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Abstrakt 

Studien har haft som mål att undersöka vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skola 

och fritidslärare under den obligatoriska skoldagen. Samverkan mellan fritidshem och skola har varit 

ett pågående projekt ända sedan sammanslagningen av dem i början av 90-talet och har sedan dess 

varit en del av många fritidslärares arbetsdag. Forskning på ämnet har gjorts men en del som ofta har 

saknats är lärarnas perspektiv. Studien utgår ifrån kvalitativa intervjuer med åtta yrkesaktiva 

lågstadielärare som har erfarenhet av samverkan med fritidslärare och intervjuerna har haft fokus på 

uppfattningar om samverkan och uppfattningar om fritidslärares yrkeskompetens. I resultatet 

framkommer bland annat en osäkerhet kring fritidslärarens yrkeskompetens samt uppfattningar om 

att skolans verksamhet gavs företräde och även om det gick att diskutera kring hur lärarnas 

uppfattningar kan påverka förutsättningarna för samverkan blev det svårt att dra några definitiva 

slutsatser. 
 

Nyckelord: Förutsättningar, samverkan, uppfattningar, fritidslärare, skola, lärare, fritidspedagog, 
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Inledning 
Vid budgetpropositionen -91/92 initierades integrationen mellan fritidshem och skola där 

fritidshemmet så småningom kom att ta steget in i skolan (Hippinen, 2011). Sedan dess har samverkan 

var ett flitigt ämne för diskussion både inom yrket och inom forskning (se till exempel, Calander, 

1999; Hjelte, 2005; Andersson 2013).  

  

Vi har dels genom egna erfarenheter av både arbete inom fritidshem, verksamhetsförlagd utbildning 

och genom tidigare kurslitteratur (ex: Hansen Orwehag, 2015) sett prov på många olika former av 

samverkan mellan skola och fritids som inte sällan på ett eller annat sätt varit problematiskt. Något 

som ofta lyfts är oklarheter kring vad fritidslärarens arbete under skoldagen ska bestå av (Hansen 

Orwehag 2015) och att fritidsläraren ofta hamnar i ett underläge gentemot lärare (Andersson, 2013 & 

Hvidfelt Stanek, 2015). Det visas också att det inte finns tydliga riktlinjer kring hur samverkan ska gå 

till utan att det kan variera kraftigt (Andersson 2013). Av denna anledning har vi funnit att det skulle 

vara intressant att titta närmare på de förutsättningar för samverkan mellan fritids och skola som 

finns. Detta är ett aktuellt och intressant ämne eftersom fritids och skola har ett gemensamt 

utbildningsuppdrag vilket går läsa i skollagen (SFS 2010:800).  

 

Även i de nya allmänna råden för fritidshemmet (Skolverket, 2014) lyfts samverkan fram, bland annat 

genom att fritidshemmet ska komplettera skolan. De menar på att de olika verksamheternas särart 

kan bidra med en helhet till de elever som befinner sig i båda verksamheterna. Men även att de i 

kompletterandet kan utgå från fritidshemmets pedagogik vilket gör samverkan till en del av 

fritidshemmets uppdrag och därför ytterligare intressant att undersöka i en studie då det som sagt 

ovan finns en del skilda uppfattningar om hur denna samverkan kan fungera. 

 

Den stora delen av forskningen som behandlar samverkan mellan fritidshemmet och skolan är 

skriven ur fritidslärarens eller fritidshemmets perspektiv och det är även med det perspektivet som vi 

skrev vår B-uppsats. Av den anledningen menar vi att det vore särskilt intressant att titta närmare på 

samverkan och synen på fritidslärarens yrkesroll utifrån lärares perspektiv, fortsatt dock med fokus 

på förutsättningar för samverkan, något som även Dahl och Karlsudd (2015) påpekar sin studie 

Leisure-time teachers in a changed profession, nämligen att det skulle vara intressant att undersöka hur 

lärare ser på just fritidslärares funktion och yrkesroll. Det är inte heller en helt orimlig tanke att tänka 

att fritidslärarnas yrkeskompetens, det vill säga de områden som fritidslärare anses vara experter på 

kan komma att påverka synen på samverkan. Så ett intressant område att undersöka är vilka 

förutsättningar för samverkan mellan skola och fritidslärare som finns under den obligatoriska 

skoldagen. Då detta kan ses som ett väldigt stort område blir en avgränsning aktuellt och utifrån det 

som presenterats ovan tänker vi att lärarnas perspektiv blir intressant. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

Forskningsöversikt 

Litteratursökning och Urval 

För att finna litteratur har vi som ett första steg utgått från den kurslitteratur vi bekantat oss med 

under vår utbildning och då bland annat de antologier som Pihlgren och Klerfelt & Haglund varit 

redaktörer för. Dessa har både gett kapitel skrivna av forskare direkt till forskningsöversikten. Men vi 

har även i relevanta kapitel studerat referenslistorna för att komma vidare till den forskning som 

kapitelförfattarna använt av i sina respektive översikter för att komma djupare. Utöver detta har vi 

även sökt artiklar och avhandlingar via olika databaser. Databaser som använts är Eric via EBSCO, 

DiVA, Google Scholar och Swepub. Sökord som använts ensamma och i kombination är fritidshem, 

fritidspedagog, fritidslärare, samverkan, samarbete, skola, after-school program, leisure-time pedagogue, leisure-

time center, leisure-time teacher, school, cooperation, och collaboration. Avslutningsvis har vi även via de 

artiklar och avhandlingar som dök upp i artikelsöken gått vidare igenom deras referenslistor. 

Avslutningsvis kan vi säga att vi upplevde det svår att finna aktuell och bred forskning på området. 

Kapitelförfattarna i antologierna refererade ofta till varandra och många refererade mycket till äldre 

forskning (Till exempel Calander, 1999). 

  

Utifrån studiens forskningsområde har vi valt att fokusera på litteratur som behandlar olika aspekter 

på samverkan mellan skola och fritidslärare. Samt på litteratur som beskriver fritidslärarens yrkesroll 

och de expertområden som fritidslärare antas besitta. Utifrån detta har vi även valt att välja bort 

litteratur som behandlar samverkan mellan skolan och fritidshemmet på eftermiddagen då vår studie 

fokuserar på samverkan under skoldagen. Calanders avhandling är skriven i nära anslutning till det 

att fritidshemmet började komma in i skolan och ta plats vilket gör att det går tänka att det idag ca 17 

år senare skulle se annorlunda ut när integrationen “landat” och former för samverkan etablerats. 

Men baserat på vad övrig litteratur pekar på idag och att många av författarna flitig hänvisar till 

Calander än idag så blir avhandlingen ändå relevant för vår studie. Även Hjeltes avhandling är lite 

äldre men blir intressant för denna studie då den är en av få som lyfter lärarnas perspektiv på 

samverkan mellan skola och fritids. 

  

Om fritidslärarens/fritidspedagogens roll som hjälplärare 

Ett ständigt förekommande begrepp som tar plats i forskningen kring fritidshem och samverkan är 

begreppet hjälplärare. Nedan kommer begreppet att problematiseras utifrån forskningen. Calander 

(1999) belyser i sin studie från slutet av 90-talet genom observationer, samtal och intervjuer “hur 

fritidslärares yrkesfunktion i samverkan produceras i pedagogernas vardagliga praktik” (s.14). I sina 

slutsatser utgår han från två pedagogiska poler som står på varsin sida (dock inte i ett 

motsatsförhållande). Den ena är den skolpedagogiska poolen som betonar den traditionella 

lärarrollen och där fokus i första hand ligger på kunskapsfärdigheter i skolundervisningen. Den andra 

är den fritidshemspedagogiska poolen där fokus snarare ligger på social fostran och på själva 

lärandeprocessen mer sett utifrån ett fritidspedagogiskt synsätt. Utifrån dessa presenterar han 

hjälpläraravtalet vilket innebär att oavsett vad fritidslärarna själva ville och kämpade för så drogs de, 

när det gällde samverkan, hela tiden mot den skolpedagogiska poolen och att bli en hjälplärare under 

skoldagen1.  

                                                
1 Han betonar dock att det inte ligger någon värdering i begreppet hjälplärare och att det inte säger 

något om vad fritidspedagogerna i studie ansåg om att få rollen som hjälplärare. 
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Fortsatt så diskuterar Calander (1999) anledningar till att situationen såg ut som den gjorde. Bland 

annat menar han att fritidslärarna när de närmade sig den skolpedagogiska poolen fick positiva 

sanktioner och ökat pedagogiskt värde samt status, vilket ledde till att de fritidslärare som hävdade 

sig mot den fritidspedagogiska poolen fick svårare att få legitimitet i sin yrkesroll. Vidare påpekar 

Calander även att lärarna har tillgång till kulturella verktyg som betonade deras dominans gentemot 

fritidslärarna. Till exempel högre löner, att skolan är obligatorisk till skillnad från fritidshemmet och 

att det är fritidshemmet som ska ”in” i skolans verksamhet och inte tvärtom (ibid). Detta är även 

aspekter som Hjelte (2005) lyfter fram i sin avhandling. Alla dessa aspekter gav enligt Calander (1999) 

mer makt och dominans åt lärarna.  Även Hjelte (2005) bekräftar att fritidshemmet dras mot det 

skolpedagogiska när han lyfter fram det som kallas för “tysta överenskommelser” och vilket enligt 

Hjelte kan beskrivas som kognitiva strukturer som är överenskommelser som tas för givna av de 

inblandade och därför inte ifrågasätts. Ett tydligt exempel som Hjelte (ibid) pekar på är uppfattningen 

att samverkan mellan fritids och skola tar skolan och lärarens arbete som utgångspunkt. Detta 

framkommer bland annat när Hjelte (ibid) resonerar kring att fritidspedagogerna har möjlighet till 

påverkan “inom de ramar som lärarna satte upp” (s.104), något som även bekräftas av Hvidtfeldt Stanek 

(2015).  

  

Calander (1999) menar att det även fanns en större gemensam förståelse för de begrepp och 

traditioner som tillhör den skolpedagogiska poolen än det fritidshemspedagogiska. Både då 

fritidshemmet tagit steget in i skolans miljö samt när alla (inklusive fritidslärarna) har gått i skola och 

därför var bekant med språket. Skolan däremot hade ingen eller liten insyn i fritidspedagogiken och 

det språk och de traditioner som fanns där. Detta resulterade i att det blev skolans språk som fick 

företräde i samtalen kring samverkan och fritidsläraren hamnade därigenom i underläge. (ibid). 

Hjelte (2005) visar på samma fenomen bland annat genom att (ibid) lyfta upp lärarnas bristande 

kunskaper och erfarenheter av fritidshemmet som orsak till kommunikationssvårigheter. Hjeltes 

avhandling visar även på (ibid) att lärarna inte var intresserade av att få ökad kunskap eller erfarenhet 

om det fritidspedagogiska arbetet. 

  

Hjelte (2005) lyfter ytterligare en aspekt nämligen planeringen. Eftersom fritidshemmet har 

verksamhet under eftermiddagarna då merparten av lärarnas planeringstid fanns innebar det ofta att 

lärarna gjorde den större delen av planeringen för skoldagen och förmedlade den till 

fritidspedagogerna. Dessa fick då enbart chansen att komplettera utifrån en redan satt planering, 

vilket gjorde att fritidspedagogen i den bemärkelsen fick rollen som ”hjälplärare”. Hjelte (ibid) pekar 

också på att skolan är den domän som lärare traditionellt gör anspråk på och har således möjlighet att 

styra det som sker inom domänen vilket kan leda till att samtal och förhandlingar kring samarbetet 

mellan fritidslärare och lärare uteblir. Att fritidspedagoger inte arbetade utifrån sin yrkeskompetens 

utan som en “extra vuxen” är även det en faktor som gav lärarna en möjlighet att upprätthålla 

kontrollen (ibid). Hvidtfeldt Stanek (2015) poängterar samma sak, det vill säga att fritidslärare som 

arbetar i klassrummet tillsammans med läraren har svårt att inte hamna i rollen som assistent, 

hjälplärare. Det intressanta från hennes studie är däremot vilket tillvägagångssätt fritidslärarna väljer 

för att försöka undvika detta. Vilket helt enkelt är att driva egna projekt och arbeta utanför 

klassrummet. Hvidtfeldt Stanek (2015) menar samtidigt att de fritidslärare som tar ut elever för att 

undvika hjälplärarfunktionen ändå ofta arbetar mot skolans mål och med skolans uppgifter vilket 

resulterar i att fritidsläraren undviker en hjälplärarroll genom att ta på sig en annan. 
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Olika sätt att identifiera yrkesrollen 

Till skillnad från Calander så drar Andersson (2013) slutsatsen att Fritidslärare idag kan dra mot den 

fritidshemspedagogiska poolen när det gäller samverkan och att de i många fall gör det. Det som 

Andersson (ibid) konstaterar är att fritidslärarna i hennes studie valde att betona olika delar av sin 

yrkeskunskap. Utifrån detta presenterar hon sedan fyra olika sätt att identifiera sig som fritidslärare. 

Den första identiteten är Backupläraren, den sammanfattas av fritidslärare som lade fokus under 

skoldagen och ofta arbetade med ett lärarperspektiv i till exempel praktiska ämnen alternativt 

samarbetade med läraren, men fortfarande med stort fokus på skolans kunskapsbas (ibid). 

Fritidslärarna drar mot den skolpedagogiska poolen för att använda Calanders (1999) begrepp. 

Fritidspedagogiken kom här i skymundan. 

  

Anderssons andra identitet är Lärare i social kompetens. Även här lades fokus på skoldagen och 

fritidshemmet placerades lite i skymundan, däremot arbetade de fritidslärare som identifierade sig i 

denna kategori mer utifrån en fritidspedagogisk kunskapsbas. De blev även mer självständiga när det 

kom till planering och ansvar. Den tredje identiteten är den skolkompletterande fritidspedagogen: Här låg 

fokus snarare på fritidshemmet och eftermiddagsverksamheten. Ett fokus blev då att komplettera 

skolan genom att omsätta ämneskunskaper i praktisk form under eftermiddagarna. Den sista 

identiteten är den som benämns som den traditionella fritidspedagogen. Denna identitet lade också 

tonvikten vid fritidshemmet och arbetade utifrån fritidspedagogik. Den fritidspedagogiska 

kunskapsbasen låg till fokus även under den del av dagen då de befinner sig i skolan och de 

fritidslärare som identifierade sig på detta vis var ofta motståndare till att bedöma barn. 

Avslutningsvis betonar Andersson att gränserna mellan dessa identiteter inte ska ses som vattentäta 

skott utan lite flytande samt att valet av identitet kan variera kraftigt även inom kommunerna 

(Andersson, 2013). 

  

Även Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016), som undersöker hur nya fritidslärare under deras 

avslutade studier och begynnande karriärer, förhåller sig till att undervisa i det praktiskt/estetiska 

ämne som de får i sin utbildning kontra fritidspedagogens mer traditionella roll, talar om 

identifikation. De lyfter i sina slutsatser fram tre olika sätt att identifiera sig som fritidslärare. Det 

första innebär att se på fritidshemmet och skolan som två skilda arenor svåra att sammanfoga och att 

fritidsläraren väljer då fritidshemmets sociala fokus snarare än skolans kunskapsfokus, de strävar 

efter att behålla den “traditionelle fritidspedagogen”. Den andra identiteten ser den kluvna rollen och 

väljer att arbeta med båda. Både som mer traditionell fritidspedagog men även mer i skolan som 

komplement till den traditionella undervisningen. Alternativt arbeta med ett praktiskt/estetiskt ämne 

men att då arbeta som “lärare” och inte fritidspedagog. De rör sig hela tiden mellan skolan och 

fritidshemmets olika arenor (ibid). Det sista sättet att identifiera sig enligt författarna är som lärare i 

fritidshem med betoning på lärare. De blir inte pedagoger utan värnar både om fritidshem och skola 

med den ovan nämnda betoningen. Genom sin läraridentitet försöker de integrera fritidshemmet och 

skolan med varandra trots skillnaden på huvudfokus. Detta är en identifikation som de upplever 

möter motstånd både inom skolan och på fritidshemmet (ibid). Slutligen så bekräftar även Hvidtfeldt 

Stanek (2015) hur fritidslärare tar olika roller under skoldagen. Hon poängterar dock att oavsett vilken 

av dessa roller eller hur samarbetet definierats så tenderar rollerna att fokusera på skollärarnas 

uppgifter oavsett om fritidsläraren tar rollen som klasslärare, speciallärare eller hjälplärare. Hvidtfeldt 

Stanek (ibid) argumenterar dock för att fritidslärare bör anamma den fjärde rollen den traditionelle 
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fritidspedagogen som Andersson (2013) presenterar och utifrån den ha ett fokus på att arbeta 

fritidspedagogiskt med barnens sociala relationer för att kunna komplettera skolan på det sättet 

utifrån sin kompetens. Vad säger då forskningen om att komplettera skolan? 

  

Att komplettera skolan genom samverkan 

Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) resonerar om att fritidslärarna kan komplettera skolan 

under skoldagen genom att till exempel arbeta med temaarbete eller genom undervisning i 

praktiska/estetiska ämnen men de menar då på att detta visar på en syn som gör skolans lärande till 

det viktigaste vilket ger lärare på fritidshem en underordnad roll. Om man dessutom utgår från 

Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) tankar ovan innebär det senare snarare att arbeta som lärare 

än som fritidslärare. Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) försvarar dock detta genom att 

påvisa att praktiska/estetiska ämnen flitigt används inom fritidspedagogiken. Dock blir här ämnena 

ett medel för att utveckla barns sociala förmåga och kompetens utan att egentligen nödvändigtvis 

arbeta mot kursplanens mål i ämnet (ibid). Frågan blir då huruvida det går att arbeta som både 

fritidspedagog och lärare samtidigt i ett praktisk/estetiskt ämne eller om den ena sidan måste få 

företräde? 

  

En annan aspekt kring att komplettera skolan lyfts och diskuteras av Hvidtfeldt Stanek (2015). Hon 

resonerar kring barns sociala gemenskap och visar hur en oro över att socialt utanförskap på ett 

mycket verkligt sätt påverkar barns förmågan att koncentrera sig och fokusera under lektionerna. Här 

menar Hvidtfeldt Stanek (ibid) att fritidsläraren kan komplettera skolan. Genom att arbeta med 

sociala relationer och gemenskap kan fritidslärarna göra så att inget barn behöver uppleva oro över 

att vara ensamt under skoldagen och således kan få ett lugn och möjligheter att lägga ett större 

fokusera på skolarbetet. Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (ibid) påpekar även att lärare beskriver 

förmågan att arbeta med de sociala aspekterna som utmärkande för fritidspedagoger då med fokus på 

bland annat konflikthantering och relationer, vilket kan leda till att de lämnar över dessa 

ansvarsområden till fritidsläraren medan de själva fokuserar på skolans kognitiva kunskapsmål. Det 

framkommer dock inte huruvida detta görs på grund av eget bristande intresse av att arbeta med den 

sociala biten eller en genuin tilltro på fritidspedagogernas kompetens inom området. 

  

Ytterligare en aspekt på att komplettera lyfts av Hjelte (2005) som resonerar kring två sätt som 

fritidspedagogen kan komplettera läraren. Precis som det diskuterats under rubriken om hjälpläraren 

ovan ser Hjelte (ibid) hur fritidslärarna både kan komplettera genom att använda sin egen 

yrkeskompetens eller genom att agera som ”en extra vuxen” i klassrummet. Det intressanta utifrån 

Hjeltes slutsatser är dock i det här fallet att fritidspedagogens kompetens inte nödvändigtvis utgår 

från en fritidspedagogisk kompetens utan kan utgå från mer individuella intressen och önskemål. 

Hjelte (ibid) skriver “Det kunde då vara frågan om sådant som aktörerna relaterade till yrkesspecifika 

kunskaper, men även kunskaper som hänger ihop med personliga, individuella, intressen.” (s.105). Vilket 

innebär att samverkan mellan skola och fritidshem inte nödvändigtvis utgår ifrån en yrkesspecifik 

kompetens utan är mer flytande mellan individuella pedagoger.  
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För att det ska kunna finnas harmoni i samverkan mellan fritidslärare och lärare så krävs enligt 

Calander (1999) att fritidslärarna underordnar sig eller går över till den skolpedagogiska poolen och 

lämnar den fritidshemspedagogiska. Han menar därför att fritidspedagogerna yrkesidentitet kommer 

förändras mot den skolpedagogiska poolen när det gäller samverkan. “Ju mer förskolade, eller ju mer i 

bokstavlig mening Inskolade2 fritidspedagogerna har blivit, desto smärtfriare och bättre går samverkan” 

(Calander, 1999, s.202) 

 

Fritidslärarnas expertområden och synen på samverkan utifrån två perspektiv 

Vilken tankar som finns kring fritidslärares expertområden kan tänkas påverka vilka förutsättningar 

som finns för samverkan mellan fritidslärare och lärare under skoldagen. Av den anledningen 

kommer det nedan att redogöras för forskning både baserad på lärares perspektiv och utifrån 

fritidslärares perspektiv samt synen på samverkan som den presenteras i forskning utifrån de 

förstnämndas perspektiv. 

  

Andersson (2013) menar att fritidslärarnas kunskapsbas består av utveckling av relationer, sociala 

kunskaper samt arbete med värdegrund på olika vis. Just de sociala bitarna är något som återkommer 

ofta. Hvidtfeldt Stanek (2015) pekar ut att fritidslärare har en unik möjlighet att se barnet under hela 

dagen och menar även att detta är vad samarbetet mellan fritids och skola bör röra. Hon nämner inte 

något specifikt expertområde men argumenterar för att fritidslärare borde arbeta mot barnens sociala 

gemenskap och relationer utanför klassrummet och med att förmedla information om detta till 

klassläraren som blir hjälpt av med kunskap om sina elever. Även Dahl och Karlsudd (2015) 

presenterar i sina slutsatser samma fokus på de sociala delarna av arbetet. De betonar dock 

fritidslärarnas strävan efter att få arbeta utifrån dessa expertområden och särskilja på det 

skolpedagogiska och fritidshemspedagogiska. Detta trots att det finns ett tryck mot att förändra sig 

mot skolan. De påpekar även utifrån sin studie att det skulle vara intressant att undersöka hur lärare 

ser på just fritidslärares funktion och yrkesroll. (ibid). 

  

Byter vi perspektiv och utgår från lärare går det att se ungefär samma mönster. En intressant slutsats 

utifrån denna studie presenteras av Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011), de beskriver hur 

skolans lärare ofta uttrycker att lärare på fritidshem är särskilt lämpade för att arbeta med sociala 

kompetenser, relationer och konflikthantering och därför ibland kan lämpa över dessa arbetsområden 

på fritidslärarna. Här blir då samma indelning som Calander presenterar i och med sina tankar om 

den skolpedagogiska och fritidshemspedagogiska poolen bekräftade (1999). Det vill säga att 

fritidslärarna fokuserar mer på de sociala bitarna. Däremot blir det svårt att dra några konkreta 

slutsatser utifrån detta då enbart Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson nämner detta i större 

utsträckning. 

  

Vidare visar Hjelte (2005) på hur den regelbundna kontakten mellan lärare och fritidslärare påverkat 

synen som lärare har på fritidshemmet. De ser enligt honom inte någon tydlig gräns mellan skola och 

fritids. Hjelte (ibid visar hur lärare beskriver att de inte ser fritidshemmet med fritidspersonal som en 

del, utan ser allt skolan och skolpersonal. Fritidshemmet är inte en egen verksamhet utan en del av 

skolan (ibid). Hjelte menar att gränserna mellan de olika “aktörerna” inte längre är så tydlig som den 

en gång var och att det har skett en förändring i uppfattningarna om de olika yrkesfunktionerna. 

                                                
2 Kursiverat i original 
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Avslutningsvis visar Hjelte (2005) även på en viss insikt om det ojämlika förhållandet mellan lärares 

och fritidslärare. Som exempel beskriver han beskriver hur en förskollärare resonerar kring hur de på 

eftermiddagen går in och stör fritidsverksamheten för att ge information kring morgondagens 

samverkan, någonting som förskolläraren själv ser problem med och menar inte skulle vara okej om 

det vore tvärtom. Hjelte (ibid) menar att det som förskolläraren gör är ett tecken på den ojämlikhet 

som bildas på grund av strukturella förhållanden, dvs att skolans verksamhet sker på förmiddagen 

och fritidshemmets verksamhet på eftermiddagen. Men det visar även tydligt ut att skolan ses som 

den viktigare verksamheten som inte bör störas hur som helst (ibid). 

  

Avslutning 

Sammanfattningsvis ser vi att en splittrad bild på samverkan framträder. Fritidsläraren kan under 

skoldagen välja eller tvingas ta många olika yrkesroller i samverkan med skolan. Till exempel 

klasslärare, speciallärare och hjälplärare med flera (Hvidtfeldt Stanek 2015). Trots de olika rollerna att 

anamma tenderar fritidslärare att oavsett roll röra sig mot det som Calander (1999) kallar den 

skolpedagogiska polen, detta bekräftas av såväl Hjelte (2005) som Hvidtfeldt Stanek (2015) och 

innebär i praktiken att samverkan sker inom den skolpedagogiska ramen med inriktning mot skolans 

mål och uppgifter. De fritidslärare som aktivt tar den rollen uppmärksammas med positiv 

förstärkning av olika slag tex högre status än de som rör sig mot den fritidspedagogiska poolen. 

Sammantaget går det se att det i stort att skolans har företräde framför fritidslärarna och således kan 

styra och sätta ramar för samverkan då det är fritidshemmet som ska in i skolan. En annan intressant 

aspekt är begreppet ”hjälplärare” som ofta får en negativ klang inte alltid upplevs på det sättet enligt 

forskningen utan av en del fritidslärare ses som en legitim eller önskvärd form av samverkan. 

 

Andersson (2013) drar till skillnad från Calander (1999) slutsatsen att fritidslärare mycket väl kan dra 

mot den fritidspedagogiska polen och att de ofta gör det även om det sker på olika sätt och i olika 

grad. Överhuvudtaget går det se en stor variation i hur samverkan och yrkesrollen framställs. Detta 

utan att det på något sätt går att se ett entydigt svar på huruvida detta är till fördel eller nackdel för 

fritidslärarna. Något som även diskuteras är det praktiskt/estetiska ämnena som numer ingår i 

utbildningen till Fritidslärare. Det ses som ett sätt att kunna samverka med skolan men går att 

problematisera. Om du arbetar som lärare i ett ämne är du då lärare, fritidslärare eller fritidspedagog? 

Se till exempel Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) ovan. Då det även går att se att forskningen 

tenderar att vara relativt enig om att fritidslärarnas kompetens ligger i ett socialt arbete med relationer 

och gemenskap (exempelvis Hvidtfeldt Stanek 2015: Hjelte, 2005). Men på det stora hela saknas 

lärarnas perspektiv i forskningen vilket gör att det utifrån denna studie kan bli intressant att välja just 

detta perspektiv. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med åtta lågstadielärare undersöka vilka 

uppfattningar som finns kring samverkan mellan fritidslärare och skola under skoldagen samt vilka 

uppfattningar som finns kring fritidslärares specifika yrkeskompetens, det vill säga de områden som 

fritidslärare anses vara experter på. 
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Metod 
Datainsamlingsmetod 

För att samla empiri till studien har kvalitativa intervjuer med lärare gjorts. Fördelen med en 

kvalitativ intervju är enligt Ahrne och Eriksson-Zetterqvist (2015) bland annat att det under intervjun 

går att variera i vilken ordning frågor ställs och vilka följdfrågor som ställs och på så vis få en bredare 

kunskap om ett fenomen. Dahlgren och Johansson (2015) skriver att intervjuer är en bra metod när det 

gäller att samla information om en viss miljö eller organisation. De uttrycker även att det är ett bra sätt 

att få svar på frågor om personernas egna känslor och upplevelser av ett fenomen. Vilket är relevant 

utifrån denna studies syfte då vi ville komma åt vilka uppfattningar respondenterna hade. Själva 

studien har gjorts genom halvstrukturerade tematiska intervjuer (Dahlgren & Johansson 2015) med 

målet att vägleda respondenterna genom ett samtal i och om det tema/fenomen som vi är intresserade 

av. Vi har i enlighet med Dahlgren och Johansson (ibid) använt oss av en teknik för fördjupade samtal 

som kallas probing, vi har använt oss av både verbal och icke-verbal probing vilket innebär att med 

följdfrågor eller med kroppsspråk visa på ett intresse för att få respondenten att fortsätta berätta eller 

utveckla. Allt för att få så fylliga svar som möjligt. Intervjuerna har spelats in och sedan i sin helhet 

transkriberats och bearbetats vid analysarbetet. Vilket enligt Dahlgren och Johansson (ibid) är viktigt 

för att analysarbetet ska kunna utföras grundligt. 

 

Urval 

Totalt har åtta intervjuer genomförts med lågstadielärare. Valet av åtta motiveras bland annat av 

Ahrne och Eriksson-Zetterqvist (2015) som menar på att sex till åtta intervjuer minimerar risken att 

resultatet påverkas av särskilda arbetssituationer eller starka personliga åsikter hos respondenterna. 

Intervjuerna var tänkt att genomföras på fyra skolor i två kommuner, det vill säga två lärare på varje 

skola. På grund av svårigheter att få tag på respondenter genomfördes tillslut intervjuerna på sex 

olika skolor i fyra kommuner. För studien är det lågstadielärare som har intervjuats då studiens syfte 

behandlar samverkan mellan skola och fritidslärare. Av den anledningen är lärare i andra skolformer 

inte relevanta till exempel: förskollärare och specialpedagoger. Vi har även valt att inte inkludera 

mellanstadielärare då vi av tidsmässiga skäl vill avgränsa arbetet och upplever att den större delen av 

fokus kring samverkan finns på lågstadiet. Urvalet av respondenter har skett genom att vi kontaktat 

rektorer eller arbetslagsledare på skolor i kommunerna där vi tänkt genomföra intervjuerna, dessa har 

fått information om att vi ville komma i kontakt med och intervjua lågstadielärare på skolan. Samt att 

vi var intresserade av samverkan mellan fritidslärare och skolan och att det därför var relevant att 

läraren i fråga på ett eller annat vis samverkar med fritidslärare eller har erfarenhet av att göra det. 

Sedan tog vi kontakt med de specifika lärarna som rektorerna hänvisade oss till och skickade dem ett 

missiv med generell information om studien för att slutligen boka in en tid för intervjun. 
 

 

Tabell 1 - De intervjuade lärarna 

Namn arbetsplats Arbetserfarenhet 

Anna Solskolan 7 år 

Britta Månskolan 26 år 

Cajsa Stjärnskolan 30 år 

Denise Kometskolan 23 år 

Ella Rymdskolan 37 år 

Fia Planetskolan 26 år 

Gunnel Rymdskolan 28 år 

Hilma Planetskolan 10 år 
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Genomförandet 

Intervjuerna genomfördes i arbetsrum eller i de olika lärarnas klassrum. Inför intervjuerna hade ett 

missiv skickats ut med lite övergripande information kring studiens syfte och innan inspelningarna 

startade så förtydligade vi syftet lite mer utifall lärarna hade frågor och sa att vi efter intervjuns 

genomförande kunde ge lite mer detaljerad information kring studien då vi inte ville att allt för 

detaljerad information skulle påverka deras svar. Vid varje intervju hade vi avtalat tid för en timme så 

att det skulle finnas gott om tid att genomföra intervjuerna i lugn och ro. Varje intervju tog mellan 

trettio och sextio minuter att genomföra med försnack och eftersnack och enbart vid ett intervjutillfälle 

blev en intervju avbruten en kort stund på grund av att några elever kom in och bytte några ord med 

läraren. 

 

Då vi som skrivit denna uppsats är bosatta på geografiskt skilda platser i Sverige har vi gjort 

intervjuerna enskilt, fyra var. Som mall för intervjuerna har vi utgått från en gemensamt konstruerad 

intervjuguide3 med några övergripande teman och möjliga följdfrågor. Intervjuerna har börjat med 

lite mer enkla och öppna frågor kring, utbildning, den aktuella skolans organisation, det bästa med att 

jobba som lärare och så vidare. Detta för att på ett enkelt sätt få igång ett samtal och få respondenterna 

att börja berätta. För att sedan mer gå in på de områden som är aktuella för studien även om det i 

vissa fall redan började beröras under den första delen av intervjun. Avslutningsvis fick 

respondenterna möjlighet att ställa frågor i fall de undrade över något och göra tillägg om de hade 

något mer som de ville säga. Efter att inspelningen stoppats fick respondenterna som var intresserade 

lite mer detaljerad information kring vad studien ämnade undersöka. 

 

Etiskt ställningstagande 

Vi har redan i missivet och även inför intervjuerna presenterat vad syftet med studien var för 

respondenterna. De informerades även i början av intervjuerna att deras medverkan var frivillig och 

att de när som helst, även efter att intervjun var genomförd kunde kontakta oss om de skulle välja att 

inte längre vilja delta i undersökningen och att i så fall skulle deras medverkan helt och hållet strykas 

från uppsatsen. Även efter intervjun där studiens syfte presenterades lite mer ingående gavs samma 

möjlighet. 

Inför intervjun förklarade vi även att vår målsättning var att deras medverkan skulle behandlas så 

konfidentiellt som möjligt. Det vill säga att alla namn på personer skolor, och kommuner och dylikt 

som på något sätt skulle kunna avslöja respondenternas identiteter skulle bytas ut för att på så sätt 

minska risken att de kunde bli identifierade. Vi förklarade även att i den färdiga uppsatsen så 

kommer deras intervjuer inte att presenteras i sin helhet utan att vi letar efter likheter och skillnader i 

de intervjuades svar och enbart lösryckta citat kommer presenteras. Vi betonade dock att detta var vår 

målsättning men att vi inte med 100% säkerhet kunde garantera att det var omöjligt att identifiera en 

skola eller person. 

 

Redan i transkriptionerna valde vi att byta ut alla namn och skolor som dök upp vilket gör att redan i 

analysarbetet var personernas identiteter skyddade. Enbart i inspelningarna förekommer de verkliga 

namnen och dessa kommer att tillsammans med transkriptionerna att raderas efter uppsatsens 

godkännande. Vi förklarade även att inspelningarna enbart kommer att användas för denna uppsats 

och inget annat. 

                                                
3 Se bilagor 
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Analysmetod 

För att bearbeta datamaterialet har vi valt att göra en kvalitativ analys. Det tillvägagångssätt vi valt att 

använda kommer här nedan att detaljerat presenteras för att göra analysprocessen genomskinlig.  

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet sedan har vi var för sig skrivit ut och bekantat oss med 

materialet genom flera genomläsningar som bland annat förordas av Rennstam och Wästerfors (2015). 

Under genomläsningarna har vi gjort noteringar i marginalerna på för studien relevanta passager. 

Nästa steg var att, fortfarande var för sig, klippa ut relevanta och intressanta passager för att gruppera 

dessa baserat på de mönster vi kunde se i intervjuerna i form av likheter och olikheter som 

framträdde. Passagerna fortsatte att grupperas och sorteras under några genomläsningar och slutligen 

växte kategorier fram och namngavs för att sammanfatta innehållet i kategorin. Under detta skede 

fortsatte vi analysarbetet tillsammans genom att jämföra de respektive kategorier vi sett i 

datamaterialet och tillsammans bearbeta materialet tills vi ansåg att vi fått fram de mönster som 

framträtt i datamaterialet 

 

Dessa kategorier fortsatte vi sedan tillsammans att bearbeta en efter en, en del passager ströks, andra 

tillkom eller flyttades tills dess att vi kände att vi fått fram de övergripande kategorier som innehöll 

de uppfattningar som gick att se i datamaterialet samt eventuella variationer inom varje kategori. 

Inför presentationen i resultatdelen har vi sedan reducerat materialet, det vill säga att försöka få en 

god representation av materialet i resultatdelen av de kategorier som presenteras vilket även 

förespråkas av Rennstam och Wästerfors (2015). De menar även att det är viktigt att i analysen 

argumentera och att det utan argumentation finns en risk att materialet bara redovisas utan att 

faktiskt bidra till forskning (ibid). Så i resultatdelen har vi både presenterat de kategorier som växt 

fram ur datamaterialet samt argumenterat för dessa. 

 

Metoddiskussion 

Ett eventuellt problem som vi såg inför vår datainsamling var att vi som intervjuare var där i egenhet 

av studenter som läser till fritidslärare vilket kunde tänkas påverka de intervjuade lärarnas svar. Detta 

då intervjuerna rörde samverkan med vår framtida yrkeskår och dess yrkeskompetens. Det försökte 

vi undvika genom att i missivet till respondenten inte i detalj gå in på vad studien ämnade undersöka 

samt att genom intervjuerna försöka hålla ett öppet och tryggt samtal samt vara genuint intresserade 

av vad de berättar. Den semistruktuerade intervjun och den intervjuguide vi använt har här fungerat 

till vår fördel då målet var att få till ett samtal snarare än att få svar på specifika frågor. Vid två 

tillfällen upplevde vi en oro för att svara fel hos respondenter. Vi uppmärksammade detta och 

försäkrade dem om att det inte gick att svara fel. Men vi anser överlag att detta inte var något 

genomgående under intervjuerna och menar således att materialet är tillförlitligt. 

 

Det finns även en risk att vi på grund av egen förförståelse och egenintresse i problemområdet i 

egenskap av blivande fritidslärare har en viss bias. Genom att på ett så tydligt och transparent sätt 

presentera metod, resultat och övriga vitala delar av studien vill vi göra det möjligt för läsare att 

kunna dra samma slutsatser som vi har gjort eller alternativt göra om studien och nå samma/liknande 

resultat. 

 

Genom att de intervjuade lärarna arbetar på olika skolor på olika platser i landet anser vi att risken av 

att resultatet färgas av särskilda arbetskulturer på en skola eller förutsättningar i enskilda kommuner 
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minskar. Vad gäller graden av generaliserbarhet så menar vi att det är mycket svårt att i studier av 

människor generalisera eftersom sociala fenomen dels är bundna till ett sammanhang och dels är 

föränderliga vilket går få stöd av hos Cronbach (Cronbach, 1975 refererad i Thornberg och Fejes, 2015) 

men att det går att använda materialet ändå genom att vara medveten om just detta. Att snarare se 

resultatet som ett perspektiv än som en sanning, på så sätt kan materialet vara användbart då det går 

att generalisera utifrån fall till fall och med hänsyn till lokala förutsättningar (Kvale, 1997 refererad i 

Thornberg och Fejes, 2015) 
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Resultat och analys 
Inledande ord 

Uppsatsen ämnar som bekant att titta på förutsättningar för samverkan mellan skolan och fritidslärare 

under den obligatoriska skoldagen och i intervjuerna har vi fokuserat på lärarnas uppfattningar kring 

samverkan och deras uppfattningar kring fritidslärarens yrkeskompetens. Vi har, som diskuteras 

närmare i metoddelen, försökt se mönster i form av likheter och olikheter i lärarnas utsagor. Dessa 

mönster har sammanfogats i kategorier och kommer här nedan att redogöras för i tur och ordning. 

Först kommer de kategorier som behandlar uppfattningar kring fritidslärares yrkeskompetens och 

dessa är: En osäkerhet, Det egna intresset styr och Den praktiske/estetiske fritidsläraren. Efter det kommer 

de kategorier som behandlar lärarnas uppfattningar kring samverkan och dessa kategorier är: 

Skolverksamheten ges företräde och Resursen. Avslutningsvis sammanfattar vi resultatet. 

 

Uppfattningar kring fritidslärarens yrkeskompetens 
En osäkerhet 

Bland intervjuerna framträder ett mönster där samtliga lärarna i mer eller mindre grad genom sina 

svar på visar på en osäkerhet kring frågor som behandlar i första hand fritidslärarnas 

yrkeskompetens. Precis som i citatet nedan av Britta blev det ofta mycket pauser, funderingar och ett 

flytande svar som inte ger ett konkret svar på frågan. Ytterligare ett exempel på mönstret går även att 

se hos Gunnel. 

 

Britta - Ja fast, ja, nej alltså dom ska väl jobba med barnen alltså det är ju våra barn så jag kan ju känna att det är att dom ska 

göra lite mer, jag vet inte. Kanske, jag tycker att det är jättebra när jag får Erik med mig ut i skogen eller sånna hära saker, för där 

är ju han en klippa, han kan ju lite andra saker. Sen så naturligtvis eftersom han är slöjdlärare dessutom, så är ju det en jättebra 

grej, man kan få lite sånna saker och lägga in det då kanske när han är med. 

 

Gunnel - I skolan tillsammans med eleverna? (Ja) Ja jag tänker mig ju… barna… mycket är det ju med gruppen… till exempel nu 

slutar de här, de blir trötta..  Ja menar fritidsläraren ska liksom ta över en grupp som är trött.. vad gör man?.. en förståelse för vad 

som är lämpligt och göra nu med en barngrupp. Det är ju inte alldeles lätt… Att se gruppen samtidigt så är det ju en hop 

individer som ska få ut något av eftermiddagens, samtidigt är det ju en del av ett fritt val så är det ju liksom.. samtidigt måste det 

ju vara strukturerat. Så man måste ju kunna vara en sådan som kan strukturera upp och tänka hur kan det här gå till för att det 

ska bli lyckat och roligt för alla och de ska få ut någonting, så det är ju liksom att planera och… kan jag tänka mig”. 

 

Gunnel ska beskriva vad fritidslärare är lämpade att arbeta med och frågar först om frågan gäller 

under skoldagen men riktar sedan sitt resonemang dels mot eftermiddagen, trots bekräftelsen av 

intervjuaren att frågan rör skoldagen, men även mot eventuella svårigheter med arbete på fritids med 

barn som är trötta efter en heldag i skolan. I slutändan resonerar Gunnel kring de egenskaper en 

fritidslärare behöver ha för att kunna handskas med en sådan grupp istället för att berätta vad denne 

tycker att fritidslärare är lämpade att jobba med. Denna typ av osäkerhet kommer fram vid flera 

tillfällen i intervjuerna och även ett exempel framkommer där en lärare blandar ihop fritidslärare och 

fritidsledare i ett resonemang kring möjliga arbetstillfällen för fritidslärare. 

 

Ella - alltså som fritidspedagog kan du ju jobba inom en habiliteringsgrupp du kan jobba inom en annan typ av verksamhet du 

kan vara med äldre elever som mer... alltså så här… du kan vara på ungdomsgård och styra upp verksamhet. Du kan vara på 

många olika typer av… det är ju bredare så. 
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Både Anna och Cajsa uttrycker att de som lärare har olika yrkeskompetenser i jämförelse med 

fritidslärarna men har svårt att sätta fingret på exakt vad fritidslärarens kompetens skulle vara. 

Exempel som tyder på detta är deras användande av icke definitiva ord som till exempel kanske eller 

tror när de besvarar frågor kring fritidslärares yrkesspecifika kompetens och att Cajsa resonerar om 

sina egna förutsättningar och omständigheter som lärare snarare än att ge ett konkret svar kring 

fritidslärares expertis utifrån sin utbildning.  

 

Anna - Svårt. (lång paus). Ja, men det är väl just kanske det här att hitta på aktiviteter och det kan ju vara en lek eller att man, ja 

det jag sa förut, spelar fotboll eller basket eller nått. Kanske dom här mer praktiska sakerna. 

 

Cajsa - Ja men alltså vi blir ju, jag som klasslärare och som ämneslärare och allting man blir ju lite styrd av vissa mål hela tiden, 

som man ska ha då. Riktigt så tror jag inte att man behöver tänka som fritidspedagog att, ja men nu ska vi uppnå dom här målen 

och dom här målen och det ska skrivas extra anpassningar och det är ju lixom det är ju sånt som inte blir riktigt lika då. Då kanske 

man ser det på ett annat sätt också. 

Intervjuare - Men om man tänker då, hur ser du på fritidspedagogernas roll under skoldagen, vad tycker du att dom ska göra när 

dom är här? 

Cajsa - För det första är det jätteviktigt att det är en fritidspedagog är kopplad till barngruppen då. För då känner ju dom dom 

lixom och jag tycker att det är jättebra för att, ja då ser man lixom hela barnet. 

 

Värt att nämna kring fritidslärarnas yrkeskompetens är att det i en del av intervjuerna även 

framkommer svar i stil med att fritidslärarna är bra på att arbeta med “praktiska grejer” eller att 

undervisa i ett praktiskt/estetiskt ämne. Även om detta förekommer så ser vi fortfarande en 

övergripande osäkerhet se till exempel Annas citat både nedan och ovan. 

 

Intervjuare - Har du tänkt någonting kring om de som jobbar som fritidspedagoger om det är någonting som dom är särskilt 

lämpade att tillföra till skolan i egenskap av just yrkesrollen. 

Anna - Ja, men det är väl det här att dom kan göra mer praktiska grejer. Än just det teoretiska att dom kan gå in om det nu är en 

eller flera elever som faktiskt behöver göra någonting annat än bara teoretiskt, dom kan hjälpa till med det. Och så har vi även haft 

fritidspedagoger som har haft gympan här, men det har vi inte nu. Så har det sett ut längre tillbaka. 

 

Så sammanfattningsvis som ni ser löper osäkerheten kring fritidslärarnas yrkeskompetens som ett 

mönster genom intervjuerna med lärarna och blir då en del av de uppfattningar som för oss då 

behandlar fritidslärarnas yrkeskompetens.  

 

Det egna intresset styr 

Ett annat mönster som går att se i samtliga intervjuer kring frågor rörande yrkeskompetensen är att 

lärarna visar på en uppfattning om att personliga intressen hos fritidslärare får styra över hur 

samverkan planeras mellan de båda. 

 

Intervjuare - Men om du ska försöka peka ut någonting som dom är särskilt duktiga på då utifrån sin yrkeskompetens? 

Cajsa - Ja men det är ju det här att komma på saker som, ja så att man får en röd tråd i det. Att det är saker ute tex som man kan 

göra. Om vi gör dom här sakerna inne jamen vad kan man hitta på vi går ut i skogen och gör någonting oftast så har dom olika 

intresseområden också har jag sett en del gillar ju verkligen, ja men “jag älskar att vara ute och hitta på olika lekar” eller “ja men jag 

vill pyssla” eller “jag vill måla” eller lixom sådär så att. 

Intervjuare - Deras individuella intressen? 

Cajsa -  Ja, det blir det ju… 
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I exemplet ovanför framträder detta då svaret på den egentliga frågan uteblir och Cajsa istället väljer 

att fokusera på vad fritidslärarna är intresserade av. På samma/liknande sätt går det att se hur Hilma, 

Ella och Gunnel här nedan ger uttryck för individuella färdigheter och intressen hos de fritidslärare 

som hon samverkar med snarare än någon yrkeskompetens. 

 

Hilma - Ja alltså det jag kan se med hon som jag jobbar med så är hon ju väldigt duktig på svenskan, Sen finns det säkert de som är 

jätteduktig på matte och intresserad av det. Det är ju aldrig fel med stöttning i klassen med dom som är duktig på sådana saker 

också. Så kan man dela klassen och liksom nyttja det så är det ju superbra, men det gäller ju också att man är superintresserad. 

Tänker jag, och att man tycker att ”jag kan göra det här, jag fixar det”. 

Intervjuare - Gäller det just de individer du jobbat med eller gäller det hela yrkeskåren? 

Hilma - Jag tänker överhuvudtaget, jag menar om du är bra på idrott och har den utbildningen så behöver du inte var bra på musik 

och ha det i utbildningen, jag tänker att det är individuellt överhuvudtaget. Sen finns det ju fritidspedagoger som nu har fått 

lärartillhörighet i svenska, matte och så vidare men som absolut inte är överhuvudtaget intresserade av det. Då är det ju jättesvårt, 

ska man ta tillvara på en utbildning som de har men inte vill jobba med? Och som de tycker är helt främmande, ja det vet jag inte, 

det bör finnas ett intresse och ett liksom…  så jag skulle vilja säga att det är individuellt överhuvudtaget. 

 

Intervjuare - Vad är det som du tänker har gjort skillnaden då? (på ämnet varför formerna för samverkan har skiljt sig mellan olika 

individer) 

Ella - Ja, en del… om vi tänker tillbaka… det finns... man har olika fokus och olika intressen. En del av de fritidspedagogerna som 

jag har jobbat med tidigare har haft ett jätteintresse av att jobba i skolan, alltså vill verkligen sitta med… Alltså hjälpa barn i 

smågrupp och vara med på lektionerna. Och en del vill hellre dela och göra sitt praktiska till, det är ju olika beroende på vilket tänk 

man har själv. Eller vilken tanke man har kring det. Så att jag försöker anpassa mig till det som passar bäst. 

Intervjuare - Så det är alltså då den personens intressen som fått till viss del styra? 

Ella - Ja, jag försöker vara. Ja, jag försöker se till att det blir bra för båda. Jag vill aldrig köra över någon. 
 

Gunnel - Just det här, dom personer jag känner till de är ju väldigt intresserade av bild och väldigt duktiga så det är ju helt 

naturligt att där har vi den bästa kompetensen. jag tror att det har med det att göra. Men det kan se väldigt olika ut 

 

Det blir alltså tydligt att någon specifik kompetens i egenskap av fritidslärare inte är avgörande för 

hur samverkan mellan lärare och fritidslärare läggs upp, istället är det individuella färdigheter och 

intressen som får fokus. I citaten ovan framkommer även tankar kring varför det är intressena som får 

styra. Hilma antyder att det är bra om personer är intresserade av det som de arbetar med och Ella vill 

att alla ska ha det bra. Det blir för dem en fråga om trivsel och arbetsmiljö snarare än specifika 

arbetsuppgifter utifrån yrkeskompetens. 
 

Den praktiske/estetiske Fritidsläraren  

Ytterligare ett mönster som framträder i sju av intervjuerna kring fritidslärarnas yrkeskompetens är 

bilden av fritidslärare som duktiga på att arbeta praktiskt i olika former. Både genom att undervisa i 

praktiska/estetiska ämnen såsom bild, idrott, musik och slöjd eller genom att arbeta praktiskt med 

andra ämnen och i andra former till exempel att ha praktisk matte. De första citaten här nedan får 

symbolisera uppfattningarna kring att arbeta praktiskt. 
 

Denise - Jag har ju fokus på om man säger matte, svenska, so, no biten så och fritidspedagogen gör lite mer av det praktiska arbetet 

att om det är någon bilduppgift som knyter an till det vi gör i svenskan eller om det finns någon film man kan se i samband med det 

man gör i no så kan hon göra det och ha diskussioner en stund medan jag kanske jobbar mer med att läsa texter och skriva i böcker 

och göra experiment och så. Så att vi försöker ta tillvara det vi är bra på. 
 

Ella: Och fritids kopplar det till… ja vi vill ta bildverkstaden, vi tar laboration och vi tar utegrupperna och sedan har vi lärare 

hoppat in som resurs. De planerar verkstaden och när vi inte har folk som räcker då hoppar jag in i laborationsgruppen, men det är 

inte jag som har planerat den. Så där har vi samarbete och gemensamma upplevelser, där gör vi dagen tillsammans, så att alla är 

med på temat och det bygger ihop så det tycker... ja när vi frågar dem så tycker de att det är kul. 

Intervjuare: Och det är dom som har valt bild och laboration och utomhus? 

Ella: Ja man väljer det utifrån sin kompetens och intresse, så har vi försökt göra. 
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Denise motiverar uppdelningen mellan de praktiska och teoretiska delarna av arbetet med att de 

enligt henne försöker ta vara på det som lärare respektive fritidspedagoger är bra på. Ella pratar om 

ett temaarbete som hela lågstadiet är involverat i och det fritidslärarna har valt att ansvara för bild, 

laboration och utomhusverksamhet. och att de gjort det utifrån deras kompetens och intresse. Det som 

inte framgår i citatet är att utöver dessa tre delar så var det bara baskunskaper det vill säga teoretiska 

ämneskunskaper som också ingick i temat vilket var området som lärarna valde som sitt.  

 

Det framkommer i flera intervjuer att fritidslärare under skoldagen arbetade med praktiska/estetiska 

ämnen då detta var någonting som de var duktiga på eller utbildade för. Hilma berättar om hur “man 

nyttjar kompetensen” och syftar till fritidslärare som under skoldagen arbetar med praktiska ämnen 

och att detta var rimligt då fritidslärares arbetstid till stor del var förlagd under skoldagen. Att 

fritidslärare undervisar i praktisk/estetiska ämnen bekräftas av Fia och Gunnel som också visar på 

uppfattningen att fritidslärarna arbetar med praktiska och estetiska ämnen då de har kompetensen för 

det. Gunnel visar även att hon är medveten om att det idag ingår i fritidslärarnas utbildning. 

 

Intervjuare - Vad kan du se för fördelar och nackdelar med att samverka med fritidspedagoger? 

Hilma -  Jag höll på att säga… jag vet inte om det finns några nackdelar, nä… Fördelarna väger ju jättemycket över så är det ju. Dels vi 

blir avlastade, de gör något som de kan, (praktiska ämnen). Man nyttjar kompetensen på ett bra sätt tycker jag. För om man tänker idag 

är det ju så att de ska vara i skolans värld om det är 40 % eller vd det nu är inom skoltid om du jobbar heltid som fritidspedagog. Här 

läggs schemat så i alla fall och jag menar och hur ska vi då ta tillvara på det på bästa sätt. Ja men det är ju att de får göra vad de är bra 

på. 

Intervjuare - Och det är just de praktiska ämnena? 

Hilma -  Ja, oftast är det så, och det tycker jag är superbra, det finns liksom inga nackdelar med det, Ja menar de är ju pedagoger precis 

som vi, nä jag tycker det går bra. Positivt. Nackdelen är då planeringstiden 

 

Intervjuare: Har samarbetet skilt sig på olika sätt mellan dem? 

Fia:…här uppe så tror jag att alla fritidspedagoger... det har kanske att göra med att jag inte är så bra i bild heller, men de har haft bild 

alla jag har jobbat med. Och på nått sätt. Jag tror faktiskt att även på andra huset är det samma så att här är det många fritidspedagoger 

som är duktigt på det. Så då blir ju det liksom huvudgrejen. 

 

Intervjuare: Vad tänker du att en fritidspedagog/fritidslärare kan bidra med under skoldagen? 

Gunnel: Ja alltså, det är ju... precis som jag som lärare har mina specialintressen i ämnen så hoppas jag ju att fritidspedagogen får rikta 

in sig på det den… 

Intervjuare: Kan du tänka kring vad som är deras specialintressen? 

Gunnel: Nu specifikt hon som jobbar i min grupp? 

Ja, yrket i sig men även henne: 

Gunnel: Ja visst är det indelat i estetiska ämnen? 

Intervjuare:  Du kan inte säga rätt eller fel, jag är intresserad av hur du tänker 

Gunnel: Ja precis, men som jag fattar det får en fritidspedagog välja inriktning på det estetiska.. bild idrott Ja man blir behörig i ett 

praktiskt ämne så läste jag sist. 

Intervjuare: Ja men även mellan personerna, har det varit på samma sätt ni samverkat? 

Gunnel: Ja det tycker… jag tycker nog att det varit då. 

Intervjuare: Och då tänker du ett estetiskt ämne och sedan resurstid? 

Gunnel: Ja, jag tycker nog det 

 

Sammanfattningsvis ser vi som sagt mönstret att lärarna uppfattar att fritidslärarna är duktiga på att 

arbeta med praktiska/estetiska ämnen eller praktiskt arbete i andra former, vilket vi här presenterat 

under samma kategori då de båda visar på en uppfattning kring fritidslärarens yrkeskompetens som 

duktig på praktiskt arbete. 
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Uppfattningar kring samverkan 

Skolverksamheten ges företräde 
I samtliga av intervjuerna framträder ett mönster där lärarna visar på en uppfattning om att 

skolverksamheten utifrån deras perspektiv får fokus framför fritidshemmet och fritidslärarna. Fia till 

exempel markerar tydligt att det är skolans verksamhet som har företräde och att det är 

fritidspedagogerna som är har tagit steget in i skolans verksamhet. Ingen av de intervjuade lärarna 

beskriver ett samverkansarbete där fritidslärarna arbetar med fritidshemsarbete utan de berättar om 

ett arbete med fokus mot skolans verksamhet. Gunnel här nedan får symbolisera uppfattningen om 

hur lärarna utgår från sina ämnen och ger uppfattningen om att samverkan utgår från hur 

fritidslärarna kan hjälpa till inom dessa ämnen och mot ämnets kunskapskrav. 

 

Fia - Nämen vi tänker inte så, vi tänker inte att fritids skulle ha ett arbetspass om vi gör nått, inte vad jag vad det skulle kunna 

va... om vi tar bilden till exempel. Det är ju ett arbete under skoldagen, det är ju inte fritids då utan det är ju något som barnen 

ska göra under sin skoldag , skolfritids det blir ju liksom en annan grej och det har ju inte vi. Utan skoldan är ju skoldan liksom 

och sen är fritidspedagogerna med under dagen och gör olika saker men det är inte skolfritids för det. 

 

Intervjuare: Om vi tänker så här då, hur skulle du vilja samarbeta med fritidspedagoger om vi tänker bort hinder såsom tid och 

annat? 

Gunnel: Ja alltså det är väl att man… dels att man hinner sätta sig ner. Och titta på vad är vi i för arbetsområde. Vad kan du 

bidra med, vad gör jag, vad kan du bidra med. Hur kan du förstärka det här ämnet. och då är det ju matte eller vad som helst.. har 

fritidspedagogen bild, att kunna koppla det till olika.. ja det finns ju… hindret är… nu skulle vi ju inte prata om hinder men att 

kunna sätta sig ner och prata tillsammans. Att planera tillsammans och genomföra tillsammans. Olika saker. Men att på något 

sätt kunna komplettera varandra liksom mot samma mål. 

Intervjuare: Och vad tänker du målen är då? 

Gunnel: Ja det är kunskapskraven. 

 

Fia uttrycker även en uppfattning om att ingen verksamhet är mycket viktigare än någon annan 

samtidigt som skolan faktiskt är obligatorisk och antyder därigenom skolans företräde.  

 

Fia - Jag vill samarbeta, och alla verksamheterna som är under skolans tak är viktiga, vi kan inte säga att någon verksamhet är 

mycket viktigare än den andra, för att barnens arbetsdag är ju lång så vi måste på något sätt tillsammans se till att det blir bra. 

Sedan är ju skolan obligatorisk så man kan ju inte…. Värdet i det är ju att de ska lära sig det som det ska, det kan man ju inte 

tumma på, men man får inte glömma bort att fritids är viktigt också 

 

Det som ofta betonas och nämns i samband med skolverksamheten är timplanen och att det är den 

som styr. Cajsa betonar flera gånger att det är timplanen som styr samverkan för henne och att att hon 

själv skulle vilja kunna frångå den lite mer. På samma sätt nämner Hilma timplanen och på frågan om 

hur hon skulle vilja att samverkan skulle se ut i en utopisk värld så är det att släppa på den som är 

hennes önskan. Båda exemplen visar på timplanen som en del av skolverksamheten och hur de 

uppfattar att den styr möjligheterna till samverkan mellan skolan och fritidslärarna. 

 

Intervjuare: Men, jag tänkte kan du se några nackdelar med att ha samverkan överhuvudtaget?  

Cajsa: Nej alltså inga nackdelar alls utan det är ju bara som jag säger att det, jag känner att det blir timplanen som styr väldigt. 

Att barnen måste få sina minuter i varje ämne som dom ska ha då. 

Intervjuare: Om man tänker hur ni samarbetar nu då, då uppfattar ju jag att du skulle vilja gå tillbaka till det ni hade förut då? 

och kunna dela lite oftare? 

Cajsa: Ja, men då är det just så att det blir med timplanen att det stämmer då. För det är ju ändå den som styr så att barnen ska få 

det dom ska ha. Men det var ju väldigt skönt också då alltså i en etta tex när man hade då o kunde ha halvklass då för nu blir det 

ju helklass helat iden istället. 
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Hilma -  Om jag skulle få spåna fritt så skulle jag nog vilja släppa litegrann på timplanen i skolan, vi har ju haft utan timplan i 

Vintergatans kommun. Men det är ju inte så nu utan nu är vi styrda av timplanen och så tänker man att ja nu har jag min egen 

klass och min fritidspedagog. Och så… gu vad bra för då kan vi fortsätta att göra så här liksom… vi kan lämna framme och 

fortsätta hela dagen… men det går inte… det ska in musik och det ska in idrott och det ska liksom in allt, så dagarna är ändå 

upphackade såhär. Och det skulle vara en dröm om fritidspedagogen kunde ingå i arbetslaget hela dagen och barna, nu planerar vi 

det här och så gör vi det här den här veckan och så håller vi på intensivt… men det går inte… men det är en dröm 

 

En andra aspekt som visar på hur skolans verksamhet ges företräde är uppfattningar om praktiska 

omständigheter som styr, till exempel hur resurser fördelas och hur mycket tid som läggs var.  

Anna exemplifierar den första delen genom att prata om resursfördelning och ekonomi medan 

Denise pratar om att utnyttja tid och i vilka sammanhang fritidspedagogerna används. 

 

Anna -  Ja, det är väl egentligen rektorn som har styrt hur det ser ut. Utifrån behoven då. Som det har vart då för nått år sen så 

har det ju funnits behov av en extra resurs. Men som det ser ut nu så, ja det handlar väl också om, ja hur mycket personal man 

kan ta in. Pengafråga om man säger så. Och dels att det inte är så många barn på fritids, så därför är det beräknat två personal. 

Ibland är det en personal också, det är beroende på lite, från dag till dag. 

 

Denise - Jag har en fritidspedagog som är med 4 dagar i veckan en liten stund under dagen och då antingen är vi båda två i 

klassen eller så delar vi på gruppen så att om hon gör en sak så gör jag en sak sen så byter vi barn med varandra och det är ganska 

mycket för att vi har barn med stora koncentrationssvårigheter i den här gruppen vi har såna barn, då är det svårt att ha 

genomgångar i storgrupp så därför har vi bestämt att vi ska göra så. Sen har vi fritidspedagoger när vi går till matsalen, när vi 

går till idrott för att det ska finnas både i pojkar och flickors omklädningsrum ska det finnas vuxna med, i alla transportgrejor när 

man ska gå någonstans, man ska gå till skogen eller någonting sånt så försöker vi att va så vi har någon mer med oss. 

 

Sammanfattningsvis ser vi som ett mönster genom intervjuerna hur lärarna har uppfattningen att 

skolans verksamhet är den del som har företräde vilket vi genom citaten ovan exemplifierat på 

olika vis. 

 

Resursen 
Ett annat mönster som gick att se i de flesta intervjuerna handlar om uppfattningar kring fritidslärare 

i rollen som resurs under skoldagen under olika former. Det är endast Ella som inte alls nämner 

fritidslärare som resurs. Den gemensamma nämnaren kring resursen är att arbetet inte gjordes i 

egenskap av en fritidslärare utan i egenskap av resurs utifrån lärarens egna behov i klassrummet. Det 

framträdde flera olika exempel på olika uttryck för hur och varför fritidslärare arbetade som resurs 

under skoldagen. Det kunde handla om att läraren fick hjälp att dela gruppen i halvklass, att det 

skulle finnas ett extra huvud i klassrummet eller att en speciell elev var i behov av extra stöd under 

lektionerna. 

   
Intervjuare - Det blir ett huvud extra i klassrummet? 

Cajsa - Ja det blir det. För dom som behöver extra hjälp och ibland kan en göra såhär att det kanske finns någonting som jag 

behöver gå igenom tillsammans med en liten grupp och då kan jag gå ut och så kan hon vara kvar här inne och såhär så att man 

har ju ändå möjligheten så då. Men just för att få det här med utematte tex och det är svårt att vara ute med 22st själv men då 

skulle man kunna dela. 11 är ju ganska lagom att gå ut med. 

Intervjuare - Men som det är nu så är det så att på just matten så kommer den här fritidspedagogen in och är härinne. 

Cajsa - Med mig, ja. Stöttar lixom upp i klassen då. Det är så, det är det samarbetet vi har nu. Så att det är det enda. Det skulle 

man ju som sagt kunna göra mer av. 

 

Intervjuare - Men hur arbetar dom då? Arbetar de självständigt med den här eleven utifrån sin kompetens som fritidspedagoger 

eller får man instruktioner av dig som klasslärare, hur funkar det när man arbetar? 

Anna - Nu har vi inget exempel på det just nu, men jag vet att vi hade så för några år sen. Den personen, han var nog med en 

elev under dagtid och följde med den eleven, ja men dels i klassrummet, sen så kunde dom ta med det arbetet som klassen jobbade 

med till ett annat rum, så att det var lixom inte i egenskap av fritidspedagog utan av att det blev en resurs. 
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Intervjuare - Vad gör dom övrigt tid då de inte har bild och inte kanske planerar för eftermiddagen? 

Fia - De kan va lite tjejsnack och killsnack och typ sådana saker också, och så är de ibland resurser i klasserna. 

Intervjuare: Och vad gör de när de är resurser i klasserna? 

Fia - Då kan de vara med på mattepass och sådant också. I stort kan man säga att fritidspedagogerna här har ett… om vi säger att 

vi har tre arbetspass under dagen så har Fp i stort sett planering ett av de passen. 

 

Lärarnas uppfattning kring användandet av fritidspedagoger som resurs var uteslutande positivt då 

de gillade att få stöd i undervisningen. Anna beskriver nedan vad resurstid kan innebära rent 

praktiskt, i exemplet bidrar resursen genom att ta rollen som elevassistent. Detta är en resursroll som 

även Denise beskriver och Britta uttrycker uppskattning över att få hjälp och stöd i form av en 

fritidspedagog som resurs. 

 

Anna - Ehm, Ja. Om de just jobbar med en elev extra mycket så kan det ju också vara så att den här eleven inte klarar av att va i 

klassrummet en hel lektion, utan man kanske behöver göra någonting annat och då kanske dom kan gå ut och. Ja det där ser ju lite 

olika ut beroende på vad barnet har för intressen men jag vet att tex för några år sedan då gick de oftast ut och spelade basket eller 

spelade fotboll så att, gjorde någonting annat en stund. 

 

Denise - Ja. (lång tystnad) Sen har vi haft fritidspedagoger som gått in och vart lite mer elevassistenter under korta perioder om 

vi har haft elever som inte mått sådär jättebra som har haft svårt med skolan då har dom kunnat få lite hjälp av en mer riktad 

insats så att då har det inte varit att man delat klass utan. 

 

Intervjuare: Ja, det du pratade om tidigare? 

Britta: Ja precis. Att man kanske skulle ha lagt in fritidspass. Men det är ju också så att det är ju ganska tight med resurser och 

så nu för tiden i skolan så att, man är ju jätteglad om man får resurs överhuvudtaget. Och, nej jag vet inte, faktiskt. 

 

Gunnel är av den uppfattningen att fritidsläraren blir resurs då denne inte kan undervisa klassen i ett 

praktiskt/estetiskt ämne hela dagen vilket hon menade att fritidslärarna genom sin utbildning var 

behöriga för. Då blir resursarbetet aktuellt men det framkommer inte i någon intervju varför 

fritidslärare skulle vara särskilt lämpade att arbeta som resurs. Britta menar till och med på att det inte 

var så noga vilken person som blev resurs i gruppen även om det givetvis var en fördel om denna var 

pedagogiskt utbildad.  

 

Intervjuare: Har varit med om att fritidspedagogerna har haft andra uppgifter eller så annat än just praktiska ämnen? 

Gunnel: Ja alltså, många gånger blir det ju så att… ja att fritidspedagogen får lov att vara resurs i matte svenska ja alla ämnen 

som finns. För det går ju inte ha bild så många gånger på en vecka. Det blir ju så. Ja jag har upplevt det som… ja nu särskilt 

upplever jag att det är helt okej och min fritidspedagog ser ju det som en viktig uppgift, Så uppfattar jag det. Men jag har också 

varit med i andra sammanhang där.. ja där fritidspedagogen säger att det är inte min uppgift… 

 

Intervjuare: Just fritidspedagogerna, när dom är med under skoldagen. Vad tycker du, vad ska dom göra där? Är det optimalt att 

ha dem som resurs, skulle du vilja ändra på det om du fick, bolla lite själv. Hur skulle du vilja ha det? 

Britta: Egentligen, ja för mig är det ju väldigt bra att ha resurs, sen är det inte så noga med vem det är. Det är ju jättebra om det 

är en pedagogisk personal, naturligtvis. Men sen kanske man skulle det är ju det hära att fritidspersonalen kanske borde ägna sig 

mer åt, ja fritidssyselsättning. Men då skulle man ju isf ha en sån här, vad heter det nu, samlad skoldag. 

 

Så sammanfattningsvis när det gäller uppfattningar kring samverkan blev detta mönster tydligt. Det 

vill säga att lärarna beskriver fritidsläraren som en resurs i klassrummet som en del av den samverkan 

under skoldagen som lyfts fram. Men även att rollen som resurs utgår från lärarens behov. 
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Sammanfattning 

Genom studien har vi undersökt vilka uppfattningar kring samverkan och vilka uppfattningar kring 

fritidslärarens yrkeskompetens som framträtt som mönster i åtta intervjuer med lågstadielärare. Här 

ovan har resultatet presenterats och sammanställts under fem kategorier som symbolisera olika delar 

av dessa uppfattningar. När det gäller uppfattningar kring yrkesrollen har det tydligaste mönstret 

som framträtt pekat på en osäkerhet hos lärarna kring vad fritidslärarnas yrkeskompetens består av 

detta har framträtt genom osäkra och tveksamma svar samt hur det enligt de intervjuade lärarnas 

uppfattning i många fall får vara fritidslärarnas egna intressen som styrde formen för samverkan. 

Avslutningsvis ser vi även ett mönster där lärarna visar på en uppfattning kring att fritidslärarnas 

kompetens handlar om att arbeta praktiskt. När det gäller uppfattningar kring samverkan har två 

mönster presenterats ovan. Det första är att lärarna visar på uppfattningen att det är skolan och dess 

verksamhet som har företräde när det gäller samverkan och den andra behandlar uppfattningar kring 

fritidsläraren som resurs i klassrummet. 
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Diskussion 

I resultatet har de mönster som framträtt kring lärares uppfattningar om fritidslärares 

yrkeskompetens och samverkans presenterats. Här nedan kommer studiens resultat att ställas mot 

den tidigare forskning som presenterats i forskningsöversikten för att diskutera kring förutsättningar 

för samverkan. Det intressanta för oss blir att diskutera på vilket sätt dessa uppfattningar kan tänkas 

påverka de förutsättningar som finns för samverkan mellan fritidslärare och skolan under den 

obligatoriska skoldagen. Först kommer implikationer kring uppfattningar om fritidslärares 

yrkeskompetens att diskuteras följt av implikationer utifrån uppfattningar om samverkan. 

Avslutningsvis kommer sedan frågan ovan att försöka besvaras följt av möjliga förslag till fortsatt 

forskning som genom arbetet med uppsatsen har framstått som intressanta. 

 

Implikationer utifrån lärares uppfattningar kring fritidslärarens yrkeskompetens 

Kan osäkerhet påverka förutsättningar? 

När det kommer till vilken kunskap och kompetens fritidslärare besitter så visar forskning av 

Andersson (2013) och Dahl och Karlsudd (2015) på att den primära yrkeskompetensen hos 

fritidspedagoger ligger i socialt arbete, arbete med relationer och sociala värderingar. Utifrån den 

osäkerhet kring fritidslärarnas yrkesroll som framträder hos lärarna går det att diskutera kring att 

denna osäkerhet då kan påverka de förutsättningar som finns för samverkan. Hansen Orwehag och 

Mårdsjö Olsson (2011) till exempel beskriver att lärare ibland gav uppgifter av social karaktär till 

fritidspedagogerna för att de hade en uppfattning om att fritidslärarnas kompetens låg inom det 

området. Då blir en intressant fråga vilka uppgifter som ges till fritidslärarna då läraren är osäker på 

vilken yrkeskompetens fritidsläraren besitter? På så sätt går det argumentera för en koppling mellan 

lärarnas osäkerhet och de förutsättningar för samverkan som finns. Hur det kommer sig att lärarna 

visar en osäkerhet kan vi inte ge svar på men Hjelte (2005) visar på en möjlighet i sin avhandling. 

Nämligen att lärare inte var intresserade av att få en utökad kunskap eller erfarenhet av det 

fritidspedagogiska arbetet. Vidare så går det att tänka att ansvaret för att förmedla sin 

yrkeskompetens ligger hos fritidsläraren. Detta resonemang ovan förutsätter att det är 

skolverksamheten genom lärarna som har företräde i diskussioner kring samverkan vilket kommer 

diskuteras närmare längre ner i denna diskussion 

 

Fritidslärarens egna intressen 

En möjlig koppling mellan den osäkerhet som diskuterats ovan och en annan aspekt som framkom i 

resultatet, nämligen att lärarna var av uppfattningen att fritidslärarnas egna intressen fick styra 

formen för samverkan, går att argumentera för. Tydligt är att lärarna uppfattar att samverkansarbete 

med fritidslärare ofta läggs upp kring fritidslärarnas egna intressen snarare än deras specifika 

yrkeskompetenser, även om det inte går att frångå att dessa två sidor för lärarna skulle kunna vara 

synonyma det vill säga att det ena inte utesluter det andra. Däremot som det framkom i resultatet är 

en möjlig förklaring till detta är fokus på trivsel och arbetsmiljö. Hjelte (2005) skriver “Det kunde då 

vara frågan om sådant som aktörerna relaterade till yrkesspecifika kunskaper, men även kunskaper som hänger 

ihop med personliga, individuella, intressen.” (s.105) när det kommer till samverkan och är då inne på 

samma fenomen som behandlas ovan. Som påpekats överst i detta stycke skulle då en möjlig koppling 

vara att den osäkerhet kring fritidslärarnas yrkeskompetens som resultatet visat på kan leda till 

uppfattningen om att det är fritidslärarnas egna intresse som får styra. 
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Aspekter på den praktiske/estetiske fritidsläraren 

Det enda mönstret på uppfattningar kring fritidslärarnas yrkeskompetens där det faktiskt gick att visa 

på hur lärarna knyter en viss typ av arbete till yrkeskompetensen var det praktiska arbetet både i form 

av undervisning i ett praktiskt/estetiskt ämne och att arbeta praktiskt överlag. Utifrån detta går det då 

att argumentera för att det inte är ologiskt att förutsättningarna för samverkan påverkas av denna 

tydliga del som lärarna uppfattar ligger inom fritidslärarnas yrkeskompeten på samma sätt som 

Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) beskriver att lärare ibland gav uppgifter av social 

karaktär till fritidspedagogerna för att de hade en uppfattning om att fritidslärarnas kompetens låg 

inom det området. 

 

Vidare så blir det intressant att åter lyfta Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) som utifrån sin 

undersökning diskuterar dilemmat med det praktiskt/estetiska ämnet och hur fritidsläraren kan 

känna sig kluven mellan det som författarna lyfter som fritidshemmets sociala fokus och skolans 

kunskapsfokus. Där de problematiserar kring huruvida den fritidslärare som till exempel undervisar i 

bild då arbetar som lärare eller fritidspedagog. Det som blir intressant att lyfta fram utifrån detta blir 

då huruvida att undervisa i ett praktiskt/estetiskt ämne som lärarna i studien visade en uppfattning 

om ligger inom fritidslärarens yrkeskompetens eller om det snarare är en lärares yrkeskompetens, det 

vill säga att undervisa i ett ämne utifrån en kursplan. Om så är fallet kan då detta lyfta bort fokus från 

andra delar av fritidslärares yrkeskompetens. 

 

Avsaknaden av en social aspekt 

Värt att nämna i sammanhanget är att i litteraturen kring fritidslärares kompetens och samverkan så 

lyftes frekvent att arbeta med de sociala aspekterna och gruppen upp och sågs som ett av 

fritidslärarnas expertområden och därav en del av yrkeskompetensen. (Se till exempel: Hvidtfeldt 

Stanek, 2015; Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011). Bland de uppfattningar som lärarna i denna 

studie presenterar går det inte se att detta är ett område som lyfts i stort sett alls, varken som en form 

av samverkan eller i deras uppfattningar kring yrkeskompetensen. Däremot går det självklart inte 

utesluta att så även är fallet men att valet av våra frågor, hur de ställdes samt det urval som gjordes 

och det lilla antal personer som intervjuades för denna studie eventuellt inte gjorde så att denna 

aspekt framträdde i särskilt hög grad.  

 

Implikationer utifrån lärares uppfattningar kring samverkan 

Skolverksamhetens företräde 

Med utgångspunkt i uppfattningen om skolverksamhetens företräde som framträder i resultatet ovan 

går det att dra paralleller till det fenomen som Calander (1999) beskriver. Det vill säga att lärarna 

kunde använda sig av kulturella verktyg som till exempel att skolan är obligatorisk, eller att 

fritidspedagogerna skulle ”in” i skolans verksamhet för att påvisa företrädet. Om vi utgår från vilka 

förutsättningar som ges för samverkan utifrån uppfattningarna och Calander (ibid) går det diskutera 

om ramar omedvetet eller medvetet sätts upp av lärarna och att samverkan sker inom dessa. Då 

lärarna i studien visar på uppfattningen att skolverksamheten ges företräde får fritidslärarna en 

jämställd utgångspunkt med lärarna att diskutera samverkan utifrån eller måste de förhålla sig till 

ramarna och därigenom kanske begränsa de möjligheter till samverkan som de själva ser eller har 

idéer om. Detta kan då ses som en möjlig del i hur lärarnas uppfattningar kring skolverksamhetens 

företräde påverkar förutsättningarna för samverkan. Däremot går det även diskutera kring huruvida 

lärarnas tankar om att skolans företräde är en väldigt realistisk ståndpunkt. Det vill säga att det är 
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“skolans verksamhet” och att det är en obligatorisk skoldag så att det blir naturligt att 

skolverksamheten ges företräde. Om man skulle vända på situationen så att lärare skulle arbeta på 

fritidshemmet under eftermiddagen så skulle det förmodligen skulle bli fritidshemmets verksamhet 

som gavs företräde. 

 

Resursen 

Fritidslärarna placeras ofta i rollen som resurs utifrån de uppfattningar kring samverkan som 

presenterats i resultatet. Vad som går att resonera kring är att det behov som läraren upplever sig ha 

av resurs i klassrummet är en del i det som påverkar vilka förutsättningar för samverkan som finns, 

detta kan förklaras genom att de lärare som deltagit i studien ofta beskriver det arbete som 

fritidsläraren gör under samverkanstiden som ett resursarbete, att de är glada över att ha resurs men 

att det inte nödvändigtvis är så viktigt vem och att detta kunde komma sig av behov av att dela 

barngruppen eller att ge specifika elever särskild uppmärksamhet. Oavsett om resursarbetet handlar 

om att arbeta praktiskt eller att vara en extra vuxen i klassrummet, så går det diskutera huruvida 

rollen som resurs handlar om att utgå ifrån fritidslärarnas yrkeskompetens eller om det handlar om 

något annat. Hvidtfeldt Stanek (2015) skriver att fritidslärare i samverkan med klasslärare i 

klassrummet får svårigheter att inte hamna i en assisterande roll. I och med att arbeta som resurs i 

studiens resultat problematiserar att detta sker utifrån från lärarens behov och inte utifrån till exempel 

fritidslärarens yrkeskompetens. Går det se en möjlig konsekvens för förutsättningarna till samverkan i 

och med att skolverksamheten även här ges företräde. 

 

Påverkar då lärares uppfattningar förutsättningar för samverkan? 

Då denna studie enbart är baserad på intervjuer med ett litet antal lärare och urvalet av dessa lärare 

inte styrts av särskilt många kriterier är det rimligt att tänka att man utifrån uppsatsens slutsatser inte 

kan dra paralleller på en stor skala eller att det skulle gå generalisera och säga att så här ser det ut i 

hela Sverige och för yrkeskåren som helhet. Men slutsatserna i uppsatsen går ända att se som 

intressanta och ge en inblick i hur lärares uppfattningar kan påverka förutsättningar för samverkan.  

 

Så frågan blir då huruvida de uppfattningar som lärarna i studien har kring samverkan och 

fritidslärarnas yrkeskompetens kan påverka de förutsättningar som finns för samverkan mellan 

fritidslärare och skola under den obligatoriska skoldagen. Den osäkerhet som framkommer utifrån 

lärarnas uppfattningar om yrkeskompetensen är en central del i resultatet och det går att diskutera 

kring att denna osäkerheten även påverka de andra delarna av lärarnas uppfattningar som påverkar 

förutsättningarna. Ta till exempel att utgångspunkten i fritidslärarnas egna intressen kan 

underbyggas av just en osäkerhet hos lärarna kring kompetensen hos fritidslärare vilket i sin tur 

påverkar förutsättningarna för samverkan. På samma sätt går det resonera kring att rollen som resurs 

i klassrummet även skulle kunna ges utifrån denna osäkerhet. När det gäller yrkeskompetensen lyfts 

ju dock just undervisning i ett praktiskt/estetiskt arbete fram eller att arbeta praktiskt på andra vis till 

exempel genom praktiskt matte. Går det då inte tänka kring att detta då blir ett fokus för samverkan 

mellan lärarna i studien och fritidslärare. Men som en respondent uttrycker det går det ju inte att 

fritidspedagogen har bild hela dagen och därför fortsätter tankar kring yrkeskompetensen att vara 

relevanta. På ett liknande sätt är det heller inte orealistiskt att tänka att osäkerheten i kombination 

med lärarnas har uppfattning att skolverksamheten har företräde även det kan komma att påverka 

förutsättningarna för samverkan mellan skola och fritidslärare under den obligatoriska skoldagen. 

Även om det går att diskutera kring flera möjliga scenarion där lärarnas uppfattningar påverkar 
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förutsättningarna för samverkan mellan skola och fritidslärare under den obligatoriska skoldagen blir 

det i denna lilla studie svårt att göra några definitiva slutsatser av att så är fallet. 

 

Avslutningsvis funderar vi utifrån denna studie på vilket sätt fritidslärare visar på sin 

yrkeskompetens. Både inom arbetslaget eller i samhället i stort lyfter fram sin yrkeskompetens och på 

vilket sätt? Som vi gett exempel och visat på ovan så ser vi implikationer på att de uppfattningar som 

lärare har kring fritidslärares yrkeskompetens och samverkan påverkar de förutsättningar som finns 

för samverkan mellan fritidslärare och skolan under den obligatoriska skoldagen. Fritidslärarna skulle 

således ha fördel av att kunna uttrycka och förmedla till skolan vad de faktiskt är duktiga på utifrån 

sin yrkeskompetens och vad deras uppdrag i enlighet med styrdokumenten faktiskt är. Samma sak 

gäller även utåt både mot samhället och de styrande instanserna. För att på så sätt kanske få till 

tydliga riktlinjer kring samverkan, hur den ska utformas, vad den ska innehålla och så vidare. För att 

på så sätt säkerställa att få arbeta utifrån den yrkeskompetensen som de faktiskt utbildas för att ha och 

arbeta med. 

 

Fortsatt forskning 

Ett intressant område att undersöka vidare skulle kunna vara precis det som diskuteras ovan. Det vill 

säga på vilket sätt lyfter fritidslärarna fram och visar på sin yrkeskompetens gentemot skolan eller 

mot samhället i stort. Då denna uppsats inte är särskilt stor i sin omfattning skulle det även kunna 

vara intressant att spinna vidare på denna studies utgångspunkter i en större omfattning för att få ett 

resultat där slutsatserna skulle kunna bli generaliserbara över yrkeskåren i stort och i hela landet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Här nedan följer de temaområden som vi ser som grund för våra kvalitativa intervjuer. De 

fetmarkerade rubrikerna är de teman som behandlas och punkterna under är möjliga 

fördjupningsfrågor ifall samtalet stannar upp eller ifall. Första rubriken är det som vi kommer 

informera om och den andra rubriken för att på ett sätt enkelt starta upp samtalet. 

 

Information 

- Information om studien (ämne, inspelning osv) 

- Samtycke 

- Anonymitet 

 

Lära-känna frågor! 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du jobbat som lärare?  

- På samma skola? flera skolor? hur länge har du jobbat här? 

- På vilket sätt är skolan organiserad? 

- Flerparallellig? årskursvis? lokaler? 

- Vad är det bästa med att jobba som lärare? 

 

Yrkesrollen 

- Kan du berätta hur du ser på fritidspedagogernas roll under skoldagen? (vad ska de göra där) 

- Kan du berätta vad du anser fritidspedagoger bidrar med under skoldagen 

- Vad anser/upplever du att fritidspedagogerna är duktiga på utifrån sin yrkesroll? 

- Har du arbetat tillsamman med flera olika fritidspedagoger? (Har sättet ni samverkat på 

varierat mellan de olika pedagogerna? Om ja eller nej, varför?) 

- Kan du berätta hur du skulle vilja arbeta med  

 

 

Samverkan 

- Skulle du kunna berätta för mig om ni arbetar med samverkar med andra verksamheter på 

skolan (t.ex fritidshem, förskola, mellanstadie) (hur osv) 

- Kan du berätta mer kring samverkar med fritidspedagoger under skoldagen (hur går det till) 

- Hur ser arbetsfördelningen ut när ni samverkar, vem gör vad? 

- Vad kan du se för fördelar/nackdelar med att samverka med fritidspedagoger (varför osv) 

- Har sättet ni arbetar på förändrats över tid (Har samverkan alltid sett ut som idag) 

- Kan du berätta för mig hur det fungerar när ni planerar för samverkan (Hur och när planerar 

ni) 

 

Avslutning 

- Är det något du funderar över? 

- Är det något du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 2: Missiv till lärare 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen vid mittuniversitetet på programmet för 

grundlärare med inriktning mot fritidshem. Vi kommer under denna termin skriva 

vårt självständiga arbete. Arbetet kommer fokusera på samverkan mellan 

fritidslärare/fritidspedagoger och skolan under den obligatoriska skoldagen och i det 

här fallet utifrån lärarnas perspektiv 

 

Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med dig för en intervju om temat 

ovan. En förutsättning är att du varit verksam inom yrket under några år samt har 

eller har haft erfarenhet av att arbeta/samverka med fritidspedagoger eller 

fritidslärare, Intervjuerna beräknas ta max en timme. Vi är intresserad av att träffa 

dig oavsett vilken typ av erfarenheter du har eller vilken syn på samverkan som du 

har nu eller har haft tidigare. Vi önskar även få spela in intervjuerna för att kunna 

transkribera dem i sin helhet inför det fortsatta arbetet med uppsatsen. Intervjuerna 

genomförs enskilt och du som blir intervjuad kommer bara träffa en av oss då 

intervjuerna genomförs på olika orter i landet. 

 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som presenteras av 

vetenskapsrådet. Detta innebär att du när som helst kan välja att avbryta ditt 

deltagande i studien även efter att intervjun genomförts. Din medverkan kommer 

dessutom att behandlas konfidentiellt och alla uppgifter avidentifieras. Resultatet 

kommer enbart användas för denna studie och alla inspelningar och material 

kommer raderas vid kursens slut 

 

Vi kommer inom några dagar att ta kontakt med dig. Om du har några frågor eller 

funderingar så är det bara att kontakta oss och fråga. 

 

Vi hoppas att du kan tänka dig att delta i vår studie.  

 

                                                         Med Vänlig hälsning Jonas och Kim 

 

 

Kim Åsbom, kisb1400@student.miun.se  

tel: 070-405 65 01 

Jonas Stenmark, jost0505@student.miun.se  

tel: 073-047 96 14     

mailto:kisb1400@student.miun.se
mailto:jost0505@student.miun.se
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Bilaga 3: Missiv till rektorer 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen vid mittuniversitetet på programmet för 

grundlärare med inriktning mot fritidshem. Vi kommer under denna termin skriva 

vårt självständiga arbete. Arbetet kommer fokusera på samverkan mellan 

fritidslärare/fritidspedagoger och skolan under den obligatoriska skoldagen och i det 

här fallet utifrån lärarnas perspektiv 

 

Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med några lågstadielärare för en 

intervju om temat ovan. En förutsättning är att lärarna varit verksamma inom yrket 

under några år samt har eller har haft erfarenhet av att arbeta/samverka med 

fritidspedagoger eller fritidslärare. I det slutgiltiga arbetet kommer det inte framgå 

vilka lärare eller vilka skolor som deltagit i studien  

 

Vi vore väldigt tacksamma om du kunde hjälpa oss med mail eller telefonnummer 

till lågstadielärare som vi kan ta kontakt med. Om du har några frågor eller 

funderingar så är det bara att kontakta oss och fråga. 

 

 

        Med Vänlig hälsning Jonas och Kim 

 

 

 

Kim Åsbom, kisb1400@student.miun.se  

tel: 070-405 65 01 

Jonas Stenmark, jost0505@student.miun.se  

tel: 073-047 96 14 

 

 

 

 

 

mailto:kisb1400@student.miun.se
mailto:jost0505@student.miun.se

