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Titel 
Fritidshem och elevhälsa i samverkan? 

English title 
Leisure and student health in cooperation? 

 

 

 

 

Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka samverkan mellan elevhälsan och fritidshemmet. Studien 

syftar också till att ta reda på hur fritidspedagoger beskriver sitt arbete med att stödja alla 

elevers utbildning och lärande. Metoden som används har varit enkäter där kontakt med 

informanter främst tagits genom Facebook. Den teori som använts har varit 

Bronfenbrenners ekologiska modell där nivåerna exo, meso, och mikro har fått 

representera relationer mellan olika personer och relationernas påverkan på elevernas 

utveckling.  

 

Resultat visar att den samverkan som sker oftast sker i form av formella möten som 

elevhälsomöten och arbetslagsmöten. Dessutom används elevhälsopersonal för 

”experthjälp” av fritidspedagogerna. Resultatet visar också att både elevhälsopersonal 

och fritidspedagoger önskar utveckla samverkan. Resultatet för studiens andra 

frågeställning visar att fritidspedagogerna arbetar för alla elever men att det finns olika 

organisatoriska hinder så som trångboddhet och obehörig personal. Pedagogerna erbjuder 

olika sorters aktiviteter där oftast socialutveckling är huvudfokus. Ett sätt att erbjuda alla 

elever fritidspedagogik, även de som inte är inskrivna på fritidshemmet, har varit att 

erbjuda fritidsverksamhet under skoldagen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Under 2018 var andelen 6-åringar som var inskrivna på fritidshemmet 95,8% och andelen 

inskrivna 12- åringar var 57,9%. Elevantalet fortsätter att öka, vilket det gjort sedan 

2009/2010 medan antalet elever per avdelning minskar (Skolverket, 2019a). Däremot, visar 

rapporten, att antalet behöriga pedagoger fortsätter att minska och ligger nu på 39% i de 

kommunala skolorna och 18% på friskolorna. Fritidshemmet är en verksamhet där 

forskningen länge varit begränsad. Forskningen där specialpedagogik är kopplat till 

fritidshemmet existerar knappt. Kanske beror det på otydligheten i skollagen (SFS, 

Skollagen, 2010:800) gällande om fritids hör till elevhälsans uppdrag.  

 
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa (Kap 2,25 §).  

 

Elever i fritidshemmet är en del av grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller 

specialskolan. Man kan anta att det är därför som elevhälsan inte nämns särskilt för 

fritidshemmet men en elev i skolan och en elev i fritidshemmet har olika förutsättningar för 

att klara av verksamheten.   

 

Mitt intresse för fritidshemmet uppstod när jag anställdes på en F-6 skola. Upplevelsen har 

varit en avsaknad av kunskap om verksamheten och dess praktik och styrdokument. Den 

erfarenhet som jag bär med mig är från den tid då jag själv gick på fritidshem vilket gav mig 

som nyanlänt barn en väg in till den svenska kulturen och traditionen. Jag minns 

fritidshemmet som en plats där pedagogerna såg mig och hjälpte mig utvecklas. Men att 

arbeta som den enda specialpedagogen på en skola där närmre 40% av barnen vistas i 

fritidshemmet och samtidigt inte ha kunskap om den verksamheten och undervisningen som 

bedrivs kändes inte rättvist mot eleverna där. Som specialpedagog och deltagare i 

elevhälsoteamet behöver man kunna arbeta för alla skolans elever elever i alla skolans 

miljöer. För att kunna stötta pedagoger och elever behövde jag mer kunskap om yrket, 

verksamheten och styrdokumenten. Därför var det av egenintresse som idéen till denna 

uppsats tog form. Ett intresse som ledde till frågor som; Hur ser samverkan ut mellan 

elevhälsan och fritidshemmen i Sverige Hur arbetar fritidspedagoger för att stödja elevers 

utbildning och lärande? Och hur kan skolan och elevhälsoteamet och fritidspedagoger 

samverka på organisation-, grupp, och individ-nivå för att tillsammans stödja alla elevers 

utbildning och lärande? Ett annat intresse som väcktes var intresset för Bronfenbrenners 

ekologiska modell där han talar om relationers påverkan kring ett barn (Bronfenbrenner, 

1979). Att istället för att tala om organisation-, grupp-, och inividnivå tala om hur relationer 

runt barnet påverkar barnet. Med hjälp av Bronfenbrenners modell, vilken hanteras i 

metodkapitlet, med exo-, meso- och mikro-nivåer tydliggörs studiens empiri.  

 

I denna uppsats används begreppen pedagog, lärare och personal som olika benämningar för 

anställda på fritidshem oavsett utbildning. Begreppet skolväsendet syftar även till 

fritidshemmet. Begreppet skola syftar till skola och fritidshem om det inte tydliggörs att en 

uppdelning sker. Olika tolkningar av begreppet samverkan lyfts fram i bakgrund och 

används i analys av empirin, i övrigt används begreppet samverkan som ett samlingsnamn. 

I uppsatsen är inte fokus på elever i behov av särskilt stöd utan alla elever. Att enbart rikta 

blicken mot elever i behov av särskilt stöd skulle göra att studien behövt ha flera sätt att 

samla empiri på som observation och intervjuer. Genom att rikta studien mot pedagogers 

sätt att se på stödet till alla elever kan fokus ligga på att beskriva deras tankar och upplevelser 

(Bryman, 2011; Denscombe, 2010; Friesen, Henriksson & Saevi 2012).  
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Samarbete kring studien i denna uppsats har skett med Birgitta Lundbäck doktorand i 

specialpedagogik vid Nationell Specialpedagogisk Forskarskola SET, vilket innebär att 

empirin kommer att användas av både undertecknad och Lundbäck. I detta självständiga 

arbete har dock Lundbäck enbart deltagit i rollen som bihandledare. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka samverkan mellan fritidshemmets personal och 

skolans elevhälsoteam (EHT). Syftet är också att undersöka hur fritidspedagoger beskriver 

sitt arbete med att stödja alla elevers utbildning och lärande. 

 

1. Hur beskrivs samverkan mellan fritidshemmets personal och skolans elevhälsoteam? 
2. På vilket sätt utgör fritidshemmet stöd för alla elever? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
Bakgrunden börjar i fritidshemmets historia till nutid, sedan presenteras elevhälsans historia 

och nutid. Fritidshemmet och elevhälsan beskrivs som en del av skolorganisationen. En 

organisation kan påverkas av många intressegrupper så som medarbetare, ledning, politik, 

medier, kunder (elever och vårdnadshavare) (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2016).  

 

 3.1 Fritidshemmet 

 Historia 

Redan på 1800-talet fanns koppling mellan fritidsverksamhet och skola. Fritidshemmet i 

Sverige har sin föregångare till de tidiga arbetsstugorna. Man ansåg att barns fritid behövde 

styras och ges innehåll för att bland annat förebygga kriminalitet (Rohlin, 2013). De fattiga 

barnen hade tillsyn genom arbetsstugor medan föräldrarna arbetade.  Den tidiga 1900-tals 

fritidsverksamheten som kallades ”eftermiddagshem” hade betoning på social utveckling 

(Rohlin, 2013b). I arbetsstugorna hade verksamheten erbjudit aktiviteter medan i 

eftermiddagshemmen var det främst fri lek (Rohlin, 2013). Denna typ av verksamhet kan ses 

i världen idag, mer eller mindre barnvaktande för att föräldrar ska kunna arbeta. Bland annat 

i USA i så kallade before- and after-school programs där 6,5 miljoner barn dagligen går. 

After-school programs är placerade nära skolor men leds ofta av andra än skolledning 

(Haglund, 2009). Även i Finland utförs verksamheten av fritidsklubbar som kyrkor och 

idrottsföreningar och ingen formell utbildning krävs för att hålla i verksamheten 

(Torstensson-Ed & Johansson, 2000). 

 

Runt 70-talet i Sverige började man titta på familjens behov och att den fick styra 

verksamheten. Ensamstående mammors behov av barnomsorg aktualiserades samtidigt som 

invandringen ökade i Sverige. Det rådde högkonjunktur och allt fler anställdes.  Att få ihop 

föräldrars arbetstider med barnomsorg behövde organiseras och två utredningar tillsattes: 

Barnstugeutredningen (BU) och Skolans inre arbetsmiljö (SIA) (Rohlin, 2013). I mitten av 

1990-talet föreslogs en ändrad fritidsorganisation för att möta omvärldens förändringar. 

Fritidshemmet fortsätter att utvecklas och förändras av olika reformer, nationella och lokala. 

1990 flyttade fritidshemmet till att tillhöra skolan och inte Socialstyrelsen (Löfgren, 

Elvstrand, Jansson och Löfgren, 2016). Löfgren m.fl. (2016) menar att det finns en trängsel 

av reformer nu då fokus är att synliggöra lärandet för att andra bland annat vårdnadshavare 

ska kunna ta del av vad som sker. 

 

Den första personalen i fritidshemmen var unga kvinnor som tränade sig inför familjelivet. 

Även folkskollärarinnor och barnträdgårdslärarinnor sökte sig till arbetsstugornas så kallade 

fritidshem. När eftermiddagshemmen blev fritidshem ställdes krav på utbildning bland 

personalen. De som var utbildade trädgårdslärarinnor ansågs inte ha tillräcklig kunskap för 

att möta de äldre barnen. Den första utbildningen för fritidspedagoger kom på 1960-talet, då 

fritidshemmet låg under Socialstyrelsen (Rohlin, 2013). En fråga om utbildningen skulle 

anses pedagogisk lyftes i och med prop nr 79/1965. Chefen för departementet kallade 

utbildningen av ”pedagogisk art” vilket gjorde många besvikna. Småskolan och 

fritidshemmet var tänkt att samarbeta vilket var tydligt i kursplanerna. Kursplanerna 

reviderades redan året efter (Rohlin, 2013b). Under 1960-talet fanns cirka 200 utbildade 

fritidspedagoger och i början av 1980-talet var siffran på ungefär 7500 fackligt anslutna 

fritidspedagoger (Andersson, 2013). Fritidspedagogerna försökte ta plats men då de inte 

kunde påvisa att de hade unik kunskap eller metoder blev detta svårt. När samlad skoldag 

infördes och fritids och skola började samverka mer kunde fritidspedagogerna få 

heltidstjänster. Dessa tjänster innebar att till stor del vara hjälplärare i klassen under dagen. 

Något som framförallt gynnade eleverna (Andersson, 2013). 



  
 

5 

 

Fritidspedagogsutbildningen blev postgymnasial specialkurs 1971 och 1976 flyttades 

utbildningen till högskolan istället. Utbildningen förlänges till tre år 1993 och förändrades 

ytterligare 2001 då lärarexamen inrättades och utbildningen blev tre och ett halvt år 

(Andersson, 2013). 2011 förändrades utbildningen ytterligare där en examina blev fyra, 

varav en lärare mot fritidshem. Från den 1 juli 2019 infördes också krav på lärarlegitimation 

i fritidshemmet (Skolverket, 2019c). Lagändringen grundar sig i prop 2017/18:184 där det 

tydliggörs att syftet är att undervisningen ska bedrivas av den med rätt kompetens. Genom 

att ställa krav på legitimation skulle statusen och attraktiviteten för yrket öka menade 

regeringen.  

 

 Styrdokument 

Fritidshemmet är, till skillnad från övriga skolväsendet, en frivillig verksamhet som 

vårdnadshavare kan välja att använda.  I och med förändringen med skollagen förändrades 

fritidshemsuppdraget. Innan dess var det allmänna råd som var vägledande men då begreppet 

”Skolväsendet” implementerades i skollagen förändrades uppdraget. Det gemensamma 

uppdraget för skolan som helhet lyfts. I skollagen 14:2 (2010:800)  beskrivs fritidshemmets 

syfte som kompletterande utbildning till förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

specialskola, sameskola och särskilda utbildningsformer. I kommentarmaterialet 

(Skolverket, 2016) förklaras detta genom att förskoleklass, skola och fritidshem arbetar med 

samma innehåll men närmar det sig på olika sätt. Därav kan man samverka för elevers 

måluppfyllelse.  Fritidshemmet ska vidare stimulera elevers utveckling och lärande samtidigt 

som eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation. Utbildning i fritidshemmet 

ska alltid utgå från en helhetssyn på eleven och dess behov (Skolverket, 2016). 

 

Enligt skollagen har alla elever rätt till fritidsverksamhet tills den vårtermin de fyller 13.  När 

det gäller elever i behov av särskilt stöd lyfts detta i skollagen genom att elever som på grund 

av olika skäl inte kan gå i öppen fritidsverksamhet har rätt till förlängd tid på fritidshem 

istället. Huvudmannen är ansvarig för att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och 

att storlek och miljön är god. Enligt rapporten 474 (Skolverket, 2018) är det närmre hälften 

av huvudmännen som inte erbjuder fritidsplats till elever vars föräldrar inte arbetar eller 

studerar. I och med skollagen har fritidshemmets uppdrag förstärkts. Fritidshemmet har fått 

en närmre koppling till förskoleklassen och skolan genom att uppdraget innefattar att 

stimulera elevers utveckling och lärande (Gretteve, 2015). 

 

Vid revideringen av läroplanen som skedde 2016 fick förskoleklass och fritidshemmet egna 

delar. Fritidshemmet berörs av kapitel 1,2 och 4 av Lgr 11. (Skolverket, 2019b)  Kapitel 1 

och 2 är gemensamma för hela skolans arbete och innefattar värdegrund och mål.  Det 

centrala innehållet med fyra övergripande områden; Språk och kommunikation, Skapande 

och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle, och Lekar, fysiska aktiviteter och 

utevistelse. Skolväsendets uppdrag är att utbilda eleverna till demokratiska medborgare och 

ge dem en lust att lära samt att arbeta för att eleverna ska utveckla en respekt för människan 

och miljön.  Fritidshem och fritidshemliknande former för skolbarn i de nordiska länderna 

är lika varandra på det vis att det är omsorg och pedagogisk verksamhet som är knuten till 

skolan. I Danmark ligger fritidshemmen under samma rektor som skolan. Där finns också 

en särskild utbildning för fritidspedagoger (Torstensson-Ed & Johansson, 2000). I 

utvärderingen (Skolverket, 2018) av fritidshemmet kan man se att behörighetskraven som 

lyfts i och med revideringen inte prioriterats varken på nationell eller lokal nivå. 

Utvärderingen visar också att fritidspersonal har begränsad planeringstid vilket gör det svårt 

att arbeta läroplansstyrt.   
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All undervisning i skolan ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov, så även 

fritidshemmet. Utbildningen ska således vara likvärdig där det är elevernas förutsättning och 

behov som styr planering av verksamheten.  Språk, lärande och identitetsutveckling lyfts i 

Lgr 11 (Skolverket, 2019b). Genom att samtala, läsa och skriva utvecklas elevernas 

möjlighet att kommunicera och deras språkliga förmåga. I Lgr11 (Skolverket, 2019b) 

betonas också skapande och undersökande arbete och lek där barnet har ett aktiv lärande.  I 

kapitel 4, Lgr 11, som rör fritidshemmet står att undervisningen i fritidshemmet ska utgå från 

del 1 och 2 i läroplanen.  Begreppet undervisning tolkas inom fritidsverksamhet som en 

helhet av omsorg, utveckling och lärande.  Fritidsverksamheten ska komplettera 

förskoleklassen och skolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad 

och grupporienterad. Detta ska den göra genom att utgå från elevernas behov, intressen och 

initiativ. I kommentarmaterial till fritidshemmet (Skolverket, 2016) står att fritidshemmet 

kompletterar förskoleklass och skola i genomförandet och uppfyllandet av läroplanens mål 

och att lärarna i fritidshemmet därför bör ha kunskaper om innehållet i alla delar av 

läroplanen. Utvärderingen (Skolverket, 2018) visar att samverkan mellan skolan och 

fritidshemmet behöver utvecklas då den idag inte fungerar på det sätt som läroplanen trycker 

på. 

 

 Fritidshemmet – en del av skolorganisationen 

Lärandet i fritidshemmet är till stor del informellt lärande. De tillfällen som uppstår där 

lärande äger rum, sker oftast spontant och i samspel med andra. Lärande i fritidshem beskrivs 

som informellt och formellt. Det informella lärandet ställer höga krav på pedagogerna, de 

måste se när ett tillfälle ges och se det som ett lärandetillfälle (Johansson, 2012). Resultatet 

i Anderssons (2013) studie visar att omorganisationer och reformer som sker på 

fritidshemmet påverkar pedagogiken till stor del. Vissa informanter menade att de gått till 

att enbart utöva tillsyn som följd av stora barngrupper på liten yta, den traditionella 

fritidspedagogiken har begränsats. Fritidspedagogerna i samma studie menar också att de är 

ensamma att hantera förändringar som sker. Pihlgren (2017) beskriver the big five, de fem 

viktiga förmågorna som eleverna ska erhålla så som; analysförmåga, kommunikativ 

förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information och begreppslig förmåga 

(Pihlgren, 2017). Förutom dessa förmågor kallar hon Skolverkets analys (Skolverket, 2013) 

av de icke-kognitiva förmågorna för de sju underverken. Samtlig skolpersonal bör arbeta 

med alla ovan nämnda förmågor men att det i praktiken är fritidspedagogerna som tar ansvar 

för de sju underverken (Pihlgren, 2017). De sju underverken förklaras av Skolverket (2013) 

på följande vis: 

 

• Kreativa inslag som idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovations- och 

entreprenörsanda. 

• Empatiska inslag som inlevelseförmåga, medkänsla, tolerans, förståelse och respekt för olikheter, 

solidaritet. 

• Karaktärsegenskaper som ansvarstagande, uthållighet, noggrannhet, omdöme, goda arbetsvanor, 

effektivitet och organisationsförmåga, framåtanda, självdisciplin, emotionell stabilitet.  

• Sociala, och kommunikativa inslag som öppenhet, lättsamhet, social förmåga, samarbetsförmåga och 

förmåga att arbeta i grupp, flexibilitet och anpassningsförmåga, förmåga att uttrycka sig i olika former, 

kunna och våga uttrycka sin mening.  

• Inslag som berör självuppfattning: trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, 

självkännedom, självständighet (autonomi).  

• Inslag som handlar om analys och problemlösning, som kritiskt tänkande, abstrakt och konkret 

tänkande, problemlösningsförmåga, dynamiskt tänkande, förmåga att sätta mål och planera.  

• Inslag som berör lärande; lära att lära, lust att lära, att reflektera över sitt sätt att lära och att utveckla sitt 

lärande, livslångt lärande. 

 (Skolverket, 2013) 
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Styrdokumenten beskriver hur verksamheten ska utformas på fritids. Lärande ska ske genom 

att eleverna själva provar, undersöker tillsammans och att lärandet ska utgå från elevernas 

behov och intressen (Skolverket, 2019b). Två typer av förhållningssätt beskrivs när det gäller 

barns lärande (Hansen Orwehag, 2013). Det klassiska, att stötta och möjliggöra barns lärande 

utgår från utvecklingspsykologisk teori. Det nya förhållningssättet är ett mer aktivt skapande 

av lärande där pedagogen är den som startar och driver lärandet i bestäm riktning. En del av 

fritidspedagogiken som Hansen Orwehag (2013) beskriver är den hon kallar: att fånga i 

flykten. Som pedagog i fritidshem gäller det att se ett lärandetillfälle och att lyckas få det att 

bli ett lärandetillfälle. Vilket ställer höga krav på fritidspedagoger. Fritidspedagogiken 

beskrivs vidare som informellt lärande, där läraren ändå måste planera. Exempel på detta 

kan vara att vid bakning arbeta med matematik och samarbete, detta måste då planeras av 

pedagogen för att bli en lärandesituation. Dessa lärandesituationer är något som inte barnen 

är medvetna om (Hansen Orwehag, 2013). Fritidspedagoger möter barnen utifrån deras 

individuella förutsättningar och där de didaktiska handlingarna som fritidspedagogen 

besitter tillsammans med de kunskaper den har om barnet använder det för att upprätta 

lärandemiljöer i fritidshemmet (Hippinen Ahlgren, 2013). Lärandet beskrivs som ett 

ömsesidigt lärande som mästare-lärlingförhållande, där pedagogen får större kunskap om 

barnets tänkande och barnet får fler redskap till sin lärandeprocess. De verktyg som 

fritidspedagogen har och får stöd av styrdokumenten är bild, drama, musik och rörelse. Att 

använda sig själv som didaktiskt verktyg är fritidspedagogik. Undervisningen är 

barncentrerat och pedagogens ansvar är att i lärandet handleda och reflektera med barnen 

(Hippinen Ahlgren, 2013).  

 

De fåtal studier som gjorts angående den praktik som äger rum på fritidshemmen visar på 

att det är liknande aktiviteter som genomförs (Haglund, 2016). I de aktiviteter som erbjuds, 

som ibland beskrivs som ett smörgåsbord av aktiviteter, uppstår en konflikt mellan barns 

frihet att välja själv och att verksamheten ska verka för att erbjuda meningsfulla aktiviteter. 

Det framkommer i studier att leken var viktig för personalen. Personalen menade att i leken 

skedde många lärandetillfällen. Personalen menade också att lärande sker i samspel med 

andra barn och höll sig därför ofta i periferin när de gällde lekarna. De sociala relationerna 

mellan elever och personal framkom också tydligt, personalen kunde i sin roll ha samtal med 

eleverna och få veta mycket kring deras tankar och mående. Den omsorg, menar Haglund 

(2013), som finns i denna yrkeskultur framhävdes här. Att skapa trygghet, inge förtroende 

och bidra med kunskaper ansågs vara viktigt för personalen i studien. Andersson (2013) drar 

slutsatsen att fritidspedagoger oftast ”drar det kortaste strået” när det gäller fördelning av tid 

och resurser. Studien visar även att fritidspedagoger lämnas ensamma till att lösa 

förändringar som inte stämmer överens med de yrkeskunskaper som de besitter, istället får 

de bära ansvaret för organisationens brister.  

 

Samverkan beskrivs som en förutsättning för arbetet. Hur samverkan sker beskrivs på olika 

sätt, ju mer samverkan desto mer kan komplettering ske. Dock beskrivs samverkan i vissa 

fall som personaluppdrag, att personalen med sin närvaro i klasser genomför 

kompletteringen. Perselli och Hörnell (2019) menar att en risk med att samverkan handlar 

om personalen bistår i klasser är att den pedagogiska verksamheten på eftermiddagen är 

frikopplad från uppdraget. I de fall där kunskaper och kompetenser betonas i samverkan 

stärks yrkesidentiteten bland fritidspedagoger. Genom detta upplever fritidspedagogerna att 

de möts med respekt och uppskattning av lärarna för sina kunskaper. Skolas sociala och 

kulturella kontext är betydelsefull för samverkan. Deltagare i studien upplevde också att det 

fanns ointresse från rektorer och lärare kring fritidspedagogers kompetens. Fritidspedagoger 

uttrycker i studien att de är missnöjda med att arbeta med lärarens behov i klassrummet och 

att bli tilldelade arbetsuppgifter istället för att själva ges handlingsutrymme. I de två senare 
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kategorierna beskrivs fritidspedagogiken som kompletteringen av skolan. Att det är 

fritidspedagogiken som skiljer sig från skolans pedagogik och ska på så vis komplettera 

skolan. Det sociala sammanhanget lyfts som ett annat sätt än den traditionella 

skolpedagogiken samt det praktiska och konkreta lekfulla lärandet. Fritidspedagogerna visar 

i undersökningen på stolthet över deras arbete och en stor respekt för att vilja utgå från 

elevernas behov och intressen.  En annan viktig aspekt i undersökningen är yrkesidentitet. 

Genom den förändrade utbildningen för fritidspedagoger ser forskarna att ett paradigm kan 

ske då lärare i fritidshem ses som en lärarkollega. Samtidigt finns risk att fritidshemmets 

kompetens och arbetsuppgifter kan komma att förändras (Perselli & Hörnell, 2019). 

  

 

 3.2. Elevhälsan 

Elevhälsas uppdrag är att arbeta främjande för elevers utveckling och lärande, att förebygga 

svårigheter och ohälsa i skolan samt att arbeta med miljöer och främja lärande, utveckling 

och hälsa (SFS, Skollagen, 2010:800). Elevhälsans arbete bygger på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Begreppet elevhälsa syftar till skolans lärmiljö men likväl elevens 

psykiska och fysiska hälsa. I begreppet elevhälsa utgår man från att lärande och hälsa 

påverkar varandra (Guvå, 2009). I denna del ser vi på elevhälsans historia, styrdokument och 

elevhälsan som en del av skolorganisationen.  

 

 Historia 

Att olika professioner har en del inom skolverksamheten är inget nytt i Sverige men en 

förändring har skett i hur de verkar inom skolan. Begreppet elevhälsa kom till i och med 

Elevvårdsutredningen (SOU, 2000:19). Elevhälsans arbete ska omfatta lärmiljö, psykisk och 

fysisk hälsa (Guvå, 2009). Hälsa och utbildning är sammanlänkade och påverkar varandra 

(Jourdan, Simar, Deasy, Carvalho & McNamara, 2015). Elevhälsans uppgift blir därför inte 

att enbart arbeta med fysisk och psykisk hälsa utan att stötta utbildningen. 

 

Begreppet elevhälsa kom till efter utredningen ”Från dubbla spår till elevhälsa” år 2000, 

men skolhälsovård och elevvård har funnit i skolan mycket längre (Guvå, 2009). 

Skolhälsovården har funnits sedan slutet av 1800-talet och elevvården, kurator och psykolog, 

sedan 1900-talet. Guvå (2009) beskriver det som tidigare kallades som elevvård som tre spår, 

Skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiskt stöd.  

 

Skolhälsovården uppstod ur ett behov av hälsovård i skolan. Redan under 1830-talet började 

läkare anställas i skolan där syftet var att ge läkarvård åt fattiga elever. Sedan började allt 

fler läkare anställas och runt 1885 började läkarna kartlägga skolbarnens tillväxt och 

utveckling.  1892 började därför alla läroverk anställa skolläkare. Sköterskorna tog plats i 

skolans värld runt 1910 för att genomföra lusbekämpning (Guvå, 2009). Sverige var dock 

inte ensamma, i världen började intresset för elevhälsoliknande enheter ta form. Runt 1909 

började school service health att utvecklas i Indien där fokus låg på medicinsk undersökning 

(Baru, 2008). I Sverige ledde lusbekämpningen till besök i hemmen och sköterskolan blev 

skolans elevvårdare innan kuratorer och psykologer började anställas (Guvå, 2009). 

Skolhälsovården blev en integrerad del av skolans verksamhet i och med 

skolhälsovårdsutredningen 1974 (Guvå, 2009). Elevvård kom till 1957 där man i 

betänkandet Grundskola (SOU, 1961:30) talar om elevvårdande uppgifter. Ansvaret för 

dessa uppgifter låg främst på klasslärare och skolledare men kom allt mer att falla på en 

annan expertis. Elevvårdskonferenser (EVK) infördes och skulle vara kopplade till skolans 

övriga dagliga verksamhet. I och med ”en skola för alla” i Lgr 80 ansågs elevvården omfatta 

all verksamhet inom skolan. I elevvårdskonferensen ingick rektor, skolläkare, skolpsykolog, 

skolsköterska, skolkurator och klasslärare för eleven. Kuratorerna tog plats i skolan under 
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mitten av 1900-talet (Guvå, 2009). Tanken med dessa tjänster var att främja samverkan 

mellan myndigheter, hem och skola. Kuratorerna hade en viss tid också ansvar för 

arbetsförmedling innan studie- och yrkesvägledare dök upp i skolan runt 1960-talet. 

Kuratorerna beskrevs som sociala experter och skulle stötta när det gällde skolfrågor men 

även personliga frågor. Skolpsykologens insatser i skolan har förändrats från att se om elever 

är rätt placerade i början av 1900-talet till att senare stötta pedagoger i arbetet med elever i 

specialklasser. Idag ses skolpsykologen som en medlem i elevhälsan som ska bidra med sin 

kompetens för att arbeta för alla elevers utveckling mot kunskapsmålen. Det sista spåret som 

Guvå (2009) talar om är den specialpedagogiska kompetensen. Den specialpedagogiska 

kompetensen var den som sist kom in i skolans värld. I början av 1900-talet arbetade 

hjälpskoleläraren med specialpedagogiskt stöd i hjälpklasser (Tinglev, 2014). Den 

pedagogiken ansågs annorlunda gentemot den i klassrummet och pedagogerna blev således 

kliniklärare. De barn som gick i hjälpklasser ansågs vara svaga begåvningsmässigt (Tinglev, 

2014). Idag ska den specialpedagogiska kompetensen stötta lärare i skolan för att möta 

barnen under hela skoldagen och istället för exkludering i särskilda grupper ligger fokus på 

inkludering och individualisering inom klassrummets ramar (Guvå, 2009). Hjälpklassläraren 

kan betraktas som föregångare till både kurator och studie- och yrkesvägledare då de kunde 

betraktas som ”elevvårdsteam i en person” (Tinglev, 2014).   

 

 

 

 
Figur 1. Fri tolkning efter Guvå (2009) och Tinglev (2014) beskrivning av elevhälsans utveckling. 

 

 

Syftet med att ha en samlad elevhälsa är tillsammans vara en styrka i arbetet för 

hälsofrämjande skolutveckling (SFS, Skollagen, 2010:800). Genom att arbeta som en samlad 

enhet arbetar elevhälsan som en enad resurs istället för var för sig. Det är av stor vikt att 

elevhälsan samarbetar med läraren då läraren har en central roll för att elevhälsoarbetet 

bedrivs i klassrummen och skolans alla miljöer (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Alla 

instanser ska utifrån sin profession bidra med den kompetens de besitter och i samverkan 

med andra professioner arbeta främjande för att elever ska utvecklas mot utbildningens mål. 

Elevhälsa är inte något man enbart tittar på i Sverige utan kan ses i ett internationellt 

perspektiv. I en fransk studie visade det sig att klasslärare som arbetade med elevhälsofrågor 

hade svårt att se det som sin yrkesroll men att de kunde se en positiv förändring i 

klassrummet efter att ha medverkat i studien (Jourdan, Simar, Deasy, Carvalho & 

McNamara, 2015). En samlad elevhälsa eller ”Comperhensive school programs” (CSHP) 

började ta form 1994 i USA. Syftet med CSHP var att integrera hälsoutbildning, 

hälsofrämjande och sjukdomsåtgärdande för att utveckla tillgången till health and social 
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services i skolan. Denna förändring uppstod när man insåg att problemen som man mötte i 

skolan hade ändrat karaktär från infektioner till våld, riskfullt sexuellt beteende, 

psykologiska och känslomässiga störningar och problem som är relaterade till fattigdom  

(Allensworth, Lawson, Nicolson & Wyche, 1997). I Indien tog Central Adviosory Board of 

health fram riktlinjer för vilka professioner som skulle ingå i school service health efter att 

de 1940 kommit fram till att school service health bör fokusera på preventiva arbetssätt 

genom att informera om hygien i skolorna. De menade att school health services bör arbeta 

med; medicinsk undersökning, öka näringsintag hos skolbarn, sjukvård, hygien, psykisk 

utbildning och arbeta för positiva hälsovanor hos barnen (Baru, 2008). Klasslärarna var en 

självklar del i detta arbete bland annat genom att de skulle följa barnets längd och vikt.  

 

 Styrdokument 

Elevhälsan styrs av olika författningar och riktlinjer. De internationella författningar som 

styr elevhälsan är Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) och 

Salamancadeklarationen (konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning). Några nationella lagar och författningar är skollagen (2010:800), 

Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

och Skolförordningen (2011:185). Skolverkets allmänna råd ses också som styrande för 

elevhälsopersonal samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (Skolverket & 

Socialstyrelsen, 2016) (för utförligare lista på samtliga författningar och riktlinjer se 

Skolverket & Socialstyrelsen, 2016, bilaga 5). Elevhälsan ska samverka med varandra 

samtidigt har personal inom elevhälsan sekretess gentemot varandra. Framförallt är det de 

medicinska insatserna som har sekretess gentemot övriga insatser (Skolverket & 

Socialstyrelsen, 2016). Däremot kan sekretessen vara stark eller svag beroende på vilken 

uppgift som riskerar att röjas. Skolpsykologens testresultat har stark sekretess medan 

elevstödjande verksamhet har svag sekretess. Enligt skollagen (2010:800) ska tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator finnas i skolan. När det gäller den 

specialpedagogiska insatsen ställer skollagen inte krav på att den specialpedagogiska 

insatsen har formell utbildning utan beskriver det som ”personal med specialpedagogisk 

kompetens”. I den gamla skollagen (SFS, 1985:1100) hade Skol-hälsovården ett eget kapitel 

(kapitel 14). Där stod att skolhälsovårdens ändamål var ”att följa elevers utveckling, bevara 

och förbättrar deras själsliga och kroppsliga hälsa” (2 §). I lagen står att skolhälsovården ska 

verka förebyggande med hälsokontroller och enkla vårdinsatser. I Skolhälsovården skulle en 

sköterska och en skolläkare arbeta. Kurator, speciallärare eller specialpedagog nämns ej i 

den gamla skollagen. Den medicinska insatsen i skolan, skolläkare och skolsköterska styrs 

av patientsäkerhetslagen 6 kap (2010:695). Även skolpsykolog och logoped kan styras av 

patientsäkerhetslagen i vissa av sina arbetsuppgifter så som utredningar. Denna lag ställer 

krav på de som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal att ge sakkunnig och omsorgsfull vård i 

sitt arbete (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). 

 

I dagens skollag (SFS, 2010:800) är det enbart specialpedagogisk kompetens som inte får 

författningsstöd. När det gäller den specialpedagogiska kompetensen uttrycks inte tydligt att 

en formell utbildning krävs så som det görs när det talas om kurator, skolläkare, 

skolsköterska eller skolpsykolog.  Elevhälsans syfte är att stödja elever och lärare för att 

eleverna ska utvecklas mot skolans mål. Elevhälsans arbete bör vara hälsofrämjande, 

förebyggande och åtgärdande. Det innebär att elevhälsan ska arbeta för att stärka och 

bibehålla elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Att arbeta för att öka elevers 

delaktighet i skolan är också en del av elevhälsans uppdrag. Elevhälsans arbete bör ha ett 

salutogent förhållningssätt. Detta betyder att man ser till friskfaktorer och det som fungerar 

väl och arbetar med det i det främjande och förebyggande arbete. Åtgärdande arbete sker 

också inom elevhälsan (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Det åtgärdande kan handla om 
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att hantera konflikter som uppstår mellan elever. Skolsköterska och skolläkare används vid 

enklare vårdinsatser och personal med specialpedagogisk kompetens arbetar med 

åtgärdsprogram och elever som inte når målen av olika orsaker. WHO (2019) arbetar i 

dagsläget för att ta fram riktlinjer för hur elevhälsan kan se ut i världens skolor. 

Rekommendationerna kommer vara evidensbaserade och ska effektivisera elevhälsan i 

världen samt verka för att barn i olika socio-ekonomiska skolor ska få samma rätt till 

skolhälsotjänster. Riktlinjer för vilka som bör ingå i en elevhälsa kommer också tas fram.  

 

 Elevhälsan – en del av skolorganisationen 

Verksamheter organiseras oftast som regel genom arbetsdelning, administrativ apparat med 

regler, värderingar och avtal (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2016). Att tala om samverkan 

mellan olika enheter inom skolan berör organisation och ledarskap.  

 

Samverkan bör ha ett tydligt syfte och användas som ett medel att lösa en problematik där 

kompetens från olika professioner behövs (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). De tre S:en 

för att en samverkan ska fungera är styrning, struktur och samsyn och innebär följande 

 
!Det handlar om förankring, harmonierande regelverk, tydlig målformulering, tillräckligt 

med resurser, ändamålsenlig organisation och dokumentation, gemensamt synsätt samt 

god kunskap om det man samverkar kring och om varandra”  

(Skolverket och Socialstyrelsen, 2016 sidan 72). 

 
 

Det salutogena synsättet (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016) som ska genomsyra 

elevhälsoarbetet ska kompletteras med ett relationellt, specialpedagogiskt perspektiv för 

samtlig personal (Ahlberg, 2015). Det innebär att samtlig personal på skolan bör hjälpas åt 

för att möta elevers behov. Genom att ha ett relationellt perspektiv bör olikheter ses som en 

styrka. Svårigheter uppstår i relation och möten mellan människor enligt det relationella 

perspektivet. Motsatsen till relationellt perspektiv är kategoriskt vilket innebär att man ser 

barnet som ägande av ett problem (Ahlberg, 2015). Det relationella perspektivet beskriver 

relationer vilket kan kopplas till Bronfenbrenner ekologiska modell som gör det möjligt att 

undersöka barns utveckling och lärande. Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell är en 

teori som beskriver människors påverkan i relation till varandra där en rysk docka används 

figur. Modellen är uppbyggd på så vis att relationerna mellan eleven och personerna runt om 

gör eleven till både aktiv och passiv deltagare.  Den allra dockan (mikro) beskriver de 

relationer som den enskilda människan har närmast sig, så som familj och skola. Den andra 

dockan (meso) representerar relationer mellan olika aktörer i första dockan, till exempel 

samspel mellan hem och skola.  I både mikro och mesosystemet är barnet alltså en viktig 

aktör där påverkan sker mellan barnet de personer som barnet interagerar med.  Exosystemet, 

som skulle vara det den tredje dockan representerar de relationer med aktörer i mesosystemet 

som inte direkt rör det enskilda barnet. En påverkan kan ske på barnet men barnet kan själv 

inte påverka det.  Makrosystemet, fjärde dockan, representerar det samhälle med normer, 

lagar och värderingar som barnet befinner sig i (Bronfenbrenner, 1979). Makrosystemet är 

inget som kommer användes mer i denna uppsats. 
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Figur 2 Fri tolkning av Bronfenbrenner  (1979) beskrivning av ekologiska modellen som rysk docka. 

 

 

Begreppet samverkan är ett samlingsnamn som ofta används för all sorts samverkan, detta 

menar Socialstyrelsen (2007) är felaktigt och en uppdelning kan göras på följande vis:  

 
Figur 3. Olika grader av samverkan. Fridolf (2002) beskrivning av samverkans olika grader. Modellen används även av 

Socialstyrelsen (2007) och Josefsson (2007). 

 

  Fritidshemmet och elevhälsan - en del av skolorganisationen 

Skolverket och Socialstyrelsen (2016) skriver att elevhälsan ska samverka både externt och 

internt för barnens bästa. Den forskning som rör elevhälsan och fritidshemmet är bristfällig. 

Karlsudd (2011) berör fritidshemmet och elever i behov av särskilt stöd. I en studie angående 

särskoleelever och fritidshem genomfördes en undersökning  i två län för att ta reda på hur 

många särskoleelever som var placerade i särskilda fritidshem. Första gången 

undersökningen genomfördes var 1998, då var det tre segregerade fritidshem för 12 elever i 
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de två länen, det vill säga att de elever som tillhörde särskolan också gick på egna fritidshem. 

När undersökningen genomfördes 2011 var antalet segregerade fritidshem elva och elever 

57, en ökning med 266% fritidshem och 375% särskoleelever (Karlsudd, 2011). 

 

Ett viktigt arbete inom skolan är arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Misstänks 

det att en elev inte kommer nå de kravnivåerna som finns ska arbetet påbörjas skyndsamt 

(SFS, 2010:800). Hjälper inte de anpassningar som görs inom ramen för undervisningen ska 

en utredning påbörjas. Det är rektor som fattar beslut om vem som genomför utredningen. 

Enligt 3 kap. 7 § ska det om en elev inte når kunskapskraven startas en utredning, en 

utredning kan också genomföras om ”eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation”. 

Beroende på vad utredningen visar kan ett åtgärdsprogram utarbetas där elev och 

vårdnadshavare ges möjlighet att delta (SFS, 2010:800). Syftet med åtgärdsprogram är att 

stödja lärare och rektorer i utformandet av den pedagogiska verksamheten som eleven 

befinner sig i för att hjälpa eleven att nå de kunskapsmål och kunskapskrav som minst ska 

uppnås (Skolverket, 2014). I de allmänna råden tydliggörs att fritidshemmet är en del av 

skolan, vilket innebär att åtgärdsprogram även bör gälla fritidshemmet. De allmänna råden 

(Skolverket, 2014) tydliggör också att skolan och fritidshemmet ska samarbeta när det gäller 

elever i behov av särskilt stöd i någon av verksamheterna.  

 

Allt pedagogiskt arbete på en skola ska ledas och fördelas av rektor och det är rektorn som 

fördelar resurser efter elevers behov (SFS, 2010:800). I detta innefattar all pedagogisk 

verksamhet både skola, elevhälsoarbete och det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Det är 

rektor och huvudman som är ansvariga att arbetet fortgår genom att ge all skolpersonal 

möjlighet att vidareutbilda sig för att utveckla sina kompetenser (Skolverket & 

Socialstyrelsen, 2016). Skolor organiserar på olika sätt, oftast finns arbetslag, team eller 

något annat namn på grupper när några personer samarbetar. Inom organisationsteorin talas 

om teamorganisation vilket förklaras som ”självstyrande grupper” (Svedberg, 2016). 

Grundtanken med teamorganisation är att teamen ska vara autonoma, ha ansvar och 

befogenheter. Varje team har representant som tillhör en grupp där chefen är med. I teamen 

är chefens uppgift att stödja och motivera arbetarna och skapa en miljö där goda beslut fattas 

(Svedberg, 2016). De styrkor som teamorganisation kan ha är att medarbetaren har en klar 

tillhörighet, på sikt kan teamorganisation motverka utbrändhet då det finns socialt stöd 

samtidigt som det finns bred problemlösningskapacitet (Svedberg, 2016). De svårigheter 

som kan uppstå är att tvärprofessionella team kan tappa djupkunnande eftersom de inte är 

tillsammans och utvecklar sitt kunnande. En annan risk är att en del team utvecklas och blir 

starkare än andra och går en annan inriktning än moderorganisationen. Team, eller 

självstyrande arbetsgrupper, har olika syften som individens sociala behov, ett behov av 

flexibilitet i gruppen och kompetensutveckling av gruppens medlemmar. För att ett team ska 

kunna vara högpresterande behöver teammedlemmarna ta till vara de olika kompetenser i 

teamet som finns. Det är också viktigt att alla är överens om de målsättningar och regler som 

finns inom teamet Ledarens roll i teamen är att agera coach vilket kan var en komplicerad 

roll (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2016). 
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4 Metod 
Den metod som valts till denna studie är av kvalitativ ansats. Kvalitativ metods syfte är att 

undersöka deltagarnas upplevelse av bland annat ett fenomen eller en struktur (Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2018). Studien genomförs genom enkäter som traditionellt används 

inom kvantitativ metod för att mäta olika resultat eller företeelser men här ses som en del av 

mixad metod. I denna studie anses enkätfrågorna vara av kvalitativ karaktär då frågorna är 

öppna och en möjlighet att vidareutveckla frågor och svar finns.  När det gäller studier med 

kvalitativ ansats är forskaren inte helt skild från fenomenet utan dess uppfattningar kan 

påverka resultat. Det är forskningsfrågan som ska styra val av metod för studier (Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2018). 

 

 4.1 Urval 

Då studien rör samverkan mellan fritidshemmet och elevhälsan var det passande att vända 

blicken mot dem genom så kallad teoretiskt urval (Barajas, Forsberg & Wengström, 2018). 

Barajas m.fl. (2018) beskriver teoretiskt urval som ”en önskan att finna intervjupersoner 

som har olika upplevelser och erfarenheter av det fenomenet som undersöks” (s.138).  Detta 

ledde mig till samlade grupper på Facebook. I grupperna: Fritidspedagog – världens bästa 

yrke, Specialpedagogik och Elevhälsa.se lades kort information upp gällande studien (se 

bilaga B). De som ville delta skrev sin mailadress i kommentarsfältet och frågorna skickades 

till dem. Genom att skicka frågor direkt till informanterna kunde direktkontakt tas om 

förtydligande önskades, något som även informerades om i följebrevet.  Enkätfrågorna 

skickades även ut till kontaktpersoner i tre kommuner. Kontakterna skickade ut frågorna till 

personal inom fritidshemmet och elevhälsan som sedan aktivt fick välja att svara på frågorna 

i ett mail. Genom att använda Facebook kunde empiri samlas från hela landet vilket gav 

möjlighet att få ett resultat som inte är knuten till en viss kommun eller region. Att använda 

Facebook kan tyckas kontroversiellt och är i vilket fall en viktig aspekt att diskutera. Genom 

att välja Facebook som insamlingskälla för informanter väljs personer som valt bort sociala 

medier bort. Personer som valt att använda sociala medier enbart för privatbruk och inte som 

en kompetensutvecklingskanal, som det annars ofta kan ses som, väljs också bort. Detta var 

något som togs i beaktande men valet att använda Facebook kvarhölls av den anledningen 

att informanter från hela landet önskades få möjlighet att delta.  

 

 

Antal deltagare i studien var 16 fritidspedagoger och 18 elevhälsopersonal.  

 
Figur 4 Fördelning av besvarade enkäter efter profession. 

 

Fritidspedagoger; 16

Skolsköterskor; 2

Logoped; 1

Speciallärare; 2

Kurator; 1

Specialpedagog; 8

Fritidspedagoger Skolsköterskor Logoped Speciallärare Kurator Specialpedagog
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 4.2 Procedur 

 Genomförande 

Enkätfrågor till två olika enkäter konstruerades, en till fritidspedagogerna och en till personal 

inom elevhälsan (se bilaga A). Till fritidspedagogerna ställdes fyra frågor och till personal 

inom elevhälsan ställdes två frågor. Frågorna som ställdes var öppna och gav möjlighet till 

att ge både korta och utförliga svar. Innan enkätfrågorna som var riktade till fritidspersonal 

fastställdes testades de på två olika personer inom två olika skolområden. Den ena sa att i all 

stress hade den inte orkat svara då frågorna kändes omfattande och det finns så mycket att 

säga på alla frågor. Den andra testpersonen svarade utförligt på frågorna. Trots att testperson 

ett upplevde frågorna som omfattande fattades beslut att inte formulera om frågorna. Det var 

ett bortfall som räknades med.  Bedömningen gjordes att frågorna till elevhälsan inte 

behövde testas i förväg.  Ett följebrev skrevs till frågorna där syftet med studien förklarades 

och en presentation av mig och Birgitta Lundbäck gjordes (se bilaga A). Ett tydliggörande 

kring vad det innebär att vara med i studien och gällande anonymiteten i studien 

tydliggjordes för att uppfylla Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

Vetenskapsrådet har fyra forskningsetiska principer som forskare bör ta hänsyn till i sin 

forskning.  Informationskravet har i denna studie uppfyllts genom att alla som deltagit fått 

information om studien innan de fattat beslut om deltagande. Detta gjordes genom att 

information lades ut på olika Facebook-sidor där de som ville delta fick skriva ut sin mail 

och på så vis få ytterligare information samt frågor via mail. Genom att göra detta så 

uppfylldes även samtyckeskravet. Genom att skriva sin mailadress samtyckte de till att få 

frågorna skickade till sig. Genom att svara på frågorna samtyckte de till att eventuellt få 

följdfrågor. Även i de fall där informanter fått frågor skickade till sig genom kontaktpersoner 

var deltagandet frivilligt och samtycke skedde genom att svara på frågorna.  Då alla svar 

inkom till samma mailadress ställdes krav på konfidalitetskravet. Enbart forskarna till 

studien hade tillgång till mailen med alla svar. I studien presenteras inte namn eller ort från 

deltagarna. Nyttjandekravet uppfylls då det i informationen framkom vad svaren ska 

användas till (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 Analys och tolkning 

Den insamlande empirin lästes igenom många gånger och likheter och skillnader i empirin 

hittades. Empirin har kategoriserats och analyserats för att skapa förståelse för den (Egedius, 

1989). Genom att göra detta ges samspelet mellan objekt (informanter) och subjekt 

(forskare) en mening. Att göra på detta vis är ett sätt att försöka se på fenomen utifrån andra 

människors ögon. Ens egna förutfattade meningar ska läggas åt sidan men man bör vara 

medveten om att dessa kan påverka (Denscombe, 2010). Genom att enbart presentera 

empirin så nära originalet som möjligt kan man dock komma förbi att egna erfarenheter tar 

över och en tolkning ges. Därför presenteras empirin i denna studie till stor del med citat 

från informanterna. Efter att ha läst igenom empirin har vissa kategorier utkristalliserats och 

används för analys. Dessa kategoriseringar föll i två huvudrubriker vilka blev; Samverkan i 

organisationen och Samverkan ur ett elevperspektiv. Båda rubrikerna har underrubrikerna; 

exo, meso och micro. Här används Bronfenbrenner ekologiska modell för att analysera 

empirin där individ får stå för mikro-nivå, dvs eleven. Grupp får stå för de relationer mellan 

de personer som träffar eleven mest, meso-nivå. Och exo står för sådan i organisationen som 

eleverna inte kan påverka. När vi talar om exo-nivå hamnar vi på en organisationsnivå. Där 

kommer empirin ställas mot den organisationsteori som behandlas. I 5.1 ryms empirin från 

samtliga informanter medan det i 5.2 är det empirin från fritidspersonalen som behandlats.  
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 Metodkritik 

En kritik som kan föras till denna metod och process är att övrig skolpersonal, så som de 

mentorer och ämneslärare, inte är delaktiga i studien. I denna studie bedömdes det inte vara 

möjligt att involvera övrig skolpersonal aktivt. Ytterligare kritik som kan föras till studien 

kan vara att ett större antal informanter hade varit önskvärt men då tiden var begränsad och 

deltagandet frivilligt var det i denna studien inte möjligt att samla fler informanter.  
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5 Resultat 
 

Syftet med denna studie var att undersöka samverkan mellan fritidshemmet och skolans 

elevhälsoteam. Syftet var också att undersöka hur fritidspedagoger beskriver sitt arbete med 

att stödja alla elevers utbildning och lärande.  Resultaten presenteras utifrån två olika 

huvudkategoriseringar; Samverkan i organisationen (5.1) och Samverkan ur ett 

elevperspektiv (5.2). Underrubrikerna för kategorierna är exo, meso och mikro. På exo-nivån 

lyfts organisatoriska frågor som eleverna inte direkt kan påverka men som ändå berör dem i 

arbetet för deras bästa. På meso-nivå hamnar den samverkan mellan relationer i skolan men 

som eleven möts av. På mikro-nivå diskuteras det resultat som är en direktpåverkan på 

eleverna och som sker i relation mellan skolpersonal och eleverna. 

 

 5.1 Samverkan i organisationen  

I detta avsnitt presenteras den samverkan som sker inom organisationen mellan elevhälsan, 

fritidshemmet och annan skolpersonal genom en uppdelning på exo-, meso- och mikro-nivå.  

 

 Exo 

Empirin visar att den samverkan som sker mellan elevhälsoteam och fritidspersonalen oftast 

rör deltagande på möten. Det kan handla om att man har ett elevärende på Elevhälsoteam 

(EHT) dit fritidspedagogerna kallas till. EHT personal, oftast specialpedagog och rektor, 

deltar på fritidplaneringsmöten i alla fall en kort stund i början. Vid detta tillfälle kan 

handledning ske eller så används stunden som informationskanal mellan EHT och 

fritidshemmet. En informant från EHT berättar att fritidspedagoger varit mer delaktiga i 

elevhälsans arbete och deltagit mer regelbundet vid möten då de gick under samma rektor. 

På grund av omorganisering låg fritids ett tag under en annan rektor vilket gjorde att arbetet 

förändrades till att handla om åtgärdande arbeten istället för förebyggande och främjande 

som tidigare.  

 
Vårt elevhälsoteam föreläser för fritidspersonal om språkutveckling, vi handleder 

fritidspersonalen så att de kan vara delaktiga i vår språkutvecklande insatser (EHT 

informant 5).   

 

Som citatet visar görs en delning mellan EHT och fritidshemmet genom ord som vi, vår, 

dem, deras. I det utplockade citatet görs det extra tydligt då det gäller ”vår(a) 

språkutvecklande insatser”. Fritidshemmet bjuds alltså in till att delta i övriga skolans värld, 

på den övriga skolans premisser. Studiens empiri visar att personal från EHT, främst 

specialpedagoger håller utbildning för skolpersonal och att fritidshemmet inkluderas i detta. 

Dessa utbildningar kan handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), tecken 

som alternativt och kompletterande kommunikation (TAKK), hörselnedsättning och 

språkutveckling. Fritidshemmet får i uppdrag att fylla i olika dokument vid kartläggning av 

elever eller ge sin syn av elevens skoldag vid utredningar/kartläggningar.  

 

Fritidshemmet beskrivs som en del av skolan men ändå en egen enhet. De räknas inte med 

som en självklar del i elevhälsans arbete. Man kan lyfta barnets hela dag utan att egentligen 

direkt prata med fritidshemmet. Dessutom kan inte personal ur fritidshemmet alltid delta i 

möten på grund av svårigheter att komma ifrån arbetet på grund att tiden inte passar med 

övriga verksamheten.  
 

Vi har EHT varje vecka med hela teamet (rektor, bitr rektor, 2 st spec, skolpsykolog, 

skolkurator och skolsköterska) Här lyfter vi ärende som berör eleverna på grupp- och 

individnivå. Vi försöker arbeta hälsofrämjande och förebyggande och vi är duktiga på 
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att tänka på och se HELA barnet HELA dagen, detta innefattar även fritids. Det sitter 

dock inte någon representant från fritids med vid det tillfället. Vid behov bjuder EHT-

teamet in till vad vi kallar ”analysmöte”. Då brukar även pedagoger och 

fritidspedagoger vara med. (EHT, 18). 

 

En gång per termin har EHT-teamet träffat de två lärararbetslagen vid något tillfälle 

har även någon från fritids varit med. Tyvärr är vi ibland kort om personal på fritids 

och då har tyvärr ingen därifrån möjlighet att vara med. (EHT, 7) 

 

I de fall där arbetslag nämns indikerar svararen att fritidshemmet är ett eget arbetslag. En 

fritidsinformant berättar däremot att arbetslagen för tillfället är uppdelade på det vis att olika 

professioner deltar i alla arbetslag, i sitt arbetslag var det därför en specialpedagog med. 

Detta ansågs vara en styrka i arbetet.  

 

Rektorns roll nämns ett fåtal gånger i empirin. En informant från fritidsverksamheten 

berättar att rektorn deltar på samtliga fritidspedagogsmöten. En specialpedagog berättar om 

omorganisationer i verksamheten där elevhälsan och fritidshemmet legat under olika 

rektorer. 

 
Skulle även önska att skolan tog tillvara på den kompetensen som många på 

fritidshemmet har gällande att bygga elevers självkänsla, social färdigheter samt lösa 

konflikter. Har efterfrågat detta hos min rektor men ännu inte fått gehör. 

(Fritidspedagog 5). 

 

Här lyfts rektor som en person som skulle kunna genomföra förändringar för att stärka 

fritidshemmet. En annan informant upplever att förståelsen för fritidshemmet inte finns och 

att kollegor i skolan upplever fritidshemmet som ”flummigt”.  

 

Några informanter som valt att få frågorna skickade till sig svarade aldrig medan några 

svarade utan att besvara frågorna.  
 

Måste tyvärr hoppa av. Det är för stressigt för tillfället (Fritidspedagog 15). 

 

 Meso 

På gruppnivå framkommer att elevhälsopersonalen agerar handledare, samtalsstödjare och 

specialister. Empirin från EHT-personalen visar att fritidspedagogerna söker upp den 

yrkesprofession inom EHT de önskar få hjälp av för att diskutera en elev eller anpassningar 

som gjorts på grupp eller individnivå. Det framkommer inte i empirin från EHT om någon 

arbetar med regelbundna handledningsträffar utan snarare är det så att även de beskriver hur 

fritidshemspersonalen söker upp EHT-personal vid behov.  

 

Fritidshemspersonalen i undersökningen upplever ett ointresse och okunskap gällande deras 

område från skolans övriga personal. En fritidspedagogsinformant menar dock att EHT 

teamet finns men att fritidshemmet inte vänder sig till dem i tillräcklig utsträckning.  

 
 

Vi har en god kontakt med EHT och ett par gånger per termin är de med på våra 

kategorimöten. Det som vi i större utsträckning skulle behöva är att vi också vänder 

oss till dem då det gäller hur eleverna fungerar på fritids. Att få handledning brukar 

ge goda resultat. (Fritidspedagog 12) 

 

Empirin visar också att samverkan oftast handlar om att fritidspedagoger agerar 

stödlärare/resurs för klasslärarna under skoldagen men att lärarna inte stöttar upp på fritids 

på samma sätt. Två beskriver istället att fritids är en integrerad del av skoldagen där 



  
 

19 

möjlighet för alla elever att nås av fritidspedagogik görs genom att lärare och 

fritidspedagogen har halvklass. Under delningen har fritidspedagogen  

fokus på elevernas sociala färdigheter.  

 

Informanter från både EHT och fritidspedagoger uttrycker att det finns utvecklingspotential 

när det kommer till samverkan mellan elevhälsan och fritidshemmet. Vissa menar att det är 

påbörjat medan andra menar att samverkan inte existerar. 

 
Samarbetet mellan EHT och fritidshemmen kan absolut bli bättre. Kanske borde 

fritids vara med på klasskonferenserna för att ge sin bild av elevernas lärande och 

bidra med sina kunskaper. (EHT 8) 

 

Jag upplever att det inte är mycket samarbete med fritidshemmet utan mest inom 

skolan. Önskar att det hade varit mer. (EHT 2). 

 

 

 Existerar inte något arbete där. Vi har väldigt svårt att få hjälp från de professionerna 

som nämns i frågan. Det är väldigt få inom skoltid som har förståelse för fritids, fritids 

benämns som flummig ☹ Det finns enorm utvecklingspotential men det är tungrott 

när ledningen inte är insatt på vad fritids innebär och vilka utmaningar fritids och dess 

elever utsätts för. (Fritidspedagog 16) 

 

 

Vissa fritidspedagogsinformanter menar dock att om man har behov av en elevhälsokontakt 

så kan man ta kontakt med den. Flera fritidspedagoger beskriver det som en bra samverkan.  
 

Samtidigt har vi en väldigt god kontakt med alla inblandade i vårt EHT-

team. (Fritidspedagog 3) 

 

Vid oro tar vi kontakt med EHT-teamet och förklarar våra farhågor om 

så skulle vara. Vi har dagliga kontakter (mer eller mindre) och behöver 

vi hjälp så får vi. Vår kurator har regelbundna samtalstider med de elever 

som behöver. (Fritidspedagog 15) 

 

I dagsläget arbetar en av deltagarna i EHT i fritidshemmet och vi försöker 

för en dialog under veckorna. Annars är det ett utvecklingsområde 

(Fritidspedagog 6). 

 

 

Ingen informant från elevhälsan ger uttryck för en god och positiv samverkan. 

 
 Mikro 

På mikronivå, den nivån som barnet är i direktkontakt med är det minst underlag när det 

gäller empirin. Ett fåtal informanter från elevhälsan ger exempel på hur elevhälsopersonal i 

genom att delta fritidsverksamheten kommer i direkt kontakt med eleverna på fritidshemmet 

medan en fritidspedagog beskriver hur någon från EHT arbetar i fritidshemmet och att de 

strävar efter att föra en dialog under veckan. 
 

”Två av oss som är medlemmar i EHT öppnar på fritids, detta innebär en kontakt med 

de elever som är på morgonfritids på ett annat sätt än via skolan. Hela vårt lokala 

elevhälsoteam ansvarar för rastvärdandet en lunchrast per vecka plus att några av oss 

är rastvärdar före skolstart.  (EHT 5). 

 
I dagsläget så arbetar en av deltagarna i EHT i fritidshemmet och vi försöker föra en 

dialog under veckorna. (Fritidspedagog 6). 
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 Sammanfattning av resultat - Samverkan i organisation 

Resultatet visar att den samverkan som sker inom organisationen ofta handlar om att använda 

varandra genom den expertis de olika professionerna besitter. Elevhälsan handleder och 

utbildar personal. Personalen på fritidshemmet används vid utredningar för de kanske har 

den bästa relationen med eleverna. Elevhälsopersonal och fritidspersonal möts på möten som 

arbetslagsmöten och elevhälsomöten. Ett par informanter lyfter att mötet mellan elevhälsan, 

fritidspersonal och eleverna även sker i verksamheten både då elevhälsopersonal arbetar i 

fritidsverksamheten men också då de olika professionerna tillhör samma arbetslag.  

 

 5.2 Samverkan ur ett elevperspektiv 

I samverkan ur ett elevperspektiv lyfts den empirin som rör stöd för att stödja alla elevers 

utbildning och lärande.  

 

 Exo 

När det gäller samverkan ur ett elevperspektiv på exo-nivå visar empirin att organisatoriska 

frågor som lokaler, elevgrupp och andelen utbildade pedagoger pekar på en viss problematik 

för att kunna arbeta för elevens bästa. En informant beskriver att samtliga tolv pedagoger 

inom fritidsverksamheten är behöriga medan andra beskriver att det är mycket vikarier på 

fritids.  
 

Vi är två legitimerade och en outbildad på 55 barn i årskurs ett. (Fritidspedagog 15). 

 

Förutsättningarna på organisationsnivå ser därmed olika ut enligt informanterna. 

 

Vid behov av kartläggning av enskilda elever pekar empirin både från elevhälsopersonal och 

fritidspersonal att det i vissa fall är fritidspersonalen som får genomföra elevsamtalet. Detta 

motiveras med att den med bäst relation till eleven ska genomföra elevsamtalet för att skapa 

trygghet. En fritidspedagog uttrycker att de får ta del av upprättade åtgärdsprogram eller 

anpassningar för eleven utan att vara delaktiga vid upprättandet. Ingen informant beskriver 

att eleverna har åtgärdsprogram som gäller för skola och fritidshem eller enbart fritidshem. 

Flera informanter ifrågasätter dock att vissa anpassningar finns i skolan men att barnet ska 

klara sig utan stöd på fritidshemmet.  

 

Empirin pekar på vikten av att synliggöra det arbete som görs på fritidshemmet, en önskan 

att utveckla arbetet och en känsla av att det är mycket lättare att få till resurs i skolan än i 

fritidshemmets verksamhet.  

 
Önskan vore att det var lika enkelt att få till resurs på fritids som det är i skolan för att 

kunna utveckla och förändra fritidshemmet på ett positivt sätt och även fler vuxna för 

att synliggöra vårt arbete för eleverna (Fritidspedagog 3) 

 
Det är en barngrupp på 45 elever och 3 personal, då kanske 5 av dessa 45 är i behov 

av många anpassningar och/eller särskilt stöd. (Fritidspedagog 6) 

 

 

Om jag fick bestämma så skulle jag höja statusen på fritidshemmen, vår huvuduppgift 

SKA vara på eftermiddagstid och då kan inte för mycket annat läggs på oss under 

skoltid! Vi vill ha mer planeringstid, bättre anpassade lokaler, resurser till barn som 

annars bara får assistent under skoltid! (Fritidspedagog 7). 

 

Flera informanter uttrycker liknande tankar, att skolan prioriteras och att man är något av 

andra klassens skolverksamhet.  
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 Meso 

Det framkommer i studien att vid klassamverkan, där fritidspedagoger arbetar i klass, att 

fritidspedagogernas uppgift kan vara att arbeta med sociala färdigheter så som kompissamtal 

och dramaövningar. Flera beskriver arbetet mellan skolan och fritidshemmet som 

”parallellt”. Vilket görs genom gemensam samplanering eller att i skolsamverkan kunna se 

vad eleverna arbetar med för innehållsområden som kan följas upp på fritids. Empirin 

synliggör exempel där pedagogerna är nöjda och mindre nöjda med samverkan. 
 

Vi jobbar mot samma mål. Jag arbetar praktiskt och även teoretiskt parallellt med 

läraren. Är dagligen inne i klassrummet och jobbar mot endera hela gruppen eller de 

elever som kräver mer stöd. Dagliga samtal mellan oss sker för att få en mer 

övergripande bild över (…) (Fritidspedagog 15) 

 

Jag upplever ingen samverkan. Samverkan på båda de skolor jag arbetat på innebär 

att vi på fritids samverkar med skolan genom att vara resurs under skoltid. 

(Fritidspedagog 16). 

 

Informanterna från fritidspedagogerna uttrycker att samverkan sker på skolans premisser och 

att skolpersonalen är oförstående gällande den fritidspedagogiska kompetensen. En 

informant berättar att inför utvecklingssamtal hade fritidshemmet lämnat kommentarer till 

skolan.  

 
Detta bland annat för att från vår sida visa på styrkor hos de elever som i 

skolsammanhang har det tufft samt att de ”duktiga” har saker de måste arbeta med 

gällande det sociala samspelet med kamrater. Detta var uppskattat men inget som 

efterfrågades av klasslärarna. (Fritidspedagog 5) 

 

Fritidspedagoger och lärare har gemensam planering där olika elevers behov diskuteras 

och vilka anpassningar som behövs under hela elevens vistelse på fritidshem och skola. 
 

Vi samverkar genom att ha gemensam planeringstid där vi tar upp elever och deras 

individuella behov. Där dokumenteras även gemensamt vilka individuella 

anpassningar barn med behov behöver under HELA dagen. (Fritidspedagog 4) 

 

Sammantaget pekar empirin på en vilja att samverka för elevernas bästa där hela elevens 

situation involveras både före och efter skolan.  

 

 Mikro 

På mikronivå diskuteras det resultat som har en direktpåverkan på eleverna och som sker i 

relation mellan skolpersonal och eleverna. 

 

Det empiriska materialet pekar på styrkor med samverkan för att stödja en hel klass där 

merparten av eleverna deltar i fritidsverksamheten. En annan styrka som uppmärksammas 

är möjligheten att följa samma klass under flera år. Det ger båda lärarkategorierna chansen 

att lära känna eleverna på individnivå. Fritidspedagogerna arbetar i skolan och på 

fritidshemmet med fokus på elevernas sociala färdigheter, så som visa hänsyn, turordning 

och respekt för varandra. De beskriver också att de arbetar med lektioner i exempelvis bild, 

idrott eller musik. En fritidspedagog uttrycker en vilja att arbeta mer med praktiska 

aktiviteter under skoltid eftersom det skulle 

 
…göra att många fler av eleverna gavs möjlighet att ta in kunskap. (Fritidspedagog 

2) 
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På fritids arbetar de också med att möta elevens intressen och behov samtidigt finns ett 

uppdrag att utmana varje elev så att den vågar gå utanför sin bekvämlighetszon. 

Fritidshemmet kan också vara en plats där eleverna får en chans att utveckla flera 

förmågor. Fritidspedagoger beskriver hur arbete fokuserar på rutiner och regler samt 

material och tekniker  
 

Målet är att ge eleverna sätt att uttrycka sig samt tekniker och möjlighet att göra det 

på flera sätt än genom språket. (Fritidspedagog 2). 

 

Fritidspedagogerna lyfter sin kompetens som en unik egenskap med höga krav. 

 
För det första försöker vi se alla barn varje dag. Bara det kräver sin man i en 

organisation som denna (Fritidspedagog 15) 
 

Fritidshemmets styrka är att erbjuda eleverna varierade aktiviteter som lockar dem utanför 

sin bekvämlighetszon utan att de för den skull ska känna tvång att delta. En fritidspedagog 

uttrycker dock att vissa elever missar en del moment då aktiviteter aldrig är obligatoriska 

men beskriver också hur detta försöker undvikas genom att alla aktiviteter upprepas flera 

gånger. Studiens fritidspedagoger uttrycker vikten av att eleverna känner delaktighet i 

verksamheten. En önskan verkar dock finnas om att få mer tid för de elever som ”behöver 

det mest” men även de elever som ”är tysta”.   

 

När fritidspedagogerna talar om att stödja eleverna i verksamheten görs det med ord som att 

möta varje elev på sin nivå, att anpassa aktiviteter efter mognad och ålder, att inte ställa för 

höga krav samt att verksamhetens ska erbjuda eleverna kunnande och mod att våga. De 

använder också ord som uppmärksammar inkludering, gemenskap, respekt, trygghet, 

acceptans och allas lika värde. 

 

Fritidspedagogerna beskriver hur lokaler och storleken på elevgrupperna påverkar 

möjligheten att bedriva en verksamhet som gynnar alla elevers lärande och utveckling. 

 
 Sammanfattning av resultat - Samverkan ur ett elevperspektiv 

På exo-nivå framkommer att flera utmaningar handlar om organisation så som trångboddhet, 

obehöriga pedagoger och en känsla av att inte vara en del av skolorganisationen. På meso-

nivå framkommer att informanterna i skolsamverkan har ansvar för sociala färdigheter. 

Informanterna visar sig vara både nöjda och missnöjda med samverkan då det framkommer 

att vissa arbetar mot samma mål som skolan medan vissa upplever sig vara resurspedagoger. 

Överlag är dock informanterna eniga om att en samverkan är viktig där elevens bästa är i 

fokus.  På mikro-nivå talas om styrkor som ses med skolsamverkan vilket innebär att man 

möter eleverna eller klassen som man har på fritidshemmet. Några informanter talar om 

fritidsverksamhet i skolan vilket är en styrka då alla eleverna får möta fritidspedagogik även 

om de vanligtvis inte går på fritids. Fritids ger möjlighet att få elever att prova på nya 

aktiviteter trots att inga moment är obligatoriska, detta genom att aktiviteterna erbjuds vid 

flera tillfällen. Detta anses vara en styrka då man både kan utmana och anpassa aktiviteter 

efter eleverna. 

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet i denna studie visar att samverkan beskrivs både positiv och negativ. 

Elevhälsopersonal agerar experter gentemot fritidshemmet och att samverkan i form av 

möten är mer vanlig än i det dagliga arbetet. Resultatet visar också att fritidshemmet utgör 

ett stöd för alla elever genom att komplettera skolan men också att utrymme för att 



  
 

23 

utmanas och våga prova på nya aktiviteter erbjuds. Ett sätt för fler elever att nås av 

fritidspedagogiken är att erbjuda fritidsverksamhet under skoldagen.   
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6 Analys och diskussion 
Alla elever har rätt att nå målen och att utvecklas så långt de kan. Efter att ha sett på 

fritidspedagogers utbildning, styrdokument och praktik är det av intresse att undersöka vilka 

sätt fritidshemmet är ett stöd för alla elever. Fritidshemmet inkluderas inte i beskrivningen 

av elevhälsans omfattning i skollagen men det finns mycket annat som tyder på att elevhälsan 

bör arbeta för elevens hela skoldag och att samverkan mellan elevhälsa och fritidshem bör 

existera.   

 

6.1 Samverkan i organisation 
 Exo 

Elevhälsan och fritidshemmet är två olika enheter som vuxit fram ungefär samtidigt, runt 

1800-talet. Elevhälsan hade sin start genom att fattiga barn fick läkarvård i skolan och sedan 

kom sköterskorna för att lusa av skolbarnen. Fritidshemmet hade sin start med de fattiga 

barnen också. Fritidshemmet i Sverige har sitt ursprung i att fattiga barn behövde omvårdnad 

för att föräldrarna skulle kunna vara ute i arbetslivet (Rohlin, 2013). Redan här framträder 

en bild av att elevhälsan och fritidshemmet har beröringspunkter.  Resultatet från denna 

studie visar att fritidshemmet använder elevhälsan för expertishjälp men båda enheterna har 

funnits inom skolan lika länge. Olika yrken har olika kompetenser men det går inte att ta 

miste på att fritidshemmet sällan är den som anses ha expertiskompetens. Istället talas om 

”bäst relation” till eleverna vilket kan underlätta samtal. Både fritidsverksamheten och 

elevhälsan har genomgått en lång rad förändringar till att bli det som det är idag (Rohlin, 

2013; Guvå, 2009). Den likhet som kan ses är att båda har varit en ”sidoverksamhet” bredvid 

skolan till att idag vara en självklar del av det vi kallar skolväsendet trots detta så visar denna 

studies resultat att elevhälsan och fritidshemmet inte är en självklar del i varandras dagliga 

arbeten.  

 

Andelen elever på fritidshemmen fortsätter att öka vilket ställer krav på skolor. Praktiska 

organisatoriska saker som trångboddhet, fler obehöriga pedagoger med ökande antal barn 

ställer krav på organisationer, pedagogerna och inte minst eleverna som vistas i fritidsmiljön. 

Att behörighetskraven inte är prioriterat på varken nationell eller lokal nivå kan ha sin 

förklaring för detta fenomen (Skolverket, 2019a). Fridolf (2002) menar att begreppet 

samverkan är en förenkling av olika begrepp så som samexistens, samverkan, samordning, 

samarbete och samsyn. I denna studie har begreppet ”samverkan” fått stå för all samverkan 

som skett oavsett om det rört formella möten, samtal om elever, klassrumsanpassningar eller 

direkt arbete med elever. I analysen framkommer dock att samverkan mellan elevhälsan och 

fritidshemmet ofta handlar om samexistens. Det handlar då om att arbeta parallellt utan att 

komma nära andra verksamheter. Detta verkar stämma överens med hur beskrivningen av 

samverkan sker där informanterna ofta talar om att man söker upp varandra vid behov, 

antingen då en elev behöver kartläggas och elevhälsan vill ha information eller då fritids 

önskar råd gällande elever. Samordning, som Fridolf (2002) skriver om kan också utläsas i 

empirin men handlar då mer om den samverkan som sker mellan ämneslärare och 

fritidspedagoger där man talar om att fritidsverksamheten sker under skoldagen. Ett fåtal 

informanter från fritids talar om samsyn mellan sig och klasslärarna. De beskriver det som 

att alla elever är allas elever och alla har ansvar för samtliga. Fridolf (2002) beskriver denna 

del som ett medmänskligt fenomen. Det går inte att komma undan att fritidshemmet faktiskt 

inte står med i elevhälsans uppdrag. Förmodligen påverkar det att skolor inte har kommit 

längre med arbetet mellan elevhälsan och fritidshemmet. Kanske blir det en förändring om 

skollagen revideras och elevhälsans uppdrag innefattar även fritidshemmet. Enligt figur 3 

(s.12) beskrivs olika typer av samverkan som organisatoriska fenomen förutom samsyn som 

handlar om medmänskliga fenomen. Det är dock rektor som ansvarar för allt pedagogiskt 
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arbete vilket gör att den vilja för samverkan som empirin visar på finns behöver ledas av 

rektor för att kunna verkställas (SFS, Skollagen, 2010:800). 

 

 
 Meso 

Perselli och Hörnell (2019) beskriver det kompletterande uppdraget som ett 

resurslärarsystem, att fritidspedagoger kompletterar skolan med sin närvaro. Några 

informanter i denna studie talar också om att den egna planeringen blir en bristvara medan 

andra menar att det inte blir ett problem då man istället har fritidsverksamhet under 

skoldagen. Perselli och Hörnell (2019) kan tolka detta som ett paradigm där 

fritidspedagogerna ses som en lärarkollega istället för resurspedagog något som den 

förändrade utbildningen bidragit till. Att ha ett relationellt perspektiv innebär att ha 

förhållningssättet att svårigheter inte sitter hos individer utan i möten mellan inidivder 

(Ahlberg, 2015). För att en verksamhet ska fungera behövs bland annat gemensamma 

värderingar (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2016). I skolan är en viktig aspekt att det 

gemensamma synsättet på eleverna är relationellt och att pedagoger har ett salutogent 

förhållningssätt. För att utveckla ett gemensamt synsätt bör samverkan existera. Många 

informanter, särskilt från elevhälsan, upplever att samverkan saknas. Fler informanter bland 

fritidspedagoger är mer positiva till den samverkan som finns idag. Karlsudds (2011) studie 

visar att en ökning på antal barn som flyttats till segregerade fritidshem ökade med 375% på 

13 år, här kan man fråga sig om man inom skolorganisationerna i dessa län hade 

gemensamma synsätt i behov av särskilt stöd.  

 

 
 Mikro 

Lärande och elevhälsa går hand i hand (Guvå, 2009). En styrka i elevhälsan ska vara att de 

olika professionerna arbetar som en enhet snarare än de arbetar var för sig. Att hela skolan 

bör arbeta som en enhet skulle vara ytterligare styrka. En informant berättar om att 

elevhälsan är en del av fritidsverksamhete i den mening att de öppnar och har rastaktiviteter 

för eleverna. Det kan vara ett sätt att arbeta som en enhet vilket även studien i Indien om 

elevers hälsovanor visade (Baru, 2008). Ett sätt att organisera organisationer är att ha 

självstyrande grupper och arbetslag (Svedberg, 2016). Två informanter berättar om att 

elevhälsopersonal är inne i fritidsverksamheten och arbetar vilket ses som en styrka för både 

fritidshemmet och eleverna. En positiv möjlighet som mixade arbetslag eller team skulle 

kunna innebära är att en ökad förståelse för varandras arbetsbelastning samtidigt som man 

ökar närheten till varandra och eleverna. Att arbeta i tvärprofessionella team skulle kunna 

bidra till att djupkunnande inom teamen försvinner (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2016). 

För personal i elevhälsan är nog detta inte den stora utmaningen då vanan att inte enbart 

arbeta med specialpedagoger eller psykologen finns utan den stora utmaningen kan nog bli 

för fritidspedagogerna. En annan utmaning skulle också vara att i tvärprofessionella team 

där elevhälsopersonal och fritidspedagoger samarbetar att ”expertisrollen” skulle tillfalla 

elevhälsomedlemmar vilket på sikt kan påverka eleverna då det inte är självklart att det 

elevhälsopersonal som har mest kompetens när det gäller eleven, gruppen eller miljön.  

 

 

 6.2 Samverkan ur ett elevperspektiv 
 Exo 

Som figur 3 (s.12) visar så är de olika typerna av samverkan organisatoriska fenomen. Inom 

olika organisationer, så som skolan, skapas team och arbetslag på olika vis. Enbart en 

informant i denna studie talade om att EHT personal var delaktiga i det egna arbetslaget. I 

Anderssons (2013) studie kommer man fram till att fritidspedagoger drar det kortaste strået 
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när det gäller resursfördelning. I denna studie kan vi inte se om så är fallet men upplevelsen 

av fritidspedagogerna är att resursfördelningen inte är jämn. Det framkommer tydligt att 

fritidspedagogerna känner sig eftersatta och inte lyssnade till. Dessutom är barngrupperna 

stora och utbildad personal en bristvara. När informanterna i denna studie talar om att de 

önskar att resurser till fritids görs tolkningen att resurs innebär extra personal till elever i 

behov av särskilt stöd.  I 14 kap. 2 § i Skollagen (2010:800) ges fritidshemmet ett 

kompletterande uppdrag där det framkommer att fritidshemmet ska komplettera 

utbildningen i skolan. Detta förklaras av Skolverket (2016) att skolan och fritidshemmet ska 

arbeta mot samma mål och därför kan arbeta med samma innehåll men på olika sätt. Sättet 

att beskriva samverkan lyfts i denna studie där informanter beskriver att en samplanering 

sker med lärarna och att en koppling mellan skoldagen och fritidshemmet görs både på 

initiativ av pedagoger och elever. För att detta ska bli möjligt fullt ut behövs tid för 

samverkan mellan skola och fritidshem, vilket flera informanter i studien upplever som en 

brist. En ytterligare aspekt som behövs är ett intresse för den verksamhet som sker i 

fritidshemmet och där visar denna studie att meningarna är delade. I Anderssons (2013) 

studie framkommer att hjälplärarsystemet, där fritidspedagogerna agerar resurslärare, är 

positivt för eleverna trots att denna studie visar på att de pedagoger som anser sig få en roll 

som resurslärare inte upplever det positivt. De pedagoger som istället ser det som en 

ömsesidig samverkan verkar uppleva det mer positivt. Skolverkets utvärdering (2018) av 

behörighetskraven visar att fritidspedagogers planeringstid är en bristvara vilket gör det svårt 

att arbeta läroplanstyrt. Detta är också något som denna studie visar på då några informanter 

som önskat delta i studien valt att avstå med hänvisning till stress. I Skolverkets utvärdering 

(2018) framkommer också att samverkan mellan skola och fritidshemmet inte fungerar på 

det sätt som läroplanen indikerar. 

 
 Meso 

Rent historiskt går det att se att fritidspedagoger agerat hjälplärare i klassrummet. Genom att 

agera hjälplärare kunde de få heltidstjänster och fler vuxna i klassrummet ansågs vara till 

fördel för eleverna (Andersson, 2013). Fortfarande kan det idag ses tendenser till att 

fritidspedagoger är hjälplärare, något även denna studie visar. Fritidspedagogerna upplever 

att de inte hinner med sin egna verksamhet där de har störst kunskap kring. Däremot anser 

några att detta sätt gynnar deras relation till eleverna. Fritidspedagogers heltidstjänster kom 

alltså till av att de behövdes i klassrummen men kraven på dem har ökat sedan dess. 

Utbildningen har gått från gymnasial till att idag vara ett yrke med legitimationskrav 

(Skolverket, 2019c) ändå kvarstår hjälplärarollen. Att arbetsuppgiften att agera resurs eller 

hjälplärare kvarstår kan då förståeligt nog vara något som anses nedlåtande. Även Perselli 

och Hörnells studie (2010) visar att genom att fritidspedagogerna bistår skolan med personal 

påverkas det pedagogiska uppdraget på fritids. Fritidspedagogerna i denna studie önskar en 

förbättring i samverkan mellan dem och skolan för att gynna eleverna. Dessutom anser de 

att deras kompetens kan användas bättre. Några informanter talar om fritidsverksamhet i 

skolan vilket skulle kunna vara ett sätt att få fritidspedagogerna att nyttja sin kompetens 

bättre och samtidigt se till att rent av alla elever får ta del av det unika med 

fritidskompetensen.  

 
 Mikro 

Analysförmåga, kommunikativförmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera 

information och begreppslig förmåga kallas för the big five som skolelever ska utveckla 

(Pihlgren, 2017). Till detta finns ytterligare sju underverk som ska styra fritidsverksamhet 

där bland annat kreativa inslag, empatiska inslag, självuppfattning, problemlösning, sociala 

och kommunikativa inslag ska beröras. Kort kan man säga att de sju underverken beskriver 

fritidspedagogikens kärna. Att fånga händelser och göra dem till lärandetillfällen eller som 
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Hansen Orwehag (2013) skriver att fånga i flykten. Fritidsverksamheten i denna studie 

beskrivs på samma sätt där informanterna menar att de anpassar aktiviteter efter eleverna, 

att de skapar (informella) lärandetillfällen utan att barnen märker det. Fritidspedagogerna 

planerar aktiviteter där barnen inte tvingas delta men erbjuds samma aktiviteter flera gånger 

för att de så småningom ska våga prova något nytt. De försöker erbjuda ett smörgåsbord av 

aktiviteter som Haglund (2016) skriver om. Fritidspedagogerna upprepar aktiviteter vid flera 

tillfällen så att alla elever kan få möjlighet att prova på. Denna studie, i likhet med Hippinen 

Ahlgren (2012) pekar på att det är elevernas individuella förutsättningar som är centrala i 

planering och genomförande av verksamheten.  

 
Sammanfattningsvis kan det påtalas att fritidspedagogsyrket och elevhälsans intåg i skolan 

kommer från samma behov och utvecklats parallellt. Platsen de fått i skolan har dock 

förändrats, elevhälsan har fått en expertisroll medan fritidspedagoger i de bästa fall får vara 

pedagoger men tyvärr också ofta får agera resurspedagoger, detta trots en gedigen historia 

och utbildning. Utbildningen ställer krav på fritidspedagoger men då man inte prioriterat 

fritidspedagoger organisatoriskt varken nationellt eller lokalt har kraven på pedagogerna inte 

gett önskad effekt. Att samverkan mellan elevhälsan och fritidshemmet behövs utvecklas är 

ett faktum. Ett steg i detta är att ny skrivning i skollagen ställer krav på att elevhälsan ska 

arbeta för elever i fritidshemmet också, för att tydliggöra att elevhälsans stöd behövs under 

hela elevens dag. Trots den gemensamma historien har de två enheterna fått olika status i 

skolan och samhället. I denna studie framkom goda exempel på samverkan mellan 

elevhälsan och fritidshemmet där informanter kände sig hörda, sedda och kände närhet till 

sitt elevhälsoteam. Det framkom också positiva sidor med samverkan mellan fritidshemmet 

och skolan för elevernas bästa där informanterna upplever att lärare ser deras kompetens som 

en styrka och att istället för att agera resurs i skolan få leda fritidsverksamhet under 

skoldagen, med lärande genom de sju underverken.   
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7 Specialpedagogiska implikationer 
Denna uppsats tror och hoppas jag kan bidra till förändringar inom elevhälsoarbetet på 

skolor. För egen del kommer det innebära att jag, i mitt arbete som specialpedagog, kan ta 

vara på den fritidspedagogiska kompetensen bättre i elevhälsoarbetet. Jag har inte alla svaren 

för hur en samverkan mellan elevhälsoteamet och fritidshemmet ska fungera men en större 

förståelse för att en samverkan endast kan ske genom att initiativ tas och samtal förs kring 

hurdan samverkan skolan vill ha. Vilka styrkor och kompetenser som finns i skolan bör tas 

tillvara på i utformningen av samverkan. Ett sätt att organisera samverkan är att se på det 

utifrån exo-, meso- och mikro-nivå, eller organisation-, grupp- och individ-nivå. En 

samverkan, oavsett hur den definieras, främjar elevers utveckling och välmående. Det 

område som denna studie berör finns mycket mer att forska kring. Hur kan fritidshemmet 

användas för att stötta elever mot kunskapsmålen, både under skoldagen och på 

eftermiddagarna? Hur kan elevhälsan och fritidshemmet utifrån sina olika kompetenser, 

samverka för att stödja elever i behov av särskilt stöd i skolan och fritidshemmet? Ett annat 

intressant område att forska vidare på vore om hur samverkan mellan elevhälsan och 

fritidshemmet kan förändras för att gynna elever på fritidshemmet? En ökning av elever sker 

på fritidshemmet men då det är en frivillig verksamhet vet vi inte hur stort mörkertalet är när 

det gäller de elever som inte är inskrivna på grund av att de inte klarar av miljön i 

fritidshemmet. Bättre miljöer skulle kunna leda till att de elever som är i behov av 

fritidsverksamhet, men inte kan ta del av den skulle kunna ta del av verksamheten. En 

förbättring mellan fritidshemmet och elevhälsans samverkan samt en översyn av 

personaltäthet och andelen utbildade lärare i fritidshem skulle kunna leda till att fler elever 

skulle kunna få tillsyn istället för att vara hemma själva på eftermiddagarna. 
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Bilagor 
 

Bilaga A 

Enkätfrågor Fritidspedagoger 

Studie om fritids och EHT 

I denna studie vill vi se på fritidshemmets kompletterande uppdrag och samverkan med 

elevhälsan. Studien genomförs av Adisa Mekic Lindberg, specialpedagogstudent vid 

Linneuniversitet och Birgitta Lundbäck doktorand i specialpedagogik vid Nationell 

Specialpedagogisk Forskarskola SET. Resultatet av denna studie är tänkt att använda i 

ett självständigt arbete på specialpedagogprogrammet samt bidra till 

doktorandpublicering av Birgitta Lundbäck.  

 

Syftet med denna studie är att kartlägga fritidshemmet som stöd för alla elevers 

utbildning. Syftet är också att undersöka relationen mellan fritidshemmet och skolans 

elevhälsoteam. Du ombeds besvara frågorna nedan så utförligt du kan och vill. 

 

De inkomna svaren kommer att kodas för att din identitet inte ska röjas. Samtidigt vill 

vi sträva efter att återge det du berättar. 

Genom att besvara frågorna godkänner du deltagande i studien och att vi eventuellt 

återkommer med kompletterande frågor. 

1. Vad har du för utbildning? Hur många års arbetslivserfarenhet inom fritidshemmet 

har du?  

 

2. På vilket sätt bidrar du och ditt fritidshem till alla elevers utveckling och lärande. Om 

du fick önska, vad skulle du vilja utveckla/förändra på ditt fritidshem.  

 

3. Beskriv hur du och lärare i grundskolans tidigare år samverkar för att stödja elevers 

utveckling och lärande.  

 

4. På vilket sätt arbetar du och dina kollegor på fritidshemmet tillsammans med EHT-

teamet och de olika professionerna inom EHT (tex. specialpedagog, speciallärare, 

kurator, skolsköterska, rektor och syv).  
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Enkätfrågor EHT-personal 

Studie och fritids och EHT  

I denna studie vill vi se på fritidshemmets kompletterande uppdrag och samverkan med 

elevhälsan. Studien genomförs av Adisa Mekic Lindberg, specialpedagogstudent vid 

Linneuniversitet och Birgitta Lundbäck doktorand i specialpedagogik vid Nationell 

Specialpedagogisk Forskarskola SET. Resultatet av denna studie är tänkt att använda i 

ett självständigt arbete på specialpedagogprogrammet samt bidra till 

doktorandpublicering av Birgitta Lundbäck.  

 

Syftet med denna studie är att kartlägga fritidshemmet som stöd för alla elevers 

utbildning. Syftet är också att undersöka relationen mellan fritidshemmet och skolans 

elevhälsoteam. Du ombeds besvara frågorna nedan så utförligt du kan och vill. 

 

De inkomna svaren kommer att kodas för att din identitet inte ska röjas. Samtidigt vill 

vi sträva efter att återge det du berättar. 

Genom att besvara frågorna godkänner du deltagande i studien och att vi eventuellt 

återkommer med kompletterande frågor. 

1. Vilken är din roll inom elevhälsan? Vad har du för utbildning? Hur många års 

arbetslivserfarenhet inom elevhälsan har du?  

2.  På vilket sätt arbetar du och dina kollegor i elevhälsan tillsammans med 

fritidshemmet? 
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 Bilaga B Följebrev 

Hej. Jag, Adisa Mekic Lindberg, specialpedagogstudent vid Linneuniversitet och Birgitta 

Lundbäck doktorand vid Nationell Forskarskola i Specialpedagogik (SET) är intresserade 

av att kartlägga fritidshemmet som stöd för alla elevers utveckling. Vi är också 

intresserade av relationen mellan fritidshemmet och skolans elevhälsoteam. Vi hoppas att 

du vill vara med och bidra till forskning som berör fritidshemmet. Nu ber vi dig som vill 

delta att skicka din mailadress som en kommentera på denna tråd, du får då inom kort ett 

mail av oss med mer information och frågorna 


