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Abstract 
Colloboration between school and youth leisure centre 
- Primary teachers and leisure teachers tellings 
 
Syftet med arbete är att visa vilka hinder och möjligheter för samverkan mellan 
fritidshemmet och skolan, som klasslärare och lärare i fritidshemmet ger uttryck för 
samt hur samverkan skulle kunna utvecklas. Studien uppmärksammar framförallt vilka 
behov lärare i fritidshem och klasslärare uttrycker av samverkan. Studien har även för 
avsikt att synliggöra hur samverkansprocesser i skolan kan utvecklas samt vilka positiva 
effekter en fungerande samverkan har för skolverksamheter. I vår studie har vi utifrån 
en kvalitativ metod valt ett strategiskt urval av respondenter, samt semistrukturerade 
intervjuer. Tre legitimerade klasslärare och tre legitimerade lärare i fritidshem 
medverkade. Resultatet visar att båda yrkesgrupperna, lärare i fritidshem och 
klasslärare, uttrycker ett behov av att ha planeringstid tillsammans för att samverkan ska 
fungera. Framgångsfaktorerna som nämns i resultatet kan ge en vägldening på hur 
samverkan kan utvecklas. Lärare i fritidshem uttrycker även ett behov av tydligare 
styrning och ledning av rektorer på grund av den, som de beskriver det, otydliga 
läroplanen. Klasslärare menar också att rektorer kan ha en avgörande roll i samverkan. 
Av klasslärare beskrivs det dessutom att det inte bara finns positiva effekter med 
samverkan för samtidigt som samverkan beskrivs vara någonting som är för 
tidskrävande att hinna genomföra. Studiens resultat påvisar brister i samverkan mellan 
verksamheterna, det i sin tur gör att skolans och fritidshemmets potentiella 
utvecklingsprocesser stagnerar.  
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1.Inledning 
Lärare i fritidshem kan sägas befinna sig i en gråzon när det gäller samverkan. 
Yrkesgruppen hamnar någonstans mittemellan styrdokumentens riktlinjer, klasslärares 
behov av hjälp i den vardagliga skolundervisningen och fritidshemmets egna strävan när 
det gäller elevundervisning. Skolinspektionen (2018) påpekar att det finns otydligheter 
kring hur lärare i fritidshem ställer sig till samverkan med klasslärare. Samverkan i 
skolan är någonting som beskrivs i läroplanen. Den ska genomföras av lärare i 
fritidshem, klasslärare och rektorer tillsammans för att eleverna ska möjliggöras 
utveckling. Vi har däremot gjort iakttagelser på den verksamhetsförlagda utbildningen 
att samverkan inte fungerar mellan verksamheterna och att det även åsidosätts av olika 
anledningar. En anledning till att lärare i fritidshem befinner sig i en gråzon kring 
samverkan skulle kunna utgöras av att de inte har en tydlig funktion, vare sig i 
styrdokument eller i sin arbetsbeskrivning.  
 

En orsak till detta torde vara att det, som påpekas ovan, inte finns någon  
central reglering i läroplan eller andra styrdokument av fritidslärarens arbete  
och funktion inom skolan vilket förefaller att leda till att arbetsuppgifter ofta  
utformas med utgångspunkt från den enskilda skolans behov, rektorns intentioner och den enskilde 
fritidslärarens kompetenser. 

 
(Hansen Orwehag 2015, s. 51) 

 
Skolverket (2017) skriver att samverkan är ett viktigt uppdrag i skolan för lärare i 
fritidshem och klasslärare. Grundskolan och fritidshemmet behöver samverka och 
ska samspela för att eleverna ska kunna utvecklas inom skolans verksamheter (2017). 
Dock finns det flertalet förbättringsområden som behöver utvecklas menar 
Skolinspektionen. Skolinspektionen (2018) beskriver från förra årets 
kvalitetsgranskningar, med 24 fritidshem granskade, att merparten av fritidshemmen 
behöver förbättringar i undervisningens planering och utförande av samverkan 
tillsammans med grundskolan. Rektorer behöver även göra det möjligt för alla 
verksamma lärare att kunna samverka kollegialt och bli medvetna om betydelsen av 
att tillsammans utveckla elevernas undervisning (Skolinspektionen 2018). 
 
Mot bakgrund av det här anser vi det viktigt att undersöka om vilka upplevelser 
klasslärare och lärare i fritidshemmet har kring samverkan. För det är ändå klasslärarna 
och lärarna i fritidshemmet som besitter kunskaperna om varför de inte samverkar med 
varandra eller vilka hinder som finns. Vi hoppas med studien att kunna bidra med 
kunskap om hur lärare i fritidshem och klasslärare i skolverksamheten kan utveckla 
samverkan. Med studien hoppas vi även att lärare i fritidshem och klasslärare ska kunna 
få nya kunskaper om hur de kan skapa en samverkan. Hansen Orwehag (2015) beskriver 
dock att lärare i fritidshem och klasslärare har utmaningar med att tillsammans göra det 
möjligt att kunna samverka.  
 

Fritidshemmets lärare befinner sig i spänningsfältet mellan fritidshem och 
skola...Trots den gemensamma läroplanen för fritidshem och skola finns dock ett inte 
helt sammanfallande uppdrag för den del av fritidslärarens arbete som sker inom 
ramen för den obligatoriska skolan och det arbete som sker i fritidshemmet. 

 
(Hansen Orwehag 2015, s. 53) 
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2.Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbete är att visa vilka hinder och möjligheter för samverkan mellan 
fritidshemmet och skolan, som klasslärare och lärare i fritidshemmet ger uttryck för 
samt hur samverkan skulle kunna utvecklas. För att uppfylla syftet har tre 
forskningsfrågor utformats: 
 
Vilka behov av samverkan med fritidshemmet uttrycker klasslärare?  
 
Vilka behov av samverkan med skolan uttrycker lärare i fritidshemmet? 
 
På vilka sätt skulle samverkansmöjligheter mellan fritidshemmet och skolan kunna 
utvecklas? 
 
För att kunna besvara frågeställningar och syftet kommer lärare i fritidshem och 
klasslärare att medverka i studien. Deras medverkan i intervjuerna kommer att kunna 
uppmärksamma uttryck samt behov som dem båda yrkesprofessionerna efterfrågar för 
en fungerande samverkan.  
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3.Teori 
För att kunna skapa en förståelse för samverkan har språket en avgörande roll för 
studiens genomförande samt syfte. Den sociokulturella teoribildningen kan hjälpa oss 
att förstå och analysera möjligheterna samt hindren med samverkan. Språket är ett 
viktigt redskap inom den sociokulturella teorin för att det är genom språket individer 
utvecklar sin kunskap med varandra. Inom den sociokulturella teorin är det inte bara 
språket som är ett viktigt redskap. Lev Vygotskij som är grundare för den 
sociokulturella teorin menar att det är genom kommunikationen individer kan uttrycka 
sig och finna möjligheter tillsammans (2017). 
 
För att kunna förstå vilka faktorer som påverkar samverkan i skolan mellan lärare i 
fritidshem och klasslärare krävs ett synliggörande av vad yrkesgrupperna anser om 
varandra och vad respektive lärarkategorier anser sig har för uppdrag i interaktionen 
med arbetskollegorna (Hwang & Nilsson 2011). Säljö (2017) menar även att interaktion 
sker med språket som ett verktyg för att kunna förstå arbetskollegor i utvecklandet av 
samverkan “att tänka och kommunicera innebär således att människor använder sig av 
kulturella redskap när de förstår och analyserar omvärlden” (Säljö 2017, s. 254). 
 
I samtal med varandra menar Säljö (2015) att det även behövs språkliga gester och 
ögonkontakt för att kunna komplettera den språkliga kommunikationen. 
Kommunikation och samverkansprocesser kan således bidra till en ökad förståelse för 
varandra som individer.  
 
Hwang och Nilsson (2011) beskriver likartade resonemang utifrån Herbert Meads 
filosofi om språket och interaktionen med arbetskollegor. För att kommunicera och 
utvecklas tillsammans menar författarna att människor behöver tolka budskap hos den 
andre samt skapa en förståelse för varandra. Vidare beskrivs det att interagerande och 
kommunikation tillsammans har en viktig betydelse för att framtida samspel ska fungera 
samt utvecklas. Säljö (2017) beskriver dessutom att med språket kommer lärare i 
fritidshem och klasslärare i framtida samverkansarbete att kunna fördjupa förståelsen 
för varandra i verksamheterna. Språket är det som vi har använt oss av i intervjuer med 
lärare i fritidshem och klasslärare.  
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4.Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer hinder och möjligheter med samverkan mellan skolan och 
fritidshemmet att uppmärksammas med forskning från år 1990 till 2017. Den tidigare 
forskningen kommer att utgöras av fem avhandlingar och två internationella 
vetenskapliga artiklar. I nedanstående kapitel används titlarna klasslärare och lärare i 
fritidshem frekvent och för att göra läsandet lättläsligt har vi därför valt att förkorta 
yrkeskategorierna i kapitlet till LIF som påvisar att svaren nämns utifrån yrkeskategorin 
lärare i fritidshem. När förkortningen KL nämns beskrivs svaren utifrån klasslärares 
perspektiv. Forskningen har tematiserats utifrån åtta rubriker: samverkan, gemensamma 
lokaler, yrkesidentitet och roll, ensamarbete, synsättet, en underordnad yrkesgrupp, 
begränsat med tid och sammanfattning. De olika rubrikerna beskriver således hur 
samverkan fungerar mellan KL och LIF1. Att hitta forskning om fritidshem i Sverige 
har varit en svårighet för oss och därför har sökningar av avhandlingar längre tillbaka 
genomförts. I den tidigare forskningen nämns förkortningar för lärare i fritidshem och 
klasslärare, detta för att kunna möjliggöra flyt i texten. Lärare i fritidshem har fått 
förkortningen LIF och klasslärare benämns som KL.  
 
4.1.Samverkan 
Hansen (1999) har i sin studie intervjuat olika yrkesgrupper i skolverksamheter för att 
fördjupa förståelsen för hur samverkansprocesser fungerar mellan grundskolan och 
fritidshemmet. Uppdraget som LIF har menar författaren är att utveckla eleverna utifrån 
deras förutsättningar i samverkan med grundskolan men det innebär även utmaningar 
med att samverka tillsammans med KL. Hansen (1999) beskriver vidare att LIF bör 
samverka tillsammans med KL för att utveckla elevernas lärande. Utmaningen är att 
lyckas med samverkan när de två yrkesgrupperna i skolan är separerade från varandra. 
Hjelte (2005) hävdar utifrån intervjuer med LIF, att samverkan mellan LIF och KL 
måste förekomma av den anledningen att flertalet av eleverna i grundskolan även är 
inskrivna i fritidshemmets verksamhet. De båda verksamheterna har samma elever 
fastän det är på olika tider under den gemensamma skoldagen och det skulle kunna vara 
till fördel att ta tillvara på när skolan ska lyckas med samverkansprocesser.  
 
Samverkan syftar till att stödja elevernas utveckling och lärande i det långa perspektivet 
enligt Skolverket (2017). Hjelte (2005) påpekar med utgångspunkt i en intervju med en 
KL, att samarbetet med LIF i skolan innebär att de samtalar med varandra om elevers 
kunskaper för att de ska kunna stödja eleven i det fortsatta arbetet med 
kunskapsinhämtningen. Hjelte (2005) och Andersson (2013) har snarlika uppfattningar 
om att yrkesgruppen LIF samarbetar och kompletterar KL:n med sitt yrkeskunnande för 
stödja elevens lärande.  
 
Hansen (1999) menar dock utifrån intervjuerna med LIF att deras arbete inte anses som 
lika prioriterat och därför blir det ett problem för dem att samarbeta med andra 
yrkesgrupper. Däremot påstår Calander (1999) att LIF utifrån observationer av 
undervisning att samverkan i arbetslagen tillsammans med KL fungerar eftersom att 
yrkesgrupperna har en struktur och flexibilitet i sin verksamhet, vilket resulterar i att 
rollen som LIF har anses vara viktig. Hjelte (2005) påvisar också i sin studie i samtal 

                                                
1 I vår studie har vi valt att använda oss av titeln lärare i fritidshem. Vi har valt att använda oss av den titeln fastän 
titeln benämns i tidigare forskning från -90 talet och -00 talet som fritidspedagog. Titeln fritidspedagog har inte haft 
någon betydelse eller påverkan för vår studie.  
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tillsammans med lärare och förskolelärare att problematiken med samverkan i 
skolverksamheten kan bero på att yrkesgrupperna inte har vetskap om varandras 
arbetsuppgifter “likaså är det inte ovanligt att lärarna inte vet hur lång en 
fritidspedagogutbildning är eller på vilken nivå den ligger på...” (Hansen 1999, s. 194). 
Samverkan verkar försvåras av att LIF och KL inte alltid känner till varandras 
förutsättningar och att de träffar eleverna vid olika tidpunkter. 
 
4.2.Gemensamma lokaler 
Haglund (2004) påpekar att samverkan mellan KL och LIF även kan innebära att de 
samverkar kring gemensamma eller olika lokaler som verksamheten befinner sig i. 
Författaren genomförde videoinspelningar av yrkesgrupper i möten med varandra och 
uppmärksammade att på morgon och eftermiddag kan fritidsverksamheten befinna sig i 
samma rum som antingen förskolan eller i klassrum där KL har sin undervisning i. 
Haglund (2004) beskriver att när yrkesgrupperna samverkar i gemensamma utrymmen 
kan det leda till att det blir problem men det kan även uppstå möjligheter till att 
samverka på ett sätt som LIF vill. Författaren beskriver vidare att samverkan mellan LIF 
och KL kan bli möjlig genom att LIF:na får en större valfrihet att välja ett arbetssätt 
som de känner sig bekväma med när samverkan sker i gemensamma skolutrymmen. 
Dock poängterar Hansen (1999) att samverkan i samma lokaler kan vara ett problem för 
att LIF underordnar sig KL när de är verksamma i samma lokaler. De problem 
författaren beskriver överensstämmer med det Calander (1999) och Haglund (2004)  
nämner om att när lokalerna inte räcker till och fritidshemsverksamheten bedrivs i 
grundskolans lokaler är det skolans premisser för hur LIF ska komplettera skolan som 
gäller.  
  

4.3.Yrkesidentitet och roll 
Med utgångspunkt i observationer av LIF menar Calander (1999) att yrkesidentiteten 
blir en form av hjälplärare, det på grund av att de får en identitet som resurs istället för 
en självständig lärare. Hansen (1999) menar likaså att LIF får hantera allt KL inte har 
tid med, vilket kan vara konfliktlösningar, det sociala och saker som upplevs vara ett 
störande moment av KL:n. I studiens intervjumaterial uppmärksammas även att i 
samverkansprocesser beskriver yrkesidentiteten hos LIF att de har flertalet lärarroller 
“fostrare, assistenter och efterföljare” (Haglund 2004, s. 221). Hansen (1999) menar 
likaså att LIF blir en avlastning för KL i klassrummets undervisning och 
yrkesidentiteten blir till en resurs eller hjälplärare. Hjelte (2005) menar dock att LIF inte 
vill hamna i en yrkesidentitet som innebär att de utgör en form av hjälplärare eller 
resurs. LIF önskar ha en roll i samarbetet där deras kunskaper kan användas på ett sätt 
som är relevant och med förtroende för hens kompetens. Haglund (2004) poängterar 
utifrån intervjuer att LIF anser det fel att yrkesgruppen hamnar i rollen som hjälplärare 
och att flera LIF upplever sig vara rädda för att hamna i den hjälpande rollen. Vidare 
beskriver författaren att LIF hamnar i rollen som resurs i grundskolan och därav har de 
lite att säga till om i undervisningen och verksamheten. Därför menar Haglund (2004)  
med utgångspunkt i intervjuer att det är viktigt att samverka på ett sådant sätt att LIF får 
en yrkesidentitet där hen kan bibehålla en kontroll över verksamheten.  
  
Att LIF hamnar i en yrkesidentitet som blir till en KL:s resurs menar Hansen (1999) 
beror på att det inte finns en tydlig arbetsbeskrivning på vad LIF ska göra under 
skoltiden och därför blir yrkesgruppen en resurstillgång. Andersson (2013) menar likaså 
att det finns en otydlig arbetsbeskrivning om hur LIF ska arbeta praktiskt i skolan, vilket 
gör det svårt att bibehålla sin yrkesidentitet och därav får hen rollen som resurs. 
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4.4.Ensamarbete 
Hansen (1999) påpekar även att KL har ett ensamarbetet i de skolorna som undersöktes, 
men om ensamarbetet är bra eller dåligt för samverkan diskuterades inte. Utifrån 
intervjuerna som Cameron (2005) utförde i sin studie i USA, ansågs KL:s ensamarbete 
vara något negativt. Författaren skriver vidare att eftersom att KL har ett inarbetat 
synsätt på undervisningen kan det i samverkan med andra yrkesgrupper påverkas. 
Calander (1999) menar även att de olika kunskaper som finns hos yrkesgrupperna bidrar 
till att de har olika åsikter om hur samverkan och undervisningen ska utföras. Dock 
menar Vangrieken, Grosemans, Dochy och Kyndt (2017) att KL:s ensamarbete eller 
självständighet inte behöver utesluta samverkan i skolans verksamheter. Andersson 
(2013) påpekar likaså att självständighet bland yrkesgrupperna, specifikt hos LIF, kan 
vara något positivt eftersom de vet var deras kunskaper kan komplettera och samverka 
med skolverksamheten.  
 
4.5.Syn på samverkan 
Hansen (1999) menar att det som är avgörande mellan KL och LIF, är övergångarna 
från ensamarbete till ett kollegialt arbete. Det kritiska i övergången är även att de olika 
yrkesgrupperna har varierande åsikter om vad undervisningen ska innehålla. Calander 
(1999) och Haglund (2004) har samtidigt genomfört liknande observationer utifrån sina 
studier och kommit fram till att samverkan mellan yrkesgrupperna är svåruppnåeligt 
eftersom att KL och LIF har olika uppfattningar om hur samverkan ska bedrivas i ett 
arbetslag.  
 
Hjelte (2005) och Calander (1999) menar utifrån intervjuer att LIF vill ha en likvärdig 
arbetsroll i samverkan med KL. Vidare beskriver författarna att om LIF:s arbetsroll i 
samverkansprocesser ska vara jämbördig med KL behöver KL tillåta LIF att använda 
sina kunskaper i skolans undervisning. Hjelte (2005) menar däremot i sin studie att 
samarbetet fungerar på grund av att KL tillåter LIF att ha en kompletterande uppgift 
utifrån hens kunskapsintresse. Andersson (2013) poängterar dessutom utifrån 
genomförda intervjuer och enkätundersökningar att yrkesgrupperna tillsammans kan 
samverka om deras intressen och yrkesrollernas kunskaper tillvaratas.  
 
4.6.En underordnad yrkesgrupp 
Haglund (2004) och Andersson (2013) bekräftar att maktrelationer och underordning är 
utbrett i skolans verksamheter och att LIF medverkar i undervisningen på KL:s 
premisser. Att samverka innebär således för LIF att förhålla sig till KL:s förhållningssätt 
i klassrummet och inte säga emot eller negligera undervisningens upplägg. LIF vill dock 
inte samverka som hjälplärare till KL men måste göra det för när de är i klassrummet 
och genomför undervisningen är det utefter regler KL:na har bestämt. I intervjuer med 
LIF menar Calander (1999) tvärtom att yrkesgruppen anser det är okej att vara 
hjälplärare och samverka med KL genom att assistera i klassrummet. Fastän det av 
tidigare forskare förklarats som att sådana arbetsförhållanden är att underordna 
yrkesgruppen. 
 
Calander (1999) menar att LIF stärker sin position i den gemensamma skoldagen med 
att vara KL behjälplig och assistera i klassrummet. Med utgångspunkt i samtal med LIF 
beskriver dock Närvänen och Elvstrand (2014) utifrån sitt aktionsforskningsprojekt med 
åtta fritidsverksamheter att LIF samverkar i liten utsträckning med KL. Författarna 
skriver vidare att LIF och KL samverkar minimalt av den anledningen att 
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undervisningen LIF har anses vara fritid och lek, medan grundskolan har det 
huvudsakliga ansvaret att utbilda eleverna i grundskolan. Författarna påstår även att 
möjligheterna till att samverka är liten på grund av olika uppfattningar och prioriteringar 
i skolans verksamheter.  
 
4.7.Begränsat med tid 
Närvänen och Elvstrand (2014) beskriver att samverkan för LIF är svår att genomföra, 
eftersom att planeringstiden tillsammans med KL är begränsad. Författarna menar att 
LIF innehar en flexibilitet i samverkansprocesser med KL och att de bör ta tillvara på 
planeringstiden för att genomföra undervisningen på fritidshemmet. Hansen (1999) och 
Hjelte (2005) menar även att samverkan mellan LIF och KL är svår att genomföra på 
grund av tiden. Vangrieken et al. (2017) beskriver dock i studien med belgiska lärare att 
KL inte ska behöva anpassa sig efter kollegors arbetssätt eller att undervisningen ska 
vara tvungen till att utvecklas och bearbetas tillsammans med arbetskollegor från andra 
verksamheter. Hjelte (2005) menar tvärtom att samverkan behövs i skolan och har alltid 
behövts för att eleverna ska kunna fortsätta utvecklas. Författaren hävdar dock att det 
finns en problematik med genomförandet av samverkan när verksamheterna av 
organisatoriska skäl har minimalt med tid för att planera och utveckla verksamheterna.  
 
Att som KL samverka med LIF beskriver Hansen (1999) kan ske om det genomförs 
utefter grundskolans förutsättningar. När klassläraren utfört den sista lektionen med 
eleverna påstår KL att det inte finns tid kvar till att planera tillsammans med 
fritidshemmet, det skulle isåfall genomföras på KL:nas planeringstid och inte på 
eftermiddagen när KL behöver reflektera och planera över den egna prestationen i 
klassrummet. Om samverkan med fritidshemmet beskriver författaren vidare att KL inte 
anser att de behöver vara medverkande i planeringen på samma sätt som LIF behöver 
vara i KL:s planerade undervisning. 

4.8.Sammanfattning 
Sammanfattningsvis upplyser forskningen om hur olika faktorer påverkar samverkan 
mellan KL och LIF. Forskningen uppmärksammar däremot inte specifika lösningar på 
de problem som förekommer i skolverksamheten. Mer exakt hur vi ska gå tillväga i vår 
studie för att belysa LIF och KL:s upplevelser om samverkan redovisas i nästa kaptitel 
som handlar om metodval.   
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5.Metod 
I kommande kapitel kommer en inblick ges av vilka metoder som används i studien för 
insamlandet av data. I kapitlet nämns dessutom vilka lärare som har intervjuats och 
varför dessa har valts samt de etiska riktlinjerna som studien följt. Kapitlet har fördelats 
i kategorierna: vetenskapsteoretiskt perspektiv, metodval, urval, genomförande, 
bearbetning av data, tillvägagångssätt sökning av litteratur, etiska principer och 
studiens trovärdighet.  
 
5.1.Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Studien genomfördes utifrån en fenomenografisk forskningsansats för att studien 
kommer exemplifiera hur lärare i fritidshem och klasslärare uppfattar fenomenet 
samverkan. Det centrala för en fenomenografisk forskningsansats är hur människor 
uppfattar ett fenomen i omvärlden (Allwood & Eriksson 2017). Eftersom i studien har 
analyserat datamaterial från enskilda individer är det värt att påpeka att den 
fenomenografiska metodansatsen inte endast ska förtydliga individuella svar från lärare. 
Analysen kan därtill upptäcka mönster i samverkansprocesser och hur människor 
upplever fenomen menar Dahlgren och Johansson (2015).  

 
5.2.Metodval 
I vår studie genomfördes kvalitativa metod med semistrukturerade intervjuer eftersom 
syftet med det här arbete är att visa vilka hinder och möjligheter för samverkan mellan 
fritidshemmet och skolan, som klasslärare och lärare i fritidshemmet ger uttryck för och 
hur samverkan skulle kunna utvecklas. Valet av kvalitativ studie är för att tillsammans 
med respondenterna få möjlighet till utvecklade svar i intervjuerna och en ökad kunskap 
om samverkansprocesser. Det strategiska urvalet och de semistrukturerade intervjuerna 
som genomfördes, gjorde det möjligt att tillsammans med lärarna utveckla samtalen 
samt svaren på frågorna. För att upprätthålla en struktur i samtalen med respondenterna 
samtidigt som de kunde prata fritt om samverkan var semistrukturerade intervjuer det 
som utgjorde metodvalet. Dahlgren och Johansson (2015) menar att det 
tillvägagångssättet kan utveckla intervjuer till ett förtroendeingivande samtal. 
Denscombe (2018) har liknande uppfattning om att semistrukturerade intervjuer är en 
effektiv metod för att det ger en fördjupning av hur fenomen uppfattas och förstås. 
Författaren menar även att semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att respondenten 
får en chans att utveckla sina svar. 
 
5.3.Urval 
Urvalet av dem som deltog i studien genomfördes på skolor i en medelstor stad i södra 
Sverige och de medverkande arbetade på fritidshem samt grundskolan. Urvalet bestod 
av tre legitimerade lärare i fritidshem och tre grundskolelärare. Vår ambition var att 
samtliga deltagare skulle ge uttryck för en variation av ålder, arbetslivserfarenhet och 
kön. De som deltog i intervjuerna var ytligt bekanta med oss och bestod av fyra kvinnor 
och två män i åldrarna 25-50 år. De manliga deltagarna var två legitimerade lärare i 
fritidshem och hade kortast arbetslivserfarenhet medan den kvinnliga läraren i 
fritidshem var den med mest erfarenhet. De tre kvinnliga klasslärarna var allihopa 
medelålders kvinnor med minst åtta års arbetslivserfarenhet. Eftersom att studien syftar 
till att lärare i fritidshem och klasslärare berättade om deras upplevelser om samverkan 
var det nödvändigt att göra ett urval för att utse dem som ansågs kunna bidra med nya 
kunskaper. Anledningen till det strategiska urvalet var dessutom för att begränsa 



 

9  

mängden data och även att de nya kunskaperna skulle ha en relevans till studiens syfte. 
Det strategiska urval utgjordes av lärare från skolor som vi visste ville medverka på en 
intervju. Ytterligare ett strategiskt urval var att vi valde ut personal med olika 
erfarenheter av samverkan för att empirin skulle förstärkas. Strategiskt urval menar även 
Denscombe (2018) är ett bra val för uppnå studiens syfte och för att utse informanter 
med berikande kunskaper till studien. 
 

5.4.Genomförande 
Intervjuerna genomfördes individuellt mellan respondent och intervjuare. Innan 
intervjuerna påbörjades genomfördes ett antal moment. Det första momentet var att 
utforma en intervjuguide (bilaga A). Intervjuguiden arbetades fram utifrån studiens 
syfte och forskningsfrågor samt den tidigare forskningen. I intervjuguiden skapades 
även övergripande teman, vilket underlättade för oss att senare i arbetet kategorisera 
resultatet. Respondenterna menar Kvale och Brinkman (2014) ska ges möjligheten att 
svara öppensinnat och frågorna ska kunna diskuteras med möjligheten till att besvaras 
med varierande svar. Nästa moment var att upplysa lärarna om studiens syfte och vilka 
etiska principer som tillämpades i intervjun. Lärarna tillfrågades även om det var något 
de funderade på innan intervjun påbörjades. Kvale och Brinkman (2014) beskriver 
dessutom att det är viktigt i första skedet i genomförandet av intervjuerna att lärarna 
upplevde sig bekväm av situationen. Lärarna fick även skriva på ett godkännande om att 
empirin från intervjuerna skulle få användas i studien. Intervjuerna genomfördes med 
bandspelare med anledning av att materialet skulle kunna analyseras och reflekteras av 
oss. Avslutningsvis ställdes det frågor som gav oss värdefulla kunskaper om 
klasslärares och lärare i fritidshems erfarenheter om samverkan. 
 
5.5.Bearbetning av data  
Efter att intervjuerna genomförts med alla lärare behövdes det totala insamlade 
materialet selekteras. Därför inledningsvis kategoriserades materialet utifrån 
huvudrubriker och underrubriker. I det andra skedet av arbetet gjordes det rubriker 
utifrån syfte och frågeställningar för att kunna se likheter samt olikheter med det 
transkriberade materialet. Därefter genomfördes en bedömning av materialets mest 
användbara information och vad som kunde anses vara överflödigt. Att bearbeta 
materialet utifrån kategorier gjorde det möjligt för oss att bland annat att kunna urskilja 
varierande uppfattningar om samverkan mellan skola och fritidshem. Dahlgren och 
Johansson (2015) nämner liknande resonemang om att när empirin ska bearbetas är 
kategoriseringar av material ett effektivt tillvägagångssätt. Kvale och Brinkman (2004) 
menar liksom Dahlgren och Johansson (2015) att en kategorisering av ett fenomen gör 
det möjligt att hitta betydelsefulla delar i empirin. I slutskedet av bearbetandet 
förtydligade kategoriseringarna således likheterna och skillnaderna i det transkriberade 
materialet samt gjorde det möjligt för oss att kunna urskilja om bland annat varierande 
åldrar hade påverkan på svaren.   
 
5.6.Tillvägagångssätt sökning av litteratur  
För att få en förförståelse och tydligare bild av samverkan mellan LIF och KL 
undersöktes studier och avhandlingar i tidigare forskning. För att i ett tidigt få 
inspiration i vårt arbete studerades även publicerade uppsatser via DiVA (digitala 
vetenskapliga arkivet), uppsatser från Linnéuniversitetet. I de svenska sökmotorerna 
Libris och Swepub användes färre sökord jämfört med i sökmotorn ERIC (education 
resources information center) detta för att flertalet av sökorden fritidspedagog, 
samverkan, fritidshem, grundskolan och school/child-care återkom i de svenska 
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artiklarna. Lärare i fritidshem var inte grunden i sökorden av den anledningen att 
forskningen kring samverkan främst gav resultat från tidigare år när fritidspedagog varit 
den vanligaste tituleringen. Med svenska sökmotorer var det således enklare att finna 
avhandlingar och vetenskapliga artiklar än i sökmotorn ERIC. De svenska sökningarna 
resulterade i flera avhandlingar från början av året 1990 och framåt. I sökningarna 
upptäcktes att det var sparsamt med forskning om fritidshemmet tio år tillbaka och av 
den anledningen inkluderas även den äldre forskningen mellan åren 1990-2000 för att 
kunna genomföra studiens syfte. 
 
När de internationella artiklarna i ERIC studerades behövdes vårt perspektiv vidgas i 
sökningen, av den anledning att fritidshem inte är vanligt förekommande på samma sätt 
som i Sverige. Därför fick perspektivet utvidgas genom att ta in andra sökord än 
samverkan. För att bredda perspektivet behövdes det sökas artiklar runt fritidshemmet 
och samverkan mellan andra aktörer. Orden som användes i sökningen var collaborative 
attitude, teacher collaboration, collaboration, collaborative teachers och collegiality, 
school. 
 
5.7.Etiska principer  
Denscombe (2018) menar att det finns en rad faktorer forskare behöver tänka på. 
Författaren skriver att de informanter som deltar ska skyddas och inte påverkas negativt 
av att de medverkar i forskningen. En annan viktig princip är att hänsyn visas gentemot 
deltagarna genom att berätta vad forskningens syfte är och hur datan från informanten 
kommer att användas. Hänsyn visas även genom att inte ställa frågor om informanternas 
privatliv i intervjuerna. Denscombe (2018) skriver vidare att informanterna har rätt till 
att veta fullständiga namn på oss och hur de kan kontakta oss i efterhand. 
 
Vetenskapsrådet (2002) och Vetenskapsrådet (2017) påpekar att intervjuarna ska vara 
pålästa om de fyra forskningsetiska principerna innan, före och efter intervjuerna med 
lärarna. De fyra principerna som är de huvudkrav för att skydda individen är 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet: 
 
Samtyckeskravet säger att läraren hade en befogenhet att avbryta intervjun när hen 
personligen hade en önskan om att göra det, detta på grund av att intervjun skedde på 
lärarens villkor. Kravet påpekar även att det behövs ett samtycke från läraren innan 
intervjun påbörjades. I intervjuerna behövdes det även tänkas på att inte ha en 
anknytning till lärararna (Vetenskapsrådet 2002). När intervjun påbörjades informerades 
lärarna om samtyckeskravet och lästes igenom tillsammans. Efter att samtyckeskravet 
presenterats fick läraren möjligheten att fråga om det var någonting hen funderade på 
eller var osäker på angående kravet. När läraren var klar med det fick hen skriva under 
samtyckeskravet (bilaga B). 
 
Informationskravet beskriver att läraren ska varit informerad om vilka villkor som 
gällde för deltagandet i intervjun. Läraren ska även fått information om intervjuns 
upplägg och att lärarens medverkan i intervjun var frivillig. Det läraren dessutom skulle 
ha fått upplysning om var att materialet som samlades in inte skulle brukas för något 
annat än för forskningen (Vetenskapsrådet 2002). När informationskravet presenterades 
förklarades det för lärarna intervjuns upplägg. Därefter tydliggjordes att intervjun var 
frivillig och att det insamlade materialet inte skulle användas till någonting annat än till 
uppsatsen.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla lärarna i intervjuerna ska anonymiseras i studien. 
Anonymiseringen av lärarna i intervjuerna innebär att alla namn i genomförandet av 
intervjuerna ersätts med fiktiva namn som synliggör olikheterna i vilka lärarna är. En 
anonymisering förekommer för att det ska försvåra för utomstående att kunna förstå 
vilka uppgifter som tillhör en specifik identitet (Vetenskapsrådet 2017).  
 
Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet från intervjuerna med läraren 
behandlas på ett förtroendegivande sätt genom att det bara används för studiens syfte. 
Hur materialet och data ska användas ska även läraren informeras om. Kravet innebär 
även att personuppgifter som samlats in under intervjuerna inte får användas till något 
annat än forskningen (Vetenskapsrådet 2002).  
 
5.8.Studiens trovärdighet 
Allwood och Eriksson (2017) beskriver att i forskningssammanhang är det ett viktigt 
avgörande för validiteten hur lärarna inkluderats i studien. Forskningens validitet kan 
variera om lärarna till exempel självmant valt att delta i studien eller om de blivit 
utvalda för medverka i studiens intervjuer. Författarna påpekar även att om validiteten 
ska vara betydande, kräver det att bland annat intervjun har en intern koherens 
“forskningens resonemang och slutsatser [...] är förenliga med andra antaganden, 
resonemang och slutsatser i studien” (Allwood & Eriksson 2017, s. 161). 
 
Bryman (2018) menar att om forskare ska öka trovärdigheten i forskningsstudien 
behövs specifika kriterier genomföras för att kunna uppnå det. Till exempel kan det vara 
att genomföra intervjuer utefter de forskningsetiska principerna och att delge 
medverkande lärare det transkriberade materialet. Att delge lärarna materialet gör det 
möjligt för lärarna att kunna bekräfta eller avvisa deras svar och uppfattningar om 
samverkan. Tillvägagångssättet kan sedermera komma att förstärka studiens resultat och 
diskussion, kallas respondentvalidering (Bryman 2018). Författaren menar 
fortsättningsvis att trovärdigheten i forskningsstudien skapas om andra forskare eller 
läsare också kan uppfatta och bekräfta det som framkommer i resultatet. Om vi 
dessutom förhåller oss till de regler som gäller för uppsatsskrivande förstärker även det 
trovärdigheten i arbetet.  
 
Kvale och Eriksson (2014) menar att validiteten i kvalitativ forskning är att vi forskare 
använder rätt metod för att undersöka studiens syfte. Det som ökade trovärdigheten i vår 
studie var framförallt att vi använde oss av rätt söktermer när den tidigare forskning 
undersöktes. Dock menar Denscombe (2018) att validiteten i den data som kommer 
ifrån intervjuerna i studien inte går att säkra fullständigt i och med att det inte finns 
någonting som bekräftar respondenternas uttalanden. Vilket även Kvale och Eriksson 
(2014) menar, att validiteten i intervjuerna inte går att lita på fullständigt då 
intervjusvaren i studien kan vara felaktiga. Samtidigt påpekar Denscombe (2018) att när 
intervjuer och insamlandet av informationen sker ansikte mot ansikte, vilket det gör i 
vår studie, bidrar det positivt för validiteten i studien för då kan informationens relevans 
och korrekthet kontrolleras. Kvale och Eriksson (2014) skriver vidare att validiteten i 
forskningen inte enbart behöver bero på studiens metod. Sammanfattningsvis avgörs 
validiteten i studien av hur väl metoden och intervjuerna är utformade samt hur de 
hänger ihop med studiens syfte. Validiteten i vår studie avgörs även av hur det 
sociokulturella perspektivet används och hur teorin sammanfaller med studiens syfte 
och metod.  
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6.Resultat 
I det här kapitlet redogörs resultatet utifrån kategorierna: behov som lärare i fritidshem 
uttrycker, behov som klasslärare uttrycker, hinder och framgångsfaktorer. Kategorierna 
har valts för att kunna besvara forskningens syfte och frågeställningar. I kapitlet 
kommer LIF, lärare i fritidshem och KL, klasslärare att användas för att underlätta 
läsandet. För att även förstå vilken lärare som säger vad har vi valt att urskilja alla lärare 
med fingerade tilltalsnamn och arbetslivserfarenhet i antalet år utifrån nedanstående 
kategorier:  
 
Klasslärare: Klara, tio år. 
Klasslärare: Sofia, åtta år.  
Klasslärare: Tilda, sex år. 
Lärare i fritidshem: Joakim, fyra år.  
Lärare i fritidshem: John, tre år. 
Lärare i fritidshem: Susanne, 18 år. 
 
6.1.Behov som lärare i fritidshem uttrycker 
I nedanstående text uttrycks resultatet från intervjuerna med LIF och hens behov i 
samverkan. För att enklare förstå vad LIF nämner som behov för att samverkan ska 
fungera har vi delat in svaren i olika rubriker. Rubrikerna som används är: lokal, tid, 
mer styrning från ledning och läroplan, viljan att ha en aktivare roll och samverkan.  
 
6.1.1.Lokal  
Någonting som uppmärksammats av LIF i intervjuerna är att fritidshemmets 
geografiska placering har en inverkan på i vilken utsträckning samverkan mellan LIF 
och KL ska kunna vara möjlig. Susanne2 påpekar att om fritidshemmet och skolan ska 
kunna samverka och hjälpa varandra behöver verksamheterna känna en närhet till 
varandra “jag skulle vilja vi låg närmare varandra så [...] man kunde byta barn lite under 
dagen...” (Susanne).  
 
LIF:arna efterfrågar även möjligheter att tillsammans med eleverna genomföra arbeten 
som skulle kunna pågå i flera dagar istället för att städa undan materiel på fritids varje 
eftermiddag. Merparten av LIF:arna upplever att deras fritidshemsverksamhet inte gör 
det möjligt att lämna materiel i lokalerna på grund av att fritids har gemensamma 
lokaler tillsammans med grundskolan.  
 

Ett renodlat rum där du kan göra precis vad du vill, du behöver 
inte ta hänsyn till en klasslärare ska sitta där och jobba där ute 
under dagen utan du ska kunna inreda det på ett helt annat sätt 
och stöka till det på ett helt annat sätt. Egentligen gå där utan 
att ta hänsyn till någon annan. Ett helt eget rum (Joakim).  

 
6.1.2.Tid 
Joakim som arbetar på fritidshem uttrycker ett behov över att styra över sin egna tid i 
samverkan, detta för att han ska kunna forma sin egen undervisning. Joakim säger: ”nej, 
det är så att man har velat ha mer egen tid att styra över mer det här att gå iväg och 
skapa sin egna pedagogik med det sociala”. John påpekar också att hans behov i 

                                                
2 Susanne har vi valt att titulera lärare i fritidshem fastän hon har en utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet som 
fritidspedagog. 
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samverkan med KL är att kunna styra över sin egen tid samt att kunna påverka sin egen 
undervisning för eleverna och därigenom få mer fritidspedagogik även på förmiddagen. 
Han beskriver också betydelsen av att vara delaktig i grundskolans undervisning på 
förmiddagen men även kunna påverka det som händer för eleverna under den tiden de 
har skola.  
 

Någonstans är det väl att få en helhet över dagen, att min tid, 
jag tänker mycket att jag vill kunna påverka och äga den tiden 
jag gör på min arbetsplats. För mig är samverkan lite att jag 
kan styra även förmiddagstid. […] Men även när jag är som 
”gäst” under skoldagen att man kan lägga in ett 
fritidspedagogiskt tänk, att jag kan styra över den tiden också. 
För att kunna äga min egen tid lite (John). 
 

Läraren påpekar att om det ska finnas en strukturerad verksamhet är det brist på tid. För 
enligt John måste det ges förutsättningar i form av tid för att verksamheten ska vara 
strukturerad. För att få en sådan behövs tid för att prata ihop sig, gå igenom det han ska 
göra samt tid till att fördjupa sina egna kunskaper om vad eleverna ska lära sig.  
 

Det är väl rätt självklart att den inte är det i och med att det inte 
finns tiden eller möjlighet att strukturera den. Vill man ha en 
strukturerad verksamhet så man måste ju ge förutsättningar för 
att kunna ha en strukturerad verksamhet. …att man inte har tid 
att prata ihop sig, du har inte tid att gå igenom det du ska göra, 
du har inte tid att bygga upp din egen kunskap kring det liksom 
(John).  

  
Susanne hävdar också att planeringstiden tillsammans med arbetslaget på 90 minuter 
gör det svårt att hinna med allt som behövs pratas om. Att även under den här tiden 
försöka hinna med att få en samsyn samtidigt som fortbildning och administrativa saker 
ska genomföras beskrivs nästintill omöjligt. 
 

Vi har en och halv timmes planering som ska innefatta både 
praktisk planering, administrativa saker, eh fortbildningssaker 
det på en och en halv timme ska det göras eh, då har man inte 
tid inte att gå djupt ner och diskutera och få en samsyn eller få 
ett lika tänk... (Susanne).  

 
6.1.3. Mer styrning från ledning och läroplan 
Det är inte bara tiden som LIF uttrycker är ett problem. En annan faktor som Joakim 
anser påverkar samverkan är att läroplanen är otydlig “alltså, läroplanen är ju i sig 
jävligt otydlig…”. Läraren menar även att det finns ett behov av att LIF ska bli 
granskade mer från ledningen i sina arbetsuppgifter. Joakim menar att en granskning av 
LIF:s arbete bidrar med att LIF som individ blev mer införstådd med sitt yrke och hur 
han kan samverka med skolan “... men för att det ska bli en samverkan med skolan så 
måste det ge någonting som de kan konkret ta med i sin bedömning tror jag” (Joakim).  
 
Joakim menar vidare att han som LIF känner om han och hans arbetskollegor ska arbeta 
med det systematiska kvalitetsarbetet behövs feedback från rektorn. 
 

“...men det är ju ingen som tittar på det grundligt och innan 
någon gör det så förstår jag att folk inte kommer lägga 
överdrivet med tid på att systematiskt kvalitetsarbete i sitt 
fritidshem eftersom de inte får någon feedback från de högre” 
(Joakim).  
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6.1.4.Viljan att ha en aktivare roll  
På frågan hur LIF ser på sin roll under förmiddagen skiljde sig svaren beroende på hur 
länge lärarna varit färdigutbildade och vilken erfarenhet de hade. John med sex års 
erfarenhet av yrket menade att hans behov tillfredställdes och var mer givande om han 
fick vara aktivare under förmiddagen och i samverkan med skolan. Att ha en roll som är 
aktiv under skoldagen och i samverkan är viktigt för att han ska känna att hans 
kunskaper nyttjas på bästa sätt.  
 

Alltså det kan vara mycket att man står inne och lyssnar och 
masserar [...] jag känner för min del att jag inte vill jobba på 
det sättet för att för mig är det inte givande för att jag vill själv 
vara aktiv under skoldagen (John). 

  
Joakim med tre års erfarenhet av yrket LIF påpekar på samma sätt som John att det var 
viktigt att han får en möjlighet till att vara lärare trots att de inte har samma roll som 
KL. Joakim beskriver även att han upplever att han är en resurs till KL men att det finns 
möjligheter att också få vara en undervisande lärare. Det LIF kan göra är som Joakim 
nämner i intervjun att han har en möjlighet att undervisa eleverna i en mindre grupp. Att 
LIF också får undervisa gynnar både KL och LIF påstår han, eftersom KL får mindre 
elever i klassrummet och han får möjligheten till att vara delaktig i undervisningen. Det 
är viktigt att samverka på ett sådant sätt att båda yrkesgrupperna är bekväma med det 
och att LIF inte känner sig uppgiven, vilket inte Joakim upplever när han får vara aktiv i 
lektionen.  
  

Man är en stödperson åt klassläraren, helt enkelt. Men det finns 
ju en möjlighet där för mig att plocka ut ett gäng elever och 
göra samma sak men med ett lugnare tempo kanske några som 
har svårigheter eller som behöver sitta lite mer enskilt. Så på 
det sättet gynnar man ju klassläraren i sin lektion men jag 
känner inte mig som jag står och är en klasslärare utan det är på 
hennes villkor och hens lektion vilket jag får förhålla mig till. 
Sedan känner jag ju inte mig som jag är underminerad och 
meningslös heller men visst det är ju trots allt hon som styr upp 
allt och då förhåller jag mig till det (Joakim). 

 
John som arbetar på fritids förklarar vidare att det inte är roligt att hela tiden bli tillsagd 
vad de ska göra. Han känner ett behov av att i samverkan med skolan vara en av ledarna 
i klassrummet fast att han inte har huvudansvaret för eleverna.  
 

“...jag har ju inget ansvar, inget huvudansvar. Det är klart att 
jag vill ju gärna dels för att jag tycker det är kul var en av 
ledarna i klassrummet och att man inte hela tiden blir tillsagd 
och hur man ska göra” (John).  

 
Däremot är det ingen självklarhet att LIF får en roll i klassrummet som är likvärdig med 
KL påpekar Susanne. Hon har arbetet på fritids i 18 år och har mer erfarenhet än de LIF 
som tidigare beskrivits “man blir inte automatiskt en auktoritet i klassrummet som 
lärare när man är fritidspedagog eller när man jobbar på fritids och det har aldrig varit så 
någonsin…” (Susanne). Susanne påpekar således att det handlar också om att ha 
behovet att vara en ledare. Dock säger hon i klassrummet att hon inte vill vara en ledare 
för där är det KL:s regler som gäller “...jag vet inte ens om jag tycker att jag vill vara 
lärare i klassrummet eller vad jag ska säga (skratt), det är inte den rollen jag vill ha…” 
(Susanne).  
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6.1.5.Samverkan  
Samverkan i skolan och i fritidshemsverksamheten är något som uppfattas på ett 
varierande sätt. Susanne beskriver att det inte är några problem med att hjälpa 
grundskolan om behovet skulle uppkomma men att behöva prioritera grundskolan 
framför fritidshemsverksamheten är inte acceptabelt. En sådan uppkommen situation 
försvårar dessutom den egna undervisningen “det är inte automatiskt att på den här 
skolan att fattas det en personal på fritids så stannar läraren kvar” (Susanne).  
 
Susanne förtydligar att om situationen kräver att hon hjälper KL på grund av akut 
sjukdom eller liknande är det en självklarhet att fritids hjälper till. Däremot menar hon 
att fritidshemmets undervisning inte får bli drabbad av en sådan situation under en 
längre tid. Susanne förklarar vidare att det i sådan uppkommen situation krävs en 
ödmjukhet och förståelse för varandras verksamheter. 
 

Är det en akut situation, en lärare måste gå hem eller dom 
ringer vid åtta och har kräkts alltså det är en sak en dag men 
inte längre längre sjukdomar eller eller då ska det gälla bara en 
dag, dagen efter ska det vara en vikarie där (Susanne).  

  
6.2.Behov som klasslärare uttrycker  
I nedanstående text uttrycks resultatet från intervjuerna utifrån KL:s behov av 
samverkan. För att enklare förstå vad KL nämner som behov för att samverkan ska 
fungera har vi delat in svaren i olika rubriker. Rubrikerna som används är: 
planeringstid, gemensamma lokaler, samverkan och ledningsfråga.  
 
6.2.1.Planeringstid  
Planeringstid beskrivs av flertalet medverkande i intervjuerna som en möjlig faktor till 
att skolans verksamheter har en välfungerande samverkan. KL:arna uttrycker även att 
det är en tidspress att försöka hinna med alla saker som behöver genomföras på 
planeringstiden tillsammans med arbetskollegor och LIF “det är tufft på 40 minuter att 
hinna dom sakerna liksom” (Klara). Sofia beskriver även hon en liknande situation i 
skolan med ett tidspressat schema och uttrycker att om verksamheterna ska kunna 
komplettera varandra kräver det tid som det för tillfälligt inte ges någon möjlighet till. 
På grund av den uppkomna situationen sker kommunikationen genom att prata med 
varandra i personalrummet och korridorer bland annat.  
 

Så att det är ju vad ska man säga det är ju ganska mycket från 
vad ska man säga tröskelpedagogik på så sätt att man inte 
kommuni[sic] man har inte möjlighet att kommunicera varje 
dag i detalj utan det blir liksom en typ av grovplanering man 
lägger upp så (Sofia).  
 

Sofia påpekar även att planeringstiden tillsammans med LIF kräver olika tid beroende 
på vem personen är som KL ska samverka med och att det är personbundet hur effektivt 
planeringsmöten kan genomföras “...med en del människor behöver man väldigt mycket 
planeringstid [...] och känner man personen i frågan väl så kan man komma på väldigt 
myck[sic] väldigt bra saker” (Sofia).  
 
6.2.2.Gemensamma lokaler  
Lokaler är en faktor som klassläraren Tilda upplever är påfrestande att samverka kring. 
Tilda påpekar att fritids kommer in och stör henne i sitt arbete på eftermiddagarna då 
hon vill planera och förbereda för eleverna. Det som gör det påfrestande för henne är att 
eleverna och annan personal gör att hon tappar fokus och det resulterar i att allting tar 
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längre tid än det egentligen skulle tagit. Det som också gör det tröttsamt menar Tilda är 
att hon upplever att samverkan om lokaler med fritids missgynnar henne.  
  

Att de har varit om man vill förbereda eller att man själv vill 
sitta och planera och vi har ju inga arbetsplatser så då blir ju att 
man har sitt material i klassrummen som man vill sätta upp på 
tavlan och göra i ordning. Är det då folk här hela tiden som 
avbryter eller kommer och frågar så blir det ju att man tappar 
fokus och det tar längre tid. Det kanske inte blir som man har 
tänkt och inte kan förbereda (Tilda).   

 
6.2.3.Samverkan  
Samverkan i arbetslag beskrivs i intervjuerna som något positivt och utvecklande. Tilda 
beskriver dock att i samverkan gäller det att ta tillvara på kunskaperna LIF besitter. Hon 
förtydligar att LIF kan fungera som en extra lärare och att eleverna kan delas in i mindre 
grupper och där LIF ansvarar för en station eller en lektion då LIF:s kunskaper kommer 
till användning.   
  

...att vi kan jobba i ett tema och att man delar upp områden. 
Vad är fritidspedagogerna bäst på? De kanske är bäst på att 
vara aktiva, vissa har ju idrottskompetens vissa har kanske NO, 
vissa är kanske duktiga kreativt. Att man då inom ett område 
delar så att man har olika stationer eller olika lektioner som 
man gör och på så sätt få mindre grupper (Tilda).  

 
Tilda påpekar även att LIF inte bara ska fungera utifrån sina kompetenser, deras 
kunskaper ska kunna användas i klassrummets undervisning. Hon anser även att det är 
positivt med att de ska samverka för då ökar möjligheterna till att ha halvklasser mer 
frekvent. Läraren anser även att en framgångsfaktor för en bra samverkan är att LIF bör 
ha mer planerade rastaktiviteter.  
  

Att det hade varit bra om man kunde utnyttja dem för mer 
undervisning. Man kunde dela mindre grupper så att man fick 
halvklass eller mindre grupper oftare. Jag tror de flest vinner på 
och liknande också att man hade mer tid till styrda 
rastaktiviteter att det liksom är uppstyrt (Tilda).  
  

Sofia fortsätter dock med att påstå att samverkan kring vissa ämnen inte behövs när 
eleverna arbetar effektivt på lektionerna. Sofia anser att lärare inte orkar att samverka 
för att det ska vara ett fungerande arbetssätt med kollegorna. Läraren menar att 
samverkan är något som är ansträngande och påfrestande för lärare samt att det ibland 
kan vara tillräckligt med att läraren arbetar på sitt sätt. 
  

Asså egentligen tror jag ju på att det e ju jag tror inte att man 
behöver vara jättemycket olika människor egentligen eller så. 
Funkar det på idrotten och funkar det på slöjden och så ser jag 
inte att man måste ha samverkan i allting för jag tror inte nån 
människa mäktar med alla dom kontaktytorna (skratt) eller vad 
man ska säga (Sofia).  

 
6.2.4.Ledningsfråga  
I intervjuerna påpekas det av KL att det i flertalet frågor om samverkan tillsammans 
med fritidshemmet behöver rektor avgöra vad som är möjligt att genomföra. För att 
kunna genomföra utvecklingssamtal tillsammans med LIF behöver KL tillfråga rektor 
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om det är möjligt först innan det kan organiseras upp och genomföras “jag gissar på att 
det är en kostnadsfråga till ledningen att man måste ta in personal…” (Klara).  
 
Tilda hävdar dessutom att planeringstiden inte är möjlig att ändra på utan att rektor 
godkänner det. Samtidigt menar hon att det är möjligt att hantera situationer och 
förändringar i det interna arbetslaget men om det skulle behövas göras åtgärder som 
gäller hela verksamheten behöver det beslutas av rektor ”mer gemensam planeringstid 
och hur man löser det är en organisatorisk fråga” (Tilda).  
 
6.3.Hinder 
I det här avsnittet vill vi förklara varför samverkan ibland kanske inte fungerar. För att 
kunna förstå problematiken har vi utifrån lärare i fritidshem och klasslärares upplevelser 
valt att fördela kapitlet utifrån rubrikerna: tid att träffas och hinder på vägen.  
 
6.3.1.Tid att träffas  
Under intervjuerna med LIF och KL påtalades flera hinder kring varför samverkan inte 
fungerar mellan LIF och KL. Tilda påpekar att tiden kan vara en faktor. Läraren påpekar 
vidare att planeringstiden som KL och LIF har med varandra inte existerar ”nu sitter 
bara vi klasslärare och planerar, vi har ingen tid planerad tillsammans med 
fritidspedagoger” (Tilda). Tilda beskriver även hur LIF och KL:s kunskaper används på 
bästa sätt, att nyttjandet av varandras kunskaper i samverkan skulle vara bättre om de 
har mer tid tillsammans. Läraren nämner även att det inte bara handlar om tid, 
betydelsen av att ha kunskap om sina kollegor är också viktigt för att samverkan och 
nyttjandet av varandras kunskaper ska kunna genomföras.   
  

Jag tror om vi hade haft mer tid tillsammans så tror jag att vi 
hade kunnat… Sedan tar det ju tid att lära känna varandra 
också. Jag och min kollega har jobbat tidigare ihop. Jag och två 
kollegor har jobbat tidigare ihop. Nyligen kom en klasslärare in 
i årskurs ett. Det är inte förrän nu man har börjat känna 
varandra lite mer (Tilda). 

  
John på fritids påpekar liksom Tilda att planeringstiden mellan LIF och KL är en viktig 
aspekt för att samverkan ska kunna genomföras mellan de två yrkesgrupperna.  
 

Ja, planeringstid är ju också att, för jag tänker planeringstid är 
ju superviktigt. Både för att planera fritidsverksamheten men 
även om man då vill ha en samverkan med klassläraren så det 
är ju jätteprio (John ). 

 
John framhåller också att det är svårt att få planeringstid tillsammans med KL eftersom 
de har sin planeringstid efter skoldagen. John berättar vidare att de endast har en timme 
tillsammans där hela arbetslaget träffas, vilket gör att LIF och KL inte har någon 
särskild tid tillsammans.  
  

Vi fem eller egentligen sex som vi är i arbetslaget så har vi en 
timme i veckan som vi träffas med alla. Sen har ju vi som 
jobbar på fritids har ju planering tre timmar i veckan där det 
bara är vi två som träffas. Vi träffar ju inte klassläraren, för 
klasslärarna har ju sin planering efter skoltid då ju. Likadant 
med förskoleklasslärare, så man har ju mycket enskild tid eller 
så har man mycket tid tillsammans med den man arbetar med 
(John). 
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Joakim som har yrkestiteln LIF menar även att tiden inte alltid finns för samverkan. 
Joakim påpekar att deras schemaläggning utgör ett hinder för samverkan mellan LIF 
och KL. Han berättar vidare att eftersom han och kollegorna arbetar mycket 
eftermiddagar samt har stängningar ibland utgör det ett hinder för att kunna samverka 
på ett effektivt och omfattande sätt.  

  
Ett hinder är schemaläggning, vi jobbar mycket eftermiddagar. 
Har du stängning då, för vi har två stängningar och då kommer 
en av oss senare. Schemamässigt är det ju svårt att samverka på 
större sätt när du inte har ett schema som är lagt ut efter det 
(Joakim). 

 
6.3.2.Hinder på vägen  
Sofia nämner ytterligare orsaker till varför det uppkommer hinder mellan grundskolan 
och fritidshemmet. En av anledningarna som nämns är att KL har en tydligare 
arbetsbeskrivning av vad denne ska genomföra. I varje kunskapsämne menar KL att hon 
vet vad som förväntas att göra och att det dessutom i läroplanen beskrivs vad KL måste 
ha genomfört innan läsåret är slut “...jag tror att det är att fritidspedagogens roll är 
ganska, vad ska man säga, jag tror att arbetsbeskrivningen är lite för luddig” (Sofia).  
 
Sofia nämner dessutom att i arbetskontraktet finns tydliga skillnader på vad som 
förväntas av KL och LIF. Hon beskriver att arbetsbeskrivningen för KL är tydligt 
beskriven från början av dagen till eftermiddagen medan för LIF är det inga krav på vad 
som måste ha genomförts innan eftermiddagen är slut “å hindren är ju förutsättningarna, 
lite granna faktiskt på papperet asså vilka vilka arbetsuppgifter man har som ska 
genomföras på dagen…” (Sofia).   
 
KL:n Tilda beskriver ett annat hinder för samverkan och det är att hon inte hinner att 
skapa en förståelse för LIF och deras verksamhet. Hon menar även att LIF inte heller 
har tidsutrymmet för att kunna uppfatta vad KL:s undervisning innefattar och vad den 
gör för eleverna ”...att vi hinner aldrig sätta oss in i deras och de inte sätta sig in i vår” 
(Tilda).  
 
KL:n Klara nämner också att hon har liknande uppfattning om att LIF inte är insatta i 
vad KL gör i undervisningen “jag tror inte dom har koll på vårt årshjul faktiskt riktigt” 
(Klara).  
 
6.4.Framgångsfaktorer 
I det här avsnittet beskrivs exempel på hur fritidshem och grundskolan ska fungera 
tillsammans med varandra. Detta gör vi utifrån rubrikerna vinnande koncept, 
förhållningssätt lärare i fritidshem och klasslärare, halvklass, ha roligt tillsammans och 
sammanfattning.  
 
6.4.1.Vinnande koncept  
I våra intervjuerna tillsammans med LIF och KL har det presenterats förslag på olika 
framgångsfaktorer för en lyckad samverkan. Ett förslag är att på universitetet bör 
utbildningarna tillsammans utbilda varandra och av den anledningen skulle det kunna 
gynna förståelsen för varandra när yrkesgrupperna kommer ut i arbetslivet. I nuläget har 
de studenterna som studerar LIF kunskaper om KL:s uppdrag medan tvärtom har KL 
nästintill obefintliga kunskaper om vad LIF besitter för kunskaper och vad deras 
uppdrag innebär.  
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...redan på utbildning när jag gick på på utbildningen gjorde vi 
praktik inne i klass. Jag har aldrig haft en lärare som student 
inne på fritids, dom har ibland följt med när dom varit här. Det 
är inte så att man har automatiskt varit på ett fritidshem 
(Susanne).  
 

Susanne påstår även att om det ska vara möjligt att skapa fördjupade kunskaper om 
varandras yrkesprofession och kunna tillsammans utveckla eleverna under den 
gemensamma skoldagen behöver förutsättningarna förändras för som det är idag finns 
inte möjligheterna. 
 

Planeringstid ihop och att vi är nära varandra är ett första steg 
iallafall till att se varandras ja olika professioner och olika 
ansvar under barnens hela dag (Susanne).  

 
KL:n Klara beskriver att i deras arbetslag med KL och arbetslaget med LIF finns ingen 
som vill ta på sig ledarrollen. En framgångsfaktor menar hon skulle vara om någon åtog 
sig uppdraget att leda arbetslaget för då skulle möjligheterna till samverkan med andra 
arbetslag kunna öka. I nuläget läggs planeringstiden på att lyssna in vad alla har att säga 
och möjligheten till att komma framåt tillsammans med andra arbetslag blir en långsam 
samverkansprocess “man behöver ha en ledare och det kanske är så att det ska finnas en 
som är ledare, någon som lyfter dom här sakerna just nu det här året...” (Klara).  
 
KL:n Sofia påstår sig uppleva att det finns en yrkesstolthet hos KL samtidigt som det 
inte gäller alla yrkesprofessioner. Att alla inte har en stolthet i att vara verksam i skolan 
menar hon är till nackdel för hela verksamheten och elevernas utveckling. En 
framgångsfaktor för att eleverna utvecklas under den gemensamma skoldagen skulle 
således vara att samtliga yrkesroller i verksamheterna bör uppleva sig stimulerade och 
känna en stolthet för sitt yrke “a jag tror ju på långsiktighet och att man har en vad ska 
man säga en yrkesstolthet med sig i ryggsäcken…” (Sofia).  
 
6.4.2.Förhållningssätt lärare i fritidshem och klasslärare  
Några av lärarna nämner i intervjuerna att förhållningssättet till varandra men även till 
sig själva påverkar hur väl samverkan fungerar mellan LIF och KL. Joakim nämner att 
det gäller att som LIF tänka efter en extra gång om hur LIF kan samverka med KL. 
Enligt Joakim handlar det mycket om att LIF ska vara kreativ och fantasifull i sitt tänk 
kring hur samverkan med KL kan fungera. Läraren påpekar vidare att en 
framgångsfaktor för hur väl samverkan fungerar handlar även om vilken ambitionsnivå 
som LIF har i sitt arbete med KL “jag tycker väl har man bara en liten finess och tanke 
så kan man komplettera dem på ett smart sätt. Det är alltid ambitionsnivån som avgör 
[...] hur vi kompletterar dem” (Joakim). Joakim nämner ytterligare att betydelsen av att 
vara aktiv och vara med i undervisningen är en viktig framgångsfaktor. LIF:en påpekar 
vidare om både KL och LIF har ett öppet förhållningssätt med varandra i sin samverkan 
och tar hjälp av varandra påverkar det hur väl samverkan fungerar ”utan vara med och 
vara aktiv. Vissa saker är man sämre på och vissa saker är man bättre på och då kan 
man ta hjälp av varandra. Det är så naturligt det ska funka” (Joakim). 
  
KL:n Tilda menar också att förhållningssättet KL och LIF har till varandra är en central 
del i samverkan. Enligt Tilda ska både KL och LIF ha samma status i klassrummet för 
hon menar att om KL kan ta ledarrollen kan även LIF göra det. Läraren menar att KL 
inte får ha det förhållningssättet till LIF för att då känner hon sig underminerad ”jag 
tycker alltså att vara två vuxna som kan se och höra mycket är ju alltid bra. Att båda tar 
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ledarrollen eller vad man säger så att det inte blir så att hon får det får hon bestämma” 
(Tilda). 
 
Lika mycket som det finns möjligheter till samverkan i skolan finns det motgångar och 
hinder med det gemensamma läraruppdraget menar KL “ja det kan väl va att man 
faktiskt har en fritidspedagog som inte vill samverka med skolan” (Klara). KL:n Klara 
menar även att andra faktorer som är betydande för en fungerande samverkan mellan 
skolan och fritidshemmet är att läraren oavsett verksamhet behöver kunna uppvisa 
kreativitet samt att vilja sträva framåt tillsammans med varandra “med samverkan asså 
tänker jag att aja jag tänker att det är tid och pengar egentligen som styr många saker. 
Och lust att vilja göra saker asså lite såhär kreativa spontana saker ihop” (Klara).  
 
6.4.3.Halvklass 
I intervjuerna nämner flera av lärarna att uppdelning av eleverna i grupper är ett sätt att 
samverka med varandra. LIF gynnas därigenom av att när de får en halvklass kan de 
bedriva undervisning i fritidshemmet samtidigt som de arbetar med målsättningarna de 
fått från KL:n. LIF:en Joakim påpekar även han att LIF gynnas när en uppdelning av 
eleverna sker och till följd av det får han vara aktiv i en roll på förmiddagen istället för 
att hamna i en roll som elevassistent. Läraren beskriver att när LIF och KL samverkar 
genom att eleverna delas upp i grupper gynnas skolan i att KL får mindre elever i 
klassrummet. Samverkan mellan dem gör att KL således kan fokusera på ett mindre 
antal elever i sin undervisning.  
  

Där får vi ju ett mål att jobba då med våren till exempel så 
undersöker vi våren, men vi kan göra det på vårt sätt och vi kan 
använda den pedagogik som vi har på fritids så man säger. Så 
det är ett utbyte som ger både mer kvalité under skoldagen, de 
som är kvar får mer tid per person och lärare och de som går 
får det som vi kan erbjuda, istället att vi står bakom en elev 
som har svårt att sitta still i klassrummet och lägger vår resurs 
på det under en hel skoldag (Joakim). 

  
John med yrket LIF menar likaså att samverkan kring att dela upp eleverna i mindre 
grupper är positivt, speciellt för eleverna. Enligt John hinner eleverna arbeta lika mycket 
när de är i halvklass som de gör på en hel vecka när de är hel klass. Att gruppen kan 
delas ytterligare en gång blir möjligt för att då är det två lärare i klassen.  

 
Dels för de i f-klass och årskurs ett, är ju att det de hinner på de 
två och en halv timme då de har halva gruppen och kan de dela 
den ytterligare för dem i f-klass och årskurs ett är ju två lärare 
uppe på en halvklass och i sin tur delar dem så de har en grupp 
på sju elever var. Så det de lär sig det de hinner med på den 
tiden är ju nästan en veckas arbete. Så det är ju, den biten är vi 
väldigt nöjda med att vi fått till och att den fungerar så pass bra 
som den gör (John).  

  
Det är inte bara LIF som anser att samverka kring att dela upp klasserna är bra. Tilda 
anser även hon att samverkan med att dela upp klasserna har fördelar. Tilda berättar 
vidare att när några stycken elever försvinner bidrar till det att hon kan hjälpa eleverna 
snabbare. Att samverka med mindre elevgrupper är positivt inte bara för eleverna men 
även för kollegor menar Tilda. 
  

Det är jättebra att vara en extra lärare vilket även gör att vi inte 
är en hel klass. Vilket gör att det är alltid är tre- fyra som 
försvinner. Så lättar det ju upp lite och det kan ju vara elever 
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som behöver hjälp väldigt mycket. Sitter då de sju stycken med 
en lärare så får de betydligt mer mycket hjälp än om de suttit 
kvar i klassrummet och varit en av 25 (Tilda).  

 
6.4.4.Ha roligt tillsammans 
Joakim på fritids beskriver vidare för att kunna lyckas utvecklas tillsammans i ett 
arbetslag och med andra yrkesprofessioner behöver det skapas relationer mellan 
verksamheterna. För att kunna skapa en relation mellan verksamheterna grundskolan 
och fritidshemmet är en av framgångsfaktorerna, menar han, att i början av läsåret skapa 
någonting tillsammans som med tiden bibehålls. Samtidigt menar Joakim att det måste 
vara roligt att genomföra och utvecklas tillsammans.   
 

Grunden för en bra samverkan är att det ett bra klimat i 
arbetslaget, att man trivs att jobba med alla och att det är 
ömsesidigt för annars om man går i luven på varandra så är det 
svårt att samarbeta och samverka mot ett bra mål. Så att man 
får ihop ett arbetslag som är homogena, som trivs med 
varandra det är nog första byggstenen för att det ska kunna gå 
att samarbeta så bra som möjligt (Joakim).  

 
KL:n Tilda instämmer och menar att ju tidigare desto bättre för verksamhetens 
utveckling om samverkan i verksamheten prioriteras “...ju mer tid man har tillsammans 
i sitt arbetslag i uppstartsdagar desto lättare är det att jobba och planera vidare (Tilda).  
 
6.5.Sammanfattning av resultatet 
I resultatet framkommer det att det finns likartade och varierande uppfattningar om 
samverkan och det bekräftar även vår uppfattning från tidigare genomförd 
verksamhetsförlagd utbildning. De båda yrkesgrupperna beskriver även varierande svar 
på vad som är framgångsfaktorer till att samverkan fungerar i skolan. Däremot finns det 
faktorer KL nämner men som inte LIF beskriver och det kommer vi att fördjupa oss mer 
om i nedanstående analys av empiri.  
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7.Analys av empiri  
I det här kapitlet analyseras och reflekteras empirin med hjälp av den valda teorin, det 
sociokulturella perspektivet. Språket och kommunikation kommer därför vara det som 
empirin förhåller sig till. Kapitlet kommer även att förklara vad empirin har för relevans 
till den tidigare forskningen. För att underlätta läsandet har vi valt att kategorisera 
innehållet utefter följande underrubriker: interagerande med varandra, fritidshemmets 
och grundskolans lokaler, tiden är värdefull, nya tider för lärare i fritidshem, rektorns 
och läroplanens roll i samverkan och samverkan från ytterligare synvinklar. 
 
7.1.Interagerande med varandra 
Samverkansprocesser mellan grundskolan och fritidshemmet beskrivs som en utmaning 
av både av forskare och verksamma lärare. När materialet sammanställdes har vi förstått 
att samverkan är någonting tolkningsbart som varierar i omfattning från verksamhet till 
verksamhet. Personalen i fritidshem och grundskolan beskriver bland annat att de inte 
kommunicerar med varandra som de skulle kunna göra. Hansen (1999) beskriver tillika 
LIF:n Susanne att verksamheterna i skolan arbetar separerade från varandra och att 
deras läroplaner kan vara en av anledningarna till att det är svårare att samverka 
tillsammans. Om verksamheterna skulle kunna sammanföras mer än vad de gör idag 
menar Susanne vidare att elevernas utveckling främjas om verksamheterna samverkar 
mera.  
 
I och med att det är många elever inskrivna på fritidshemmet menar även Hjelte (2005) 
att det borde vara till fördel om grundskolan tillsammans med fritidshemmet 
kommunicerade genom mer ögonkontakt och verbala konversationer. Fritidshemmet 
och grundskolan besitter omfattande information om eleverna och fastän det är på olika 
tider under skoldagen man har undervisning med eleverna (2005:175). Om skolans 
olika verksamheter nyttjade varandras kunskaper maximalt hade det kunnat vara möjligt 
att utveckla en hel skolverksamhet tillsammans men i nuläget beskrivs en annan 
verklighet efter det att de tre olika skolverksamheterna har besökts. KL:n Tilda menar 
dock att samverkan för henne är möjligt men att det allt som oftast är på 
eftermiddagarna när hon har planeringstid. Hennes tid till att diskutera undervisning och 
planera tillsammans anser hon är begränsad. Hansen (1999) beskriver likasinnade 
iakttagelser om att KL anser sig kunna samverka, däremot om samverkan ska 
genomföras på KL:s planeringstid menar hon att det inte är möjligt att genomföra för då 
är det slut på skoldagen och egen planering för KL:n.  
 
7.2.Fritidshemmets och grundskolans lokaler 
Lokaler beskrivs av både KL och LIF som en möjlig orsak till att samverkan fallerar 
eller bara fungerar till viss del. Joakim menar att deras fritidshemsverksamhet bara kan 
fungera om fritids anpassar sig till grundskolans regler och tider. Han påstår även att 
möjligheterna till att utveckla fritids egna verksamhet och att att göra omfattande 
projekt liknande i grundskolan inte är genomförbart i de utrymmena som delas med 
grundskolan. Att förutsättningarna samt lokalerna är begränsade har uppmärksammats 
på samtliga skolor och den verksamheten LIF jobbar på är således inget undantag 
utifrån våra reflektioner. Det överensstämmer med Hansen (1999) som också beskriver 
problemet med gemensamma lokaler. Författaren beskriver vidare en problematik om 
vem ägaren är av det gemensamma rummet. Problemet författaren uppmärksammat har 
troligtvis att göra med att kommunikationen mellan yrkeskategorierna upplevs vara 
ansträngd. I intervjuerna framgår att kommunikationen är bristfällig mellan 
verksamheterna och det kan vara en möjlig orsak till att yrkeskategorierna missuppfattar 
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varandra. Hwang och Nilsson (2011) förklarar även att kommunikation bland annat 
innebär att interagera och samtala med människor för att kunna besluta om till exempel 
hur gemensamma lokaler ska nyttjas. 
 
7.3.Tiden är värdefull 
Tid är någonting båda lärarkategorier anser nödvändigt för att kunna utveckla båda 
verksamheterna tillsammans mot samma visioner. Från fritidshemmet påvisas det 
framförallt att viljan till samverkan med KL finns, däremot finns inte tiden för att 
djupgående kunna kommunicera och samtala. John beskriver dessutom en uppgivenhet 
för att han skulle vilja främja utbytet av kunskaper med KL. Dock är möjligheterna till 
att samverka i den omfattning som skulle behövas för att kunna gynna eleverna i båda 
verksamheterna nästintill obefintlig. Säljö (2017) beskriver liksom John att det sociala i 
skolan är av betydelse för att kunna utvecklas. Om verksamheterna ska utvecklas 
tillsammans som två verksamheter och samtidigt förbereda eleverna på att bli framtida 
samhällsmedborgare är det troligt att KL samt LIF behöver tid för interagera med 
varandra.  
 
7.4.Nya tider för lärare i fritidshem  
I undersökningens resultat visar det att merparten av de intervjuade från fritidshem har 
en kompletterande roll som gynnar både KL och LIF. Vi har identifierat att 
yrkesprofessionen LIF har högre status jämfört med vad Calander (1999), Haglund 
(2004) och Hansen (1999) uppmärksammat i sina studier. Däremot har det identifierats 
att det inte är en självklarhet att LIF ska ha en roll som elevassistent eller resurs i 
samverkan med KL. I vårt resultat kan det utläsas att LIF inte vill undermineras av 
KL:n. I jämförelse med författarnas studier uppmärksammas det att yrket LIF har mer 
status hos LIF:arna som är utbildade efter kapitel fyra i läroplanen (Skolverket 2016).  
LIF:arna som arbetat i mindre än sex år uttrycker att de vill och kan göra mycket mer än 
att vara elevresurser. I och med att vi har identifierat att LIF idag har en högre status ser 
vi inte den dominansen KL har över LIF vilket Haglund (2004) påpekar att KL har. I 
undersökningen framkommer det dock att KL påtalar för LIF vad de ska göra däremot 
tvärtom uttalar sig LIF inte om vad KL ska göra i skolan. 
 
Vi kan även identifiera att alla LIF inte var överens om vilken roll som egentligen 
ansågs var bäst i samverkan mellan LIF och KL. Susanne med 18 års erfarenhet av yrket 
menar att hon nöjer sig med att vara en elevassistent eller resurs i samverkansprocessen. 
Att LIF får en likvärdig roll i klassrummet och i undervisningen är viktigt enligt henne 
samtidigt som det kan vara överskattat. Samverkan kan var ett arbetssätt där det ibland 
tar mer energi än vad den ger och därför kvittar det vilken roll hon tilldelas i samverkan. 
Att en del av LIF menar att det kvittar vilken roll och hur de kompletterar skolan 
motsäger Hjelte (2005) och Haglund (2004) för enligt deras studier vill LIF inte hamna i 
en roll där de inte är likvärdiga KL:n. Dock påstår John och Joakim med mindre 
erfarenhet av yrket att det är oundvikligt att hamna i rollen som resurs vilket är likt det 
Hjelte (2005) och Haglund (2004) påstår. De har tre till sex års erfarenhet av yrket och 
vill framförallt arbeta på ett sätt där de är aktivare i sin roll som LIF. Att ha en dialog 
med KL hur LIF kan komplettera sin kunskap är fördelaktigt och efterfrågat av LIF:na. 
En dialog mellan de olika yrkesgrupperna ska finnas menar Hwang och Nilsson (2011) 
för då kan samtalet bidra med att utveckla varandras kunskaper. Samverkan bör vara att 
KL och LIF ska kunna ha en dialog med varandra om verksamheten och 
undervisningen. 
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En samsyn hos KL och LIF hur undervisning ska bedrivas är ett orosmoment i 
samverkan menar Hansen (1999). Samsyn för hur undervisning ska ske var även något 
som upptäcktes fanns bland lärarna i intervjuerna och att det kunde vara ett problem. 
Det uppmärksammades även att LIF ville arbeta på ett sätt med eleverna och KL på ett 
annat. LIF poängterar dock att de har inflytande genom samtal med KL samt över hur 
samverkan ska ske på ett sätt som gynnar både KL:n och LIF:en.  
 
7.5.Rektorns och läroplanens roll i samverkan 
Att möjligheter till samverkan och att KL samt LIF ska kunna samtala med varandra om 
möjligheter till att samverka beror på tiden. Den som dessutom bestämmer och styr över 
en lärares tid är rektorn påpekar lärarna. Enligt lärarna har rektorn en avgörande roll i 
om samverkan mellan KL och LIF ska vara möjlig. Att prioriteringar i verksamheten är 
ett hinder för samverkan är även något Närvänen och Elvstrand (2014) beskriver. Hjelte 
(2005) menar också att rektorn har en bidragande faktor till att samverkan inte fungerar. 
För att kunna hantera situation måste KL och LIF samtala med sin rektor för att få mer 
gemensam planeringstid (Hjelte 2005).  
 
Otydligheten kring LIF:s roll samt okunskapen kring vad LIF ska undervisa i menar 
Andersson (2013) bidrar till att samverkan inte fungerar. En ytterligare orsak till att 
samverkan inte fungerar kan vara på grund av att läroplanen uppfattas vara otydlig 
(2013). Det är även något studien uppmärksammat att när LIF inte får feedback på sitt 
arbete blir det svårt att samverka på ett fördelaktigt och strukturerat sätt som gynnar 
eleverna. 
 
7.6 Samverkan från ytterligare synvinklar 
Utifrån vår studie har vi analyserat att det finns flera faktorer som andra forskare inte 
nämnt i sin forskning. En faktor till att samverkan mellan KL och LIF ska fungera bättre 
än vad den gör idag skulle kunna vara att på universitet ge utbildningarna möjligheter 
till att utbilda studenter om de olika lärarutbildningarna. Studenterna på universitetet 
bör få fördjupade kunskaper om varandras kommande yrken. Kunskapen om varandras 
yrken påverkar inte bara oss lärare i vår samverkan, det kan även komma att ge en 
annan innebörd om individer tillsammans skapar kunskaper om varandras undervisning 
och möjligheter till lärande.  
 
Ytterligare en framgångsfaktor som studien har uppmärksammat i samband med 
intervjuerna med KL och LIF är att en tydlig ledare bör finns i arbetslaget. Utifrån 
intervjuerna med KL och LIF anser vi att ledarrollen är en viktig roll för det är den 
personen som styr tiden, för en dialog med inblandade parter samt ser till att uppgifterna 
fördelas på effektivt sätt i arbetslaget för att utforma en samverkan.  
 
Framgångsfaktorer i samverkan kan även bero på vilket förhållningssätt KL och LIF har 
till varandra. Både KL och LIF anser att det är viktigt att det är ett trivsamt klimat i 
arbetslaget och att de framförallt har roligt tillsammans på arbetsplatsen. Grunden för att 
samverkan i verksamheten ska fungera är att det ska finnas en ömsesidighet hos 
varandra även när konflikter uppstår med varandra. Att konflikter uppstår är någonting 
som uppkommer på arbetsplatser men om yrkesgrupperna dessförinnan har förståelse 
för varandra och roligt tillsammans kommer sedermera uppkomna konflikter möjligen 
att kunna hanteras på ett effektivare tillvägagångssätt. 
  
En ytterligare framgångsfaktor till att samverkan mellan LIF och KL ska fungera är att 
de båda yrkesgrupperna vill samverka samtidigt som de känner sig stimulerade till att 
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göra det. Med utgångspunkt i intervjuerna menar lärarna att det är till fördel om de 
samverkar och känner en yrkesstolthet kring den egna lärarprofessionen. KL:n Sofia 
hävdar dock att behöva samverka med lärare regelbundet i skolan och på fritidshemmet 
även kan påverka henne negativt. Att frekvent behöva prioritera samverkan behöver 
således inte alltid vara till fördel. I forskningen har vår ambition varit att skriva om 
samverkans fördelar i skolan men utifrån Sofias uppfattning har det även blivit tydligt 
att samverkan inte alltid är fördelaktigt.  
 
En framgångsfaktor för att samverkan fungerar mellan KL och LIF beskrivs vara att den 
enskilda individen ska vara initiativtagare och kreativ i sitt tänkande kring samverkan 
med arbetskollegor. Lärarna talar om hur faktiska faktorer påverkar samverkan däremot 
är det sällan det beskrivs hur de själva som individer kan påverka samverkan. I 
resultatet uppmärksammas även att lärarna glömmer bort vilka utvecklingspotentialer de 
besitter. Lärarnas strävan efter att uppnå resultat kan vara det som styr hur väl 
samverkan ska fungera exempelvis i inviduella målkontrakt. 
 
För att således utveckla samverkan i verksamheten kan ovanstående faktorer beaktas. 
Faktorerna ger en vägledning på hur samverkan kan utvecklas och vilken riktning LIF 
och KL kan ta i det fortsatta arbetet för att gynna deras samverkansprocess.  
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8.Diskussion 
I det här kapitlet reflekteras det över resultatet i forskningen och motiveras varför den 
sociokulturella teorin är det valda perspektivet i forskningen. Vidare kommer det att 
reflekteras över och ge förslag på lämpliga områden för kommande forskning.  
 
8.1.Sociokulturella teori 
Vi har med bland annat i tidigare forskning, intervjuer och besök i skolverksamheter 
undersökt om vad lärare i fritidshem och klasslärare anser om samverkan. För att kunna 
bekräfta forskningens syfte och frågeställningar tar vi med hjälp av den språkliga 
kommunikationen och blir uppmärksamma på att det finns varierande uppfattningar om 
vad samverkan innebär för de två medverkande yrkesprofessionerna. 
 
Säljö (2017) beskriver även liknande resonemang om att det sociokulturella 
perspektivet och språket gör det möjligt för oss i undersökningens utförande att fördjupa 
sig inom problemområdet som har valts att undersökas. Med intervjufrågorna har det 
dessutom skapats en ökad förståelse för de båda yrkesprofessionerna och deras 
skolvardag tillsammans med varandra under den gemensamma skoldagen. Forskningens 
frågeställningar anses vara tillräckligt formulerade för att kunna uppnå ett givande 
resultat. Däremot när flertalet medverkande uttrycker att det är en organisatorisk fråga 
om hur samverkan bör vidareutvecklas anser vi att det behövs mer samtal och 
kommunikation med lärare samt med rektorer. 
 
8.2.Metoddiskussion 
Intervjuer av metod i studien är vårt val av metod för att uppnå studiens syfte. Intervjuer 
användes därför som metod för att visa vilka hinder och möjligheter för samverkan 
mellan fritidshemmet och skolan, som klasslärare och lärare i fritidshemmet ger uttryck 
för och hur samverkan skulle kunna utvecklas. Intervjuerna genomfördes enskilt med 
respondent på grund av begränsat med tid. Trots att intervjuerna genomfördes på olika 
skolor kan vi i resultatet och analys av empiri finna likheter om fenomenet samverkan. 
Intervjuer menar Denscombe (2018) ska genomföras för att få en insikt i vad 
yrkesgrupperna anser krävas för att samverkan ska kunna utvecklas vidare i skolans 
verksamhet. Samtidigt är intervjuer ett bra sätt att inhämta djupare information på även 
om det kan vara en tidskrävande metod. Det som framförallt upplevs med 
transkriberingen är att den var tidskrävande, däremot tillför den kvalitativa metoden 
intervjuer att syftet och forskningsfrågorna kunde besvaras. Likväl som intervjuer kan 
vara till nackdel kan metodvalet vara till fördel när något fenomen ska undersökas 
djupgående (2018). Ett annat alternativ till metod i studien skulle kunna vara 
fokusgrupper dock använder vi inte oss av den metoden i undersökningen eftersom när 
lärarna sitter i en grupp tillsammans finns det en risk för att det hämmar deras svar 
gentemot varandra menar Bryman (2018). Författaren menar också för att uppnå 
undersökningens syfte var det viktigt att få utvecklande svar och därför var 
semistrukturerade intervjuer en bättre metod än fokusgrupper. 
 
Med intervjuguiden blev det möjligt att fördjupa sig om upplevelsen om samverkan 
mellan lärare i fritidshem och klasslärare. Bryman (2018) påpekar att en tematisering av 
intervjuguiden underlättar för att vi som forskare ska besvara våra forskningsfrågor. Det 
vi upplever i efterhand är att intervjufrågorna, framförallt i de uppföljande frågorna, 
skulle formulerats annorlunda för att tillsammans med lärarna kunna fördjupa sig inom 
frågorna samt svaren. Förutsättningarna fanns för att genomföra intervjuerna och 
frågorna i intervjuguiden på ett bra sätt men ovanan att utföra en intervju påverkade 
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vilka svar vi fick. Denscombe (2018) menar att ovanan med utföra intervjuer kan bidra 
till outvecklade svar. Samtidigt som det är svårt att följa upp med bra 
uppföljningsfrågor anser vi att det var bra att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer och en intervjuguide. Lärare i fritidshem och klasslärare får chansen att 
uttrycka sina centrala faktorer till varför samverkan fungerar när vi forskare använder 
oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018) hävdar dock att en skicklig 
intervjuare är flexibel i sina frågor samt ställer frågor till respondenten som gör att 
intervjuaren får fördjupade svar.  
 
8.3.Professionsrelevanta konsekvenser  
I resultatet framkommer det att om lärare i fritidshem och klasslärare inte samverkar har 
det att göra med uppfattningen om varandra. Dock skulle fler än de båda 
yrkeskategorierna i skolan behöva förbättra uppfattningen om varandra. I utvecklandet 
bör även vårdnadshavare, elever och rektorer medverka anser vi. Resultatet av 
forskningen skulle dessutom kunna påvisa och informera alla med anknytning till 
elevernas skolgång om vad som behöver göras för att möjliggöra ett utvecklande av 
samverkan. Med forskningens resultat skulle dessutom kunskaperna om samverkan 
kunna överföras till alla med ansvar för eleverna på något sätt och vara till gagn när 
skolans verksamheter tillsammans ska utveckla elevernas lärande.  
 
8.4.Framtida forskningsområden 
I nuläget är det föga undersökt om fritidshemmets och ännu mindre om samverkan med 
grundskolan. Därför anser vi att den fortsatta forskningen bör fokusera mer på vilka 
faktorer som påverkar hur samverkan fungerar mellan lärare i fritidshem och 
klasslärare. Vår studie är av en liten omfattning och därför krävs det mer omfattande 
studier om vilka faktorer som påverkar samverkan mellan de två yrkesgrupperna. För att 
en studie ska bli mer omfattande krävs det att man involverar fler informanter samt mer 
data som kan styrka det aktuella fenomenet (Dahlgren & Johansson 2015). Inom 
forskningsområdet bör även forskare studera faktorer som inkluderar rektorns roll i 
samverkansprocessen. En ytterligare aspekt forskare skulle kunna studera mer om är hur 
kunskaper om yrket lärare i fritidshem påverkar samverkan i skolverksamheten.  
 
Vi tillsammans med medverkande lärare i studien menar att det finns en okunskap hos 
klasslärare och rektorer om vad lärare i fritidshem gör. Eftersom det finns en okunnighet 
hos klasslärare och rektorer i skolan uppfattar vi att samverkan mellan klasslärare och 
lärare i fritidshem behöver förbättras. Därför skulle det vara intressant att i framtiden 
studera lärarstudenters möjligheter till mer utbildning om yrket lärare i fritidshem och 
om det skulle kunna vara bidragande till att verksamheterna utvecklar samverkan 
tillsammans. 
 
8.5.Avslutande ord 
Forskningsfrågorna anses vara besvarade och studien påvisar att flera faktorer som 
klasslärare och lärare i fritidshem uttrycker är av betydelse för att samverkan ska 
fungera. Det är dock rektorn som beslutar hur yrkesprofessionerna ges möjligheterna till 
planeringstid och gemenskap tillsammans.   
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Bilagor 
Bilaga A Interjuvguide  
 
Frågor till klasslärare: 
 
Personliga bakgrund  
 
Vill du berätta lite om 
 
… dina tidigare arbeten  
 
… din utbildning  
 
… hur länge du arbetat som klasslärare?  
 
Tema: Samverkan  
 
Vad innebär samverkan för dig?  
 
På vilket sätt samverkar du med lärare i fritidshem?  
 
Hur kompletterar lärare i fritidshemmet skolan? Hur skulle du önska att hen skulle 
komplettera arbetet i skolan? 
 
Hur ser ansvarsfördelningen beträffande lektionsplanering ut?  
 
Hur planerar du lektionerna själv eller gör du det tillsammans med någon annan? 
 
Hur skulle du vilja att det såg ut?  
 
Tema: Arbetslag  
 
Vilka är ni i ditt arbetslag?   
 
På vilket sätt nyttjar ni varandras kunskaper?  
 
Hur fungerar arbetslagets samverkan? 
 
Vilka lokaler används för skola respektive fritids? 
 
På vilka sätt utgörs arbetslagets scheman och tider möjlighet för samverkan?  
 
Tema: Yrkesidentitet  

 
Hur arbetar du tillsammans med andra yrkesgrupper?  
 
Vilka roller har ni när ni samverkar i klassrummet?  
 
Hur uppfattar du din roll i samverkan?  
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Hur skulle du vilja att det såg annorlunda ut?  
 
Tema: Framgångsfaktorer  
 
Vilka tror du är framgångsfaktorerna för att samverkan ska kunna genomföras?  
 
Vilka hinder och möjligheter i mellan skolan och fritidshemmet anser du finns?  
 
ÖVRIGT  
 

 Vad skulle du svara om rektorn frågade dig om du kunde arbete på fritids en dag?  
 
Frågor till lärare i fritidshem: 
 
Personliga bakgrund  
 
Vill du berätta lite om:  
… dina tidigare arbeten  
… din utbildning  
… hur länge du arbetat som lärare i fritidshem?  
 
Tema: Samverkan  
 
Vad innebär samverkan för dig?  
 
På vilket sätt samverkar du med klasslärare?  
 
Hur kompletter du och klasslärare varandra? Hur skulle du önska att ni kompletterade 
varandra arbetet i skolan? 
 
Hur ser ansvarsfördelningen beträffande lektionsplanering ut?  
 
Hur planerar du lektionerna själv eller gör du det tillsammans med någon annan? 
 
Hur skulle du vilja att det såg ut?  
 
 
Tema: Arbetslag  
 
Vilka är ni i ditt arbetslag?   
 
På vilket sätt nyttjar ni varandras kunskaper?  
 
Hur fungerar arbetslagets samverkan? 
 
Vilka lokaler används för skola respektive fritids? 
 
På vilka sätt utgörs arbetslagets scheman och tider möjlighet för samverkan 
 
Tema: Yrkesidentitet  
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Hur arbetar du tillsammans med andra yrkesgrupper? Vilka roller har ni när ni 
samverkar i klassrummet?  
 
Hur uppfattar du din roll i samverkan?  
 
Hur skulle du vilja att det såg annorlunda ut?  
 
Tema: Framgångsfaktorer  
Vilka tror du är framgångsfaktorerna för att samverkan ska kunna genomföras?  
 
“Skolinspektionens iakttagelser visar att i flera av de granskade fritidshemmen är 
samverkan med skolan inte tydligt strukturerad” (Skolinspektionen 2018, s. 17).  
Vilka hinder och möjligheter i mellan skolan och fritidshemmet anser du finns?  
 
Övrigt  
Låt oss säga att du fick bestämma över hur verksamheten dvs organisationen skulle se 
ut  
●  Hur skulle det se ut då med din roll, planeringstid, aktiviteter under skoltiden.  
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Bilaga B Medgivande kontrakt   
Hej!  
 
Vi heter Emil Malmdal & Ricard Olsson och vi går sista året på Grundlärarprogrammet 
med inriktning mot fritidshem vid Linneuniversitetet i Växjö. Vi ska nu skriva c-uppsats 
som kommer att vara inom ämnet samverkan mellan fritidshemmet och grundskolan. 
Med er hjälp skulle vi vilja intervjua x antal personer från yrkesgrupperna lärare i 
fritidshem och klasslärare.  

Studiens syfte handlar om hur lärare i fritidshem och klasslärare upplever samverkan 
mellan varandra utifrån Skolverkets senaste reviderade läroplan. Utförandet av 
intervjuerna kommer ske på en avtalad tid och plats och beräknas till ca 30 minuter. 
Intervjuernas frågor och svar kommer att spelas in med hjälp av inspelningsfunktion via 
mobiltelefon. 

Eran medverkan i intervjuerna är frivillig och kan avbrytas av er närsomhelst. Datan 
och informationen som intervjuerna bidrar med kommer behandlas utifrån de 
forskningsetiska råden som Vetenskapsrådet har fastställt. All den data och information 
som intervjuerna bidrar med kommer att vara anonyma, dvs att alla era namn byts ut 
och skolans specifika namn avidentifieras. Datan och informationen som intervjuerna 
bidrar med kommer även att behandlas strikt konfidentiellt.  

För att läsa mer om vilka forskningsetiska principer som vi kommer att följa så kan 
ni gå in på följande länk: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
Har ni några frågor eller några funderingar kontakta då antingen Emil Malmdal på 
em222qe@student.lnu.se eller Ricard Olsson på ro222dz@student.lnu.se 

 
Med bästa hälsningar 
Emil Malmdal &  
Ricard Olsson 


