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Abstract 

How do we create a successful collaboration between school and after-

school care? –Three different models of collaboration 
The present study aims to investigate the different models of collaboration between schools 

and after-school care centers. The impetus for this study was my impression that the 

collaboration is not successful everywhere and I wanted to provide examples of models that 

are effective. The study is focused on presenting the advantages and disadvantages of various 

collaborative models, and consists of qualitative interviews with both teachers and after-

school care providers. The material has been analyzed from a sociocultural as well as 

interactionist perspective. The study revealed that the different models work well, but they 

also struggle with the issue of finding time for joint planning between the different 

professional groups and occasionally even with the division of roles among the educators. It is 

my assessment as well that the collaboration in the examined schools works well because the 

educators at these schools showed great respect for each other’s different competencies. My 

conclusion is that the success of a collaborative model to a large extent depends on the 

attitudes of the educators with regard to respecting each other’s professional competence, as 

well as having a genuine interest in and commitment to developing an effective collaboration. 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att studera olika samverkansmodeller mellan skola och 

fritidshem. Utgångspunkten var min uppfattning att samverkan inte fungerar överallt och jag 

ville ge exempel på fungerande modeller. Studien är inriktad mot att förmedla för -och 

nackdelar med olika samverkansmodeller. Studien består av kvalitativa intervjuer med både 

lärare och fritidshemspedagoger. Materialet har analyserats utifrån både ett sociokulturellt och 

ett interaktionellt perspektiv. De slutsatser som studien lägger fram är att de olika modellerna 

fungerar väl, men att de även dras med problemet att få tid till gemensamma planeringar 

mellan de olika yrkesgrupperna och ibland även rollfördelningen mellan pedagogerna. Min 

tolkning är också att samverkan på de undersökta skolorna fungerar väl för att pedagogerna på 

de undersökta skolorna visade stor respekt för varandras olika kompetenser. Min slutsats blir 

att en fungerande samverkansmodell till stor del hänger på pedagogers inställningar vad det 

gäller att respektera varandras yrkeskompetenser, samt att ha ett genuint intresse och 

engagemang för att utveckla en fungerande samverkan.  

 

Nyckelord 

Samverkan, samverkansmodeller, skola, fritidshem, fritidspedagoger, lärare 
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1. Inledning och problemområde 
	  
”Kan fritidshem och skola sluta fred?  

Fritidshemmen riskerar att slukas av skolan och fritidpedagogiken att dö. Men hoppet lever 

om en fredlig samexistens med skolan.” (Stefan Helte 2013). 

 

Det är rubriker som den här som gjorde att jag började fundera kring hur samverkan mellan 

skola och fritidshem kan se ut, och det kändes viktigt att undersöka de skolor och fritidshem 

som har hittat en fungerande samverkan.  

 

Den här uppsatsen kommer till stor del att handla om tre olika modeller för att skapa en 

fungerande samverkan mellan skola och fritidshem. Eftersom skol -och fritidshemspersonal 

gemensamt ansvarar för våra elevers skolgång och därmed även deras utveckling både socialt 

och kunskapsmässigt, så krävs en fungerande samverkan dem emellan. Och hur kan då 

samverkan se ut? Vad gör att det ser olika ut? Vad gör att det fungerar? Vad innebär den 

effektivisering som de marknadsorienterade modellerna skapat i samhället, för samverkan 

mellan skola och fritidshem? Här ges jag även en möjlighet att jämföra och se vilka problem 

som kan uppstå i de olika samverkansmodellerna. 

 

1.1 Styrdokument och reflektioner kring texterna  
	  
Enligt Skolverkets studie, Fritidshemmet-lärande i samspel med skolan 2011, så har 

begreppet samverkan en mer övergripande innebörd och användning. Begreppet används för 

att dels beskriva en helhetssyn och avser även ett förhållningssätt till barn samt tolkningar av 

läroplaner, men det handlar även om de konkreta samarbetssituationerna. I texten 

framkommer att en betydelsefull aspekt av samarbetet mellan fritidshem och skola gäller 

planering av olika slags aktiviteter eller temaarbeten, där fritidshemspersonal och lärare på 

bästa sätt ska bidra utifrån sina olika professionella kompetenser (Skolverket 2011:68).  

 

I den reviderade Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2015, står 

det att ”ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 

fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.” (Skolverket 2015:10). En i och för 

sig tydlig mening, men den skapar även funderingar kring hur samverkan ska bedrivas. 

Vidare står det under riktlinjer att ”alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan 
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till en god miljö för utvecklande och lärande.” Samt att ”läraren ska samverka med andra 

lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.” (Skolverket 2015:14). Och under rektors ansvar 

framgår det att ”rektorn har ansvaret för skolans resultat och har inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.” (Skolverket 2015:19). 

 

Jag söker vidare efter tydligare formuleringar kring samverkan i Skolverkets texter och 

uppmärksammar Skolverkets allmänna råd för fritidshem 2014, och där står följande. ”Vid 

samverkan är det viktigt att personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan har 

kunskap om vilka uppdrag de olika verksamheterna har. En gemensam syn på lärande i de 

olika skolformerna utgör inget hinder för att beakta fritidshemmets egenart.” (Skolverket 

2014:13).  
 

Anna Grettve som varit med och utformat Skolverkets allmänna råd för fritidshem menar att 

många av dem som tillfrågades i samband av kompletteringen av Skolverkets arbete med de 

allmänna råden för fritidshem, saknade en struktur och former för hur samverkan skulle ske. 

De upplevde att det fanns en otydlighet om hur ansvaret för samverkan såg ut på de olika 

nivåerna. Det framkom även att personalen på fritidshemmen saknade tydliga bilder från 

ledningen av hur samverkan skulle fungera. I dessa fall lämnades personalen ensamma att 

skapa strukturer för samverkan. Grettve menar att detta kan bidragit till att det ser så olika ut 

på skolorna (Grettve 2015:14).  

 

Även i skollagens 2§ (kapitel 14) står det om samverkan mellan skola och fritidshem och dess 

formulering lyder så här. ”Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 

utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i.” (SFS 2010:800). Här anser jag att ordvalet 

komplettera är väldigt intressant ur ett värderingsperspektiv. Hadar Nordin, fritidspedagog 

och författare till boken Fritidspedagogik- ett komplement eller fundament?!2013, menar att 

komplementet borde handla om att fritidspedagogerna erbjuder eleverna möjlighet till andra 

sätt att lära sig saker på (Nordin 2013).  

 

Forskaren och pedagogen Ann S. Pihlgren förtydligar att fritidspedagogiken ska fungera som 

stöd till skolans lärande genom sina praktiska och utforskande arbetsformer under såväl 

skoltid som fritidstid (Pihlgren 2013:17). Fritidshemskulturen har mycket att bidra med 
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speciellt om det handlar om de praktiska och socialt inriktade aktiviteterna, vilka är 

fritidshemslärarens styrka. Jag anser att om det är denna kapacitet som saknas och efterfrågas, 

så är detta ytterligare en faktor varför en fungerande samverkan är ett måste på skolorna idag. 

Hadar Nordin tar det ett stycke längre och menar att vi ska bygga samverkan utifrån lärarnas 

och pedagogernas kompetens och elevernas behov. Nordin menar att det är skolans utbildning 

som ska kompletteras, och ur ett fritidspedagogiskt perspektiv är det barnets lärande som ska 

vara i centrum för komplementet, inte ämnesundervisningen i skolan (Nordin 2013:53). Här 

ser jag ytterligare en intressant och tänkvärd vinkling av problematiken kring samverkan. 
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2. Syfte 
	  
Syftet med denna uppsats är att få veta hur pedagoger uppfattar sina samverkansmodeller 

mellan skola och fritidshem. Min förhoppning är även att bidra med ytterligare kunskap om 

hur fungerande modeller mellan fritidshem och skola ser ut och integrerar med varandra. 

Integrerar på så sätt att det finns en ömsesidig vilja och respekt att utveckla en gemensam 

samverkan där eleverna ses som en helhet. 

 

2.1 Frågeställning 
	  

• Vilka för- och nackdelar finns det med de olika samverkansmodellerna mellan skola 

och fritidshem enligt pedagogerna?  

• Hur arbetar pedagogerna för att få ut mesta möjliga av varandras kompetenser? 

• Vilka förutsättningar för samverkan uttrycker pedagogerna?  
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3. Tidigare forskning  
	  
Mycket av den tidigare forskningen i ämnet handlar om samverkan och då framför allt om 

pedagogernas olika roller. Forskningen beskriver hur integreringen har fungerat utifrån 

pedagogernas olika perspektiv, som historiska utgångspunkter och förhållningsätt. Jag fann 

inte så mycket forskning om just olika modeller för samverkan när jag sökte efter information 

på nätet. Jag letade även efter internationella studier om olika modeller för samverkan mellan 

skola och fritidshem, till min hjälp kom bibliotekets personal på Södertörns Högskola. (De 

sökord jag använde var after-school programs, parthnership between schools och shared use.) 

Den svenske forskaren Björn Haglund gör i sin forskningsrapport, Fritid som diskurs och 

innehåll. En problematisering av verksamheten vid >afterschool-programs> och fritidshem 

2009, vissa paralleller med amerikanska och svenska fritidshem och då framförallt kring 

fritidshemmens tillskapande (Haglund 2009:28). I min eftersökning hittade jag inget som jag 

direkt kunde se motsvarade vår svenska interaktion mellan skola och fritidshem. Den tidigare 

forskning jag valde att fokusera på handlade om pedagogerna i skolan och på fritidshemmet, 

och hur de har integrerat med varandra utifrån sina olika professioner.  

 

Den tidigare forskning jag valt att utgå ifrån är relevanta på så sätt att de förklarar varför det 

har varit problematiskt att utveckla samarbetet och då även samverkansmodeller. Min text gör 

inte anspråk på att vara uttömmande utan består av några nedslag i litteratur som kan anses 

vara relevant inom detta område. 

 

Först lite övergripande och historiska perspektiv kring fritidshemmets yttre förändringar. 

Björn Haglund förtydligar att fritidshemmen gavs ett förändrat uppdrag under 1990-talet, 

detta innebar att fritidshemmen gavs utrymme på en utbildningspedagogisk arena. 

Fritidshemmen har under de senaste 20 åren gått från att i första hand vara den institution som 

ska komplettera hemmet till att istället fungera som ett komplement till skolan (Haglund 

2009:25). 

 

Anneli Hippinen doktorand inom Barn-och ungdomsvetenskap beskriver att yrkesrollen för 

lärare mot fritidshem har ändrats genom åren, och att den största förändringen har varit 

integreringen mellan skola och fritidshem. Denna integrering innebar att fritidshemmen 

flyttade till skolan både lokal- och personalmässigt. Nu arbetar lärarna i arbetslag med 

klasslärare och lärare på fritidshem (Hippinen 2011:47). 
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Monica Hansen filosofie doktor i pedagogik förklarar att för läraren handlar problemen i 

samverkan inte i första hand om arbetsuppgifternas karaktär eller antalet barn, utan mer om 

den mentala omställningen. Det gäller att släppa ett invant arbetssätt där läraren själv haft en 

hög grad av kontroll över sitt arbete och dess upplägg. Liksom fritidspedagogen format sitt 

arbetssätt efter rådande förhållanden, så har läraren gjort detsamma efter skolans villkor 

(Hansen 1999:360). 

 

Gunni Kärrby, docent vid Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet, menar att en av 

förväntningarna med samverkan var att det skulle leda till en ökad pedagogisk kontinuitet. 

Barn lär sig på många olika sätt och detta skulle kunna utnyttjas bättre genom att vuxna som 

har olika perspektiv och kompetens skulle skapa en bättre inlärningsmiljö tillsammans än i 

verksamheterna var för sig (Kärrby 2000:16). 

 

Pihlgren skriver om skilda kulturer inom skola och fritidshem och som har utvecklats under 

lång tid och trots att vi nu har en gemensam ledning, styrning från en gemensam läroplan och 

ofta gemensamma lokaler, så innebär inte detta att en enighet om mål och innebörder har 

uppnåtts (Pihlgren 2013:28). Pihlgren fortsätter att förklara att skola och fritidshem ser olika 

ut i flera avseenden och att uppdragen för de båda beskrivs på olika sätt och att de har olika 

förhållanden och förutsättningar. Samtidigt lyder de under samma läroplan, Lgr11 (2011) och 

ska som det uttrycks komplettera varandra (Pihlgren 2013:33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   11	  

4. Teoretiska utgångspunkter 
	  
Mina val av teoretiska perspektiv motiverades av att jag såg det sociokulturella perspektivet 

som övergripande för samverkan, då mitt självständiga arbete gällde olika 

samverkansmodeller. Även det interaktionella perspektivet som beskriver individernas 

inflytande på varandra kändes relevant i min undersökning, då teorin visar att beteenden är 

socialt påverkningsbara. Perspektiven gav mig möjlighet att analysera mina respondenters 

svar både utifrån en individuell vinkling och utifrån ett grupperspektiv. 

Den svenske professorn i pedagogisk psykologi Roger Säljö menar att en av 

utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande, mänskligt handlande och 

tänkande, innebär ett intresse för hur individer och grupper tillägnar sig kunskap och att 

samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus (Säljö 2000:18). Säljö menar vidare att 

språkets användning och hur vi kommunicerar är centrala delar i det sociokulturella 

perspektivet och att det utgör en länk mellan omgivningen och individen (Säljö 2000:67). 

Den amerikanska professorn i antropologi och sociologi Ervin Goffman definierar begreppet 

interaktion (d.v.s. direkt interaktion) som individernas ömsesidiga inflytande på varandras 

olika handlingar, samt sättet att fungera när de befinner sig i varandras fysiska närvaro. En 

interaktion kan definieras som all den interaktion som finns vid ett specifikt tillfälle när ett 

antal individer befinner sig i varandras omedelbara närvaro (Goffman 2014:23).  

 

Goffman förklarar att vi rör oss i olika regioner och han beskriver att om vi har som referens 

ett speciellt framträdande kan det vara lämpligt att använda beteckningen främre region när vi 

refererar till den plats där framträdandet äger rum. Goffman menar vidare att det är där vi 

intar olika roller beroende på vilka vi interagerar med (Goffman 2014:97).  

 

Goffman använder även uttrycket bakre regionen, och förklarar begreppet genom att beskriva 

en plats där det inte finns någon publik och där den agerande kan lägga av sin fasad, vila från 

sina repliker och finna en möjlighet att stiga ur sin rollgestalt (Goffman 2014:101-102). 

 

Mina centrala begrepp utifrån ett interaktionistiskt perspektiv är roller och regioner, som jag 

hämtat från Goffmans dramaturgiska analys. Utifrån det sociokulturella perspektivet är det 

valda begreppet ömsesidig respekt. 



	   12	  

5. Undersökningsmetod 
	  
Som metod valde jag att göra en empirisk kvalitativ undersökning och det innebar att jag 

genom undersökande metoder fick ett mer komplett svarsunderlag till mina frågeställningar. 

Detta underlag gjorde att jag kunde dra olika slutsatser i min analys av empirin. Redaktörerna 

Göran Ahrne och Peter Svensson använder kvalitativa metoder som ett övergripande begrepp 

för att beskriva alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer samt analyser 

av texter. De använder även uttrycket ”mjuk data” för att beskriva den kvalitativa metoden 

(Ahrne & Svensson 2011:9). De intervjuerna som jag genomförde spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon, ljudupptagningarna transkriberades och det empiriska materialet analyserades 

och sammanställdes utifrån en fenomenologisk struktur.  

 

Författaren Runa Patel och medförfattaren Bo Davidsson förtydligar att fenomenografin har 

fokus riktad mot att just studera uppfattningar (Patel & Davidsson 2011:32). Det här innebar 

att jag analyserade de transkriberade intervjuerna i fyra steg. Patel och Davidsson redogör för 

stegen enlig följande. Det första steget blir att bekanta sig med datan, steg två blir att se 

likheter och skillnader i intervjuerna, det tredje steget innebär att kategorisera uppfattningar 

och till sist studera den underliggande strukturen (Patel & Davidsson 2011:33). Genom den 

här strukturen anser jag att jag fått ut mesta möjliga information. I stort har jag följt de olika 

stegen för att analysera materialet. 

 

För att hålla min undersökning till en rimlig nivå för ett självständigt arbete så valde jag att 

undersöka samverkansmodeller mellan skola och fritidshem på tre olika skolor. Jag var 

intresserad av att ta reda på hur olika modeller fungerade enligt de lärare och 

fritidshemspersonal som tyckte att de hittat samverkansformer som fungerar. För att 

ytterligare begränsa mig så valde jag att vända mig till årskurs ett. 

Jag förberedde mina intervjufrågor och besök genom att läsa in mig på varje skolas specifika 

samverkansmodell. Den informationen sökte jag på hemsidor och genom samtal med 

biträdande rektorer samt genom olika artiklar. Min tanke var att om jag var väl påläst om 

själva modellerna på respektive skola jag valt, så kunde intervjufrågorna mer fokusera kring 

vad pedagogerna ansåg om upplägget kring samverkansmodellen de använde på sin skola.  
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5.1 Intervjuer 
	  
Jag inledde med att be både lärare och fritidshemspersonal delta i enskilda semistrukturerade 

intervjuer som behandlade frågor kring den samverkansmodell de arbetar efter. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att de förberedda frågorna även ger utrymme för ett 

öppet samtal och det skapas en möjlighet att anpassa intervjun efter de frågor som kommer 

upp (Patel & Davidsson 2011:82). Syftet var att få syn på varje persons tankar och 

funderingar och jag hoppades på att uppnå en hög insikt och kvalité genom dessa intervjuer. 

Detta innebar att jag intervjuade tre grundskollärare, två fritidspedagoger och en barnskötare 

på tre olika skolor. Samtliga respondenter som hade möjlighet att delta i de personliga 

intervjuerna godkände att jag spelade in samtalen. Min förhoppning var att dessa intervjuer 

skulle leda till att pedagogerna jag intervjuade kände att jag var väldigt intresserad av att höra 

deras svar och min önskan var att de vågade vara riktigt ärliga. 

 

Staffan Stukát filosofie doktor i pedagogik och som undervisar i forskningsmetodik vid 

Göteborgs universitet, nämner intervjuareffekten som ett möjligt problem och effekten 

innebär att intervjuaren uppträder med till exempel tonfall och uttryck på ett sådant sätt att 

respondenten förstår och reagerar medvetet eller omedvetet på vad som förväntas av dem 

(Stukát 2011:43). Slutligen är det de intervjuade pedagogerna som ger mig insikt om hur 

samverkan verkligen fungerar på respektive skola.  

Jag spelade in intervjuerna via mobiltelefonens röstmemon och efter intervjuerna var jag 

noggrann med att transkribera varje intervju var för sig. När jag lyssnade igenom intervjuerna 

spolade jag tillbaka och pausade flera gånger, detta för att inte missa viktig information.  

Utöver att jag spelade in intervjun så skrev jag lite minnesanteckningar med kommentarer 

som jag ville uppmärksamma lite extra under tiden som intervjun pågick. Jag ville också 

försöka minnas helheten av intervjun, samt att uppmärksamma ordval som kunde vara 

intressanta vid analysen. Anledningen till denna metod var att inte tappa viktiga intryck som 

jag fått, som exempelvis kroppsspråket och med vilken ton i rösten som de beskrev sin 

arbetssituation. Vid transkriberingen valde jag att ta bort att alla hm, äh och hostande. Jag 

mailade mina transkriberingar till respektive respondent för att de skulle ha en möjlighet att 

förtydliga eller göra tillägg. En respondent valde att svara på en fråga som tidigare lämnats 

obesvarad vid intervjutillfället. 
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Stukát skriver att det gäller att läsa intervjuutskrifterna många gånger för att komma bakom 

det bokstavliga innehållet. Stukát är av den uppfattningen att många intervjuer i 

examensuppsatser har en ytligare karaktär bland annat av tidsskäl, detta behöver dock inte 

vara något negativt (Stukát 2011:46) 

Enligt sociolog Ann Kristin Larsen så är ytterligare en fördel med de kvalitativa intervjuerna 

att det ger en möjlighet till följdfrågor och då få kompletterande och mer uttömmande svar. 

Larsen menar även att det är enklare att fastställa en god validitet genom kvalitativa 

undersökningar eftersom den intervjuade kan tala friare och det ger en möjlighet att be om 

förklaringar (Larsen 2009:27).  

 

På en av mina utvalda skolor som jag benämnt Södra skolan, skulle läraren försöka ordna så 

en fritidspedagog kunde vara med vid intervjun. Tyvärr fanns ingen fritidspedagog tillgänglig 

vid besöket, men jag fick möjlighet att maila mina frågor till en erfaren barnskötare som 

arbetat länge på fritidshemmet. Även vid Västra skolan uppkom ett problem kring tiden för 

intervjuerna. Pedagogerna vid den här skolan hade ingen möjlighet att ta emot besök då 

skolan saknade flera av sin ordinarie personal vid intervjutillfället som vi enats om. 

Pedagogerna som ändå ville delta i undersökningen bad då att få svara på frågorna via mail. 

Detta resulterade i en fortsatt konversation via telefon och mail. 

 

5.2 Urval 
	  
Urvalet av skolor gjordes utifrån vilken slags samverkansmodell skolorna valt att arbeta efter. 

Ytterligare en anledning till vilket urval som gjordes är att de har synts i olika mediala 

sammanhang. Skolorna finns i Stockholmsområdet med omnejd och urvalet är inte avgränsat 

genom val av antingen friskolor eller kommunala skolor. Det är personalen på de olika 

skolorna som bestämt vilka som ska intervjuas och jag vet inte hur de har gått tillväga för det 

urvalet, mer än att jag bett att få intervjua pedagoger från årskurs ett. 

 

Jag anser att jag gjorde strategiska urval när jag ville visa att det finns modeller för samverkan 

som av pedagogerna upplevs fungera. Vetenskapsforskaren Alvehus beskriver det strategiska 

urvalet som en typ av urval där man känner till miljön som ska studeras. Han menar vidare att 

genom ett genomtänkt strategiskt urval kan man komma åt de delar av organisationen som 

redan på förhand kan antas vara intressanta att få information om (Alvehus 2013:67). 
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5.3 Etiska överväganden  
	  
Vilka etiska aspekter finns det att ta hänsyn till kring mina valda metoder samt de olika 

frågeställningarna? Ahrne och Svensson skriver om vikten av att anonymisera svaren av 

etiska skäl (Ahrne & Svensson 2011:55). Jag har avidentifierat pedagogerna och har inte gått 

ut med skolornas namn eller ort. Jag informerade om syftet med undersökningen och även om 

att uppsatsen kommer att läggas ut på en portal som kallas Diva. Jag informerade samtliga om 

att uppgifterna som insamlats endast får användas för detta självständiga arbetets 

forskningsändamål och att de när som helst kunde avbryta samarbetet. (Se bilaga 3). 

 

5.4 Tillförlitlighet  
	  
Författarna Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors förklarar att validitet är beroende 

på vad som mäts och reliabiliteten är beroende på hur det mäts (Bjereld, Demker & Hinnfors 

2009:115). Reliabiliteten kan anses som svag då undersökningen enbart baserats på intervjuer, 

och det kunde uppstå en del felmarginaler då jag som intervjuare kan påverkat 

respondenternas svar. Men genom att genomföra kvalitativa intervjuer så finns även möjlighet 

till en fördjupad kunskap och Larsen hävdar att det kan vara enklare att försäkra sig om hög 

validitet i kvalitativa undersökningar då det finns möjlighet att göra ändringar under arbetets 

gång (Larsen 2009:80). I min undersökning har jag fått ta del av två olika yrkesgruppers 

åsikter kring olika samverkans modeller, vilket kan ses som bra. För att stärka validiteten så 

kunde omfattningen av undersökningen varit större kring de tre valda modellerna.  

 

Det är viktigt att vara medveten om att min studie och dess resultat inte är generaliserande 

utan ger en inblick i olika samverkansmodeller som uppfattas av de intervjuade pedagogerna 

att fungera väl. Däremot blir studien ett exempel på en djupare förståelse för hur samverkan 

kan fungera. 

 

5.5 Skolorna och pedagogerna 
	  
De tre skolor jag har valt att titta närmare på använder sig av tre olika samverkansmodeller, 

dessa modeller beskrivs ytterligare lite längre fram i texten. För att av etiska skäl hålla 

skolorna anonyma så har jag i texten gett skolorna och pedagogerna fiktiva namn. Jag valde 

att ge skolorna och pedagogerna trovärdiga namn för att jag upplever att det är lättare att läsa 

och förstå. Jag valde att använda samma inledande bokstav i pedagogernas namn som i 
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skolans för att lätt koppla samman vilken modell som pedagogen använder sig av. Namnen på 

skolorna är Södra skolan och de arbetade med modellen skol-fritids och pedagogerna 

kopplade till Södra skolan har jag valt att kalla Svea (lärare) och Siri (barnskötare). Norra 

skolans modell var tematiskt inriktad och pedagoger har jag valt att kalla Nora (lärare) och 

Nea (fritidspedagog). Till sist valde jag att kalla Västra skolans pedagoger för Vera (lärare) 

och Vilja (fritidspedagog) och de arbetade enligt dem själva efter en traditionell 

samverkansmodell. 
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6. Resultat och analys  
	  
Utifrån den informationen som jag sökt via hemsidor, samtal med biträdande rektorer och 

genom mina genomförda intervjuer så menar jag att det i stort bedrivs samma aktiviteter på 

skolorna, det som skiljer dem åt är organisationen kring aktiviteterna. Något som också har 

varit intressant att titta på är pedagogernas gemensamma planeringstid. I grund och botten 

måste allt samarbete planeras, förankras och utvärderas. För att det ska fungera så krävs en 

hel del gemensamma planeringar för lärare och fritidshemspersonal, något som det kanske 

inte alltid ges tid och utrymme för, dessa förutsättningar kan se väldigt olika ut från skola till 

skola. 

 
Den första modellen som jag valt att beskriva bedrevs på Södra skolan, här hade jag avtalat 

tid att intervjua Svea som är lärare i årskurs ett. Intervjun ägde rum i lärarens klassrum som 

låg i skolans övervåning och intervjun tog ungefär trettio minuter. Efter intervjun fick jag 

själv titta runt på lokalerna i anslutning till klassrummet.  

 

Södra skolan har ett så kallat Skol-fritids (SKOF), ett annat namn för samma modell som 

används på andra skolor är Fritids i skolan (FRIS). Modellen innebär att eleverna har fritidstid 

under den samlade skoldagen. Ena halvan av klassen har så kallad traditionell undervisning 

med läraren och den andra halvan har fritids. Innehållet under fritidstiden kan variera med 

både styrda och frivilliga aktiviteter. Aktiviteterna på fritidshemmet kan spegla vad eleverna 

arbetar med i skolan, men det finns även möjlighet till andra aktiviteter som utgår från 

fritidshemmens uppdrag. Svea som är lärare förtydligar att ”tanken med den här modellen är 

att man har spegelpass vilket innebär att jag kanske har matematik med halva gänget på 

morgonen och sedan har jag samma pass med andra halvan på eftermiddagen, det är grunden. 

Tanken är även att skolfritids ska spegla vad vi gör i klassrummet.” Siri som arbetar på 

fritidshemmet förklarar vidare att ”vi har två pass om dagen i halvklass, vi samarbetar med 

lärarna och arbetar med samma teman.”  

 

Då detta pass ligger under den obligatoriska skoldagen så är den inte frivillig och elever som 

inte är inskrivna på fritidshemmet deltar också. Denna modell innebär förlängd skoldag, 

motsvarande den tid som fritids har halvklasser.  
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Nästa modell fanns på skolan som jag valt att kalla Norra skolan. Mitt besök inleddes med 

en kortare rundvandring i lokalerna tillsammans med fritidspedagogen. Sedan fick jag först 

intervjua fritidspedagogen och därefter läraren. Intervjuerna tog totalt en timme att genomföra 

och skedde i en så kallad ”dockvrå” på avdelningen.  

 

Norra skolan har integrerat sin fritidsverksamhet enligt en tematisk modell som innebär att 

hela arbetslaget gör temaplaneringar, olika teman tar olika lång tid, men det brukar bli två 

större teman per år. Nora som är lärare berättar att ”vi har teman som vi arbetar med på 

skoltid, till exempel kroppen som vi jobbar med nu och då jobbar fritids med samma tema på 

fritids.”  

 

Tillsammans väljer arbetslaget olika teman som kopplas vidare till läroplanen. Alla pedagoger 

träffas tidigt för en brainstorming och eleverna gör tankekartor så deras idéer också tas 

tillvara. Hela samverkansmodellen utgår från ett gemensamt förhållningssätt och en 

helhetssyn på eleverna. Nea som är fritidspedagog förtydligar detta med att beskriva att ”vi 

samverkar för det första med att vi anser att våra barn är våra gemensamma barn. Vi har 

gemensamma lokaler. Det är väldigt skönt, på det sättet samverkar vi kring all utrustning, alla 

saker.”  

 

Under skoltid finns möjlighet att dela in eleverna i mindre grupper och pedagogerna utgår 

från sin kompetens och kunskap, de genomför sedan aktiviteterna som planerats med de olika 

grupperna. Genom samarbetet så kan eleverna ta med sin praktiska kunskap, som till exempel 

hur man förr lagade mat med endast en öppen eld att tillgå, och använda den till att skriva en 

text eller undersöka något annat som är kopplat till temat och sedermera lära sig genom detta 

arbetssätt. På fritidshemmet fortsätter pedagogerna att utgå från temat, de gör lekar, skapar 

och bygger, på fritidshemmet kan även mellanmålen kopplas till det aktuella temat. Alla 

teman avslutas med någon slags redovisning, som exempel kan nämnas öppet hus eller en 

power point presentation för föräldrarna. Här anser man att det är viktigt att det finns en 

mottagare för att visa arbetsgången. 

 

Den sista modellen som jag har valt att presentera har fått namnet Västra skolan. Den här 

skolan samverkar enligt ett så kallat traditionellt arbetssätt. Jag uppfattar att skolan arbetar på 

följande sätt. Fritidshemspersonalen är kopplad till sin egen klass och under dagtid finns 

pedagogen tillgänglig i klassen och har även ansvar för rast verksamheten. Vera som är lärare 
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berättar att ”samarbetet bottnar i en känsla av gemensamt ansvar för barngruppens bästa och 

en samhörighet i att man tillsammans hjälper barnen att ha det bra under dagen.”  

 

Lärare och fritidshemspersonalen samverkar i klassrummet genom att stötta, lugna och att 

även hjälpa elever på tu man hand, ibland delas klassen upp i halvklasser och då kan 

fritidshemspersonalen arbeta med gruppstärkande lekar, arbeta med information och 

kommunikations teknik (IKT) eller arbeten kopplade till skolans planering och det kan till 

exempel vara att skapa till olika projekt och teman. Vera berättade att ”vi har i många fall valt 

att dela gruppen i två olika grupper och hålla i varsin verksamhet för att sedan byta.”  

 

Jag uppfattade att det kunde se lite olika ut från klass till klass, en del klasser på skolan valde 

att ha fler halvklasser än andra. Vilja som är fritidspedagog förtydligade vidare att ”under 

dagtid finns man i klassen under lektionerna, men har också ett stort ansvar för 

mellanrummen mellan skola och raster och mellan skola och fritids. Där har vi vårt 

huvuduppdrag, vid sidan av våra fritidseftermiddagar förstås.” 

 

6.1 Komparativ jämförelse kring planering och tid för möten 

Nu ska jag jämföra några olika uppfattningar som jag tog fasta på i analysen och då väljer jag 

först att se närmare på planeringsförfarandet som såg väldigt olika ut mellan alla skolorna och 

senare i texten diskuterar jag tiden för möten.  

 

6.2 Planeringsförfarandet 
	  
Jag har förstått det är det ganska vanligt att det är läraren som planerar vem som ska göra vad 

under skoldagen även om fritidshemspedagogen blir ansvarig för vissa av dessa uppgifter. 

Vera bekräftar min uppfattning när hon uttrycker att det kan vara ”svårt att hinna planera 

passen noga. Fritidspedagogerna har dåligt med planeringstid till det, utan den räcker lagom 

till eftermiddagsverksamheten. Det fungerar att lärare planerar åt fritidspedagogen, men det är 

såklart inte lika bra som att pedagogen som genomför själv hinner göra planeringen från 

början.”  

 

Även Siri från Södra skolan har samma uppfattning, ”vi arbetar ofta med olika teman och 

försöker se till att alla i årskurs ett arbetar någorlunda lika på skolfritids. Vi utgår alltid från 
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lärarnas planering.”  Siri lägger lite senare till att ”alla pass är inte uppstyrda av oss vuxna, vi 

går ofta till skogen och låter eleverna ha möjlighet till fri lek, det känns otroligt viktigt.”   

 

Följande korta mening från Vera bidrar till en vanlig bild av planeringen mellan skola och 

fritidshem. “Jag skulle vilja att vi hade mer gemensam planering till gemensamma teman 

skola och fritids. Nu sköter vi det till största delen i farten.”  

 

Jämförelsevis med Norra skolan som hade tema som genomgående modell så upplevde jag 

stor skillnad i hur de beskrev detta med planeringsförfarandet. På Norra skolan fick jag 

intrycket att det fanns ett tydligt strukturerat planeringssätt och även då de önskade mer tid för 

planering, framkom det under intervjuerna att de visste ganska väl vad alla planerade att göra 

med eleverna. Nora berättade hur de går tillväga. ”Vi planerar på arbetslagsmötena och då har 

vi med treårsplanen som vi har gjort och då följer vi ju den. Vi kan också ta ett spontant möte 

på eftermiddagen om vi måste, fast då sitter vi bland barnen.”  Nea var väldigt tydlig med att 

förklara att ”jag upplever det inte som merarbete med den här modellen.”  

 

Min tolkning är att på Södra skolan så låter fritidshemspersonalen lärarna stå i den främre 

regionen och själva väljer de att ta plats i den bakre. Min tolkning utgår bland annat från ett 

uttalande som Siri gjorde ” vi följer alltid lärarnas planering.” Min uppfattning av 

skolfritidsmodellen som bedrivs på Södra skolan är att den ger stora möjligheter för 

fritidshemspersonalen att kunna genomföra aktiviteter i halvklass, något som gynnar flera 

elever och som kan skapa goda möjligheter till samtal och aktiviteter som utgår från 

fritidshemmens uppdrag. Vilket i sin tur skulle kunna bidra till en jämnare fördelning av 

intagandet av regioner och roller inom arbetslaget. 

 

Goffman menar att en individs framträdande i den främre regionen kan ses som ett försök att 

ge intryck av att dennes aktivitet i regionen upprätthåller vissa normer (Goffman 2014:97-98). 

Och vilka normer kring roll-och regions fördelning vill vi se och visa i skolan? Den här frågan 

är viktig att beakta eftersom eleverna uppfattar många olika slags signaler och beteenden hos 

oss vuxna. Även i Skolverkets studie Fritidshemmet-lärande i samspel med skolan 2011, 

framgår det att både fritidspedagogerna och lärarna anser att lärarna har högre status, och det 

tolkas som en följd av att samhället ställer högre krav på lärarna och att det läggs större vikt 

vid det teoretiska än det praktiska kunskaperna (Skolverket 2011:70-71). Även Hansen 
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uttrycker sig i termer av att det är vanligt att det blir fritidspedagogens uppdrag att följa upp 

arbetet från skolan med till exempel praktiska aktiviteter (Hansen 1999:358).  

 

På Norra skolan ser jag inte samma form av agerande utan där uppfattar jag att de gör som de 

kommit överens om att de ska göra och att alla är delaktiga i samma grad, det är kanske därför 

jag får uppfattningen att deras planeringsförfarande fungerade väl. Det är också min 

uppfattning att de hade en samsyn kring sitt arbete som bara går att få genom att det finns tid 

för möten där pedagogiska diskussioner har fått mycket utrymme.  

 

Pihlgren ger ett förslag till en lösning för samverkan som kan appliceras i verksamheterna. 

Pihlgren menar att i praktiken kan man till exempel tänka sig att grundläraren i matematik 

samverkar med fritidsläraren för att konkretisera talbegrepp. Eleverna delas upp och alternerar 

teoretiskt kunskap parallellt med praktisk kunskap med fritidsläraren. Ansvaret för denna del i 

undervisningen ligger på matematikläraren. På motsvarande sätt kan matematikläraren ta del 

av fritidshemslärarens aktiviteter när det gäller till exempel lek och social utveckling 

(Pihlgren 2015:23). Genom den här sortens samarbete så tror jag att den eventuellt ojämna 

rollfördelningen i vissa arbetslag kan jämnas ut i längden.  

 

6.3 Planeringstiden 
	  
Likheterna som jag upplevde genom att analysera svaren på mina frågor gällde bland annat 

frågan om planeringstiden. Även där planeringstiden kan anses som generös och strukturerad 

så fanns en efterfrågan för fler möten, alla respondenter uttryckte en önskan om tid till fler 

möten. Vilja berättade att ”det blir mycket almanacksprat, vem kan hoppa in där, jag ska på 

kurs, vem tar klassen? Vilken buss tar vi till teatern? Tyvärr mer sådan planering än 

pedagogisk utveckling.”  

 

I min analys kring tiden för möten kommer det fram att avsaknaden av mötestid är ett 

problem. Om ett samarbete ska fungera så är behovet av tid för möten mellan olika pedagoger 

väldigt stort. Men den här problematiken och utvecklingen är inget som enbart är ett 

bekymmer i skolans organisation utan det här kan ses som ett samtida samhällsproblem.  

 

Att skolorna var tvungna att effektiviseras kan man förstå som en grundidé. Denna idé 

kommer från den privata sektorn, där det genomfördes en rad åtgärder för att bland annat 
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skapa en högre effektivitet samt att utveckla ett sätt att mäta resultat, och syftet var att även 

effektivisera den offentliga sektorn. I skolans organisation har detta sätt att effektivisera lett 

till problem, till exempel vad det gäller mängden av dokumentation. De senaste åren har det 

börjat komma krav från olika håll att se över dessa marknadsorienterade modeller. Per 

Bengtsson tillförordnad chefredaktör på Lärarnas nyheter skrev den 3 mars 2015 i en av 

lärarförbundets tidskrifter, Pedagogiska Magasinet, om effekten som effektiviseringen haft på 

bland annat lärarkåren. Han hävdar att detta skapat mäthysteri, för mycket administration 

samt låg status bland lärarna. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) menar i samma artikel att 

målet med de marknadsorienterade modellerna var att minska byråkratin, men att man idag 

kan konstatera att det inte blev riktigt som man tänkt. Han medger att de marknadsorienterade 

modellerna kräver stor insats vad det gäller återrapporteringskrav och att det då blir mindre tid 

för sådant som personerna är anställda för, som till exempel att undervisa (Bengtsson 2015).  

 

Detta stämmer väldigt väl överens med den tolkning jag gör av mina respondenters svar kring 

ämnet. Jag uppfattar det som om pedagogerna anser att de lägger mycket av sin mötestid på 

de praktiska frågorna och alldeles för lite tid till de pedagogiska diskussionerna. Jag 

uppfattade att man på Norra skolan försökte kombinera dokumentationen och informationen i 

samband med sina olika sätt att presentera sitt temaarbete för föräldrarna. Detta kan ses som 

en lösning på problemet att hinna med dokumentationen på fritidshemmen. 

 

Uppenbarligen är Skolverket väl medvetet om problemet kring skolornas brist på gemensam 

planeringstid för skol-och fritidshemspersonal och som jag tidigare framhållit så framgår det i 

Skolverkets studie, Fritidshemmet- lärande i samspel med skolan 2011, att planeringen är av 

betydelsefull aspekt, där fritidspedagoger och lärare ska bidra med sin kompetens (Skolverket 

2011:68). I de allmänna råden för fritidshem 2014 står det att det är rektors ansvar att skapa 

tid och utrymme för personalen i fritidshemmet, att både tillsammans med arbetslagen och 

enskilt, kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (Skolverket 2014:26). Min 

uppfattning är att trots tydliga riktlinjer från Skolverket så ges det uppenbarligen inte 

tillräckligt med tid för gemensamma planeringar på skolorna, inte ens på skolor som redan 

upplevs ha kommit långt i sin samverkan. 

 

6.4 Helhetssynen 
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Fler likheter som jag mötte var en bild av att pedagogerna såg barnen som sina gemensamma 

och att de hade en helhetssyn på barnen. I skollagens 2§ (kapitel14) så framgår det tydligt att 

utbildningen i skolan ska utgå från en helhetssyn på eleven och dess behov (SFS 2010:800).  

Så det kändes väldigt bra att alla pedagoger jag mötte arbetade efter detta synsätt. Författarna 

Klaus Nielsen och Steinar Kvale beskriver att förutsättningarna av individuell utveckling i 

grupp beror på vilket handlingsutrymme och vilken fördelning av positioner som individerna 

befinner sig i (Nielsen och Kvale 2000:96). När alla pedagoger har gemensamma mål och 

förhållningssätt så utvecklas en handlingsgemenskap som bildar en stark vilja att uppnå dessa 

mål. Jag anser att detta samspel och respekt är viktigt i en grupp som ska skapa en gemensam 

samverkansform.  

 

Det är också min uppfattning att samtliga pedagoger i studien uppskattade att arbeta i mindre 

grupper och i samtliga modeller gavs det utrymme till att arbeta mycket praktiskt parallellt 

med det teoretiska. Hippinen hänvisar till ett Kanadensiskt forskningsprojekt som beskrev 

lärare som följde med eleverna till deras after school care, motsvarande vårt fritidshem, där 

fortsatte lärarna att undervisa eleverna i naturkunskap och i och med att lärarna bytte arena så 

skapade de nya relationer till eleverna. Hippinen undrar om detta skulle kunna översättas till 

den svenska skolan, skulle lärarna kunna använda fritidshemsmiljön under skoltiden för att nå 

elever med en alternativ didaktik? (Hippinen 2015:164-165).  

 

6.5 För -och nackdelar med de olika modellerna 
	  
Alla pedagoger nämnde att fördelarna med halvklasser eller att arbeta i mindre grupper var att 

eleverna fick fler vuxna i sin närhet som hade mer tid att förklara och lyssna. Det var även bra 

att det blev en lägre ljudnivå i klasserna och mer fysiskt utrymme. Både Siri och Nora 

nämnde något som jag själv tycker är otroligt viktigt i de yngre skolåldrarna. Siri menade att 

”eleverna får möjlighet att lära sig på fler sätt än i klassrummet.” Nora berättade att ”fördelen 

är att det är en helhetssyn och att vi jobbar ju väldigt mycket praktiskt och kopplar det till 

barnens erfarenheter också så att det blir något de förstår och lär sig.”  

 

Min uppfattning är att det är vedertaget sedan gammalt att ”det man gör med kroppen fastnar i 

knoppen” och att det finns en anledning till att vi använder uttryck som ovan. Utifrån den här 

vinklingen kan jag koppla tillbaka till Nordins tankar om att fritidshemmen ska komplettera 
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utbildningen, inte ämnesundervisningen som jag nämnde tidigare i uppsatsen (Nordin 

2013:53).  

 

Nackdelarna som beskrevs var att i skolfritidsmodellen blev skoldagarna ganska långa och det 

kunde vara tufft för eleverna att orka med, läraren måste anpassa sin undervisning till detta. 

Svea från Södra skolan sa att ”barnen går ganska länge i skolan, det sista passet är jättetufft 

för barnen speciellt i höstas när de började i ettan.”  Nea från Norra skolan menade att ”ibland 

kan det vara så att temat kan vara under en väldigt lång tid, om det dyker upp något spontant 

kan det vara svårare att fånga det, men vi brukar kunna komma tillbaka till det senare.”  

 

Vilja nämner något som jag tror många pedagoger i fritidshemmen känner igen sig i ”under 

perioder när man vistas mycket i helklass i klassrummet är det svårt för många i 

fritidspersonalen att hitta sin roll. Det kan bli otydligt och påverkas av ens erfarenhet, 

utbildning, samt hur gott samarbete man har med ”sin” lärare. Är man en hjälpfröken, en 

åhörare eller en speciallärare i klassrummet?”  

 

Filosofie doktor i pedagogik Monica Hansen Orwehag skriver att fritidsläraren kan se en del 

av sitt arbete i klassrummet som ett tillfälle att observera eleverna och deras relation till 

varandra och med hjälp av detta underlag hjälpa elevernas utveckling av goda 

kamratrelationer (Hansen Orwehag 2015:57).  

 

6.6 Hur tar pedagogerna tillvara varandras kompetens? 
	  
Det som också kommer fram vid analysen är att det finns en lite varierad syn på hur 

pedagogernas kompetenser tas tillvara. Tidigare forskning visar att detta inte är något nytt 

problem utan Hansen skrev om detta dilemma redan 1999, då ställdes frågan vad är det för 

svårigheter respektive yrkesgrupp möter i övergången till samverkan? Hansen menar då att 

det kort kan uttryckas att fritidspedagogernas främsta problem består i att de får utökade och 

förändrade arbetsuppgifter genom att arbetet förläggs till två olika system. Hansen menar att 

även läraren fick nya arbetsformer och arbetssätt, främst blev skillnaden från ensam arbete till 

lagarbete (Hansen 1999:356).  

 

Pihlgren skriver att man inte kan sluta sig till att det är de gemensamma lokalerna eller 

arbetstidsavtalen som är direkta orsaker till att skola och fritidshem inte samarbetar. Hon 
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menar att det finns en tydlig kompetensbrist när det gäller fritidshemmens pedagogiska 

uppdrag och möjlighet både hos dem som arbetar på fritidshem, hos dem de ska samarbeta 

med och hos dem som ska leda arbetet, och då menar Pihlgren att det kan innebära svårigheter 

att samarbeta (Pihlgren 2015:26). 

Det är min uppfattning att pedagogerna på Södra skolan hade lite olika tankar kring hur de tar 

tillvara på varandras kompetens. Svea svarade att ”jag tycker att vi gör det, det är ingen som 

försöker lägga sig i den andras, om du förstår vad jag menar med det, man litar på varandra. 

Att man vet bäst om sitt område lite grann. Jag tycker att fritids ofta har en bra förmåga att se 

barn, vad som händer i gruppen, kan uppfatta signalerna”.  Medan Siri ansåg att ”vi skulle 

nog kunna bli bättre på det, förr hade vi lite annat upplägg, till exempel en fritidspersonal som 

var ateljé ansvarig, en som var extra intresserad av naturen med mera”. Kanske det upplägget 

som Siri beskrev, uppfattades som ett tydligare sätt att ta tillvara de olika kompetenserna? 

Troligen ser lärare och fritidshemspersonal skillnader på sina roller utifrån sina olika 

positioner.   

På Norra skolan upplevde jag att pedagogerna kommit långt i respekten för sina olika 

yrkesroller i skolan. Deras svar genomsyras av ömsesidig respekt. Nora menar att ”ja det gör 

vi verkligen, jag är lågstadielärare och är kanske lite mer teoretisk. Nea är fritidspedagog och 

hon kan väldigt mycket med det här med bild och slöjd och det praktiska. Jag tycker verkligen 

att vi kompletterar varandra.” Och Nea höll med och sa ” ja det gör vi verkligen, riktigt bra, 

jag känner mig helt nöjd.” 

 

På Västra skolan tolkade jag att pedagogerna svarade mer diplomatiskt. Vera sa ”vi låter 

rollerna glida i varandra och har till exempel gemensam samling i klassrummet varje 

eftermiddag när skola avslutas och fritids tar vid. Vi kan dela upp eleverna efter våra 

kompetenser.” Vilja fortsatte att förklara ”vi försöker nog att tänka, rätt man på rätt plats och 

vara lyhörda för vad kollegor vill och prioriterar, och vilka kompetenser man har och kan 

utnyttja. Modellen att dela halvklass ger oss chansen att arbeta med våra styrkor som 

pedagoger, det sociala arbetet, skapande, rörelse med mera.” 

 

I den här analysen kan jag koppla tankarna kring de olika roller som vi använder oss av i olika 

situationer. Svea menar att ”det är skönt att ha någon där som kan fånga upp elever på ett 
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annat sätt, som har den tiden. Det är ingen konkurrens om vem som ska göra vad, vi har 

ganska naturliga roller i klassrummet också. Det är ganska underförstått vem som gör vad.”  

 

När Goffman skriver om roller menar han att när individer träffas håller sig var och en till den 

roll som man fått sig tilldelad inom ramen för teamets rutin, och var och en samverkar för att 

upprätthålla en blandning av formellt och informellt beteende av förtrolighet och distans till 

de övriga (Goffman 2014:167). Min erfarenhet är att pedagogerna lätt faller in i olika 

förutbestämda roller och jag anser att det inte är så lätt att förändra eller utveckla dessa roller, 

vilket ibland vore önskvärt.  

 

I Skolverkets allmänna råd för fritidshem står det att läsa att rektor måste vara tydlig med 

roller och uppdrag när fritidshemspersonal tjänstgör i förskoleklass, för om det råder 

otydligheter kan det uppstå förväntningar kring vad fritidshemspersonalen ska bidra med och 

detta kan leda till att kompetensen hos fritidshemspersonalen inte tas tillvara fullt ut 

(Skolverket 2014:29).  

 

Min uppfattning är att detta nog kan gälla på fler positioner i skolorna än bara i förskoleklass. 

Min empiriska studie talar till viss del emot min uppfattning och som exempel vill jag nämna 

vad Nea sa ”det är våra barn tillsamman, som vi har hand om på olika tider på dagen. Det är 

vår starka sida att vi ser det så.” Vera förklarade att ”vi hoppar in för varandra när det behövs 

kortare stunder eller längre, alltifrån att hjälpa till med att ha rastvakt och hjälpa till vid mellis 

till flera lektioner.” Vilja ansåg att de var tydliga med sina roller. ”Det är tydligt för föräldrar, 

det är barnets lärare och barnets närmaste fritidspersonal. Vi är med på alla föräldramöten, vi 

tar plats.”  
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7. Diskussion och slutsats 
	  
Syftet med denna uppsats var att få veta hur pedagoger uppfattade sina samverkansmodeller 

mellan skola och fritidshem. Min förhoppning var även att genomföra och presentera en 

undersökning som kunde bidra med kunskap kring hur fungerande modeller mellan fritidshem 

och skola integrerar med varandra. 

 

När jag ser till min egen reflektion kring mitt självständiga arbete så har den här uppsatsen 

gett mig själv betydligt mer kunskap kring olika sätt att samverka. Personligen tycker jag att 

det har varit mycket givande att träffa så många engagerade lärare och fritidshemspersonal. 

De var alla medvetna om vad som var bra respektive sämre på sina egna skolor och jag fick 

uppfattningen att respondenterna själva var intresserade av att dela med sig av sina 

erfarenheter, både för min skull som student, men även att för sin egen skull få möjlighet att 

reflektera kring sin samverkansmodell. Alla som jag intervjuade hade även både positiva och 

negativa erfarenhet av olika samverkansmodeller från tidigare arbetsplatser, vilket ger 

erfarenhet och trygghet i sin egen yrkesroll och utveckling. 

  

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning och det studerade materialet är sex intervjuade 

pedagoger från tre olika skolor. Tyvärr kunde jag bara genomföra tre personliga intervjuer 

och verkligen få tid för en stunds samtal. Jag anser ändå att de andra tre intervjuerna som 

skedde via mail och telefon kontakt gav mig den insikt som gjorde att jag kunde analysera 

skolorna på ungefär likvärdigt sätt.  
 

Nå, fick jag svar på mina forskningsfrågor? Vilka för-och nackdelar fanns det med de olika 

samverkansmodellerna mellan skola och fritidshem? Hur arbetade pedagogerna för att få ut 

det mesta möjliga av varandras kompetenser? Och vilka förutsättningar för samverkan 

uttryckte pedagogerna? 

 

I undersökningens resultat framkom att det fanns både för -och nackdelar med de olika 

samverkansmodellerna, och den största nackdelen oavsett modell, var bristen på tid till möten 

i olika konstellationer på skolorna. Det fanns ett stort behov av att få tid till gemensamma 

planeringar och pedagogiska diskussioner i arbetslagen. Men jag fick ändå känslan av att det 

fanns en stor potential och vilja hos pedagogerna att förbättra de nackdelar som uppkom på 

skolorna.  
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Min uppfattning är att alla pedagoger tyckte att den största fördelen med alla olika modeller 

var att kunna dela upp eleverna i mindre grupper. Alla pedagoger var även eniga om något 

som är känt sedan länge, nämligen vikten av att kombinera praktiskt och teoretiskt lärande. 

Något som också genomsyrande svaren var att respondenterna såg eleverna som sina 

gemensamma och det kan även tilläggas att samtliga betonade att de hade en helhetssyn på 

eleverna under deras arbetsdag. 

 

På de undersökta skolorna upplevde jag att pedagogerna hade en positiv syn till varandras 

kompetenser och att de gjorde sitt bästa för att se styrkorna i varandras yrkesroller. Jag 

upplevde att de hade ett respekterande förhållningssätt till varandra. När Säljö skriver om att 

människan lär sig genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel, tolkar jag det som 

att det ligger en stor bit av respekt i hans tänkande kring interaktionen mellan människor. Han 

menar vidare att vi använder dessa erfarenheter som resurser för att vidare förstå och 

kommunicera i framtida situationer (Säljö 2000:105-106). Med detta i åtanke så är ett 

ömsesidigt respektfullt arbetsklimat av största vikt för en framgångsrik samverkan. 

 

I inledningen refererade jag till Grettve som menade att många pedagoger på fritidshemmen 

saknade struktur för samverkan och ansåg sig blivit lämnade att lösa problemet själva och att 

det är därför det ser så olika ut på skolorna (Grettve 2015:14). Jag är säker på att det verkligen 

stämmer, men i och med min undersökning så anser jag att jag har visat att det finns och att 

det går att få till en väl fungerande samverkan mellan skola och fritidshem. Men tiden för 

möten mellan yrkesgrupperna är knapp och det gynnar inte pedagogernas möjlighet till 

utveckling eller samverkansmodellernas förbättrings möjligheter.  

 

För att få till en väl fungerande samverkansmodell så gäller det att rektor tar sitt ansvar och 

ger rätt förutsättningar för pedagogerna på varje skola att hitta sin modell. Jag återkopplar 

återigen till inledningen av mitt självständiga arbete där jag citerade Skolverkets text kring 

rektors ansvar för samverkan. Citatet har ett tydligt budskap som inte kan missuppfattas. 

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.” (Skolverket 2015:19). 

 

Jag anser att mina forskningsfrågor var och är befogade. Att det finns för- och nackdelar med 

alla modeller är ganska självklart och det kanske inte finns en ultimat lösning på vilken 
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modell som passar alla skolor bäst. Min osäkerhet inledningsvis har efter reflektionerna landat 

i att skolorna gör bäst i att lösa samverkansmodellerna utifrån sina egna förutsättningar. Jag är 

också av den uppfattningen att det i grund och botten handlar väldigt mycket om 

pedagogernas inställning till sitt yrke och sin egen vilja att utvecklas. Jag är inte den första att 

göra detta konstaterande, även Gunni Kärrby skrev redan år 2000 att en vilja och ett mod att 

pröva nya arbetssätt, samt att engagemang, reflektion och förståelse är nödvändiga 

ingredienser i en fortsatt utveckling mot ökad pedagogisk kvalité i skolorna (Kärrby 2000:17).  

 

Jag vill avsluta med att förklara att det viktigaste för mig har varit att förmedla att det finns 

skolor som har en väl fungerande samverkan mellan skola och fritidshem. Jag hoppas att min 

studie kan vara till hjälp för de som känner att de behöver skapa en struktur eller modell för 

att bättre ta tillvara de olika kompetenserna som våra yrken innebär. Vad det gäller fortsatt 

forskning så vore det intressant att vidare undersöka om det finns ytterligare modeller och hur 

de fungerar jämförelsevis med dessa tre som jag har undersökt.  
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9. Bilagor 
	  

	  Bilaga 1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                                                                                       	  

Frågeformulär till pedagogerna i skolan och på fritidshemmet. 
 

Datum: 

 

Skola: 

 

Namn: 

 

Utbildning: 

 

 

Inledningsvis är jag intresserad av att du beskriver hur ni samverkar mellan skola och 

fritidshem. 

 

1. Vad anser du är det mest framträdande i den form av samverkan mellan skola och 

fritidshem som din skola använder sig av? 

 

        2.   Vilka fördelar upplever du med att arbeta enligt modellen som ni har på er skola?   

Ge gärna konkreta exempel. 

 

         3.    Vilka nackdelar finns enligt dig? Ge gärna konkreta exempel. 

 

          

         4.     Finns det idag något beträffande samarbetet som du skulle vilja förändra eller        

utveckla? 

 

          5.    Hur anser du att ni utnyttjar era olika yrkeskompetenser effektivt? 

          6.    Hur planerar ni tillsammans?  
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              -Om ja, vad tas upp under denna planering?  

              -Om nej, varför inte? 

        7. Har du annan erfarenhet eller tankar kring andra alternativ av samarbetsmodeller för 

skola-fritidshem? 

Tack för din medverkan. 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Mitt namn är Maria Korsbäck och jag går min sista termin på Södertörns Högskola där jag 

studerar till Grundlärare mot fritidshem. 

Anledningen till att jag skriver till dig är för att jag gärna vill att du deltar i en intervju som 

gäller samverkan mellan skola och fritidshem. Jag vill i mitt självständiga arbete visa på olika 

samverkansmodeller som fungerar väl på olika skolor, och jag har förstått att ni har kommit 

långt i er samverkan. Jag har även med mig information om sekretessen kring mitt arbete. 

 

Tusen tack för din medverkan. 

 

Hälsningar Maria   

Maria Korsbäck 070 781 68 22 

maria01.korsback@student.sh.se 
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Bilaga 3 

 

Sekretessblad till kontaktperson för intervju 

Sekretessblad angående intervju för självständigt arbete. 

Jag, Maria Korsbäck intygar härmed att: 

• De uppgifter jag samlar på mig endast kommer att användas för mitt självständiga 

arbete på utbildningen, Grundlärare mot fritidshem på Södertörns Högskola. 

• Syftet med undersökningen är att studera olika samverkansmodeller mellan skola och 

fritidshem. 

• De uppgifter jag samlat på mig förblir anonyma. 

• De uppgifter jag samlar på mig hanteras och förvaras av mig. 

• Deltagandet av min intervju är för er helt frivilligt och ni kan välja att gå ur det 

samarbetet när ni vill. 

 

Tack för er medverkan. 

Maria Korsbäck  

maria01.korsback@student.sh.se 

mobil: 0707816822 

 

_____________________________    ______________________ 

Maria Korsbäck                                     Datum och ort 

 

Handledare:	  Elisabeth	  Wollin	  Elhouar	  

Södertörns	  högskola	  

Elisabeth.wollin.elhouar@sh.se	  
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