
 

 

 

 

Samverkan i sikte 
Om samverkan mellan skola och fritidsverksamhet 

för barns utveckling och lärande  
 

Författare: Adam Andersson 

Handledare: Inger Hellgren 

Examinator: Lena Carlsson 

Termin: VT14 

Ämne: Allmändidaktik 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: GO2963 



  
 

i 
 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________ 
 

Adam Andersson 

 

Samverkan i sikte - om samverkan mellan skola och fritidsverksamhet för barns 

utveckling och lärande 

 

Collaboration in sight -  collaboration between school and afternoon school for 

childrens´ development and learning process  

     

Antal sidor: 31 

______________________________________________________________________ 

 

Abstrakt 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka samverkan mellan fritidsverksamhet 

och skola. Mer centralt handlar studien om samverkan mellan fritidslärare och 

klasslärare. Studien undersöker möjligher och hinder för samverkan mellan fritidslärare 

och klasslärare, samt vilka konsekvenser samverkan har för barns utveckling och 

lärande. I studien har tre klasslärare samt tre fritidslärare intervjuats, metoden som 

används är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Informanterna arbetar 

i en privat organisation i en större stad i Västsverige och arbetslaget arbetar mot barn år 

F-3. Resultatet visar att samverkan mellan fritidsverksamhet och skola brister, vilket 

bidragit till att öka klyftorna mellan fritidslärare och klasslärare. I studien framgår även 

att samverkan har betydelse för barns utveckling. 
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1 Inledning 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur samverkan mellan fritidslärare och 

klasslärare tar sig i uttryck, vidare undersöks vilken betydelse samverkan har för barns 

utveckling och lärande. Under mina fyra år på lärarprogrammet och flera år som 

pedagog på en skola i Västsverige har jag följt fritidshemmets integrering i skolan på 

nära håll. Utifrån yrkeserfarenhet och rådande samhällsdebatt konstaterar jag att 

integreringen av fritidsverksamhet i skolan är och har varit problematisk.  

 

I en debattartikel från lärarnas tidning (2013) skriver Stefan Helte att 

fritidsverksamheten riskerar att slukas av skolan och fritidspedagogiken riskerar att dö 

ut. Vidare skriver Stefan att ”personaltätheten på fritidshemmen och andelen 

högskoleutbildade minskat kraftigt under de två senaste decennierna” (Lärarnas tidning, 

s.1, 2013). Det handlar om att samverka fortsätter han, fritidslärare är experter på flera 

förmågor som nämns i läroplanen. I kapitel 14 i skollagen står det att.  

 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, [...] 

och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska 

stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 

fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov (Skolverket, s.800, 2010).  

 

Fritidslärare och klasslärare förväntas således samverka för att skapa ett 

helhetsperspektiv där barnets utveckling och lärande står i fokus.  

 

Skolans centrala uppgift är bland annat att utveckla kunskaper enligt det uppdrag som är 

formulerat i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), 

fritidslärarens uppdrag handlar bland annat om att komplettera skolan med aktiviteter 

där “skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 

tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper” (Lgr, 

s.9, 2011).  

 

Samverkan mellan fritidslärare och klasslärare kan inte beskrivas tydligare och i 

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer (2007) beskrivs även här samverkan 

mellan fritidsverksamheten, förskoleklassen och skolan.  
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I Lgr (11) finns ett övergripande mål som säger att ”alla som arbetar i skolan ska 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Lgr, s.14, 

2011). Flera typer av samverkan pågår idag mellan lärare och fritidslärare och syftet är 

således att skapa ett helhetsperspektiv där individen samt barngruppens hela dag står i 

fokus. Helte (2013) menar dock att fritidslärarnas kompletterande uppdrag har lett till en 

underordning där fritidslärare ser sig själva som assisterade hjälplärare. Vidare skriver 

han att yrkesrollen som fritidslärare allt mer formas efter skolans behov. I föreliggande 

studie utgår jag från fritidsverksamhetens etablering i skolan samt vilka konsekvenser 

etableringen har medfört för pedagoger samt barns utveckling och lärande. 

 

1.1 Bakgrund  
 

Fritidsverksamheten har i jämförelse med andra verksamheter vuxit kraftigt under de 

senaste åren och rollen som fritidslärare har tagit en allt större plats i skolans 

verksamhet. Under 1970-talet lokalintegrerades fritidshemmet i skolan och fritidslärarna 

skulle komplettera skolans verksamhet med blandade aktiviteter (Rholin 2001). Syftet 

med integreringen var flera, bland annat skulle fritidsverksamheten och skolan 

samverka för att skapa en samlad skoldag för barns utveckling och lärande (Calander 

1999).  

 

Att samverka visade sig inte vara helt enkelt att genomföra, det visar ett omfattande 

samverkansprojekt som startade 1970 i Tungelsta (Huddinge kommun). En 

skolanläggning byggdes som skulle integrera förskola, skola och fritidsverksamhet. 

Verksamhetens utformning var byggt för att underlätta samverkan mellan avdelningarna 

och projektet var tänkt att löpa under fyra år, dock avbröts projektet redan efter ett år på 

grund av samarbetsproblem (Söderlund 2000).  

 

Forskning, yrkeserfarenhet samt rådande samhällsdebatt pekar på att samverkan mellan 

yrkesgrupperna inte har varit helt oproblematisk. Utgångspunkten i denna studie tar 

avstamp i rådande samhällsdebatt där samverkan mellan fritidslärare och klasslärare ses 

som kontroversiell. Nedan ges en kort inblick i fritidsverksamhet och folkskolans 

historia sedan följer studiens centrala begrepp samt studiens forskningsfrågor. 
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Föregångaren till fritidsverksamheten var arbetsstugan vars huvudsakliga uppdrag var 

att fostra arbetarklassens barn till ansvarstagande medborgare. Fritidsverksamhetens 

huvudmotiv kan således ses i relation till arbetsstugan och barnstugan. Barnstugan 

beskrivs av Haglund (2004) som en typ av förskola med ett pedagogiskt syfte och 

närheten till förskolan har under åren präglat fritidsverksamheten. Under 1930-talet 

omvandlades arbetsstugan till eftermiddagshem, eftermiddagshemmet gav barnen 

möjlighet att leka fritt och umgås med andra barn. Fritidsverksamheten har utvecklats 

utifrån barnstugans och förskolans syfte att normalisera och standardisera barns 

utveckling, och uppdraget handlar idag om att tillsammans med skola samverka för att 

stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda barnet en meningsfull fritid.  

 

Rholin (2012) menar att meningsfull fritid framhäver en seriösare ansats, något som inte 

betraktas som slöseri med tiden. Tiden på fritids ska således fyllas med något mer 

substantiellt vilket innebär att barnens fria tid i direkt mening inte är fri tid, utan 

relateras till individens egna erfarenheter där de är med och skapar sin egen utveckling. 

Fritidsverksamheten ger alltså barn möjligheten att i samverkan med skolan lära genom 

en mer frivillig pedagogik som bygger på barnets egna intressen och förutsättningar.  

 

Ur folkskolans framväxt kan vi urskilja två huvudmotiv, det ena motivet var att skolan 

skulle följa samhällets utveckling och ge medborgarna skolkunskap, vilket syftar till att 

tillfredsställa samhällets och individens ökade behov av kunskap. Det andra motivet var 

att skolan skulle fungera som en apparat för social och politisk kontroll (Haglund 

2004).   

 

Jag undrar vilka möjligheter och hinder som kan ses i samverkan mellan skola och 

fritidsverksamhet samt vilken betydelse samverkan har för barnets utveckling och 

lärande. Forskningsfrågan jag ämnar besvara i föreliggande studie grundar sig således 

på hur klasslärare och fritidlärare samverkar utifrån skolverkets riktlinjer och 

läroplanens övergripande mål.  
 

1.2 Centrala begrepp  
 

Samverkan är ett centralt begrepp som återfinns i studien, syftet är att beskriva hur 

klasslärare och fritidslärare samarbetar för att skapa en helhet i den pedagogiska 

verksamheten. Begreppet tolkas av Anita Söderlund (2001) och Finn Calander (1999) 
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Anita menar att samverkan; “förutsätter minst två olika parter, som i bestämda 

avseenden väljer att verka samman för att uppnå ett bestämt och gemensamt, men i 

regel begränsat syfte” (Söderlund, s.13, 2000). Calander skriver att samverkan baseras 

på en gemensam värdegrund, där alla som ingår arbetar utifrån en helhet.  

 

Fritidslärare, klasslärare och pedagog är andra centrala begrepp som återfinns i texten. 

Begreppet fritidslärare innefattar pedagoger som har en högskoleexamen mot 

fritidsverksamhet efter 1966. Begreppet klasslärare innefattar grundskollärare som 

undervisar i grundskolan och har en högskoleexamen mot grundskolans år 1-6 och 1-3 

utfärdad efter 1949. Begreppet pedagog syftar till annan personal inom skolan d.v.s., 

ämneslärare, fritidsledare, förskollärare samt barnskötare. Begreppet fritidsverksamhet 

syftar till den verksamhet som bedrivs av fritidslärare under barnets hela dag samt under 

lovdagar.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet i denna studie handlar om att problematisera samverkan mellan 

skola och fritidsverksamhet. Mer specifikt inriktar sig arbetet på hur fritidslärare och 

klasslärare samverkar för att skapa en helhet där barnets utveckling står i fokus. Utifrån 

syftet ovan har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

• Vilka möjligheter och hinder kan ses i samverkan mellan klasslärare och 

fritidslärare? 

 

• På vilka sätt samverkar klasslärare och fritidslärare? 

 

• Vilken betydelse har samverkan för barns utveckling och lärande?  

 

2 Tidigare forskning 
 

Sven Persson (2008) menar att forskning kring fritidsverksamhet i stort enbart handlat 

om integrationsprocesser. Även Malin Rholin (2001) skriver att forskningen i stort 

handlat om integration. Vidare skriver Rholin att fritidsverksamheten inte intresserat 

forskarna i högre grad. Detta beror på att verksamheten i förhållande till skolan 
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jämförelsevis är en ny verksamhet. Rholin menar att forskningen har varit begränsad till 

ett fåtal studier och de studier som finns riktar sig mot skolan.  

 

De internationella artiklar jag har hittat behandlar samverkan ur ett vidare perspektiv, 

bland annat skriver Honing Marlies (2014) om samverkan i Tyska skolor. I sin 

avhandling pekar Marlies på att samverkan ses som ett lovande koncept inom 

utbildning. Hon anser att samverkan är avgörande för att förbättra den pedagogiska 

utvecklingen. I studien analyserar författaren data från en kvantitativ studie som berör 

samverkan mellan lärare i grundskolan. Resultatet visar att organisatoriska samt 

personliga egenskaper påverkar samverkan mellan lärare. Vidare menar hon att 

samverkan är ett resultat av bristande skolledning. 

 

Även Sue Kimmel (2012) hävdar att samverkan spelar en viktig roll i skolan. I sin 

avhandling skriver hon att det saknas forskning kring lärares planering mellan andra 

yrkesgrupper, i detta fall grundar sig hennes studie på samverkan mellan klasslärare och 

bibliotekarier.  

 

3 Teorianknytning 
 

Såväl Björn Haglund (2004) som Birgit Andersson (2013) menar att 

fritidsverksamheten de senaste åren haft ett nära verksamhetsmässigt samband med 

förskola och skola. Haglund (2004) skriver att skola och 

skolbarnomsorgsverksamhetens enande medfört en mer enhetlig syn i syfte att utveckla, 

fostra samt föra vidare kunskap till barnen. Även Rohlin (2001) menar att förändringen 

har skapat en mer enhetlig verksamhet och syftet var bland annat att skärpa 

kommunernas krav på att tillhandahålla barnomsorg.  

 

Det har inte alltid varit så och under de senaste åren har skola och skolbarnomsorg gått 

från att vara två segregerade verksamheter till att utgöra en mer enhetlig organisation. 

Synsättet har betonats utifrån riksdaghåll och fritidsverksamheten är idag underställd 

skolan (Haglund 2004).  

 

För att förstå skolan respektive fritidsverksamhetens möjligheter och hinder för 

samverkan ges nedan en närmare inblick i de båda verksamheternas historia. 
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4.1 Samverkan mellan fritidsverksamhet och skola 
 

Samverkan mellan skola och skolbarnomsorg har förekommit i flera former sedan 

barnstugans tid. Under 60-talet ökade dock behovet av barnomsorg och detta faktum 

innebar att den nya fritidsverksamheten började ta form. Framförallt såg verksamheten 

dagens ljus i storstäder som Stockholm och Göteborg då behovet av barnomsorg var 

större där. Från 1900-talet och framåt varierade kvalitén på landets fritidshem avsevärt 

och regeringen tillsatte flera kommittéer för att påskynda och stimulera utvecklingen 

mot en god heldagsomsorg. Under perioden har organisationen förekommit i flera 

utredningar, men under 1960-talet kom en utredning som grundade sig på skolans inre 

arbete, SIA-utredningen. I utredningen belystes olika arbetsformer som skulle utveckla 

arbetet i skola och fritidsverksamhet.  
 

Utredningen poängterade vikten av samverkan mellan skola och fritidsverksamhet, 

Söderlund (2000) skriver att utredningen utmynnade i en grundsyn, där barnet ses som 

en reflekterande individ som förändrar och påverkar sin omgivning men även låter sig 

påverkas av den.  

 

I SIA-utredningen beskrivs idéer om ökad omsorg om skolbarn också under den 

tid då de inte är i skolan. Utredningen poängterade vikten av kontinuitet och 

helhetssyn på arbetet i skolan och här presenterades idéer till det som senare 

kom att bli de totalintegrerade skolorna dvs. att skola och fritidshem arbetar med 

samma barn/elever. I SIA utredningen presenterades förslag på en samlad 

skoldag där samordnade resurser, förutom skolerfarenheter, skulle ge barnen 

möjligheter till kulturupplevelser, möjligheter att uttrycka sig i bild, drama och 

andra kreativa och konstnärliga uttryckssätt (Söderlund, s.24, 2000).  

 

Dagens fritidsverksamhet har således vuxit fram ur SIA-utredningens ansats där 

samverkan och helhetssyn ses som två viktiga aspekter i utvecklingen mot en integrerad 

organisation.  
 

Fritidsverksamheten tog en allt större plats i skolan och Calander (1999) menar att 

fritidshemmet på sikt skulle lokalintegrerads i skolan, anledningen var att kostnaderna 

för fristående fritidshem var för höga, men självklart handlade integreringen även om 

helhetssyn och vikten av kontinuitet i verksamheten. Även Söderlund (2000) skriver att 
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orsaken till ökad samverkan inom skola och barnomsorg främst handlar om att öka det 

administrativa arbetet, inte att det skulle vara barnen som var huvudsyftet till 

samordningen.  
 

Trots försök att väva samman skola och fritidsverksamhet har det visat sig vara svårt att 

förverkliga SIA-utredningens underlag. Calander (1999) menar att visionen om en 

samlad skoldag aldrig realiserades fullt ut, författaren skriver att anledningen dels hade 

ett ideologiskt motstånd på politisk nivå, samt ett motstånd bland skolans lärare. Dock 

samverkade flera pedagoger med varandra till viss mån, men det förekom inte något 

omfattande samarbete mellan skola och fritidsverksamhet menar Calander.  

 

Samverkan mellan fritidshem och skola underlättades inte heller av det faktum att 

fritidshemmen tillhörde socialstyrelsens ansvarsområde. Samverkan mellan skola och 

fritidsverksamhet har sin krokiga väg, ändå ses en mer enhetlig syn växa sig allt starkare 

i de båda verksamheterna i syfte att skapa en helhet under barnets hela dag.  
 

Söderlund (2000) skriver att ett närmare samarbete mellan vuxna ökar barns utveckling, 

hon betonar miljöns betydelse där pedagoger samverkar för att bredda barnets lärande. 

Vidare betonar Söderlund vikten av att barnet ska ingå i en harmonisk miljö där 

trygghet, förnyelse och variation skapar en positiv inverkan på individens utveckling 

och lärande. Barnen spenderar en stor del av dagen i skola och i fritidsverksamhet, här 

tar de del av kunskap från vänner och pedagoger. Rholin (2012) menar att pedagogerna 

ska möta barnens tankar och funderingar, det som händer under fritidsverksamheten får 

effekter under skoltiden och det som händer på skoltiden får effekter under 

fritidsverksamheten. Rholin hävdar bestämt att samverkan mellan klasslärare och 

fritidslärare är av största vikt för barnets utveckling och fortsatta lärande. Genom att 

vara uppdaterade av vad som händer under skoltiden kan fritidslärarna följa upp barnens 

frågor och funderingar menar hon. Yrkesgrupperna bör således samverka med varandra 

för att bidra till en utvecklande helhet där barns utveckling och lärande står i fokus.  

 

4.2 Möjligheter med samverkan     
 

Möjligheterna med att samverka är flera, men centralt är att samlade resurser påverkar 

det pedagogiska utvecklingsarbetet radikalt. Samverkan har en betydande roll för att 

skapa en helhet på barnets hela dag, dock förutsätter det att klasslärare och fritidslärare 
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delar sina kompetenser och samverkar med varandra utifrån barnets olika behov 

(Andersson 2013). När pedagogerna samverkar skapas också en förståelse för barnets 

möjligheter och hinder, utifrån dessa kan pedagogerna samordna resurser för att förstå 

och utveckla arbetet för individens olika behov.  

 

Genom att kommunicera verksamhetens mål följer pedagogerna en röd tråd som 

utvecklar organisationens alla delar, där uppföljning och utvärdering är viktiga faktorer 

för att skapa nya former av samverkan. Även rektor och politiker spelar en betydande 

roll i utvecklingen mellan skola och fritidsverksamhet (Calander 1999). Vidare menar 

författaren att samverkan i arbetslaget förväntas leda till pedagogisk utveckling. Rholin 

(2012) skriver att det är i arbetslaget helhet skapas, vidare skriver hon att det är helheten 

i organisationen pedagogerna och politikerna vill åt, när arbetslaget ser till helheten går 

det att urskilja eventuella behov och resurser som behövs för ett fortsatt 

utvecklingsarbete. 
 

4.3 Hinder för samverkan 
 

Efter den 1 januari 1998 har Skolverket tillsynsansvaret över fritidsverksamheten och 

för verksamheten blev det en stor förändring då den kom att utgöra ett komplement till 

skolan. Dock har samverkan mellan yrkesgrupperna inte varit helt oproblematisk. 

Söderlund beskriver åter igen problematiken som visar att lärarna ofta haft sista ordet 

när det gäller hur samverkan ska utformas. 

 

Fritidspedagoger blir ofta ’hjälplärare’ och det är oftast fritidspersonalen som 

drivit frågor om samarbete, medan lärarna dikterar villkoren och sätter gränser 

för hur samverkan ska se ut (Söderlund, s.11, 2000).  

 

Även Andersson (2013) och Haglund (2004) betonar fritidslärarens nuvarande position 

som assisterande hjälplärare. Vidare menar Andersson att fritidslärarens oklara uppdrag 

bidrar till förvirring hos fritidslärararna. Calander (1999) menar att fackliga avtal och 

olika synsätt sätter käppar i hjulet för samverkan mellan fritidslärare och klasslärare. Att 

fritidsläraren ses som hjälplärare framhäver en oseriös bild av dennes uppdrag och 

orsakar förvirring menar Andersson (2013).  
 



  
 

9 

Det har tillsynes inte varit helt lätt att integrera fritidsverksamheten med skolans 

verksamhet och Haglund (2004) menar att en av orsakerna är att fritidslärare och 

klasslärare har olika yrkestraditioner, vilket har att göra med yrkesgruppernas olika 

innehåll. Författaren skriver att skola och fritidshem utvecklats på olika sätt och har 

uppnått olika stadier och traditioner.  
 

 

Just skillnaden i status gör också att man kan se lärarna som den dominerande 

yrkesgruppen i mötet mellan de båda yrkesgrupperna. Läraryrkets högre status 

och skolans väletablerade ställning i samhället är […] orsaker som ofta får 

fritidspedagoger att träda tillbaka då de på olika sätt interagerar med lärare 

(Haglund, s.50, 2004). 
 

Utifrån Haglunds perspektiv kan skolans status ses som helt överlägsen 

fritidsverksamheten. Även Söderlund (2000) pekar på motsättningar mellan fritidslärare 

och klasslärarnas skilda traditioner, uppdrag, status och makt. Skolans identitet är i 

förhållande till förskola och fritidsverksamhet stark, och fritidslärarens roll kan ses i 

relation till klassläraren som relativt ny i sitt uppdrag.  
 

Att samverka är tillsynes inte helt lätt och problemet kan urskiljas utifrån 

verksamheternas skilda traditioner där bland annat organisatoriska faktorer kan orsaka 

svårigheter. Även bristande kommunikation mellan verksamheterna kan ses som ett 

hinder för samverkan (Andersson 2013).  
 

4.4 Sociokulturellt perspektiv 
 

Denna studie syftar till att problematisera samverkan mellan fritidsverksamhet och 

skola. Roger Säljö (2000) menar att utveckling och lärande har sin utgångspunkt i 

interaktion med andra människor. Roger menar att det sociokulturella perspektivet ses i 

ljuset av Vygotskijs teorier där social interaktion är ett redskap för utveckling och 

lärande. Vidare menar Säljö att kommunikationen har en betydande roll för att 

verkställa verksamheternas uppdrag. Ett sociokulturellt perspektiv främjar samverkan 

mellan individer och ses därför som en viktig faktor för att utveckla organisationen mot 

en helhet. Samverkan mellan skola och fritidsverksamhet kan således ses i ljuset av ett 

sociokulturellt perspektiv. Säljö skriver att perspektivet innebär att lärande sker konstant 

och i samspel med andra människor.  
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Kunskaper och färdigheter [...] kommer från de insikter och handlingsmönster 

som byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga i genom 

interaktion med andra människor. Med resurser i form av intellektuella och 

praktiska redskap, och genom att samspela med andra i kollektiva verksamheter, 

kan vi utnyttja de begränsade förutsättningar naturen ger oss som enskilda 

fysiska varelser med häpnadsväckande resultat. Dessa redskap och verksamheter 

innehåller tidigare generationers erfarenheter och insikter, och vi utnyttjar dessa 

erfarenheter när vi använder redskapet. Den historiska utvecklingen finns 

närvarande i det nuvarande. Men i alla processer är kommunikation/interaktion 

mellan människor avgörande. Det är genom kommunikation som sociokulturella 

resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare 

(Säljö, s.21-22, 2000).  

 

 

I arbetslaget delas unika erfarenheter och det är genom erfarenheter arbetslaget 

utvecklas. Således ses arbetslaget som ett kollektiv där var och en samverkar för att 

bidra med kunskaper till helheten.  
 

De teoretiska grundtankar som styr analysen av det kvalitativa forskningsmaterialet 

utgår således från ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie undersöks syftet med 

samverkan mellan fritidslärare och klasslärare samt möjligheter och hinder för 

samverkan mellan de båda yrkesgrupperna.  

 

Fritidslärare, klasslärare, skolledare, föräldrar och barn utgör tillsammans ett kollektiv 

där individerna kompletterar och utvecklar varandra mot en helhet. Genom att samverka 

förs kunskaper vidare och nya idéer kan ta form. Säljö menar även att människan 

påverkas av sin kulturella bakgrund, vilket betyder att det är kulturen som format och 

formar den tradition klasslärare och fritidslärare befinner sig i.  

Jag har valt att använda mig av det sociokulturella perspektivet som teoretiskt 

perspektiv då syftet är att analysera hur kunskaper och erfarenheter förs vidare på den 

undersökta skolan. Vidare söker jag svar på hur utbildning och lärande planeras för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten mot gemensamma mål. 
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4 Metod 
 

I följande kapitel återges en beskrivning av studiens forskningsmetod, urval av 

informanter, närmare beskrivning av genomförandet, bearbetning av intervjuer, 

metodkritik samt vetenskapsrådets etiska ställningstaganden.  
 

5.1 Kvalitativ metod 
 

En kvalitativ undersökning med semistrukturerad intervju är valet av metod. Kvale 

(2009) menar att kvalitativa forskningsintervjuer bidrar till förståelse för sociala 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv samt beskriver den relevanta verkligheten. 

Vidare skriver han att denna typ av intervju bidrar till kunskap i ett socialt samspel 

mellan intervjuare och intervjuperson. Alan Bryman (2011) framhåller att den 

kvalitativa forskningen eftersträvar en nära relation till informanterna så att forskaren 

ska kunna uppfatta världen på samma sätt. En kvalitativ forskningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer passar väl in på valet av metod då studien eftersträvar 

pedagogernas uppfattningar om samverkan i skola och i fritidsverksamhet. 
 

Den semistrukturerade intervjun syftar i föreliggande studie till att ge en övergripande 

bild över fritidslärarnas och klasslärares syn på samverkan. Kvale (2009) menar att 

målsättningen för en semistrukturerad intervju är att få tillgång till beskrivningar av de 

intervjuades synsätt. Med hjälp av dessa beskrivningar blir det alltså möjligt att tolka 

meningen hos de fenomen som beskrivs.  
 

Skillnaden mellan strukturerade och kvalitativa intervjuer är flera, bland annat är 

tillvägagångssättet mindre strukturerat i jämförelse med en kvantitativ forskningsmetod. 

Bryman (2011) menar att den kvalitativa forskningsmetoden lägger betoningen på 

generella frågeställningar där tyngden ligger på att tolka intervjupersonernas 

uppfattningar och synsätt ur ett vidare perspektiv. Som följd av detta kan den kvalitativa 

metoden ses mer som öppen och flexibel i motsats till den kvantitativa forskningen som 

syftar till att bekräfta eller dementera hypotesen.  
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5.2 Urval 
 

Urvalsgruppen består av tre fritidslärare F1, F2, F3 samt tre klasslärare K1, K2, K3. 

Kontakten med informanterna har förts via e-post, telefon samt personliga möten. En 

förfrågan om att medverka i en studie som belyser samverkan mellan skola och fritids 

har skickats till alla i arbetslaget på den berörda skolan. För att få en bra balans i urvalet 

är informanterna valda utifrån ålder där differensen är 3 år, plus eller minus. K1 är i 

samma åldersgrupp som F1, F2 är i samma åldersgrupp som K2 osv. Åldern på de 

medverkande varierar mellan 27 år till 56 år. Fritidslärare och klasslärare ingår i en 

privat organisation belägen i en större stad i Västsverige. Klasslärare och fritidslärare 

samverkar i ett arbetslag som arbetar mot årskurserna 1-3 och skolan är en F-9 skola.  
 

5.3 Genomförande 
 

Första kontakten med pedagogerna togs genom ett mejl. I mejlet efterfrågas informanter 

som kan tänkas medverka i en studie som studerar samverkan mellan fritidsverksamhet 

och skola. Intervjuerna utfördes på den berörda skolan i ett lugnt rum. Intervjun började 

med lite småprat om fritidsverksamhet och skola. Intervjuerna har sedan utgått från ett 

antal huvudfrågor, huvudfrågorna har sedan genererat till följdfrågor i ett öppet samtal 

kring det berörda ämnet. Intervjuerna har spelats in för att forskaren lättare ska kunna 

tolka svaren och återge en korrekt bild av vad som sagts under intervjun. Informationen 

har sedan transkriberats för att lättare kunna tolkas. Informanterna har tidigare blivit 

upplysta om de etiska ställningstagande som står uttryckta i vetenskapsrådets 

handledning om forskningsteknik. 

 

5.4 Bearbetning  
 

Resultatet av intervjuerna har bearbetats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, således 

har forskaren valt att fokusera på samverkan i olika former samt orsaker för bristande 

samverkan. Återkommande mönster i intervjuerna har varit frånvarande kommunikation 

i arbetslaget, vilket ses i ljuset av bristande planeringstid och indragna resurser. 
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5.5 Metodkritik 
 

Endast sex intervjuer varav tre klasslärare och tre fritidslärare kan tyckas vara få, då det 

är svårt att peka på en generell bild över hur samverkan mellan fritidslärare och 

klasslärare tar sig i uttryck på övriga skolor i landet. Undersökningen är utförd i ett 

upptagningsområde vilket enbart visar en övergripande bild av samverkan på en skola i 

västra Sverige.  

 

Forskaren var bekant med informanterna sedan tidigare vilket kan ha haft en 

missledande effekt på informanternas svar. Den egna förförståelsen av studiens syfte 

kan också beröras i detta kapitel då forskaren var väl insatt i det berörda ämnet, vilket 

kan ha haft en ledande effekt på informanterna. Ambitionen var att undersöka flera 

skolor i olika upptagsområden i en stor stad i västra Sverige, dock visade det sig att 

studien hade tagit för lång tid för att kunna fullföljas inom den begränsade tiden.  

 

5.6 Etiska ställningstaganden    
 

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundforskning inom flera 

vetenskapsområden. Vetenskapsrådet behandlar forskningsetik samt ger forskaren 

anvisning om hur denne ska behandla sina informanter (Vetenskapsrådet 2002). 

Vetenskapsrådet beskriver att forskningsprocessen behandlar flera etiska principer där 

forskaren ska visa hänsyn till etiska principer under och efter studien. Vetenskapsrådet 

delar in principerna i fyra krav, Samtyckeskravet, Informationskravet, 

Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet.  

 

Samtyckekravet innebär att informanterna ger sitt godkännande till intervju, vidare 

syftar kravet till att informanten när som helst får avbryta sitt deltagande utan att hon 

råkar ut för eventuella konsekvenser orsakad av forskningen. Deltagarna i den 

föreliggande studien har alla givit sitt tillstånd till att medverka.  
 

Informationskravet syftar till att informanterna informeras om vilket syfte samt hur 

genomförandet ska fortgå. Informanterna har informerats om att deltagandet är frivilligt 

samt att insamlad data inte ska kunna härledas till informanten, informanterna har även 

informerats om att resultatet enbart kommer att användas i examensarbetet.  
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Konfidentialitetskravet syftar till att de material som utgör underlaget för det empiriska 

materialet inte går att härleda till informanterna. Vidare utgör konfidentialitetskravet ett 

skydd för att Informanternas namn, personuppgifter samt arbetsplats inte undanröjs 

vilket har betraktats i denna studie.  

 

Nyttjandekravet innebär att forskaren enbart samlar in det material som är till nytta för 

studien. (Vetenskapsrådet 2002). De etiska principer som framgår av vetenskapsrådets 

expertgrupp för etik har i föreliggande studie efterföljts, informanterna har i samtal, och 

e-post blivit upplysta om studiens syfte och de krav som ställs på forskaren utifrån 

vetenskapsrådets principer.  

 

5  Resultat 
 

Resultatet presenteras utifrån den empiri som ligger tillgrund för denna studie. För att 

underlätta läsningen är redovisningen uppdelad i tre underrubriker där varje del syftar 

till att besvara forskningsfrågorna.   
 

6.1 Del 1.  Möjligheter och Hinder  
 

Samtliga informanter menar att samverkan mellan klasslärare och fritidslärare är en 

viktig förutsättning för att skapa en helhet i barnets tillvaro. Dock hävdar både 

fritidslärare och klasslärare att möjligheterna inte tas till vara på. Fritidslärarna menar 

att samverkan är viktig men säger också att den är på tok för dålig. Klasslärarna håller 

med och menar att det ibland är lite för långt mellan de båda verksamheterna. En av 

klasslärarna berättar att hon ser det som mer betydelsefullt att arbeta med fritidlärare i 

klass än tvärtom. Dock pekar hon på betydelsen med fler vuxna i verksamheten.  
 

Tyvärr måste jag säga att det är mer gynnsamt för en klasslärare att få in en 

fritidslärare i skolverksamheten än tvärtom. Självklart är det alltid bra att med 

fler pedagoger i verksamheten men kanske inte riktigt på samma sätt som det är 

för en klasslärare att få in en fritidslärare (K3). 
 

Vidare berättar K3 att det oftast är fritidsläraren som samverkar och anpassar sig till 

verksamheten.  
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Jag kan tycka att fritidslärare främst är de som får ’samverka’ (i det här fallet 

anpassa sig) i skolans verksamhet. Fritidsläraren är där mer eller mindre hela 

dagen, både i skolan och i fritidsverksamhet. Det ser självklart olika ut på olika 

skolor men min erfarenhet säger mig att frtidsläraren många gånger blir en ’allt 

i allo’ i skolan (K3). 
 

K3 får även medhåll från F2 som bekräftar att det oftast är fritidsläraren som samverkar. 

 

Då jag är med i klassen under dagen får jag även en bild av vad som händer där, 

jag kan samverka med klassläraren och hålla mig uppdaterad. När jag sen går 

över till fritidsverksamheten vet jag vad som hänt i skolan. Det ger mig ett 

helhetsperspektiv över barnets utveckling (F2). 
 

K1 pekar på en bristande dialog och menar att kommunikation är nyckeln för att 

samverka. Dock ser verkligen annorlunda ut fortsätter han. “Dialogen mellan de olika 

parterna kan ibland vara lite frånvarande. Man skulle i större utsträckning kunna 

fortsätta med de olika teman som tas upp i skolan under fritidsverksamheten och vice 

versa” (K1). K2 menar att det saknas tid till att gemensamt planera upp verksamheten 

mot gemensamamma mål. ”Det är svårt att få till ett möte med fritidsläraren, vi arbetar 

på samma arbetsplats men ändå är det svårt att få till ett möte” (K2). 
 

Dialogen mellan fritidslärare fungerar således inte optimalt. Klasslärarna samt 

fritidslärarna menar att bristande planeringstid, resurser, samt bristande intresse bidrar 

till en distans mellan de båda yrkesgrupperna. F3 berättar att man allt för ofta får rycka 

in och vikariera i verksamheten. Även F2 bekräftar att det brister i planeringen mellan 

klasslärare och fritidslärare.  

 

Ett av de stora hindren är planeringstiden samt att det saknas en förståelse från 

lärarna att inte bara ta oss fritidslärare och vår tid, utan dela med sig och ta 

några timmar på fritids så de själva kan se elevernas sociala sida i andra 

sammanhang än under ren lektionstid. De skulle också ge fritidslärarna mer tid 

att planera in skolarbetet i fritidsverksamheten (F2). 

 

Det är sällan vi har full personalstyrka i arbetslaget, när vi har det finns en 

större chans att genomföra pedagogiska aktiviteter. Tyvärr är det mycket sällan 

hela personalstyrkan är på plats, då måste vi försöka hålla verksamheten 
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flytande. Energinivåerna är inte på topp om jag vikarierat ensam i klass under 

dagen, vilket innebär utebliven pedagogisk verksamhet på resterande fritidstid 

(F3). 
 

Klasslärarna nämner inget om utebliven verksamhet, dock menar både fritidslärare och 

klasslärare att faktorer som effektivisering och indragna resurser skapar frustration i 

arbetslaget.  
 

Det är ett hårt klimat på skolan, här hinner vi nästan inte med att tänka på 

varandra. Det är klart att jag vill tänka på allt, men vi hinner inte med. Jag tror 

att detta kan vara en av orsakerna till att det förekommer en distans mellan 

fritidsverksamheten och skolan. Resultatet blir frustration vilket bidrar till 

spänningar och bristande samarbetsvilja (K1). 
 

Att samverka ökar möjligheterna menar både klasslärare och fritidslärare men dock ses 

samverkan i ljuset av bristande tid och resurser. Införstådda lärare och fritidspedagoger 

med högskoleutbildning är en förutsättning för uppdraget, F1 menar att detta är 

nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Slutligen betonar han att det krävs mod att 

bryta trenden som motverkar samverkan. ”Införstådda lärare och fritidspedagoger som 

har kompetens och ett mod att våga göra något utanför de strikta ramar som skolan har 

i sina årskurser och ämnen, då kan alla bidra med något till en helhet i arbetslaget” 

(F1). 

 

Även K3 menar att rätt kompetens bidrar till verksamhetens helhet där alla i arbetslaget 

ingår. ”Man har ju olika områden vi är bra på och förhoppningsvis kan man dela med 

sig av sina kunskaper och samverka på så sätt” (K3).   
 

6.2 Del 2. Samverkan för lärande 
 

Även här menar samtliga informanter att samverkan har betydelse för barnets lärande. 

F1 säger att vi ska skapa en helhet för barnet. ”Kan vi lära barnen plocka lite från 

fritids och blanda med skolan och tvärtom, då kan en helhet skapas och utveckling hos 

dessa barn kan bli enorm” (F1). 
 

Genom att samverka kan organisationen sträva mot gemensamma mål, klasslärarna och 

fritidslärare är eniga om att samverkan har en betydande roll för barns utveckling.   
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Genom samverkan kan elevernas utveckling stimuleras och deras beteende 

gentemot sina kamrater utvecklas i positiv riktning. Med en röd tråd i 

undervisningen och genom att upprätthålla en gemensam värdegrund kan vi 

arbeta för ett gemensamt mål. Men det beror förstås på en mängd andra faktorer 

med, men en fungerande samverkan mellan fritidslärare och klasslärare är ett 

steg i rätt riktning (K1). 
 

Även K2 och F2 menar att samverkan har en avgörande roll för barnets utveckling. 

”Genom att vi samverkar ökar förståelsen för verksamhetens alla delar, vilket bidrar 

till en helhet där kunskap kan delas med alla i arbetslaget. Vi är i behov av varandra, 

bara en sån sak får oss att behöva samverka” (F2). ”Om vi samverkar kan vi sprida 

den kunskap som är nödvändig för att barnen ska utvecklas optimalt, tyvärr får jag säga 

att det är problematiskt att samverka då förlorade resurser har ökat pressen på oss” 

(K2). 

 

F1 menar att skolan är i behov av fritidsverksamheten men att verksamheten behöver bli 

en större del av skolan. De behöver se varandra som lika viktiga delar och respektera 

varandras verksamheter. Det är elevernas utveckling som ska fokuseras, klasslärare och 

fritidslärare bör därför inse hur viktiga de är som komplement till varandra.  
 

Lyckas vi med det skapas en unik miljö för lärare och elever där skolan praktiskt 

och teoretiskt kan utveckla eleven under hela dagen och inte bara under 

skoltiden. Barn lär i skolan, barn lär genom att leka. På fritids är leken en viktig 

del. Och då gärna den styrda leken som vi drar igång. Men även den fria leken 

där fritidsläraren läser av vad som händer och kan ibland impulsivt kasta in 

pedagogiska problem eller metoder (F1). 
 

Även K1 och F3 beskriver att man bör ta tillvara på resurserna som fritidsverksamheten 

har och blanda det med skolan. ”Då kan vi tillsammans bygga ett gemensamt 

kunskapsbygge istället för att arbeta med två parallella kunskapsbyggen. Som i de allra 

flesta fall är dialog att föredra framför monolog” (K1).   
 

F3 berättar att ambitionen är att skapa en helhet där kunskapen delas mellan 

verksamheterna, dock ser inte verkligheten ut så fortsätter han.  
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Jag arbetar för att nå ett helhetsperspektiv, tyvärr ser jag att det är 

problematiskt. På de gemensamma konferenser vi har med klasslärare är första 

hälften tillägnad klasslärare och andra hälften oss fritidslärare. Tyvärr går 

klasslärarna hem efter första delen av konferensen, och fritidslärarna har sin 

konferens själva. Vad pekar detta på undrar jag? (F3). 
 

K3 menar att hon försöker vara en förebild för sina elever men även för övriga 

pedagoger på skolan, samverkar vi i arbetslaget påverkar det även hur barnen samverkar 

med varandra. Pedagogerna är vuxna förebilder och när vi samverkar smittar det av sig 

på barnen.  
 

Man är på många sätt en förebild och jag tror att barnen känner av atmosfären 

väldigt lätt, ser barnen att vi kommer bra överens blir det en bättre stämning 

överlag. Barnen ser att pedagogerna samarbetar och resonerar samt jobbar som 

ett team - för det är så vi vill arbeta. Barnen ser att båda pedagogerna är fullt 

kompetenta att hjälpa till i klassrummet och att man kan vända sig till båda om 

det är något man har på hjärtat. Det är bättre att använda resurserna så att fler 

barn syns (K3). 
 

Genom att låta bli att samverka går vi miste om kunskap eftersom vårt yrke går ut på att 

samarbeta och sprida kunskap. Skolan är beroende av fritidslärarna och fritidslärarna är 

beroende av klasslärarna. Hur pedagogerna ser på verksamheten bidrar till hur 

verksamheterna utvecklas och smälter samman. Ser pedagogen bara till sin verksamhet 

bidrar inte det till en helhet. 
 

Det är oerhört oproduktivt att inte kunna samarbeta eftersom läraryrket går ut 

på att samverka för att föra vidare kunskap, det är så vi för vidare kunskapen till 

våra elever. Skolan är beroende av fritidslärarna och fritidslärarna är beroende 

av klasslärarna, dock kan synen på skola och fritidsverksamhet variera, utifrån 

synen som finns på respektive verksamhet spelar också in hur väl samverkan 

fungerar. Ser man bara sin verksamhet tror jag att samverka kan vara svårt, 

vilket i sin tur försvårar för verksamheten. Vi jobbar alla med samma barn och 

då tycker jag att vi borde arbeta tillsammans för en gemensam utveckling. 

Genom att hjälpa varandra ges utrymme för att dela sin kompetens och följa den 

röda tråd som löper genom både skola och fritidsverksamhet (K3). 
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6.3 Del 3. Samverkan mellan klasslärare och frititdslärare  
 

Resultatet visar att samverkan fungerar dåligt mellan klasslärare och fritidslärare. 

Enligt F1 jobbar klasslärare ofta för sig själva istället för att fokusera på båda 

verksamheterna. ”Klasslärare jobbar ofta för sig själva när de är i sin klass och när 

fritidsverksamheten drar igång så fokuseras det på andra saker än lärande” (F1). 
 

Dock hävdar K1 motsatsen, han menar att ambitionen att skapa en helhet finns där. 
 

Som klasslärare försöker jag alltid hålla mig uppdaterad om vad som ska ske på 

fritids och jag försöker återknyta till det under skoldagen då det finns möjlighet. 

Jag är mån om att ha en öppen, positiv dialog med fritidspersonalen för att 

stämningen (som smittar av sig på hela verksamheten) ska vara god för såväl 

personal som elever. Om det inte är en god stämning och trygg miljö blir mycket 

annat också lidande (K1). 
 

Detta framkommer även från K2  han hävdar att klasslärarna gör så gott de kan för att 

samverka med fritidslärarna, tyvärr saknas det resurser för att allt ska flyta på. K1 

medger dock att vissa klasslärare inte samverkar med fritidsverksamheten under 

överlämningen skola - fritidsverksamhet. 
 

Vissa lämnar över till fritids utan att i stort sett tala med fritidspersonalen alls 

ofta på grund av tidsbrist. I andra fall lyckas man hitta lite tid att prata med 

varandra under raster osv. men det är svårt att få till detta då det sällan avsätts 

den tid som behövs för att man ska kunna arbeta mot ett gemensamt mål. 

Överlag tycker jag att det samverkas för lite på den arbetsplats jag befinner mig 

(K1). 
 

F3 samt F2 nämner att avstängningstiden mellan skola och fritidsverksamheten 

försvunnit. ”Förr hade vi en avstämngningstid med klassläraren och den var på 15 

minuter, den var oerhört viktig för ta reda på vad som försiggick i skolan och eventuella 

händelser under dagen. Tyvärr försvann den tiden och vi hoppar nu in i verksamheten 

utan att vara riktigt informerade” (F2). Även F3 menar att planeringstiden var viktig. 
 

”Vi hade 15 minuter där vi fick diskutera skoldagen, tyvärr har den försvunnit vilket 

bidragit till mindre insyn i varandras verksamheter” (F3). 
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6.4 Sammanfattning av resultatet 
 

Resultatet visar att informanterna ser samverkan som en viktig förutsättning för barns 

utveckling och lärande, vidare pekar resultatet på att samverkan har en betydande roll 

för att skapa en helhet under barnens hela dag. I resultatet framkommer även att 

fritidslärare och klasslärare inte har de förutsättningar som krävs för att samverka, vilket 

bidragit till en distans mellan de båda yrkesgrupperna. Informanterna pekar även på att 

införstådda klasslärare och fritidslärare med högskoleutbildning är en förutsättning för 

att utveckla den pedagogiska verksamheten. Genom att samverka kan organisationen 

sträva mot gemensamma mål vilket har en avgörande roll för barns utveckling och 

lärande.   

 

6 Analys 
 

Under analysdelen kommer jag att kartlägga slutsatsen av föreliggande studie. Utifrån 

teoretiskt perspektiv samt det empiriska materialet presenteras resultatet nedan. Under 

studiens gång har tre centrala frågeställningar används som ramverk och dessa är: Vilka 

möjligheter och hinder ses i samverkan mellan klasslärare och fritidslärare, Vilken 

betydelse har samverkan för barnets lärande, samt På vilket sätt samverkar klasslärare 

och fritidsledare?  

 

I resultatet går att urskilja en distans mellan fritidslärare och klasslärare, K1 menar att 

dialogen mellan klasslärare och fritidslärare är frånvarande på skolan. En frånvarande 

dialog mellan klasslärare och fritidslärare ökar klyftorna mellan yrkesgrupperna och 

försvårar samverkan. Andersson (2013) menar att bristande kommunikation är ett 

hinder för att utveckla verksamheten vidare. På den undersökta skolan arbetar 

fritidslärare och klasslärare tillsammans i ett arbetslag vilket utgör verksamhetens 

hjärta. Säljö (2000) betonar att arbetslaget utgör ett kollektiv där kompetens och 

erfarenheter delas, där utvecklas också nya traditioner och ny kunskap får möjlighet att 

ta form. En bristande dialog bidrar således inte till att kunskapen förs vidare till andra i 

kollektivet.  
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Resultatet visar även att bristande resurser har stärkt klyftorna på skolan. I stället för att 

närma sig varandra har klyftorna ökat. Flera av informanterna menar att klasslärarna 

inte ser fritidsverksamheten som en prioriterad verksamhet. Söderlund (2000) och 

Haglund (2004) menar att orsakerna till skolans och fritidsverksamhetens klyftor beror 

på verksamheternas olika traditioner. Vidare skriver Haglund att skolans status är helt 

överlägsen fritidsverksamheten vilket bidragit till en underordning bland fritidslärare. 

 

K3 samt F2 medger att det allt för ofta är fritidsläraren som får anpassa sig till skolans 

verksamhet, vilket stämmer överens med vad Söderlund (2000) skriver i sin avhandling. 

Söderlund menar att fritidslärarna ofta blir hjälplärare och det är ofta fritidsläraren som 

driver frågor om samarbete fortsätter hon. Resultatet pekar på att underordningen av 

fritidslärare har negativa konsekvenser för hur samverkan tar sig i uttryck i det berörda 

arbetslaget. 

 

Fritidsläraren är på plats under hela dagen och ser verksamheten utifrån ett 

helhetsperspektiv. Det som händer på skolan kan vara till nytta i fritidsverksamheten 

menar informanterna. Även Rholin (2012) menar att en helhetssyn ökar det pedagogiska 

utvecklingsarbetet. K3 menar att hon prioriterar en fritidslärare i klassen istället för 

tvärtom. Fritidsläraren är med under större delen av dagen säger F1 vilket bidrar med 

ökad förståelse, samt att fritidsläraren är med och skapar de möjligheter som behövs för 

att barnet ska lyckas i skola och på fritidsverksamhet. Vidare menar han att flera 

klasslärare inte är underrättade av vad som händer i fritidsverksamheten, detta beror 

bland annat på att klasslärarna inte spenderar sin tid i fritidsverksamheten. K2 säger att 

det saknas tid för planering och detta medger även F3, K2 och K1.  

 

K1 menar att det hårda klimatet i skolan skapar en distans mellan fritidslärare och 

klasslärare vilket bidrar till spänningar och bristande samarbetsvilja i arbetslaget. 

Calander (1999) hävdar att samverkan i arbetslaget förväntas leda till pedagogisk 

utveckling. Vidare skriver han att samverkan i arbetslaget syftar till att skapa en helhet. 

Det hårda klimatet i den undersökta skolan bidrar således inte i större utsträckning till 

pedagogisk utveckling, vilket får konsekvenser i andra delar av verksamheten. 

 

F1 beskriver att klasslärarna ofta arbetar för sig själva vilket inte bidrar till att sprida 

kunskap i organisationen. Säljö (2000) skriver att lärandet ses i samspel med andra 
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människor, genom att samverka kan varje individ bidra till att skapa en helhet. Vidare 

menar han att det sociokulturella perspektivet främjar samverkan i arbetslaget vilket är 

nödvändigt för att utveckla organisationen och skapa en helhet. Även Calander (1999) 

samt Rholin (2012) hävdar att samverkan bidrar till att utveckla verksamheten där alla 

ses som unika kunskapsbärare.  

 

F1 menar att fritidslärare med relevant kompetens är nödvändigt för att bidra till en 

utvecklande pedagogisk helhet. Han får medhåll från Rohlin som skriver att det är i 

arbetslaget en helhet skapas och det är i arbetslaget pedagogerna kan urskilja eventuella 

behov och resurser som behövs för ett fortsatt utvecklingsarbete. Även K2 samt F1 

menar att kompetent personal bidrar till en utvecklande helhet där alla i arbetslaget 

ingår. Att pedagogerna har rätt kompetens menar även Andersson (2013) och Söderlund 

(2000) är avgörande för att fritidslärare samt klasslärare ska bidra med rätt kunskap till 

arbetslaget. Har pedagogerna den kompetens som krävs för sitt uppdrag bör denna delas 

i arbetslaget så att varje individ medverkar med sin kompetens. 

 

Flera av informanterna menar att det förekommer samverkan i arbetslaget, K3 berättar 

att man är bra på olika saker, delar man med sig av sin kompetens kan man skapa en 

helhet utifrån varandras kunskapsområden, Andersson (2013) hävdar att detta är en 

förutsättning för att samverkan ska fungera. Även Säljö (2000) skriver att 

förutsättningarna ökar om individen har möjlighet att dela med sig av erfarenheter 

genom att kommunicera med andra i kollektivet. 
 

Att samverkan har en betydande roll för barnets utveckling råder det inget tvivel om 

visar resultatet. Genom att samverka kan arbetslaget gemensamt bygga en gemensam 

verksamhet istället för att arbeta med två parallella verksamheter. Rholin (2012) menar 

bestämt att samverkan har en avgörande roll för hur barn utvecklas. Således är det 

viktigt att fritidslärare och klasslärare respekterar varandras kompetensområde och 

bidrar till en gemensam helhet. För att lyckas med det bör en unik miljö skapas för att 

praktiskt och teoretiskt utveckla barnet under hela skoldagen (Söderlund 2000).  

 

När klasslärare och fritidslärare samverkar stimuleras barnets utveckling. Följer 

pedagogerna en röd tråd i undervisningen underlättar detta även arbetet för att utveckla 

och stimulera barnets utveckling. Finns det en gemensam värdegrund blir det också 
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lättare att samverka och förhålla sig till arbetsplanen menar flera av informanterna. SIA-

utredningen poängterar vikten av samverkan mellan skola och fritidsverksamhet, 

utredningen utmynnar i en grundsyn där barnet ses som en reflekterande individ som 

förändrar och påverkar sin omgivning (Söderlund 2000). 

 

K3 säger att pedagogerna är förebilder vilka syftar till att inspirera barnen. Förekommer 

samverkan mellan fritidslärare och klasslärare ökar chanserna så att barnen själva ser 

samverkan som något positivt. Även Söderlund (2000) hävdar att ett nära samarbete 

ökar barnets utveckling, hon betonar vikten av att pedagoger samverkar för att bredda 

barnets lärande. Säljö (2000) skriver att kunskaper blir synliga genom interaktion med 

andra pedagoger. Vidare skriver han att det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser förs vidare och tar ny form.  
 

Genom att göra barnen uppmärksamma på att skola och fritidsverksamhet är två 

verksamheter som hänger ihop underlättar detta även för barnets utveckling menar F1. 

Barn och lärare ingår i ett kollektiv som samverkar för att bidra till en helhet, skolan och 

fritidshemmets kultur formar individerna, och en god kultur bidrar till att utveckla 

barnets lärande (Säljö 2000).  

 

F1 säger att om pedagogerna kan lära barnen att plocka lite från fritidsverksamheten och 

blanda det med skolan kan en helhet skapas och utvecklingen blir då enorm fortsätter 

han. Andersson (2013) påstår att fritidsverksamheten tillsammans med skola ska 

utveckla barnet på deras egna intresse och förutsättningar. Även K1 menar att 

pedagoger genom samverkan kan skapa en helhet hos barnet där utvecklingen 

stimuleras, genom tema kan man arbeta över gränserna och stimulera barnet till fortsatt 

utveckling säger han. Rholin (2012) hävdar att det som händer i skolan har betydelse för 

fritidsverksamheten och det som händer i fritidsverksamheten har betydelse för skolan, 

vilket betyder att det är viktigt att pedagogerna är väl insatta i varandras verksamheter 

för att bidra till en utvecklande helhet för barnets lärande. Genom ett gemensamt 

förhållningssätt kan pedagogerna skapa en helhet under barnets hela dag, där både 

organisation och barn ingår som en del i det hela. 

  



  
 

24 

 

7 Diskussion 
 

Denna studie bygger på empiriskt material från kvalitativa intervjuer där samverkan 

mellan fritidsverksamhet och skolverksamhet har undersökts. Centralt innehåll i studien 

är att undersöka samverkan mellan fritidslärare och klasslärare. Vidare syftar studien till 

att belysa betydelsen av samverkan i relation till barnets utveckling. I följande avsnitt 

diskuteras metod och resultat, som följs av en sammanfattning av studien. Vidare 

avslutas kapitlet med förslag på fortsatt forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

Kvalitativa intervjuer kan ses i ljuset av trovärdighet och äkthet. Bryman (2011) menar 

att i trovärdighet går att finna fyra kriterier, överförbarhet, tillförlitlighet, pålitlighet 

samt möjligheten att styrka och konfirmera dokumentation. Vidare menar Bryman att 

kriterierna för äkthet är följande, autencitet, taktisk autencitet, pedagogisk autencitet, 

katalytisk autencitet samt en rättvis bild. Metoden jag har använt mig av är kvalitativ 

forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Valet av metod fungerat väl för att 

söka svar på forskningsfrågorna. Jag upplever att äkthet har visats under intervjuernas 

gång, dock har en viss obehagskänsla visat sig när jag satt på inspelningen.  

 

Flera av aktörerna frågade om de fick se intervjuguiden innan de intervjuades. Syftet 

med intervjuerna var att få spontana svar om hur aktörerna ser på samverkan mellan 

fritidsverksamhet och skola, samt huruvida samverkan bidrar till barns utveckling. För 

att skapa spontana svar delgav jag således inte intervjuguiden. Andra faktorer som 

skulle vara intressant att titta på är hur skolledning, politiker samt föräldrars syn på 

samverkan mellan skola och fritidsverksamhet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet av denna studie stämmer överens med tidigare forskning. I studien fokuserar 

jag på vilka möjligheter och hinder som ses i samverkan mellan klasslärare och 

fritidslärare, vidare undersöks vilka konsekvenser samverkan har för barns utveckling. 
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Jag kommer i följande kapitel diskutera resultatet och sammanfatta föreliggande studie 

utifrån de forskningsfrågor undersökningen baserats på.  

 

Flera möjligheter och hinder har uppmärksammats i intervjuerna samt i 

litteraturgenomgången, bland annat framgår att skola och fritidsverksamhet inte ses som 

jämställda varandra samt att bristande kommunikation påverkar det pedagogiska 

utvecklingsarbetet. Informanterna anser att det är viktigt att förespråka samverkan, dock 

pekar resultatet på samarbetssvårigheter. Detta kan bero på flera olika faktorer men 

centralt framgår att fritidslärare och klasslärare inte delar ett gemensamt synsätt. 

Söderlund (2000) bekräftar att motsättningar ses mellan fritidslärare och klasslärare, där 

skilda traditioner, olika uppdrag samt status och makt bidrar till delade synsätt. Vidare 

skriver Söderlund att samverkan har stor betydelse för det pedagogiska 

utvecklingsarbetet vilket även informanterna bekräftar. 

 

Informanterna menar att skolans identitet i förhållande till fritidsverksamheten är stark. 

Identitetsproblematiken har fått konsekvenser på flera håll i verksamheten, bland annat 

har klyftorna ökat mellan klasslärare och fritidslärare. Vilket resulterat i en distans 

mellan yrkesgrupperna. I intervjuerna framgår att klasslärare ofta arbetar för sig själva. 

Beror detta på ett bristande intresse bland klasslärarna, eller kan det vara så att arbetet 

som klasslärare snarare ses som ett enskilt arbete? Utifrån resultatet går att urskilja 

motsättningar mellan fritidslärare och klasslärare, klasslärarna säger en sak och 

fritidslärarna en annan. Flera informanter hävdar att de håller sig uppdaterade av vad 

som händer i fritidsverksamheten medan några informanter hävdar motsatsen. Således 

konstaterar jag att fritidslärare och klasslärare inte delar samma uppfattningar i flera 

frågor. 

 

Är det så att klasslärarna och fritidsärarna inte är uppdaterade om vad som händer i 

varandras verksamheter, eller ser fritidslärarna något klasslärarna inte ser? I studien 

urskiljer jag en hierarki mellan fritidslärare och klasslärare där skolverksamheten ses 

som mer prioriterad. Beror det på att klasslärare inte ser fritidslärarens kvalifikationer, 

utan snarare ser fritidsläraren som en hjälplärare i klassrummet? Informanterna 

bekräftar att det är mer gynnsamt att samverka med fritidslärare under skoltid, vidare 

bekräftas även att det främst är fritidsläraren som samverkar. Även Andersson (2013) 

och Söderlund (2000) bekräftar problematiken, författarna menar att det är klasslärarna 
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som ofta haft sista ordet när det gäller hur samverkan ska utformas. Söderlund skriver 

att fritidslärare allt för ofta blir hjälplärare och det är snarare fritidsläraren som drivit 

frågor om samarbete.  

 

Kan detta bero på att fritidslärarna ser sitt uppdrag som kompletterande? Fritidslärarna 

medger att de medverkar under hela skoldagen och kompletterar skolan med aktiviteter 

samt tema- och projektarbeten inom den samlade skoldagen. Flera av informanterna 

menar att samverkan mellan skola och fritidsverksamhet framför allt sker på skoltid. 

Informanterna menar att klasslärarna inte ser fritidslärarens kompetensområde som 

prioriterat.  

 

Kan detta bero på att fritidsläraren inte framhåller sin kompetens som betydelsefull i 

relation till klassläraren. Eller har det att göra med att fritidslärarens kompletterande 

uppdrag bidragit till en underordnad syn på fritidslärarens kompetensområde? Tyvärr 

finner jag inga svar på denna fråga, dock går att urskilja en distans mellan de båda 

yrkesgrupperna, vilket kan förklara varför klasslärare inte ser fritidslärarens kompetens. 

Björn Flisning (1995) och Haglund (2004) menar att förklaringen i första hand ses i 

relation till fritidslärarens och klasslärarens tjänstekonstruktion. Kan det vara så att 

fritidslärarnas tjänstekonstruktion samt kompletterande uppdrag har lett till en 

underordning? Flera informanter bekräftar att de känner sig underordnade klasslärarna. I 

studien framgår att fritidslärarens uppdrag är diffust. Precis som Helte (2013) skriver i 

sin debattartikel pekar resultatet på att yrkesrollen som fritidslärare allt mer formas efter 

skolans behov 

 

Jag konstaterar att det är fritidslärarna som ser barnen under en samlad skoldag vilket 

kan förklara fritidslärarnas syn på vidare samverkan. Informanterna menar att 

fritidsläraren lägger mycket kraft i skolans verksamhet vilket resulterar i att 

fritidsverksamheten blir drabbad. Intervjuerna visar att det är fritidsläraren som får 

vikariera om klassläraren är frånvarande, vilket flera av mina informanter menar leder 

till att fritidsverksamheten blir lidande. Frånvarande planeringstid ses i ljuset av 

ekonomiska resurser. Ekonomin är således en avgörande faktor för att resultatet ser ut 

som det gör.  
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Samverkan är inte helt lätt menar informanterna, bristande kommunikation mellan 

varandras verksamheter ses som ett stort hinder för att samverkan ska fungera mellan 

fritidslärare och klasslärare. Även Andersson (2013) hävdar att kommunikation är en 

grundförutsättning för att samverkan ska fungera i arbetslaget. Resultatet pekar på att 

bristande kommunikation leder till en ökad distans mellan fritidslärare och klasslärare 

vilket får stora konsekvenser inom arbetslaget och i förlängningen även för barnens 

utveckling och lärande. 

 

I ljuset av bristande kommunikation blir det pedagogiska utvecklingsarbetet lidande, 

vilket direkt får konsekvenser på barnens utveckling. Insatser som förespråkar direkt 

kommunikation mellan fritidslärare och klasslärare är nödvändig om arbetslaget ska 

kunna bryta cirkeln som växer sig allt större. Jag hävdar bestämt att en öppen 

kommunikation i arbetslaget bör hög prioriteras för att bidra till barnens utveckling och 

lärande.  

 

I studien pekar jag på flera källor som visar samverkans betydelse för organisationens 

samt barnens utveckling. Enligt min uppfattning är samverkan självklar i en 

organisation som den diskuterade. Indragna resurser, frånvarande kommunikation, 

bristande kunskap samt skilda traditioner är några centrala faktorer som försvårar 

arbetet mellan fritidslärare och klasslärare.  

 

Alla informanter anser att samverkan har betydelse för barns utveckling, vilket också 

Söderlund (2000) och Haglund (2004) hävdar. Stämmer detta, vilket även jag tror, har 

klasslärare, fritidslärare, politiker samt övrig personal inom skolan ett oerhört stort 

ansvar att bryta cirkeln som försvårar det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

 

Mina upplevelser efter intervjuerna är att både fritidslärare och klasslärare i större 

utsträckning skulle vilja se att resurser som bidrar till samverkan mellan fritidslärare 

och klasslärare, vilket också skulle bidra till en utveckling i hela organisationen.  

 

8.3 Professionsrelevanta konsekvenser 
 

I denna studie ses samverkan som en viktig faktor för barns utveckling och lärande, 

vidare betonas vikten av samverkan i arbetslaget. Konsekvenserna av att fritidslärare 
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och klasslärare inte samverkar är flera, centralt blir den pedagogiska utvecklingen 

lidande vilket har direkta konsekvenser för barns utveckling och lärande. Vidare bidrar 

samverkan till helhet i organisationen där alla som ingår får tillfälle att bidra med sin 

unika kompetens. Bidrar individerna till kollektivet skapas också förutsättningar för 

utveckling och lärande där såväl klasslärare, fritidslärare, föräldrar, skolledning, 

politiker och barn ingår. Brist på samverkan resulterar i att organisationen utvecklas mer 

långsamt, vilket i sin tur får negativa konsekvenser för organisationen samt barns 

utveckling och lärande.  

 

8.4 Slutdiskussion 
 

Klasslärarens uppdrag handlar till stor del om inlärning och undervisning medan 

fritidslärarens uppdrag mer handlar om att komplettera skolan med ett aktivt lärande. 

Tillsammans bildar de båda verksamheterna med nödvändig kunskap till barnets 

utveckling. Om pedagogerna görs uppmärksamma på att båda delarna är lika viktiga 

kan verksamheterna växa till en och samma verksamhet, där alla är unika medskapare i 

barnens samt organisationens utveckling. Dock är det viktigt att se skillnader i 

verksamheternas innehåll samt förhållningssätt. Skillnaderna bör ses som resurser vilka 

finns där för att komplettera eventuella behov hos barnet samt i arbetslaget.  

 

När jag började skriva mitt examensarbete var min syn på samverkan relativt låg, under 

studiens gång har en fördjupad kunskap inom området bidragit till en ökad förståelse för 

vilka faktorer som ligger bakom samverkan, samt brist på samverkan. Vidare har arbetet 

gett mig svar på vilka möjligheter och hinder som ses i samverkan mellan fritidslärare 

och klasslärare, samt vilken betydelse samverkan har för barns utveckling.  

 

Ekonomiska resurser är ständigt närvarande i en organisation som skola och 

fritidsverksamhet, jag menar att det är synd att ekonomi ska komma i vägen för såväl 

barns som vuxnas utveckling. Jag hoppas att föreliggande studie kan användas i syfte att 

synliggöra vilken betydelse samverkan har för den pedagogiska utvecklingen inom 

skola och fritidsverksamhet, men även inom andra verksamheter som fungerar som ett 

kollektiv. Vidare hoppas jag att studien kan skapa förståelse för att alla delar i 

organisationen är viktiga och bör således respekteras lika mycket.  
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8.5 Fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att fortsätta forskningen om hur nationella samt internationella 

skolor samverkar för att sprida kunskap samt hur de arbetar för att ta del av varandras 

kompetensområden. Jag skulle vara intresserad av att genomföra en studie som tittar 

närmare på vilka konsekvenser en internationell kunskapsbas har för barns utveckling 

samt pedagogers fortsatta utvecklingsarbete. Vidare skulle det även vara intressant att 

titta närmare på hur internationella skolor hanterar skolbarnomsorg samt vilka 

konsekvenser utebliven barnomsorg har för barns lärande och sociala utveckling.  
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Bilagor 

 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

Del 1 

 

Vilka hinder och möjligheter ses i samverkan mellan klasslärare och fritidslärare? 

 

Berätta hur du ser på samverkan mellan fritidsverksamhet och skola? 

Vad är syftet till samverkan mellan klasslärare/fritidslärare? 

Beskriv eventuella hinder för samverkan? 

Beskriv eventuella möjligheter för samverkan? 

 

Del 2 

 

Vilken betydelse har samverkan för barnets utveckling?  

 

Berätta hur samverkan på bästa sätt kan hjälpa barnen? 

Berätta hur samverkan på bästa sätt kan utveckla verksamheten? 

Har samverkan någon betydelse för barnets lärande? 

 

Del 3     

 

På vilket sätt samverkar klasslärare och frititdslärare?  

 

Vad innebär samverkan för dig? 

Beskriv hur du samverkar med klasslärare/fritidslärare? 

Berätta hur olika typer av samverkan ser ut mellan fritidslärare och klasslärare? 

 

 

 


