmet och skolan var två helt skilda verksamheter. Den 

tiden och ett sådant upplägg är inget informanten önskar ha tillbaks, hon berättar att dagens 

samordning mellan skolan och fritidshemmet är mer gynnsamt för både fritidshemmet och 

skolan.  

   

  När jag kom ut på 70-talet, då var inte ens fritidslärare välkomna in i klassrummen  

 för då kände sig lärarna hotade. För då var det så att lärarna inte heller hade  

 ett samarbete över gränserna.(Sara) 

 

När flera av informanterna förklarar att deras samarbete med klassläraren fungerar bra, får de 

frågan om vad det är som gör att det fungerar bra. Några av dem förklarar att personkemin 

mellan dem och klassläraren är viktig. Hur de fungerar ihop som personer påverkar hur deras 

samarbete formas. De förklarar också att kommunikationen är viktig, och det är något som 

alltid ska finnas. Anders förklarar att det finns ett samförstånd mellan honom och klassläraren 

i klassrummet. 
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  Oftast kanske vårt samarbete inte sker över att vi pratar med varandra och så  

 verbalt, utan det kan vara mycket samarbete och kommunikation genom att vi  

 kollar på varandra och gör en tyst kommunikation.(Anders) 

 

Hur informanterna uppfattar arbetsordningen i klassrummet är olika. Frida förklarar att hon 

känner  sig  som  en  ”fröken”  lika mycket som klassläraren. Klassläraren är den som planerar 

undervisningen, men i klassrummet förklarar Frida att de tar lika mycket plats och sköter 

undervisningen tillsammans. 

    

  Jag tycker man respekterar varandra och verksamheten flyter på bra. Jag är  

 alltid med och jag är också fröken, jag känner mig aldrig utanför.(Frida) 

 

Klara förklarar att klassrummet är mer av klasslärarens territorium. Sedan beror det på vilken 

årskurs fritidsläraren har jobbat i. I de lägre årskurserna är det enklare att samarbeta med 

klassläraren, eftersom ämneskunskaperna hos eleverna är på en lägre nivå. Men i de högre 

årskurserna blir det svårare då eleverna har större press på sig och ligger på en högre nivå 

kunskapsmässigt. Då förklarar Klara, att hon har känt sig mer som en extra resurs i stället för 

att leda undervisningen ihop med läraren.  

 
  När man jobbar på mellanstadiet som jag har gjort, där blir det skillnad där är  

 man ju inte delaktig i klassen på samma sätt där blir man någon typ av, blev för  

 mig i alla fall, mer resurstjänst att man stöttar de barnen som var  

 struliga.(Klara) 

 

4.3 Skäl till att fritidslärare och klasslärare ska samarbeta  
I det sista temat beskriver fritidslärare varför det är viktigt att ett samarbete sker mellan de 

olika yrkesrollerna, samt hur det gynnar barnen och de olika yrkesrollerna i verksamheterna. 

Vi upplevde att observationerna inte var tillräckligt konkreta för att svara på Varför de olika 

yrkesrollerna ska samarbeta. Vi förberedde frågor om det temat som informanterna fick svara 

på under intervjuerna. Under detta tema har vi valt att dela med oss av de intervjusvar vi fick 

från fritidslärarna. När vi ställde frågan Varför det är gynnsamt att fritidslärarna och 

klasslärarna samarbetar beskrev en informant att, 
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   Det är jätte viktigt för att verksamheten ska kunna flyta på bra. Funkar samarbetet  

 bra det är klart man trivs bättre på jobbet. Det skulle vara en skillnad om  

 det inte funkade, då skulle man ha ångest varje dag när man kom hit. Sen om  

 samarbete är bra mellan kollegorna märks det ju av samt att det smittar av på  

 eleverna också. Om dem ser att allt funkar som det ska och man trivs ihop,  

 känner barnen av energier jätte mycket tror jag. Om dem ser att dem vuxna mår  

 bra och att det funkar mellan dem tror jag det smittar av sig i klassen också.(Frida) 

 

Fritidslärarna förklarar att ett väl fungerande samarbete gör att stämningen hos de vuxna och 

barnen blir bättre. Samarbete är något som sker i samhället och i dagens klassrum behöver 

klasslärarna stöd för att genomföra undervisningen. När temat behandlas under intervjun får 

en informant en följdfråga som leder till att hon förklarar fördelar om varför klasslärare och 

fritidslärare ska samarbeta även på eftermiddagarna i fritidsverksamheten.  

 

  Det är väl kanske att läraren skulle kunna gå in på fritids med. Att man skulle ha  

 helheten. Och det tror jag skulle gynna, speciellt barn som kanske är svaga eller  

 har det mer negativt i klassrummet och det inte fungerar lika bra för dem, då  

 kan man skapa en roligare och lättare relation i den fria verksamheten här, man  

 kanske går ut och leker eller sitter bara och ritar tillsammans och då kan man  

 skapa en djupare kontakt och det kan läraren missa ibland. Just i dem fallen där  

 det är, när man inte kommer åt dem riktigt, och det är svårt, och man blir inte  

 insläppt, då kan man göra något kul på eftermiddagen.(Klara) 

 

Klara förklarar att samarbete mellan yrkesrollerna är viktigt speciellt i de yngre klasserna då 

konflikter mellan eleverna kan inträffa. Då är det viktigt att kunna lösa konflikterna och att 

någon av yrkesrollerna kan fortsätta med lektionen. Informanten beskriver samt att 

kommunikationen är betydelsefull för att verksamheten ska flyta på. Om inte 

kommunikationen fungerar bra blir både skolverksamheten och fritidsverksamheten lidande. 
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4.4 Sammanfattning av resultat 
Här sammanfattas resultatet, och vi presenterar det uppdelat inom de tre temana När, Hur och 

Varför fritidslärare och klasslärare samarbetar. 

4.5 Samarbete på förmiddagen och planering som samarbetsuppgift 
I vår frågeställning ville vi ta reda på när samarbete sker mellan fritidslärare och klasslärare. 

Efter att ha analyserat informanternas uttalanden kan vi konstatera att samarbetet mellan de 

olika yrkesrollerna till största del sker på förmiddagen. Fritidslärarna finns med i klassrummet 

och är stöd för klassläraren. Majoriteten av informanterna beskriver att samarbetet vid enstaka 

tillfällen kan ske på eftermiddagarna under fritidstid, men att det sker sällan. De gånger 

klasslärarna kommer in till fritidsverksamheten är när någon av fritidslärarna är borta, till 

exempel om någon är sjuk eller behöver ta en rast om någon varit iväg på aktivitetsdag. Det 

finns alltså inget schemalagt samarbete under fritidstid, utan det är endast på skoltid det är 

planerat att fritidslärarna och klasslärarna ska samarbeta. Samarbetet sker även under 

planeringstiden som arbetslaget har varje tisdag. Under arbetslagsmötena planerar 

fritidslärarna och klasslärarna kring olika händelser som har med skolan att göra. Det kan 

handla om olika elever, aktivitetsdagar och andra händelser som gäller all personal på skolan 

eller i arbetslaget. Varje vecka finns även planeringstid för klassläraren och fritidsläraren inom 

respektive klass. Denna planering syftar bland annat till att diskutera hur de ska dela upp 

elevgruppen i undervisningen. Innehållet i undervisningen planerar klassläraren själv, 

eftersom klassläraren har ansvaret för bedömning och betygssättning av eleverna.  

 

4.6 Samarbetets form och utveckling 
I vår frågeställning ville vi ta reda på hur samarbete sker mellan fritidslärare och klasslärare. 

När frågan ställdes till informanterna svarade majoriteten att hur de samarbetar beror på vilket 

ämne och innehåll lektionen har. Samarbetet gäller inte bara det som sker i klassrummet, utan 

det som sker under fritidstiden kan klassläraren ta del av dagen efter. T.ex. om något händer 

med eleven på eftermiddagen blir klassläraren informerad redan dagen efter. Fritidslärarna 

beskriver samt att personkemin mellan de olika yrkesrollerna är viktig då samarbetet formas 

utifrån det. Hur yrkesrollerna samarbetar är först och främst genom kommunikation. Anders 

beskriver om ett samförstånd som innebär att klassläraren och fritidsläraren kan läsa av vissa 

situationer genom blickar och tecken.  
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I klassrummet kan samarbetet formas på olika sätt. Vissa av informanterna beskriver att de 

tillsammans med klassläraren genomför undervisningen, men att klassläraren håller 

genomgångarna och att fritidsläraren finns med som stöd när eleverna börjar arbeta 

självständigt. Beroende på vilken klasslärare och vilken klass fritidslärarna jobbar i, kan det 

påverka hur delaktiga de blir i undervisningen. Klara förklarar att i vissa klasser uppfattar hon 

sig som en extra resurs, oftast när undervisningen sker i de högre årskurserna. Frida beskriver 

hur hon ser sig själv som en fröken och är lika delaktig som klassläraren i undervisningen. 

Gemensamt hos alla informanterna är att de uppfattar att de har ett väl fungerande samarbete 

med sina respektive klasslärare. Sara som har arbetat inom fritidsverksamheten i 42 år 

beskriver utvecklingen i fritidshemmet som positiv. Från att fritidslärarna inte har varit 

välkomna i klassrummet, kan de nu bedriva ett samarbete med klassläraren. En nackdel för 

fritidslärarna kan vara att när de går över till fritidsverksamheten har deras energi gått åt på 

förmiddagen. Det blir därför svårt för fritidslärarna att starta aktiviteter som är roliga och 

lärorika.  

 

4.7 Skäl till att fritidslärare och klasslärare ska samarbeta   
I vår frågeställning ville vi ta reda på varför samarbete sker mellan fritidslärare och 

klasslärare. Under intervjuerna förklarade informanterna hur ett gynnsamt samarbete kan 

främja barnens tid i skolan och de olika yrkesrollerna. Informanterna beskrev att det är viktigt 

med samarbete mellan de olika yrkesrollerna, för att verksamheterna ska fungera bra. Ett väl 

fungerande samarbete bidrar med att klasslärarna och fritidslärarna får en bättre arbetsmiljö 

där de kan fokusera på elevens bästa. Frida förklarar att om samarbetet och arbetsmiljön är 

positiv hos de olika yrkesrollerna, kan det även bidra till att eleverna får en god arbetsmiljö i 

skolan. Situationen i dagens klassrum gör att klasslärarna ofta behöver stöd i undervisningen, 

speciellt i de yngre åldrarna. Klara menar även att det skulle vara gynnsamt om en klasslärare 

var  med  på  eftermiddagen  med  de  ”svagare”  eleverna,  då  dessa  elever  kanske  har  det  svårt  i  

klassrummet eller har en negativ inställning till skolan. Klara menar att klassläraren kan 

tillsammans  med  de  ”svaga”  eleverna  skapa  en  roligare,  djupare  och  lättare relation i den fria 

miljön.  
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5. Diskussion  
I detta kapitel avser vi att diskutera utifrån de resultat vi analyserat i relation till tidigare 

forskning. Under detta kapitel kommer även en metoddiskussion och förslag till vidare forskning 

att presenteras.  

5.1 Resultaten i relation till tidigare forskning 
Munkhammar (2001) menar att klasslärare och fritidslärare har olika arbetsuppgifter och mål i 

sina yrkesroller. Klasslärarens huvudfokus riktar in sig på elevernas kunskaps- och 

lärandeutveckling, medan fritidslärarens huvudfokus ligger på elevens sociala utveckling. 

Därefter menar författaren att det blir problematiskt för lärarna att skapa en gynnsam 

samverkan när klassläraren och fritidslärare inte har gemensamt huvudfokus. Informanterna 

beskrev att fritidslärarna och klasslärarna har olika yrkesroller men arbetar i en gemensam 

miljö. De uppfattar att samarbetet med klasslärarna fungerar bra, och att de inte har några 

problem i kommunikationen. Klassläraren har ansvar för innehållet och kunskapsdelen i 

undervisningen då det är klasslärarna som bedömer och betygsätter eleverna. Fritidslärarens 

uppgift i skolverksamheten är att vara stöd för klassläraren i klassrummet. De kan planera 

undervisningen ihop, men då fritidsläraren är med och planerar handlar det oftast om hur de 

ska organisera barngruppen och hur upplägget ska se ut. Informanterna har olika 

uppfattningar om sin roll i klassrummet. Frida uppfattar att hon leder undervisningen 

tillsammans med klassläraren. Klara uppfattar att hon är inne på klasslärarens territorium samt 

upplevt sig som en extra resurs. Klara har  då  fått  tagit  hand  om  de  ”struliga”  eleverna,  och  

inte blivit lika delaktig i undervisningen.  

 

Efter att ha läst Munkhammars (2001) avhandling samt tagit del av våra informanters 

uttalanden, konstaterade vi först att det problem Munkhammar (2001) lyfter om samarbetet 

inte stämmer överens med informanternas uppfattningar. Munkhammar (2001) menar att 

eftersom fritidslärarna och klasslärarna har olika mål med sina arbetsuppgifter kan samarbetet 

bli problematiskt. Som vi nämnt ovan har fritidslärarna olika uppfattningar om sin roll i 

klassrummen till viss del, beroende på vilken klass de arbetar i. Trots att fritidslärarna och 

klasslärarna har olika huvudfokus kan de forma ett samarbete som gynnar eleverna. Om 

yrkesrollerna inte skulle haft ett fungerande samarbete kan detta påverka eleverna samt 

arbetsmiljön. Utifrån våra intervjuer har vi tolkat fritidslärarnas samarbete som något positivt 

i deras yrke. Men att fritidslärarna förklarar att det kan bli påfrestande att arbeta i en klass 

under en hel förmiddag och sedan gå över till fritidsverksamheten. Fritidslärarna syftar på att 
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mycket energi görs av på förmiddagen, vilket bidrar till att verksamheten på eftermiddagen 

kan bli lidande. Om vi då återgår till problemet Munkhammar (2001) lyfter kan vi då 

konstatera att det blir en konsekvens av att de olika yrkesrollerna har olika huvudfokus. 

Eftersom våra informanters huvudfokus ligger i fritidshemmet, men att deras energi går åt i 

skolverksamheten. För att ha en välfungerande fritidsverksamhet anser vi att det är viktigt att 

fritidslärarna prioriterar fritidshemmet före skolan. Med detta menar vi att fritidslärarna kan 

vara delaktiga i skolverksamheten, men att störst fokus läggs på fritidsverksamheten. För att 

ha energi på eftermiddagen anser vi att det är viktigt att fritidslärarna får en paus under dagen 

innan de går över till fritidsverksamheten. Detta också för att kunna planera eftermiddagen 

med sina kollegor och kunna förbereda sig inför kommande aktiviteter.  

 

Finn Calander (2000) menar att samverkan mellan fritidslärare och klasslärare inte längre är 

ett alternativ utan att en samverkan ska ske, han förklarar det som en obligatorisk 

arbetsuppgift. Samverkan är gynnsam och betydelsefull för alla som är engagerade i 

skolverksamheten, lärare, elever och föräldrar.  I vår studie beskriver en informant att 

samarbetet inte bara sker i klassrummet utan även utanför skolverksamheten. Om till exempel 

en elev på fritids är i samma klass som fritidsläraren arbetar med på förmiddagen, kan 

fritidsläraren få en större överblick kring eleven. Händelser som inträffar på fritids kan vara 

betydelsefullt för klassläraren att få veta dagen efter i klassrummet. Informanten förklarar att 

det finns en samverkan mellan verksamheterna för att gynna arbetet med eleverna.  

 

Även mötet med föräldrarna blir betydelsefullt om fritidsläraren möter dem i fritidshemmet, i 

stället för att klassläraren ska telefon- eller mail kontakta dem. Mötet mellan fritidsläraren och 

föräldrarna förmedlas vidare till klassläraren så att klassläraren är uppdaterad. Informanterna 

menar att det är viktigt att verksamheterna har ett väl fungerande samarbete. Det gynnar både 

lärarna och eleverna om samarbetet fungerar bra och bidrar till en bättre stämning i skolmiljön 

och arbetsmiljön. Vilket även Skolverket (2011) belyser i Lgr 11 att alla lärare på en skola ska 

samverka för att skapa en god miljö för elevernas utveckling och lärande. Riktlinjerna i Lgr 

11 beskriver inte hur samarbetet ska formas i praxis, det är varje skolas ansvar att tolka hur 

samverkan ska bedrivas. Åberg (2004) beskriver att fritidslärare och klasslärare ingår i ett 

arbetslag där man fokuserar på barnens hela skoldag. Ofta är fritidsläraren med klassläraren i 

klassrummet som en extra resurs och anpassar sig efter klasslärarens planering för dagen. På 

eftermiddagen i fritidshemmet saknas dock ett samarbete från klasslärarens sida. Efter att har 
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läst relevant litteratur samt tagit del av informanternas uttalande kan vi konstatera att 

samarbetet i skolverksamheten sker på klasslärarnas villkor. Detta då klassläraren oftast 

planerar sina egna lektioner. Fritidslärarens roll i klassrummet blir en form av extra resurs 

som tar del av klasslärarens planering och bestämmelser.  

 

En fråga som väcktes hos oss är, varför inte klasslärarana går in och arbetar i fritidshemmet 

med jämna mellan rum för att skapa ett ömsesidigt samarbete? Alla informanter beskriver att 

samarbetet alltid går att utveckla till någoting bättre. Fritidslärarna förklarar att samarbetet 

sker mestadels på förmiddagarna, och att under fritidstiden är det väldigt sällan någon 

klasslärare är med. Förklaringen de ger är att klasslärarna har mycket administrativt arbete, 

som dokumentation och rättning av prov och arbeten etc. Med det administrativa arbetet 

klasslärarna har blir det svårt för dem att hinna vara delaktiga inom fritidsverksamheten. En 

informant spekulerade dock hur det skulle kunna se ut om klasslärarna var delaktiga i 

fritidsverksamheten.  Informanten  beskrev  att  det  skulle  vara  positivt  för  de  ”svagare”  barnen  

som har det svårt i klassrummet om klassläraren hade varit delaktig i fritidsverksamheten. 

Delvis för att eleven ska få möjlighet att utveckla en positiv relation till sin klasslärare, vilket 

blir gynnsamt om eleven har en negativ inställning till skolan. Informanten anser att detta kan 

vara en positiv lösning för elever som har en negativ inställning till skolan. Men om inte 

denna  ”svaga”  elev går på fritidshemmet kan detta bli problematiskt, vilket vi kopplar till 

Rohlin (2001) där hon beskriver att fritidshemmet är en frivillig verksamhet medan skolan är 

en obligatorisk verksamhet. De elever som inte går på fritids kan då inte ta del av de 

möjligheter fritidslärarna vill erbjuda. Dock menar författaren att verksamheterna ska 

samverka enligt styrdokumenten för att stödja elevens utveckling, oavsett om det är skol- eller 

fritidsverksamheten.     

 

När fritidshemmet integrerades i skolverksamheten har fritidsläraren fått en stor fokusering på 

undervisningssidan av yrkesinnehållet. Om man ser tillbaka till det historiska perspektivet var 

fritidslärarna inte integrerade i undervisningen, men vilket idag har utvecklats till att skolan 

och fritidshemmet har blivit en del av samma praxis (Calander 2000). Malin Rohlin (2001) 

menar att ett dilemma som länge varit aktuellt är att samordningen mellan skola och 

fritidshem varit ett problem sedan 1970- talet. Sara har arbetat som fritidslärare sen 1970-talet 

och förklarade utvecklingen som skett mellan skolan och fritidshemmet. Under 1970 -talet 

beskriver Sara att skola och fritidshem var separerade och det fanns inget samarbete eller 

samverkan mellan de två olika verksamheterna. Utvecklingen som lett till att fritidshemmet 
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har integrerats inom skolverksamheten ser Sara som en positiv aspekt.  

 

Rohlin (2013) förklarar att fritidshemmet har integrerats i skolan och att de har en gemensam 

läroplan. Författaren menar att fritidshemmet borde ha en egen läroplan då fritidsläraren kan 

få tydliga riktlinjer inom fritidsverksamheten. En fundering hos oss var hur en sådan läroplan 

skulle påverka fritidslärarnas arbete inom skolverksamheten. Om fritidslärarna får en läroplan 

med fritids som huvudfokus, vad blir då riktlinjerna för deras arbete på förmiddagen i 

skolverksamheten? Utifrån de observationer som utfördes, kunde vi se att samarbetet 

formades på olika sätt i de olika klasserna. Vilket även informanterna förklarade i 

intervjuerna. Som Åberg (2004) förklarar, krävs det att fritidslärarna är flexibla i sitt arbete, 

vilket vi kunde konstatera i våra observationer. Vi anser att flexibiliteten ses som en fördel då 

fritidslärarna kan få större utbredning i arbetsuppgifterna. Under vår utbildning har vi varit ute 

på VFU för att få en bredare förståelse för fritidslärarens yrke. Det vi har sett är att 

fritidslärare på olika skolor har olika arbetsuppgifter i skolverksamheten t.ex. att vissa 

fritidslärare blir en extra resurs i klassrummet, vissa fritidslärare har egna lektioner under 

skoltid. Med en läroplan för fritidslärarna funderar vi dock om flexibiliteten kan bli 

begränsad, då de får en tydligare riktlinjer gällande sina arbetsuppgifter. Utifrån våra 

erfarenheter från VFU, samt den information vi fått från informanterna tror vi dock att en 

läroplan för fritidshemmet kan gynna fritidslärarna och deras arbete. Med tanke på 

fritidslärarnas profession och deras ansvar över eleverna krävs det tydliga riktlinjer för hur de 

ska arbeta. Detta skulle också kunna bidra till att fritidshemmet blir mer uppmärksammat än 

vad det är idag.   

 

Hansen (1999) syftar till att en faktor för att en fungerande samverkan ska uppnås är det 

viktigt att de olika yrkesrollerna har en gemensam vision. Därför blir inte bara läroplanen 

tillräcklig som riktlinje utan ett samarbete ska aktivt skapas genom diskussioner och 

reflektioner i varje arbetslag. Den skola där vi samlade in data ifrån hade arbetslagsmöte varje 

tisdag där klasslärare, fritidslärare samt förskolelärare var närvarande. Apelgren (2004) 

beskriver att när ett arbetslag samverkar förväntas det att fritidslärarna och klasslärarna 

utvecklas pedagogiskt och att deras professionalism stärks. Tanken med att samverka är att det 

ska leda till konstruktiva möten där yrkesrollerna har en gemensam vision och där lagarbete 

ligger i fokus vilket formas till ett samarbete. När yrkesrollerna samarbetar i ett arbetslag 

möter de olika utmaningar. Det kan exempelvis vara att möta eleverna och få dem engagerade 

i sin studiegång på ett sådant sätt att det gynnar deras utveckling och lärande. 
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Munkhammar (2001) skriver att förskollärare, klasslärare och fritidslärares samverkan 

påverkas av de diskurser som de befinner sig i. Vidare menar författaren att diskursera kan 

påverka yrkesrollernas handlande och tänk, vilket kan medföra att samarbetet kan försvåras. 

Hansen(1999) menar att för att få ett gynnsamt samarbete är det viktigt att vara tydlig med sin 

yrkesroll och ha en tydlig kommunikation. Samtliga av informanterna förklarar att 

personkemin mellan dem och klasslärarna har en viktig funktion för att kommunikationen på 

arbetsplatsen ska vara väl fungerande. I klassrummet bland eleverna är det viktigt att 

kommunikationen fungerar bra. En informant beskriver att kommunikationen sker verbalt, 

men också via kroppsspråk och blickar.  

 

När vi deltog i arbetslagsmötet som sker varje tisdag, kunde vi se att alla yrkesrollerna var 

delaktiga i de diskussioner som uppstod. De diskuterade om den kommande aktivitetsdagen 

och hur de skulle organisera barngrupperna ihop med de olika aktiviteterna. Under 

diskussionerna nämnde några klasslärare nationella proven, och att vissa lärare och elever inte 

kunde delta i aktivitetsdagen eftersom de hade prov att göra. En fritidslärare ville diskutera 

hur de skulle planera barngruppen och hur de skulle arbeta med de barn som kan vara 

avvikande när de genomför vissa aktiviteter. Det var intressant att se hur de olika 

yrkesrollerna samverkade från respektive verksamhet. Därför valde vi att vara med på ett 

arbetslagsmöte för att få en inblick på hur den samverkar. Vi önskar att vi hade varit med på 

flera möten, men tiden räckte inte till.  

 

När vi gör en koppling till det Munkhammar (2001) beskriver om de olika diskurserna och 

hur det påverkar de olika yrkesrollerna, kan vi urskilja olika aspekter som de olika 

yrkesrollerna fokuserade på vid vissa tillfällen under arbetslagsmötet. Vi uppfattade dock inte 

att detta blev ett problem, utan att fritidslärarna och klasslärarna kompletterade varandra på så 

sätt att de bidrog med olika funderingar som de kunde utveckla tillsammans. Utifrån det kan 

vi dock inte göra en generalisering att detta är något som återkommer under arbetslagsmötena, 

då vi endast deltagit under ett möte. Vi upplevde heller inte att detta var något som 

genomsyrade hela mötet, utan att det skedde vid enstaka tillfällen.  
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5.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt för vi en diskussion med fokus på den hermeneutiska ansatsen och de metoder 

vi använt i studien. 

Efter att ha genomfört vår studie har vi kunnat få en inblick i hur det kan se ut när fritidslärare 

samarbetar med klasslärare i skol- och fritidsverksamhet. Vi kan dock inte göra en 

generalisering och utgå ifrån att detta är något som förekommer på fler skolor, då detta är en 

liten studie med endast en skola som deltagit. Thornberg och Fejes (2011) förklarar att 

resultatet i en studie bedöms utifrån dess relevans. Om läsaren tolkar att resultatet är relevant 

för denne i vardagen kan resultatet användas som en ökad förståelse. Ju noggrannare 

beskrivning som ges av studiens tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten om studien skulle 

genomföras en gång till. Eftersom vi har en kvalitativ studie kan det bli svårt att få samma 

resultat och använda exakt samma tillvägagångssätt, eftersom det skapades oplanerade 

följdfrågor under intervjuernas gång. Med halvstrukturerade intervjuer (Kvale 1997) kan 

forskaren på förhand inte veta hur intervjun kommer att forma sig.    

 

Ur ett hermeneutiskt perspektiv lägger forskaren fokus på hur individen uppfattar sin livsvärld 

och olika fenomen inom den. Syftet med vår uppsats var att få en inblick i hur fritidslärarna 

uppfattar samarbetet med klasslärarna, vilket gjorde den hermeneutiska ansatsen lämplig för 

vår uppsats. När vi genomförde vår analys fick vi inspiration från hermeneutiken och Kvales 

(1997) olika steg på hur man kan genomföra en analys. Det vi ville få fram var informanternas 

uppfattningar av deras samarbete med klasslärarna. Som vi nämnt tidigare i studien har vi 

format tre olika teman i resultatet kopplat till vår frågeställning: När, hur och varför 

samarbetar fritidslärare och klasslärare? 

 

För att få ett strukturerat resultat valde vi att presentera resultatet kopplat till olika teman. När 

intervjuerna och observationerna skulle genomföras blev Yohanna sjuk, vilket ledde till att 

hon till viss del blev frånvarande vid empiriinsamlingen. Anna genomförde intervjuerna och 

observationerna. Vid arbetslagsmötet kunde både Yohanna och Anna närvara. När Anna var 

vid skolan och samlade in empirin under tre dagar, var Yohanna hemma och transkriberade 

intervjuerna. På så sätt blev Yohanna insatt i empirin och vi kunde spara tid för fortsatt arbete 

med uppsatsen. En nackdel av att Anna samlade in den största delen av empirin själv blev att 

vi gick miste om att få Yohannas perspektiv av verksamheten. Om båda hade varit närvarande 
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under observationerna skulle detta kunna vara en fördel för att enklare kunna skapa frågor till 

intervjuerna.    

 

Vi upplever att intervjuerna och observationerna har varit givande, men vi önskar att våra 

intervjufrågor var mer genomtänkta. Vi valde att börja med att genomföra observationerna 

och sedan forma frågor utifrån det. Problemet som vi upplevde var att det blev ont om tid till 

att forma frågor då de första intervjuerna skulle genomföras dagen efter observationerna samt 

att en av oss inte var närvarande. Tidsramen för att samla in data uppfattade vi som kort. Om 

vi hade planerat vår empiriinsamling på ett mer strukturerat sätt och gett oss mer tid till att 

formulera frågorna, inser vi i efterhand att frågorna hade kunnat bli mer anpassade till vår 

frågeställning.   

 

Som vi nämnt tidigare kan forskarens förförståelse i en hermeneutisk studie ha betydelse för 

hur denne uppfattar informanternas uttalanden om ett fenomen. Vi har under vår utbildning 

varit ute på olika VFU platser där vi sett hur fritidslärare och klasslärare kan samverka i en 

gemensam miljö. När Anna har intervjuat och samtalat med informanterna har hon kunnat 

använda sin förförståelse då hon sett hur skol- och fritidsverksamheter kan fungera. Då vi har 

tagit del av tidigare forskning som behandlar ämnet, har det också bidragit till vår 

förförståelse som gör att vi blivit mer insatta i ämnet av hur det kan se ut i olika verksamheter. 

Vi har dock försökt att vara objektiva vid vår empiriinsamling och analys. Vårt syfte är få ta 

del av hur informanterna uppfattar samarbetet, och vår förförståelse har endast bidragit till att 

utveckla våra frågor och diskussioner med informanterna. Det viktiga är de svar vi fått från 

informanterna som ger oss en inblick i hur de uppfattar samarbetet.  

 

I en hermeneutisk studie ska forskaren ta hänsyn till den kontext och sammanhang 

informanterna befinner sig i när ett textskapande sker (Westlund 2011). När Anna intervjuade 

informanterna skedde detta under eftermiddagar inne i fritidsverksamheten. Informanterna 

hade under förmiddagen varit inne i skolverksamheten, därefter gått över till 

fritidsverksamheten. Eftersom de flesta fritidslärarna inte haft rast mellan skolverksamheten 

och fritids kan de uppleva en känsla av trötthet som vi tidigare nämnt i resultatet. Att 

intervjuerna skedde i avskilda rum gjorde att informanterna och intervjuaren kunde 

genomföra intervjun utan att andra fritidslärare eller barn var närvarande. Rummen som 
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intervjuerna genomfördes i var lyhörda och låg i fritidsverksamheten. Om dessa faktorer 

påverkade informanterna vet vi inte eftersom Anna vid de tillfällena inte frågade dem. Men 

två informanter påpekade under intervjuernas gång att de var trötta. Om intervjuerna hade 

skett vid andra tillfällen när informanterna haft mer energi kanske intervju svaren formats 

annorlunda. Men det är bara spekulationer från vår sida.   

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
När vi genomförde denna studie valde vi att endast utgå ifrån fritidslärarnas perspektiv. Under 

vår utbildning när vi tagit del av andra studier och forskning har skolverksamheten ofta varit i 

fokus mer än fritidshemmet. Därför ville vi i denna studie få fram fritidshemmets historik och 

koppla det till hur samarbetet mellan fritidslärare och klasslärare kan se ut idag, utifrån 

fritidslärarnas perspektiv. Eftersom vår studie handlar om fritidslärare och klasslärares 

samarbete hade vi dock gärna tagit del av klasslärarnas perspektiv. Vårt förslag till vidare 

forskning är att intervjua båda yrkesrollerna för att få en bredare förståelse kring deras 

samarbete. Detta för att kunna jämföra hur de olika yrkesrollerna uppfattar samarbete i 

verksamheterna. 

 

Efter att ha läst tidigare forskning och tagit del av informanternas uppfattningar anser vi att 

fritidshemmet behöver en egen läroplan. Detta för att fritidslärarna ska få tydligare riktlinjer i 

sitt arbete på förmiddagen. En av informanterna upplever sig själv som en extra resurs i 

klassrummet medan en annan informant ser sig själv som en extra fröken i klassrummet. Vi 

undrar därför vad fritidslärarens arbetsuppgift är i klassrummet? Ett ytterligare förslag till 

vidare forskning är att forska om fritidslärarnas roll i klassrummet. Med tanke på att 

fritidslärarna har olika uppfattningar om sin roll i klassrummet. 
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6.1 Bilaga 1 – Informations brev till informanterna 
 

Hej 
Vi är två studenter som läser vår sista termin vid Örebro Universitet. I denna delkurs håller vi 
på att skriva ett självständigt arbete. Som grund för arbetet behöver vi göra en undersökning 
och undrar därför om ni har möjlighet att låta oss komma till er skola?  Syftet med vår 
undersökning är att belysa samverkan mellan klasslärare och fritidslärare i skol- och 
fritidsverksamhet, utifrån fritidslärares perspektiv. 
Vår tanke är att observera samarbetet mellan fritidslärare och klasslärare under två dagars tid. 
Därefter intervjua fyra olika fritidslärare om deras syn på samarbete ute i skolverksamheten.  
Vi önskar även att få delta under ett arbetslagsmöte som en del av vår observation. Under 
intervjuerna och arbetslagsmötet önskar vi att kunna göra ljudupptagningar för att sedan 
transkribera materialet. 
Deltagandet av vår studie är frivilligt, och informanterna får när som helst avbryta sin 
medverkan. Den data vi samlar in kommer hanteras konfidentiellt, och obehöriga kommer 
inte ta del av den. Om informanterna önskar får de ta del av utskrifterna för att kunna tillägga 
eller ta bort delar av materialet. I vår uppsats kommer alla personer och även skolan nämnas 
med fingerade namn. Allt material, såväl ljudupptagningar och utskrifter, kommer att kasseras 
när det självständiga arbetet är färdigställt och betygssatt.  
Vi har stöd från vår handledare Lisbeth Stedt, för ytterligare frågor kan ni höra av er till henne 
på lisbeth.stedt@oru.se  
Vi ser fram emot att få ta del av er verksamhet. 
 
Mvh 
Yohanna Ghebrihiwet:   
Anna Strömberg: annastromberg_90@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.2 Bilaga 2 – Intervjuer 
 

Vad är din yrkestitel? 

Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 

Vad betyder samverkan för dig? 

Vad betyder samarbete för dig? 

Hur ser samarbetet ut mellan klasslärare och fritidslärare? 

Hur skulle du vilja att samarbetet såg ut mellan klasslärare och fritidslärare? 

När sker samarbetet? 

Vilka för- och nackdelar upplever ni att det finns i samverkan mellan skola och fritidshem? 

Hur ser kommunikationen ut mellan respektive yrkesroller? 

- Skulle du vilja ändra på något gällande kommunikationen? 

Enligt Lgr 11 ska alla lärare samverka för att elevernas utveckling och lärande, anser du att 
det sker i er verksamhet? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, hur kan man åtgärda detta enligt dig? 

 


