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Förord 
Hoppsan!  Tiden går,  men nu är  jag  äntligen färdig med mitt individuella  arbete,  som egentligen
påbörjades redan i januari 2016. Den här fallstudieinspirerade undersökningen, som du har i handen,
har bara hållit på i ett år med avbrott för annat arbete. Temat är detsamma som i B-uppsatsen (2015);
relationer  och samarbete,  vilket  intresserar  mig mycket.  Jag  skulle  vilja  rikta  ett stort  tack  till  de
fritidspedagoger/lärare  som  delade  med  sig  av  sina  erfarenheter  och  tankar  i  min  studie!  Jag
imponeras stort av ert engagemang; till exempel att ni som har arbetat på fritidshem i så många år, på
samma skola, fortfarande har drivet kvar och förstår vikten av goda relationer! Stort tack även till
Lasse för kloka kommentarer och för att du gav mig tid, trots att projektet förlängdes. Tack till Staffan
och Jenny som gett bra tips i samband med opponeringen! Tack till mig själv och familjen såklart!
Pengar betyder mycket, men inte allt! Tack! Förlåt!*

”Varje människa är unik. Var och en av oss har egenskaper, som åtminstone i något avseende är mer
framstående  än  andra  och  därmed  är  varje  enskild  individ  värdefull  för  den  mänskliga
gemenskapen.” (ur En filosof för reflekterande pedagoger – om John Dewey av Hartman, 2013, s. 239)

* text från Laleh (2019)



Abstrakt 
Hur kan man förklara och förstå samarbete och varför samarbete kan vara mödan värd? Syftet med
studien har varit att undersöka vilka uppfattningar fritidspedagogerna på en skola uttrycker om att
samarbeta och att organisera och utveckla fritidshemmets verksamhet. Samarbete som begrepp kan
förklaras i termer av kollektivt eller kollegialt lärande; det vill säga om medarbetarna lär av varandra
genom att utbyta erfarenheter och tankar, i en öppen och fri dialog,  vilket kan öka förutsättningarna
för  en  kollektiv  kompetens  (Granberg  och  Ohlsson,  2005).  Enligt  forskning  är  den  kollegiala
reflektionen en förutsättning för den kollektiva kompetensen, det vill säga det mervärde tillika den
positiva  synergieffekt  som  ett  samarbete  kan  generera  (Granberg  &  Ohlssons,  2005;  Fröman  &
Johansson,  2011,  m.  fl.).  I  studien  kopplas  samarbete  ihop med  det  systematiska  kvalitetsarbetet;
fritidspedagogernas  gemensamma  ”uppgift”  för  att  kvalitetssäkra  verksamheten.  Inspirerad  av
fallstudien  som  forskningsmetod intervjuades  fem  fritidspedagoger  från  tre  fritidsavdelningar  på
samma skola. Resultatet visar att fritidspedagogerna inte nyttjar den kollektiva kompetensen för att
lösa fritidshemmets gemensamma uppgifter, utan att de stretar på i par ute på respektive avdelning,
där förutsättningar ser olika ut både för personalen och barnen. Målet i arbetsplanen är att fungera
som ett fritids; frågan är varför och hur de ska organisera arbetet för att uppfylla målet?

Nyckelord: kollektivt lärande, kompetens, reflektion, relationer, samarbete, systematisk kvalitetsarbete
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Introduktion

Inledning

Det är jättesvårt att påbörja ett systematiskt kvalitetsarbete när inte alla är med på hur och
varför vi ska göra det. Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och fortsätta så som vi alltid
har  gjort… Jag  tycker  att för  mycket  av  vår  planeringstid går  åt  till  att  lösa  skolans
verksamhet och all logistik kring fritidsverksamheten istället för att diskutera pedagogik
och utveckling av verksamheten. (Fritidspedagog, skola 2, 2015) (Ahlfors, Andersson och
Wessling, 2015)

Citatet ovan är hämtad från resultatet i den B-uppsats jag gjorde tillsammans med två kurskamrater
inför det självständiga arbetet kommande vår. Vi ville undersöka hur rektorer förhåller sig till det
systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet, det vill säga hur rektorn som chef skapar förutsättningar
för  utveckling  av  fritidsverksamheten.  Tyvärr  pekade  både  vår  undersökning  och  mina  egna
erfarenheter av arbete i fritidshem på tre olika skolor att rektorerna är dåligt insatta i fritidshemmets
verksamhet och utvecklingsarbete, trots att det enligt skollagen (2010:800, paragraf 4) är deras ansvar
att  utbildningen  vid  skolenheten  utvecklas  genom  systematisk  och  kontinuerlig  planering  och
uppföljning.  Fritidspedagogerna vi intervjuade,  liksom de i  Birgit  Anderssons studier (2013, 2014),
kände sig lämnade åt sig själva med att utveckla verksamheten genom processer som varken gavs tid
eller stöd. De slutsatser som vi  kom fram till efter analysen av vår undersökning, av rektorers och
fritidspedagogers delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet, var att samsyn och dialog är några av
de faktorer som ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete förutsätter, samarbete med andra ord.
Med Assarssons (2015) ord skulle sådana framgångsfaktorer kallas kollegialt lärande, ett begrepp som
handlar om hur kollegor gemensamt enas kring mål med mening och undersöker olika vägar att nå
dit.

Temat för  mitt individuella  arbete rör  sig inom organisationsforskningen;  inte organisationer som
stabila enheter utan mer som processer i ständiga rörelser (Assarsson, 2015). Inspirerad av Granberg
och  Ohlssons  (2005)  organisationspedagogiska  forskningsansats,  vill  jag  genom  denna  fallstudie
undersöka organiserandeprocesser; hur individer i arbetslag eller team uppfattar samarbete, lärande
och utveckling. Utifrån de enskilda fritidslärarnas perspektiv vill jag försöka förstå hur de fungerar
som  ett  kollektiv,  hur  samarbetet  med  att  koordinera  och  utveckla  fritidshemmets  verksamhet
fungerar på den aktuella skolan. Kommer jag i sammanhanget att kunna diskutera förekomsten av en
kollektiv kompetens (Granberg  & Ohlsson, 2005)? Den kollektiva kompetensen kan beskrivas som det
mervärde ett samarbete ger, förutsatt att individernas erfarenheter och kunnande liksom dynamiken i
gruppen tas till vara. 

Att lära tillsammans i  team; kollektivt  lärande eller  kollegialt  lärande,  är  ett slags samarbete som
organiseras  genom  att  medarbetarna  söker  en  gemensam  förståelse  för  fritidshemmets  uppgifter
(Ohlsson, 2004). I flera av de studier jag tagit del av lyfts  den gemensamma reflektionen som nyckeln
tillika förutsättningen för ett kvalitativt samarbete; att tillsammans undersöka möjliga lösningar på
uppkomna frågor och problem genom att medvetandegöra teammedlemmarnas eller medlemmarna i
arbetslagets egna tankar om verksamheten,  både om det som har varit  och det som komma skall
(Andersson, 2010, 2013; Närvänen & Elvstrand, 2014; Granberg & Ohlsson, 2005). Dock förutsätter ett
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lärande i  team att dialogen sker  öppet  och fritt vilket  samtidigt  kan öka förutsättningarna till  att
upptäcka och hantera olika typer av motstånd i teamet; som kan vara både omedvetna eller så kallade
förgivettagna (Granberg & Ohlsson, 2014). Tid, eller snarare bristen av tid är det som, enligt både
forskarnas och lärarnas utsagor, kan utgöra ett hinder för gemensamma reflektioner (Assarson, 2015;
Närvänen & Elvstrand, 2014; Cherkowski & Schnellert,  2018).  Granberg och Ohlsson (2014) menar
också att det är viktigt att uppmärksamma teamets organiserandeprocesser; ”det sociala samspelets
komplexitet med allt vad det inrymmer av dynamik och emotioner” (s. 81), relationerna i teamet kan
med andra ord utgöra både hinder och möjligheter till att utveckla gemensamma reflektioner (se även
Stedt, 2013). 

Den  gemensamma  reflektionen  kan  också  sägas  vara  en  förutsättning  för  och  en  del  av  det
systematiska kvalitetsarbetet, vilket är en cirkulär process av handlande och reflekterande i loopar av
planerande, genomförande, dokumenterande och analyserande, en typ av erfarenhetsbaserat lärande
som Granberg och Ohlsson (2014) diskuterar och redogör för i boken Från lärandets loopar till lärande
organisationer. Forskarna reflekterar över utvecklingen av den lärande organisationen vari de sociala
relationerna och organiserandet i  samspel numera fokuseras alltmer till  följd av att människorna i
organisationen  i  större  utsträckning  ses  som  resurser  och  inte  enbart  kostnader.  Effektivitet  och
måluppfyllelse  ställs  i  relation  till  medarbetarnas  hälsa  och  möjligheter  till  kompetensutveckling
(Granberg & Ohlsson, 2014). Assarson (2015) likväl som Cherkowski och Schnellert (2018) medverkar
själva  i  sina  studier  för  att  tillsammans  med  lärarlag  utforska  det  kollegiala  lärandet  och  dess
betydelse  för  lärarnas,  och  i  förlängningen  elevernas,  lärande  och  utveckling.  Lärarna  i  studien
upplevde  att  samarbetet  bidrog  till  en  känsla  av  arbetsglädje  och  samhörighet  och  stärkte  deras
motivation  och  ansvarskänsla  för  att  gemensamt  arbeta  med  skolans  utvecklingsarbete.  Att  öka
kunskapen och medvetande om organiserandeprocesser kan betyda mycket för både individens och
kollektivets lärande och utveckling och kan, enligt Granberg & Ohlsson (2005); ”bidra till kunskap om
potential  för  utveckling och rationalitet  i  teamens  samarbete  och deras  vardagliga hanterande  av
uppgifter” (s. 238).

”Det är jättesvårt att påbörja ett systematiskt kvalitetsarbete när inte alla är med på hur och varför vi
ska göra det. Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och fortsätta så som vi alltid har gjort… ” Citatet i
början  av  inledningen beskriver  en  verklighet  som  jag  mycket  väl  känner  igen  utifrån  egna
erfarenheter  av  arbete  i  fritidshem  och  genom  den aktionsforskning  jag  nu har  tagit  del  av;  det
systematiska  kvalitetsarbetet  upplevs  som  en  svårhanterlig,  svårtolkad  uppgift  som  i  för  liten
utsträckning  får  de  förutsättningar  som  uppfattas  som  nödvändiga;  tid  och  adekvat  stöd.  Hur
samarbetet och organiserandeprocesserna i arbetslaget eller teamet ser ut påverkas av de erfarenheter
som medarbetarna bär på sedan tidigare, likväl  av var och ens uppfattning om hur de kan tolka
uppdraget (Andersson, 2014; Granberg & Ohlsson, 2005). Man kan tycka olika och att uppfatta och
skapa gemensamma uppgifter rör sig, enligt Granberg och Ohlsson (2004), på ett spänningsfält mellan
det individuella och kollektiva; även om de enskilda medarbetarna i arbetslaget har en uppfattning
om vad som är viktigt i sammanhanget så kan arbetslaget som kollektiv ha svårigheter att formulera
detta  tillsammans;  den  gemensamma  uppgiften.  Svårigheter  att  formulera  och  organisera
gemensamma  uppgifter  är  inte  särskilt  uppmärksammat  inom  studier  av  utvecklingsarbete  och
målstyrning inom organisationer, skriver Granberg och Ohlsson (2004).
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Det  finns många faktorer  som kan påverka kvaliteten i  fritidshem och skola,  fritidspedagogernas
samarbete  är  bara  en  utav  dessa  faktorer  och  Andersson  (2010;  2011)  betonar  att  någon  slags
bedömning av kvalitet endast är intressant om hänsyn tagits till hur kvaliteten påverkas av relationen
mellan process, struktur och resultat. Granberg och Ohlsson (2005) är inne på samma spår och menar
att teamarbete  är  en organisationspedagogisk  process  som påverkas av kontextuella  förhållanden,
sammanhang; både inre och yttre förändringar, både inom och utom individerna och teamet. 

Utifrån den forskning jag tagit del av skulle jag vilja påstå att systematiskt kvalitetsarbete hänger ihop
med  och  förutsätter  samarbete  och  teamlärande/kollektivt  lärande.  Att  öka  förståelsen  och
medvetenheten om de processer som sker i arbetslaget och utgå från var och ens erfarenheter och hur
var  och  en  tolkar  och  förstår  uppgifter,  kan  bidra  till  kunskap  som  gynnar  utveckling  av  både
organisation och person (Granberg & Ohlsson, 2005; Håkansson, 2013). I sammanhanget vill jag lyfta
Nilssons (2017, s. 73) resonemang om ”den ömsesidiga aspekten av omsorg” (min översättning) och
Assarssons (2015, s. 109) projekt om ”kollegialt lärande för goda lärmiljöer” där idén om att utveckla
den goda lärmiljön kopplade ihop lärarnas kollektiva lärande i team med elevernas utveckling och
lärande.

Hur uppfattar fritidspedagoger att samarbete och kollektivt lärande fungerar? Hur uppfattar, tolkar
och förstår  fritidspedagoger de gemensamma uppgifterna;  som i  det  systematiska kvalitetsarbetet
handlar  om  att  förbättra  och  utveckla  verksamheten?  I  denna  studie  är  det  uppfattningarna  om
samarbete som står i fokus för min analys.

Definition av begreppet reflektion

Granberg och Ohlsson (2014) diskuterar begreppet reflektion i kapitlet,  Från individ till organisation (s.
37-51), där de presenterar bakgrunden till det organisatoriska lärandet. Begreppet reflektion kan, enligt
författarna, allmänt förklaras som ett sätt att ”återspegla, tänka efter och begrunda” (s. 48). Genom den
forskning de tagit del av urskiljer sig två definitioner med olika betydelser;  reflektion i handling  och
reflektion över handling. Reflektion i handling har släktskap med uttrycket tyst kunskap (tacit knowledge),
vilket de vill översätta som underförstådd kunskap.  Reflektion över handling är den typ av reflekterande
som den här studien syftar på; en slags tillbakablick på tidigare handlingar, som enligt Molander
(1993) betyder att skapa förutsättningar för att tänka över det som hänt för att få nya perspektiv på
situationen.
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Bakgrund

Litteraturgenomgången  inleds  med  att  diskutera  olika  former  av  samarbete  i  mer  eller  mindre
permanenta arbetsgrupper och arbetslag; och hur samarbete i olika former främjar kollektivt lärande
och effektivitet i team. Vidare undersöks i korthet vad relationer har för betydelse i sammanhanget för
lärare och i förlängningen eleverna. I det avslutande kapitlet beskrivs det, enligt skollagen (2010:800),
obligatoriska  systematiska  kvalitetsarbetet,  ett  arbete  som  inkluderar  alla  lärare  med  syftet  att
förbättra och utveckla skolans verksamhet. Litteraturen som är granskad utgår till största delen från
ämnes- eller klasslärarna i skolan och inte uttalat lärare i fritidshem eller fritidspedagoger, vilket inte
behöver utgöra ett hinder för jämförelse och analys.

Kollegialt lärande, arbetslag och effektiva team

Kollegialt  lärande kopplas  ofta  ihop med de olika  lärarna inom den obligatoriska skolan,  liksom
tanken med arbetslaget som en form för samarbete.  I den komprimerade historiebeskrivningen av
arbetslagstanken  berättar  Fröman  och  Johansson  (2011)  att  arbetet  i  lag  eller  team  kommer  från
näringslivet där den ”platta organisationen” sågs som ett ideal vari vardagliga beslut togs av de som
var närmast verksamheten, de som tidigt kunde uppfatta både brister och möjligheter i arbetet. Sedan
slutet av 90-talet är fritidshemmet integrerat i skolan och arbetslagen består vanligtvis av både klass-
och ämneslärare, fritidslärare/pedagoger och förskolelärare. Hippinen (2011) beskriver att syftet med
integrering av personal och lokaler var dels ekonomiska och dels pedagogiska, men att samarbetet
försvårades  av  lärarnas/pedagogernas  olika  definitioner  av  pedagogisk  verksamhet  och  olika
föreställningar om centrala begrepp. Fröman och Johansson (2011) beskriver det som att skolledarna,
genom integrationen,  fick ansvaret för en stor ”heterogen organisation”, en kulturell  mångfald att
svetsa samman och styra mot uppsatta mål. De olika lärarnas traditioner och erfarenheter skiljer sig åt
när det kommer till att samarbeta i lag; på fritidshemmet och i förskolan var man vana med att arbeta
tillsammans i lag innan integreringen skedde (Fröman & Johansson, 2011), medan lärarna i skolan var
präglade av traditionen att arbeta ensam (Assarssons, 2015).

Professional learning (Timperley 2011; 2013) eller kollegialt lärande, beskrivs av Håkansson (2013), utifrån
forskning, som exempel på kompetensutvecklande former av samspel som gynnar lärande i arbetet;
att  kollegorna  tillsammans  utvecklar  kunskaper  för  att  möta  framtida  utmaningar  genom
kontinuerligt reflekterande och handlande. Håkansson refererar till  Björkman (2008) som beskriver
hur lärargemenskap kan utvecklas som en intern- och extern samarbetsform genom arbetslag som
samarbetar och återkopplar till varandra och andra. En sådan form av samarbete, menar Håkansson,
är vanligt förekommande i  skolor som ses som framgångsrika,  där tilliten och förtroendet  mellan
lärare, arbetslag och ledning kan vara faktorer som dessutom ger framgång i arbetet med att utveckla
verksamheten.

Liknande resonemang för  Granberg och Ohlsson (2005)  som i  sin  artikel  diskuterar  det  kollektiva
lärandet; ett centralt begrepp inom dåtidens forskning och diskussion om ”lärande i arbetslivet” (s.
227).  De menar  att forskning om det  kollektiva lärandet  kan bidra  till  att skapa kunskap om de
utvecklingsmöjligheter  som  ett  effektivt  samarbete  i  team  kan  generera.  Idéer  om  det  kollektiva
lärandet kan spåras till 90-talets diskurs om den lärande organisationen. Kollektivt lärande som begrepp
används i olika sammanhang och någon enhetlig förklaring av begreppet finns inte, menar forskarna,
som avser att använda begreppet i samband med arbetsteam och sätter därmed både organisationen
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och  individernas  sociala  lärande  i  fokus.  Det  är  genom  ett  organisationspedagogiskt  perspektiv
Granberg  och  Ohlsson  vill  synliggöra  hur  teamets  medarbetare  samarbetar  genom  processer  av
”interaktiva och kommunikativa handlingar” (s. 227), handlingar som skapar förutsättningar för det
kollektiva  lärandet;  det  vill  säga  hur  teamet  tar  sig  an  uppgifter  och  händelser  i  verksamhetens
vardag. Forskarna menar att om teamet tillsammans tolkar och skapar en förståelse för arbetets mål
och medel  ökar kvaliteten på samarbetet  och den så kallade handlingsrationaliteten,  en potentiell
rationalitet för ”möjliga handlingar” (s. 232), som samtidigt kan begränsas av de mötesstrukturer som
teamet skapat; till exempel regler om vem som får prata och om vad. 

Granberg  och  Ohlson  (2005)  refererar  till  Ellström  när  de  ger  en  bakgrund  till  uppkomsten  av
arbetsgruppen som ett sätt att organisera de anställda, vars historia sträcker sig långt tillbaka i tiden;
men då i en form av ”anpassningsinriktat lärande” med fasta regler och rutiner för arbetet. Senare
utvecklades mer flexibla, demokratiska arbetsformer genom  team, en slags tillfällig eller permanent
arbetsgrupp som under eget ansvar tog sig an mer eller mindre svårlösta problem utifrån idén om den
lärande  organisationen,  om  att  lära  sig  något  nytt  och  utveckla  kompetensen.  Dock  är  mänsklig
interaktion  komplex  och  de  som  ingår  i  team  är  individer  med  egna  idéer  och  ambitioner  som
påverkar hur till exempel ett problem upplevs, vilket i sig inte är ett problem enligt Granberg och
Ohlson (2005), som menar att medarbetarnas olikheter är en förutsättning för kollektiv kompetens.

Fröman och Johansson (2011, s. 68) är inne på samma spår; ”Olikheten är grunden för konstruktiv och
nydanande dynamik i en arbetsgrupp”. Ett arbetslag som kan ta vara på varandras olikheter ökar
möjligheterna för att bredda den kollektiva kompetensen, förutsatt att alla i arbetslaget samarbetar och
att gruppens gemenskap öppnar för ärliga samtal där olika infallsvinklar kan delas.  ”Samarbete ska
ge  ett  mervärde”,  konstaterar  Fröman  och  Johansson  (2011,  s.  68),  men  förutom  de  enskildas
kompetenser så drivs gruppens individer av olika grundläggande behov som inte alltid är medvetna;
vilka kan leda till konflikt om olika behov krockar. Författarna konstaterar att en ”mogen grupp”, eller
ett  team,  inte  självklart  uppstår  genom  att sätta  ihop  en  grupp ”mogna  individer”  (Fröman  och
Johansson, 2011, s. 68). Granberg och Ohlsson (2005) refererar till Weick och Roberts (1993; 1995) för
att beskriva hur handlingskvalitet inom teamet uppstår genom mellanmänskliga processer och genom
förmågan att tillsammans förstå och tolka uppdraget tillika de gemensamma arbetsuppgifterna som
teamet  står  inför.  Enligt  en  verksamhetsteoretisk  forskningsansats,  representerad  av  bland  annat
Engeström (1996a), utgör till exempel arbetsplatsen eller teamet ett ”verksamhetssystem” (Granberg &
Ohlsson,  2005,  s.  233)  som  kan  utgöra  både  en  möjlighet  och  en  begränsning  för  det  kollektiva
lärandet.  Kontext, har enligt forskarna, blivit ett viktigt begrepp inom forskning om att lära i arbete,
liksom att fokusera de sociala  processer  som lärandet  förutsätter,  vilket  därmed ger  det  kollektiva
lärandet betydelsen av socialisation (Granberg & Ohlsson, 2005).

Assarson (2015) använder sig av begreppet kollegialt lärande som, av Skolverket (2012) efter en PISA-
undersökning, lyfts fram som ett framgångsrikt koncept för skolutveckling. Genom sin studie, utifrån
åtta skolteam, har Assarson försökt få svar på om och hur kollegialt lärande kan bidra till att skapa
miljöer  som  ger  utrymme  för  alla  elevers  lärande  och  inte  minst  lärarnas  gemensamma
kunskapsutveckling. Även om de olika skolteamen utgick från lite olika mål så kunde de enas om att
en förutsättning för att utveckla kollegialt lärande på skolan är att ledningen ger arbetet tydligt stöd
och  legitimitet;  till  exempel  i  form  av  schemalagd  tid  för  pedagogiska  samtal,  reflektioner  och
verksamhetsimplementering (Assarson, 2015). Fröman och Johansson (2011) påpekar att ledning och
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arbetslag,  tillika  medarbetare,  har  ett  gemensamt  ansvar  för  verksamhetens  kvalitet  i  en  lärande
organisation och illustrerar samarbetet genom en trattliknande process av dialog och feedback. De
menar att en utvecklad dialog, eftertänksamhet och ett aktivt lyssnande är en bra förutsättning för
arbetslagets samarbete; internt och externt (Fröman & Johansson, 2011). Flera lärare i Assarsons (2015)
studie upplevde arbetsglädje genom samarbetet som fungerade som ett stöd i situationer som var
besvärliga  och  som  gav  möjlighet  att  systematiskt  arbeta  med  elevernas  individuella
kunskapsutveckling.

Assarsons  studie  liknar  den  som  Cherkowski  och  Schnellert  (2018)  gjorde  på  en  mindre
gymnasieskola  på  landsbygden  i  Kanada.  De  har  haft  som  ambition  att  undersöka  lärarnas
erfarenheter  av  att  göra  den  individuella  kompetensutvecklingen  gemensam,  genom  kollegialt
lärande (min översättning från  reciprocal learning), och hur det likväl bidrog till att utveckla skolans
kultur  och  struktur.  Fallstudien  visar,  enligt  forskarna,  att  hållbar  skolutveckling  möjliggörs  när
lärarna samarbetar och själva kan påverka deras professionella yrkesutveckling genom systematiskt
kvalitetsarbete (min översättning från  collaborative  inquiry).  Drivkraften i  det  kollegiala arbetet  och
målet för detsamma är, liksom i Assarsons (2015) studie, elevernas lärande och kunskapsutveckling.
Lärarna valde att ingå i olika arbetsgrupper utifrån ett särskilt ämne eller utifrån vilka som ingick i
gruppen; så här uttrycker sig en av lärarna i studien: 

this is the first time in my career where I’ve had a group of work friends that I really
enjoy … so I’m enjoying the meetings. I feel like I can share my ideas and my opinions
without judgement  … if  we had been assigned groups I  don’t  think I  would feel  as
positive  about  it.  But  it’s  fun  for  our  group to  get  together  and we joke and so  the
experience is healthy.

Att finna samhörighet med kollegor visade sig vara en värdefull erfarenhet som samarbetet gav. En
känsla  av  samhörighet  gav  lärarna  motivationen  och  viljan  att  ta  ett  gemensamt  ansvar  för  att
tillsammans förbereda sig för framtida utmaningar. Lärarnas erfarenhet av att arbeta kollegialt i team
med utvecklingsarbete genom cykler av reflektion och handling gav mersmak för fortsatt samarbete.
Tid  för  kollegialt  lärande  och  stöd  under  processen  att  förverkliga  målen  och  visionerna  i
verksamheten  är  förutsättningar  för  hur  väl  arbetet  i  team  kan  påverka  kvaliteten.  Tidsbristen
upplevdes  som ett  hinder  för  utveckling;  svårigheter  att  hitta  gemensam  tid  att  mötas  och,  som
forskarna understryker, att det tar tid att implementera och utveckla ett forskningsliknande arbetssätt
(eng.  a  culture  of  inquiry)  som  utvecklar  kompetenser  likväl  som  skolans  struktur  och  kultur
(Cherkowski  & Schnellert,  2018).   Skolteamen i  Assarsons  (2015)  studie  kommer fram till  samma
slutsats  som ovan;  att  förändring  tar  tid,  vilket  de  erfarit  genom att  tillsammans  försöka  främja
inkludering och  förstå  hur  idén  om  inkludering  kan  kopplas  samman  med  lärande  i  team  och
skolutveckling.  Om  satsningar  på  kollegialt  lärande  ska  generera  konstruktiva  och  prövande
processer  för utveckling krävs dock mer än flera och längre möten,  menar Assarson (2015) tillika
Cherkowski och Schnellert (2018) som hänvisar till framtida forskning för att söka svar på hur lärarna
bäst  kan stöttas  i  sin  professionella  utveckling.  Assarson (2015)  refererar  till  Blossing  (2010)  som
kommit fram till samma slutsats; att mer planeringstid inte är tillräckligt för att ta tillvara på lärarnas
erfarenheter och kunskaper, utan det krävs en medveten dialog och styrning mot ett fokus för vad
som är viktigt i sammanhanget.
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Summering:
Kollegialt lärande eller kollektivt lärande är begrepp som handlar om hur medarbetarna kan utvecklas
och lära tillsammans genom att dela erfarenheter och reflektera över desamma. Ett effektivt samarbete
i arbetslag eller arbetsteam förutsätter både kommunikation och interaktion mellan medarbetarna och
att  medarbetarnas  olikheter  kan  ses  som  en  tillgång  för  att  bredda  den  kollektiva  kompetensen
(Granberg och Ohlsson, 2005; Fröman och Johansson, 2011; Håkansson, 2013). Samarbete ska, med
Fröman och Johansson ord, ”ge ett mervärde” (2011, s. 68); till exempel en känsla av samhörighet som
i Cherkowski och Schnellerts (2018) studie; där samarbetet gynnade lärarnas motivation och vilja att ta
ett gemensamt ansvar för verksamhetens tillika skolans utveckling. Dock förutsätter kollegialt eller
kollektivt lärande att arbetets processer ges legitimitet av skolledningen i form av bland annat tid och
stöd.

Relationer, arbetsglädje och potentiell pedagogik

Stedt (2013) har i sin avhandling haft ambition att undersöka hur lärarna genom arbetslaget skapar
handlingsutrymme  för  att  dela  erfarenheter  och  tillsammans  söka  förståelse  för  föreliggande
arbetsuppgifter.  Granberg  och  Ohlsson  (2005)  kallar  detsamma  för  kollektiv  kompetens,  ”teamets
intentionella handlingspotential” (s. 239), vilket kan bli frukten av ett samarbete som inrymmer en
gemensam tolkningsprocess som möjliggör kollektivt lärande. Enligt Granberg och Ohlsson (2005)
skapas ”positiva synergieffekter” (s. 239) genom att teamets medlemmar interagerar, kommunicerar
och koordinerar utifrån att ha reflekterat tillsammans för att forma alternativ för handling, vilka de
var och en inte skulle haft möjlighet att komma fram till. Men Stedts (2013) studie visar också att
potentialen att lära i arbetslag är avhängigt förekomsten av  friktion  vilken  påverkas av organisering
och fördelning av arbetet,  tillika av balansen och dynamiken mellan individ och kollektiv. Så här
beskriver Stedt (2013) samarbete:

Ett samarbete kan liknas vid en kontext som inrymmer både inre och yttre kontextuella
villkor  för  den  enskilda  individen  och  som  formats  av  de  människor  som  ingår  i
samarbetet.  Samarbetet,  betraktat  i  sitt  sammanhang,  kan  vidare  ses  innebära  både
möjligheter och hinder för lagmedlemmarnas förmåga och utrymme att påverkas och
påverka varandra med sina handlingar. (Stedt, 2013, s. 44)

Kontext är ett svårdefinierat begrepp som i citatet ovan kan liknas vid det som Granberg och Ohlsson
(2004; 2014) beskriver som ett kulturellt och socialt sammanhang; skolan eller arbetslaget, som båda är
organisationer vars strukturer och relationer främjar eller hindrar utveckling. Men huvudintresset och
fokuset  i  Granbergs och Ohlssons forskning (2004;  2005;  2014) är  inte  organisationerna i  sig utan
snarare de processer som utgörs av medarbetarnas organiserande och samarbete. Forskarna använder
sig av ett organisationspedagogiskt perspektiv för att studera medarbetarnas samspel tillika relationer
till  varandra  för  att  generera  kunskap  om  lärande  och  utveckling  för  individ  och  kollektiv.
Organisationspedagogik,  är  en ansats  vilken Granberg och Ohlsson (2005) använder  för  att lyfta  de
faktorer som påverkar ”den kollektiva handlingsrationaliteten”. En öppen och fri dialog är viktig i
sammanhanget,  men  Granberg  och  Ohlsson  (2005)  poängterar  att  förutsättningarna  för  ett  bra
samarbete även påverkas av yttre faktorer och förhållanden som till exempel nya direktiv, brist på
mötestid och personalomsättning. Vad grupprocesserna betyder för det kollektiva lärandet är viktigt
att uppmärksamma, menar forskarna, liksom de sociala och känslomässiga stämningar som skapas
inom team.
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Fröman och Johansson (2011) har under flera år arbetat med arbetslag ute på skolor och allt som ofta
handlar det om att möta samarbetssvårigheter och sociala spänningar mellan individerna i laget; att
arbetsklimatet mer präglas av kamp än av vilja till att samarbeta. Genom att förtydliga vikten av en
gemensam handlingsplan har Fröman och Johansson arbetat för att verksamhetens mål ska skapa en
spänning som istället utmanar och förenklar samspelet mellan individer, som upplever att de är i
konflikt med varandra. Granberg och Ohlsson (2005) säger samma sak, fast med andra ord, att den
gemensamma mål-  och uppgiftsförståelsen är ett fundament för en kollektiv handlingsrationalitet.
Motsatsen till  handlingsrationalitet  har  Fröman och Johansson (2011)  erfarenheter  av i  sitt arbete;
situationer som upplevs stressande och utanför arbetslagets kontroll, vilka i förlängningen kan leda
till  psykosociala problem som påverkar kreativitet  och beslutsfattandet  negativt.  Känslor påverkar
individernas  förhållningssätt  till  arbetsuppgifterna,  förklarar  Fröman  och  Johansson  (2011),  som
genom en fyrhörning vill ge en bild av vad man prioriterar att lägga kraft och tid på i mer eller mindre
akuta situationer. Av erfarenhet hävdar de att arbetslag ”alltid kan göra egna val och bedömningar”
(Fröman  &  Johansson,  2011,  s.  84),  trots  att  medlemmarna  kan  känna  sig  som  offer  för  olika
omständigheter. Inte tillräckligt med tid och mod för att hantera problem, till exempel, kan utgöra
hinder för lagets arbete, vilket även kan hända om medlemmarna inte respekterar varandra eller går
emot beslut som har fattats tillsammans.

Marie Nilsson (2017) vill  med sin avhandling lyfta den kollegiala reflektionen som hälsofrämjande
resurs, vilket hon anser är viktigt i tider då lärarnas arbetsmiljö i olika sammanhang beskrivs som en
hälsorisk  på grund av ökad arbetsbelastning  och krympande resurser.  Istället  för  att fokusera  på
hälsoriskerna vill  Nilsson,  genom ett salutogent  perspektiv,  undersöka vilka  resurser  som främjar
lärarnas hälsa och välmående; vad som får lärarna att fortsätta arbeta som lärare trots en ohälsosam
stress.  Nilsson  (2017)  menar  att  det  patogenska  perspektivet,  som handlar  om att identifiera  och
förebygga hälsorisker,  kan kompletteras  av  ett salutogenskt  perspektiv  som utgår  från främjande
faktorer  eller  ”resurser  som  bidrar  till  välbefinnande  och  hälsa”  (s.  82).  Både  kvantitativa  och
kvalitativa data gav underlag till avhandlingen vars resultat pekar på att de relationer som lärarna
ingår  i  är  centrala  för  deras  hälsa;  relationer  till  elever,  kollegor  och  ledning.  Begreppet  omsorg
används  i  betydelsen  av  omsorgsfulla  relationer  med  elever  och  kollegor,  som  uttrycktes  som
bidragande till att lärarna i studien upplevde arbetet som meningsfullt. Den ömsesidiga aspekten av
omsorg är viktig, menar Nilsson (2017) som i diskussionen lyfter att elevernas utveckling och mående
påverkas  av  och  påverkar  lärarnas  mående.  De  kollegiala  reflektionsmötena  som  genomfördes  i
studien visade sig bidra till känslor av tillhörighet och samsyn i arbetet och upplevdes av lärarna som
en socialt stöttande miljö där de i gruppen gav varandra både praktiskt och emotionellt stöd. Nilsson
(2017)  menar  att  de  kollegiala  reflektionerna  kan  vara  stärkande  för  lärarnas  profession  och
yrkesidentitet likväl som för känslan att allt är möjligt, trots ökad arbetsbelastning, när ansvaret delas
av alla.

Jonas Aspelin (2015) diskuterar innebörden av begreppet relationskompetens, som enligt Aspelin, är
ett viktigt begrepp att förhålla sig till som yrkesverksam lärare, vilket också framhålls genom både
forskning och styrdokument. Med hjälp av Martin Bubers relationsteori om ”det sociala” och ”det
mellanmänskliga” vill Aspelin skapa en ”relationsfilosofisk tolkningsram som belyser grundläggande
innebörder i lärares relationskompetens” (s. 2). Artikeln talar, enligt Aspelin (2015), för att kvaliteten
ökar  om  lärare  besitter  en  relationskompetens  som  färgar  deras  handlande.  I  dokument  från
lärarutbildningar  i  Danmark  och  Sverige  betraktas  relationskompetens  som  grundläggande  inom
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professionen,  ett ”dynamiskt  fenomen” (s.  4)  som alla lärarstudenter  bör och kan utveckla,  enligt
utbildningsdokumenten (Aspelin, 2015). Aspelin, refererar till Herskind m. fl. (2014) som genom en
mindre studie klargör att trots olika tolkningar av begrepp som relationskompetens och  relationsarbete
har olika forskare enats om att relationskompetens har betydelse för lärarens samarbetsförmåga tillika
förmåga att skapa relationer och autentiska möten med elever. Att läraren kan reflektera över sitt
bidrag  i  relationer  och  sitt  ansvar  för  desamma,  framhålls  som  viktigt  i  sammanhanget,  enligt
Herskind  m.  fl.  (2014;  ref  i  Aspelin,  2015).  I  diskussionen  om  det  sammansatta  begreppet
relationskompetens,  refererar Aspelin till  Jordan (2004) som förklarar begreppet som en förmåga att
växa  i  relationer;  en  förmåga  att  beröra  och  göra  skillnad  genom att påverka  andras  välmående
positivt.  Aspelin menar att fokus i  definitionen av  relationskompetens ligger i  själva processen som
läraren initierar för mellanmänskliga vitaliserande möten och goda sociala lärmiljöer vilka öppnar
möjligheter  för  ett  oförutsägbart  ”kunskapande  och  människoblivande  som  inte  går  att  förutse”
(Aspelin, s. 13, 2015).

Summering:
Samarbete kan förklaras som mellanmänskliga grupprocesser eller organiserandeprocesser inom det
organisationspedagogiska perspektivet, vilket Granberg och Ohlssons (2005) forskning utgår från. Ett
samarbete påverkas av både inre faktorer; som till exempel individerna som ingår i ett arbetslag och
deras  sinsemellan  relationer,  liksom  av  yttre  faktorer;  som  arbetsuppgifternas  komplexitet  och
”krympande resurser” (Nilsson, 2017). Ett samarbete som utmynnar i en ”kollektiv kompetens” tillika
en  potential  för  teamets  handlingsförmåga  förutsätter  en  process  som  inkluderar  alla  i  öppna,
reflekterande  samtal  (Granberg  & Ohlsson,  2005).  Relationskompetens  är  viktig  för  förmågan  att
samarbeta och kan tränas upp genom bland annat enskild och kollektiv reflektion (Aspelin, 2015).
Nilsson (2017) lyfter den omsorgsfulla relationen som en, för individen och gruppen, hälsofrämjande
resurs.

Systematiskt kvalitetsarbete

I  juli  2011 trädde  den nya  skollagen (2010:800)  i  kraft  med ett särskilt  kapitel  (14  kap.)  som rör
fritidshemmets  verksamhet,  utöver  de  skolgemensamma  kapitlen  (1—5  kap.)  som  bland  annat
handlar om syftet med utbildningen, ansvar, delaktighet och måluppfyllelse. I samband med den nya
lagen  gav  Skolverket  ut  ett  stödmaterial;  Fritidshemmet  –  en  samtalsguide  om  uppdrag,  kvalitet  och
utveckling (Skolverket, 2011), som enligt förordet, var tänkt att fungera som underlag till pedagogernas
gemensamma reflektioner och diskussioner om fritidshemmets uppdrag tillika verksamhetens kvalitet
och utveckling.  Kvalitet definieras av Skolverket (2015) som ett samlat begrepp som anger i vilken
utsträckning  målen  för  verksamheten  uppfylls  enligt  skollag  och  gällande  styrdokument.  ”...en
strävan  till  förnyelse  och  ständiga  förbättringar  utifrån  rådande  förutsättningar”,  är  vad  som
utmärker begreppet kvalitet, enligt Skolverket (2015, s. 45).

Birgit  Andersson  (2010;  2011),  som  bidragit  till  innehållet  i  ovan  nämnda  samtalsguide  för
fritidshemmet,  refererar  till  Bergman  och  Klefsjö,  som  relaterar  kvalitetsbegreppet  till  förväntad
kundnytta, det vill säga i vilken mån kundernas behov uppfylls. Andersson (2010; 2011) frågar sig vilka
de pedagogiska aktiviteterna ska tillfredsställa, det vill säga fritidshemmets tjänster; barnen i behov av
lärande utveckling och meningsfull fritid, föräldrarna i behov av barnomsorg eller samhället i behov av
sociala medborgare som fostrats demokratiskt? Flera faktorer påverkar kvaliteten oavsett om den ska
svara  mot  uppsatta  mål  eller  olika  intressenters  behov,  enligt  Andersson  (d.o.).  Hur  stora
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barngrupperna är och hur stor del av personalen som är behöriga är faktorer som påverkar kvaliteten
och möjligheterna för  fritidshemmet  att  nå  uppsatta  mål  för  verksamheten.  Andersson menar  att
kvalitetsbedömning av fritidshemmets verksamhet endast kan göras om granskningen utgår från att
titta på hur kvaliteten påverkas av relationen mellan strukturer,  processer  och resultat.  Begreppet
kvalitet är mångfacetterat vars innebörd för den egna verksamheten bör diskuteras och förhandlas
kollegialt med ”kundens” nytta i beaktande. Arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten underlättas
om arbetslaget på fritidshemmet tillsammans tolkar läroplanens mål och grundläggande begrepp och
även diskuterar vilka förhållningssätt pedagogerna kan enas kring (Andersson, 2010; 2011). 
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? (Skolverket, 2015, s. 39) Frågorna är tänkta att vara
en del i den systematiska arbetsprocessen med att kvalitetsutveckla fritidsverksamheten och ger stöd i
uppföljning av planerad och genomförd verksamhet, i analysen av resultat och måluppfyllelse och i
utvärdering och bedömning av framtida behov och insatser för verksamheten (Skolverket,  2015).  I
förordet till Skolverkets stödmaterial  Kvalitetsarbete i praktiken (2015, s. 5), som är riktat till lärarna i
verksamheten, förklaras att syftet med arbetet är att tillsammans,  i dialog, upptäcka områden som
behöver  utvecklas  och förbättras.  I  Skolverkets  allmänna  råd för  det  systematiska kvalitetsarbetet
(2015)  ges  en  bild  av  en  cirkulär  process,  där  alla  sammanhängande  ”tårtbitar”,  som  motsvarar
frågeställningarna ovan (planera, genomföra, följa upp och analysera), innehåller en form av analys
och uppgiften att dokumentera för att skapa beslutsunderlag under arbetets gång. I skollagens kapitel
4  ges  riktlinjer  och  krav  för  det  systematiska  kvalitetsarbetet  som  enligt  § 6  ska  dokumenteras
(Skollag, 2010:800). I samma kapitel (4) står att eleverna ska involveras i utvecklingsarbetet och, liksom
vårdnadshavarna, få möjlighet till inflytande över detsamma (2010:800, 9 §, 12 §). Verksamheten kan
dokumenteras  genom  text  och  bild  eller  på  ett  annat  valfritt  sätt,  men  ska  kunna  fungera  som
underlag för analys och som information till andra intressenter på och utanför skolan (Skolverket,
2015).

Dokumentation möjliggör uppföljning av fritidshemmets verksamhet och ger förutsättningar  för den
utvärdering som följer i det systematiska kvalitetsarbetet. Utvärderingarna, som begreppet antyder, är
en värderande praktik som utmynnar i ett slags bedömningar vilka görs  med dokumentationen som
underlag (Skolverket, 2015). Fritidspedagogerna i Birgit Anderssons (2010; 2013) studie om bedömning
i fritidshem uttrycker att ”samtal med kollegorna” är en grundläggande förutsättning för att arbeta
kontinuerligt  med  verksamhetsutveckling  (läs  systematiskt  kvalitetsarbete)  (2013,  s.  148).  Studien
visar  att utvärdering och bedömning av fritidshemmets  verksamhet knappt görs,  om än enskilt  i
uppkomna  vardagssituationer,  men  dokumenteras  sällan  eller  aldrig.  Kvalitetsutveckling  skulle,
enligt Andersson, gynnas om pedagogerna fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter i ett
professionellt  samtal  som  gav  utrymme  för  medveten  reflektion  och  gemensam  utvärdering
(Andersson  2010;  2013).  Bedömningar  inom fritidshemmet  är  ofrånkomliga  och  värdefulla,  enligt
Andersson, som menar att de utgör en viktig dimension av fritidshemmets didaktik och en viktig
funktion i fritidspedagogernas professionalisering. I genomförandet av verksamheten synliggörs våra
grundläggande värderingar; som vilken syn vi har på barn, kunskap, utveckling och lärande, menar
Andersson och refererar till Wehner-Godée (2005), att hur vi prioriterar, agerar och tolkar situationer
påverkas av ett teoretiskt perspektiv. Hon menar att både formella och informella bedömningar som
medvetandegörs  i  arbetslaget  leder  till  utveckling  ”framåt”  för  verksamheten,  kollegorna  tillika
barnen (2013, s. 164).
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Närvänen  och  Elvstrand  (2014)  har  kommit  fram  till  samma  slutsats  som  Andersson  (2013)  att
fritidspedagogiken  legitimeras  både  inom  verksamheten  och  utåt  genom  medvetet  arbete  med
utveckling, vilket också kan bidra till att stärka yrkesidentiteten för lärare i fritidshem. De har drivit
ett aktionsforskningsprojekt på tre skolor som bygger på reflekterande samtal i möten med lärare på
åtta  fritidshemsavdelningar,  med  syftet  att  initiera  ett  framtidsinriktat  utvecklingsarbete  på
fritidshemmet utifrån pedagogernas perspektiv. Det uttrycks visioner om det ideala fritidshemmet
som en kvalitativ,  trygg och  stimulerande lärmiljö  för  både  barn och pedagoger.  Frågan om hur
visionerna  kan  uttryckas  i  mål  för  verksamheten  och  hur  de  kan  realiseras  diskuterades
återkommande under reflektionsmötena. Syftet med studien var att synliggöra hur pedagogerna ser
på sina möjligheter att, genom interaktion, förändra och utveckla verksamheten i fritidshemmet och
vilka svårigheter de uppfattar för detsamma. Idén med aktionsforskning är en hållbar utveckling som
utgår från de erfarenheter, förslag och idéer kring problemlösning som deltagarna själva bidrar med,
utifrån deras engagemang och delaktighet. Det är viktigt att alla deltar i diskussionerna och forskarna
ser uppfattningarna som pedagogerna uttrycker om verksamhetens framtida möjligheter som uttryck
för  att  skapa  mening,  kultur  och  identitet  i  fritidshem  och  skola;  att  ”skapa  en  arena  för
fritidspedagogik”.  I  resultatet  framgår  dock  att  i  brist  på  tid  för  pedagogiska  diskussioner  och
långsiktig planering försämras bland annat möjligheterna att stärka vi-känslan på fritidshemmet, vilket
anses som viktigt för pedagogerna i studien att; ”dra nytta av varandras erfarenheter och idéer, förnya
pedagogiska arbetsformer  och skapa gemensam pedagogisk  grundsyn”  (Närvänen och Elvstrand,
2014, s.18). 

Summering:
Vad  står  begreppet  kvalitet för?  Skolverket  har  sin  definition,  men  frågan är  hur  medarbetarna  i
arbetslaget  tolkar  begreppet?  Enligt  Andersson  (2010;  2011)  underlättas  arbetet  med  att  utveckla
fritidsverksamheten om fritidspedagogerna kan enas om hur de ska tolka begrepp som till exempel
kvalitet och hur de likväl ska tolka målen i läroplanen. Många är de faktorer som påverkar kvaliteten i
fritidsverksamheten;  strukturer,  processer  och  resultat,  som  enligt  Andersson  (2010;  2011)  bör
granskas i  relation till  varandra.  Enligt  forskarna underlättas det  systematiska kvalitetsarbetet  om
fritidspedagogerna samarbetar;  det  vill  säga om de delar  varandras erfarenheter  och tillsammans
reflekterar över desamma i en öppen dialog där allas olika tankar om svårigheter och möjligheter får
uttryckas (Andersson, 2020, 2011; Närvänen och Elfstrand, 2014).

Sammanfattning av litteraturgranskning

Tre av artiklarna är produkter av olika aktionsforskningsprojekt där lärarna (pedagogerna) ges tid och
stöd att tillsammans försöka bidra till en hållbar skolutveckling. I Närvänens och Elvstrands (2014)
studie ville pedagogerna arbeta med att stärka vi-känslan i arbetsgruppen och stärka identiteten som
fritidspedagog på skolan genom att synliggöra utvecklingsarbetet. Ett fungerande samarbete kan ge
känsla av samhörighet och att alla eventuella svårigheter blir hanterbara genom delat ansvar (Nilsson,
2017). Samarbetet i arbetsgruppen påverkas av interna relationer, vilket vi bör vara medvetna om och
förhålla oss till,  skriver Aspelin (2015). Granberg och Ohlson (2005) använder begreppet ”kollektiv
handlingsrationalitet” för att beskriva den ständigt pågående processen, samarbetet, och vad den kan
utmynna i beroende på stämningar inom arbetslaget.  De två är  i  alla  fall  eniga med Fröman och
Johansson (2011) som menar att samarbete ger ett mervärde förutsatt att dynamiken i gruppen tas
tillvara. Avslutningsvis refererar jag till Skolverkets (2011) samtalsguide om fritidshemmet, vilken är
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tänkt att stimulera till diskussioner om fritidshemmets uppdrag, tillika utveckling och kvalitet. Här
står  att  samtal  och  reflektion  inom  arbetsgruppen  kan  leda  till  nya  arbetsformer  som  utvecklar
kvaliteten på fritidsverksamheten, ”förhoppningsvis” (s. 4). Framför allt ska guiden vara ett stöd för
rektorn som ska leda kvalitetsarbetet och därför bör känna till uppdraget som fritidshemmet har och
vad det betyder för barns utveckling. Ordet samarbete förekommer sällan men det som framkommer
som  grundläggande  för  att  driva  ett  systematiskt  utvecklingsarbete  är  att  avsätta  tid  för  att
tillsammans samtala, dela erfarenheter och reflektera;  till exempel om vad ”kvalitet” betyder och vad
som utgör ett ”problem”. Tanken med att gemensamt reflektera är,  förutom att lösa problem och
utveckla verksamheten utifrån en gemensam ståndpunkt, ett sätt att utveckla den egna kompetensen;
att lära av varandra. 

Syfte

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar fritidspedagogerna på en skola uttrycker om
att samarbeta och att organisera och utveckla fritidshemmets verksamhet.

16



Metod
Här beskrivs kort fallstudien och hur den som forskningsansats har präglat mitt arbete; urval och med
vilken metod jag har samlat in material och analyserat detsamma. Genomförandet av studien beskrivs
och analyseras samtidigt och utmynnar i en avslutande metoddiskussion.

Ansats

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar fritidspedagogerna på en skola uttrycker om
att samarbeta  och  att organisera  och utveckla  fritidshemmets  verksamhet.  Eftersom det  är  enbart
fritidspedagogerna  på  en skola  och  ett  fritidshem  som  jag  har  intervjuat  för  att  fånga  deras
uppfattningar  om samarbete så kan undersökningen liknas vid en typ av fallstudie.  I  litteraturen
(Merriam, 1988; Patel & Davidson, 2011 Stake, 1995; Stukat, 2011), beskrivs fallstudien som ett slags
”vetenskapligt förhållningssätt” (Merriam, 1988, s. 20), en kvalitativ forskningsansats att använda för
att undersöka  ett  avgränsat  fall,  till  exempel  en  grupp  människor,  genom att gå  på  djupet.  I  en
fallstudie samlar forskaren ofta in olika slags information om det särskilda fallet, genom till exempel
intervjuer, observationer och dokument, för att kunna ge en tillräckligt bred och fyllig bild dels för att
öka undersökningens tillförlitlighet och dels för att nå en fördjupad förståelse av det som studeras
(Patel & Davidson, 2011; Stukat, 2011). Fallstudien kan lämpa sig som forskningsstrategi när man kan
ställa hur- eller  varför-frågor om aktuella skeenden som forskaren inte kan kontrollera och är  en
”empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i  dess verkliga kontext,  framför allt  då
gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara” (Yin, 2006; 2007, s. 31).

Jag  skriver  ”typ”,  då  jag  mer  korrekt  kan  sägas  ha  tagit  inspiration  av  fallstudien  som
forskningsmetod genom att avgränsa min undersökning till ett unikt fall; en skolas fritidshem. Tyvärr
har inte tiden för arbetet räckt till  att observera fritidspersonalen i  deras naturliga arbetssituation,
vilket hade varit intressant. Mitt fokus riktas mot fritidspedagogernas uppfattningar; uttryckt i tal/text
och  därmed  är  min  fallstudie  ”en  undersökning  av  verbalt  beteende  och  inte  nödvändigtvis  av
konkreta händelser” (Yin, 2006; 2007, s. 139).  Jag har heller inte samlat in dokument för analys, men
jag har studerat skolans lokala arbetsplan och kommunens dokument om det utvecklingsprogram
som ligger till grund för skolornas lokala planeringar och måldokument. Mitt fokus för studien är
samarbete,  hur fritidspedagogerna samarbetar enligt deras egna uppfattningar, vilket bottnar i  mitt
personliga intresse för frågor som rör arbetsmiljö och mina erfarenheter av arbete och praktik på flera
skolors fritidshem, där samarbetet inte har fungerat optimalt. Fallstudien är en metod som passar bra i
mitt fall då jag vill informera mig om och söka förståelse och kunskap om samarbete som en företeelse
på  ett  fritidshem  för,  om  möjligt,  kunna  bidra  med  ett  underlag  till  framtida  diskussioner  om
samarbetets betydelse för att bland annat lösa problem i fritidspedagogernas vardag (Merriam, 1988).

Val av undersökningsgrupp

I processen med att formulera en kort och kärnfull syftesförklaring undrade min handledare om det
möjligtvis var aktuellt  att göra en fallstudie då jag hade skrivit  ”en fritidshemsavdelning”.  På det
stadiet  visste  jag  inte  vad  en  fallstudie  innebar,  men  såg  fördelar  med  att  begränsa  min
undersökningsgrupp, antal informanter, då jag ensam skulle genomföra studien inom cirka tio veckor.
Tiden för undersökningens genomförande kan förmodligen anses som knapp för att förverkliga en
fallstudie, som jag uppfattar kan pågå under en längre period, där forskaren använder en kombination
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av flera metoder för att inhämta information och studera fallets eller  fallens processer och eventuella
förändring över tid (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Fallstudie som begrepp är väl känt, enligt Merriam
(1988),  men  ändå  råder  oenighet  om  fallstudiens  form  och  funktion,  vilket  inte  underlättar  min
situation förutom det som Ahrne och Svensson (2011) menar att ”en fallstudie blir inte automatiskt
djupare ju längre man håller på och undersöker” (s. 16).

Jag  kontaktade  två  kommunala  nätverk  för  fritidspedagoger,  då  jag  ville  hitta  ett fritidshem  där
samtliga i personalen var villiga att ställa upp på en intervju. I ett tidigt formulerat syfte för studien
skrev jag att jag ville undersöka uppfattningar av fritidspersonal med ”olika utbildningsbakgrunder
och arbetslivserfarenheter”, vilket senare togs bort i formuleringen av syftet men som fanns kvar som
min ambition; att hitta ett fritidshem med personal vars utbildningsbakgrunder skiftade, då jag tror att
det  kan  påverka  fritidspersonalens  uppfattningar  och  skapa  förutsättningar  för  variation  i  mitt
resultat. Mitt ”fall” utgörs av fritidspersonalen på ett unikt fritidshem och jag har varken ambitionen
eller  resurserna  att  jämföra  olika  fall  med  varandra,  vilket  är  en  förutsättning  för  att  kunna
generalisera resultatet till att gälla flera (Stukat, 2011, s. 63). Däremot är urvalet jag gör målinriktat då
jag, som Merriam (1988) uttrycker det; ”önskar upptäcka, förstå och få insikt” (s. 61).

Den första fritidspedagogen som jag fick kontakt med genom ett av fritidsnätverken visade sig vara
intresserad och var snabb med att kolla med sina kollegor om de ville medverka i studien. I dagsläget
är de fem utbildade fritidspedagoger på det aktuella fritidshemmet, varav alla fem ställde upp för att
bli intervjuade. Ungefär samtidigt som jag skickade ut missiv (bilaga 1) till alla fritidspedagoger på
skolan skickade jag ett liknande missiv (bilaga 2) till skolans rektor för informerat samtycke, vilket jag
följde upp med ett samtal för att snabba på processen. En närmare beskrivning av mitt ”fall”, skolans
organisation och sociala miljö, redogörs i resultatdelens inledning, då en översiktlig beskrivning är
intressant för resultatet och för att placeringen av beskrivningen, enligt min uppfattning, kommer att
underlätta för läsaren att hänga med i resultatskrivningen (Stukat, 2011).

Datainsamlingsmetod

I ett tidigt skede planerade jag för att genomföra konstruktivistiskt orienterade intervjuer, som enligt
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är en form av kvalitativ intervju där den intervjuade skapar
mening tillsammans med den som intervjuar. Syftet med en konstruktivistisk orienterad intervju är att
forskaren,  jag,  försöker  förstå  och  tolka  fritidspedagogernas  uttalanden;  det  vill  säga  hur  de  ger
mening åt ”sina erfarenheter och livsvärldar” (Warren, 2002, s. 83 ref. i Eriksson-Zetterquist & Ahrne,
2011, s. 40). 

Intervjuerna som jag gjorde var semistrukturerade; strukturerade på så sätt att intervjufrågorna var
konstruerade enligt ett frågeschema (bilaga 3) som jag utgick från i alla intervjuer, med ambitionen att
ställa samma frågor i samma ordningsföljd, och ostrukturerade på så sätt att jag ändå var öppen för att
anpassa både mig och frågorna till  situationen för att fånga upp intressanta svar  med oplanerade
följdfrågor (Stukat,  2011).  Fördelen med mer ostrukturerade intervjuer,  enligt  Stukat  (2011),  är  att
samspelet som kan uppstå mellan forskaren och informanten kan bidra till ett fylligare och djupare
material. Kvale och Brinkmann (2014) ger sin bild av intervjun som ”ett intersubjektivt företag där två
personer talar om ämnen av gemensamt intresse” (s. 5), vilket stämmer väl in på min undersökning
där  jag  som  fritidspedagog  ville  prata  om  samarbete  och  verksamhetsutveckling  och  fånga
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uppfattningar om detsamma från fritidspedagogerna jag intervjuade. Via skolans hemsida hämtade
jag den lokala arbetsplanen och ett dokument med kommunens utvecklingsprogram.

Instrument

”Intervjuaren samlar  inte ihop intervjuuttalanden som man samlar  stenar på en strand” (Kvale &
Brinkmann, 2014, s. 5). Jag förstår citatet som att studiens syfte och eventuella forskningsfrågor styr
intervjufrågornas typ och formulering för att de ska kunna ge svar på, eller fånga uppfattningar av,
det fenomen eller den företeelse som studeras, i mitt fall samarbete. Kvale och Brinkmann (2014) menar
också att intervjuaren delvis styr förloppet av intervjun genom att aktivt lyssna och följa upp svaren.

Redan i ett tidigt stadium av forskningsprocessen började jag skriva ner tänkbara frågor utifrån den
litteratur och de artiklar jag granskade. Det blev en lång lista av osorterade frågor av vilka jag försökte
skapa  ett  frågeschema  (bilaga  3)  utifrån  mitt  syfte  och  täcka  upp  de,  inte  helt  fastställda,
forskningsfrågorna. Jag kom fram till elva frågeområden med totalt uppåt en 40 frågor; antagligen för
många enligt metodlitteraturen, men min handledare gav klartecken. Jag upplevde att det var svårt att
prioritera och rensa bland frågorna, som jag därför hade kvar, kanske kunde frågorna ge inspiration
under själva intervjuandet eller åtminstone inte få mig att tappa tråden (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,
2011, s.46). Nedan; exempel på ett utdrag från litteraturen som var det som bland annat gav uppslag
och innehåll till mina intervjufrågor:

När  vi  studerar  samhället  söker  vi  kunskap om dessa  samhälleliga  fenomen,  hur  de
fungerar,  hur de ger  människor möjligheter  att göra saker  tillsammans eller  makt att
bestämma över andra, hur de påverkar människor, hur de uppkommer och förändras.
(Ahrne & Svensson, 2011, s. 10)

Efter de två första intervjuerna,  som jag gjorde på samma dag,  så gjorde jag smärre justeringar i
frågeschemat; rensade bort onödig text och förstorade texten för att kunna läsa utan glasögon, vilket
jag ändå inte kunde göra. Mina intervjufrågor är av den typen av frågor som Merriam (1988, s. 95)
räknar  upp  i  boken  Fallstudien  som  forskningsmetod;  hypotetiska  frågor,  ”djävulens  advokat”,
idealfrågor och tolkande frågor, som alla kan ge svar som fångar den intervjuades perspektiv. Min
fråga  som  var  av  typen  ”djävulens  advokat”  löd:  ”I  vardagsarbetet  på  fritidshemmet  är  det  i
allmänhet  snarare  tro  och  tyckande  än  vetande  som  styr!”  (Andersson,  Natur  och  kultur,  2011).
Samtliga fem fritidspedagoger förstod inte till fullo vad jag menade med min fråga, som är ett citat ur
boken Fritidshem vägledning (2011).

Procedur

Intervjuerna bokades in och alla förutom en genomfördes samma vecka, den sista intervjun veckan
efter. Jag sa till en av fritidspedagogerna att jag eventuellt skulle skicka över någon frågeställning eller
liknande, innan intervjun genomfördes, för att sätt igång tankarna om sådant som mitt ämne berörde,
men jag gjorde aldrig det och det efterfrågades inte heller av fritidspedagogen i fråga, eller de övriga.
Alla  intervjuer  genomfördes  på  arbetsplatsen,  skolan,  i  något  ledigt  rum;  klassrum,  läsrum  och
skolsköterskans rum. Vi diskuterade aldrig var vi skulle vara; fritidspedagogerna och jag var inställda
på att vara på skolan och de fick välja var, förutsatt att det var en plats där inga andra skulle störa oss.
Jag upplevde det som att fritidspedagogerna var trygga i situationen, vilket kan bero på att jag också
är  en fritidspedagog,  dock obehörig,  och att  jag  är  en student  som gör  ett skolarbete,  vilket  kan
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avdramatisera situationen,  som de dessutom hade varit  med om flera gånger tidigare med andra
studenter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjuerna tog ganska exakt 50 minuter var att spela
in,  vilket  tidsmässigt  låg  nära  de  ”cirka  40  minuter”  som  jag  skrev  i  missivet  (bilaga  1)  till
pedagogerna.  Intervjuerna spelades in med hjälp av en applikation i mobilen, vilket jag hade varit
tydlig med i missivet till fritidspedagogerna. I och med att de verkade trygga i situationen så var det
ingen som uttryckte något negativt med att intervjun spelades in. Jag har den uppfattningen att den
intervjuade skärper tanken och svarar mer eftertänksamt när ”bandet går”, vilket kan både vara en
för-  och  nackdel  om  de  mer  spontana  uppfattningarna  från  informanten,  som  kan  komma  när
inspelningen är avslutad, är intressanta för undersökningen (Patel & Davidson, 2011). Jag kunde klart
och tydligt höra vad som sas under intervjun, tack vare att jag hade gjort tester hemma innan, för att få
veta det optimala avståndet mellan mobilens mikrofon och vi som pratar. Det finns mycket teknik att
ha  koll  på  vid  intervjusituationer,  som  en  ovan  intervjuare  kan  få  problem  med,  både
inspelningsteknik och frågeteknik (Stukat, 2011). ”...man kan skaffa sig teoretisk kunskap om hur en
intervju ska genomföras men för att bli en bra intervjuare krävs det träning, träning och åter träning”
(Patel & Davidson, 2011, s. 87).

Intervjuerna  transkriberades  av  mig  själv  vilket  kan  vara  en  fördel,  trots  att  det  är  oerhört
tidskrävande, då jag som gjorde intervjuerna kan ha lättare att uppfatta vad fritidspedagogerna säger
på inspelningen.  Det  noggranna genomlyssnandet  av ljudfilerna  vid  transkriberingen gav en god
insyn i materialet och en känsla för detsamma inför analysen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).
Materialet skrevs ut i sin helhet; allting togs med i transkriberingen som tankepauser, tvekan, suckar
eller olika sorters skratt (Stukat, 2011).

Analysmetod

Min  analys  påbörjades  under  intervjuerna  och  fortsatte  under  transkriberingarna,  vilket  är  ett
traditionellt  arbetssätt  inom  kvalitativ  forskning,  och  ett  förfarande  som,  enligt  Merriam  (1988),
underlättar analysarbetet och den meningsskapande process som gör informationen intressant utifrån
studiens syfte. Jag är mitt eget verktyg när jag tolkar det empiriska materialet och ger det mening,
vilket  betyder att mina förkunskaper och min förförståelse påverkar tolkningen;  vad jag ser  i  det
empiriska materialet (Westlund, 2015). 

Enligt  hermeneutiken,  en  slags  tolkningslära,  är  den  egna  förförståelsen  början  till  förståelse  och
dessutom en förutsättning för förståelse, till skillnad från de empirinära ansatserna som förutsätter att
förförståelsen  sätts  inom  parentes.  Jag  har  den  uppfattningen  att  en  fallstudie  är  en  empirirnära
forskningsansats  vilket  skulle  innebära  att  jag  som  forskare  bör  göra  mig  medveten  om  min
förförståelse för att den inte ska påverka den kvalitativa intervjun. (Patel & Davidson, 2011)

När  alla  intervjuer  var  utskrivna,  transkriberade,  påbörjades  ett  intensivare  analysarbete  där  jag
försökte ”se något nytt” (Svensson, 2011, s. 197) och frångå intervjufrågorna, till viss del. Utifrån den
första intervjun, som jag gick igenom, kom jag på olika rubriker som jag hittade passande citat till, det
vill säga olika typer av uppfattningar. När jag sedan fortsatte med resterande fyra intervjuer hade jag
ett  slags  tema-rubriker  som  sorterade  materialet  och  skapade  någon  slags  ordning.  Dessa  tema-
rubriker,  eller kategorier, har inte bara ordnat materialet utan också styrt valet av material eller citat,
har  jag  förstått  nu i  efterhand när  jag  reflekterar  över  analysarbetet.  Med andra ord handlar  det
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förmodligen om att analytikern, forskaren, har ”en teoretiskt informerad blick” eller som Rennstam
och Wästerfors (2011, s. 194) skriver:

Sortering,  reducering  och  argumentering  äger  inte  rum  i  ett  teoretiskt  vakuum  utan
präglas  av  analytikerns  forskningsfråga  och  teoretiska  utgångspunkter,  som  både
begränsar och möjliggör analysen.

Efter första genomgången av alla fem intervjuutskrifter hade jag skapat fem nya dokument, ett för
varje fritidspedagog, med samma rubriker/kategorier i alla dokument, där jag samlade och sorterade
kärnfulla citat, olika uppfattningar. När jag sedan påbörjade framskrivningen av resultatet, det vill
säga argumentationen utifrån materialet (Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 206), så kunde jag relativt
smidigt hitta passande illustrerande citat under de olika rubrikerna som framkom under analysen:
”Ett bra fritids”, Tiden, Livet,  Rektorn,  Att tro (men inte veta),  Tillsammans!,  ”Man” eller ”vi” (dom-vi),
Utveckling & kvalitet,  Eldsjälar och  Trygghet  & trivsel.  Slutresultatet redovisas  genom tre teman om
fritidspedagogernas uppfattningar  om vad som utmärker ett bra fritidshem,  tid för  planering och
utveckling  samt  deras  uppfattningar  om  samarbete.  De  kategoriserade  uppfattningarna  inom
respektive  tema  redovisas  i  resultatdelen  under  rubriker  som  har  ”framträtt”  och  skapats  under
analysen och modifierats något i redovisningen i av resultatet.

Etiskt ställningstagande

Jag  har  tagit  del  av  Vetenskapsrådets  (2011)  fyra  huvudkrav  som  är  en  förutsättning  för
undersökningens  trovärdighet;  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och
nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att alla fritidspedagoger, inklusive rektor, fick
information, genom missiv (bilaga 1, 2), om studiens syfte och det planerade tillvägagångssättet av
undersökningen.  Samtyckeskravet  uppfylldes  genom att,  i  missivet,  förklara  att de när  som helst
kunde avbryta sin medverkan i studien och att de, liksom skolan, garanteras anonymitet genom hela
processen, tillika i den färdiga rapporten, enligt konfidentialitetskravet. I missivet är jag tydlig med att
förklara att allt  material som samlas in enbart kommer att användas i  denna studie för att senare
förstöras  när rapporten är redovisad och godkänd, vilket ingår i nyttjandekravet.

Jag  har  i  analys-  och  resultatdelen  presenterat  det  som  jag  ansåg  vara  viktigt  att  ha  med,  men
samtidigt utelämnat material som var intressant men som innehöll personliga uppgifter som inte går
att ta med i en fallstudie av den här storleken, då anonymiteten kan vara svår att garantera i den lilla
gruppen, som utgör mitt fall (Patel & Davidson, 2011). Rektorn blir inte intervjuad, men förekommer i
resultatet  då  jag  efterfrågar  fritidspedagogernas  uppfattningar  om  samarbete  och  utveckling  av
verksamheten, vilket inkluderar rektorn på olika sätt. I uppfattningarna där rektorn nämns får man
information om att det är en ”hon”, vilket kan påverka anonymiteten. Frågan är om det vore mer
etiskt försvarbart att ändra i citaten och skriva ”hen”?

Metoddiskussion

Avslutningsvis i metoddelen bör en diskussion föras om forskningsprocessens kvalitet; om forskaren
har undersökt det som var syftet med studien på ett sätt som säkrar tillförlitlighet och autenticitet
(Patel & Davidson, 2011; Stukat, 2011). Syftet med studien har varit att undersöka vilka uppfattningar
fritidspedagogerna  på  en  skola  uttrycker  om  att  samarbeta  och  att  organisera  och  utveckla
fritidshemmets verksamhet. Att välja att göra en fallstudie betyder att jag väljer en kvalitativ metod
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som inte är hypotesprövande utan snarare handlar om att få insikt, att upptäcka och tolka. Det är en
typ av  studie  som,  enligt  Merriam (1988),  fokuserar  på ”frågor,  situationer  eller  svårigheter  som
uppstår i  vardagen” (s.  26).  Att göra en kvalitativ fallstudie är att utföra en ”tolkande forskning”
(Erickson,1986, s. 11 ref. i Merriam, 1988, s. 176), vilket bland annat går ut på att synliggöra det som
blivit osynligt eller till slentrian i vardagen. Fallstudien som metod är intressant när man vill gå på
djupet och undersöka någonting unikt, som i mitt fall en grupp fritidspedagogers uppfattningar på en
och samma skola. 

Vilka begränsningar har då min studie tillika val av metod? För det första så karaktäriseras fallstudien
av att flera metoder kombineras, så kallad triangulering, vilket kan ge en mer mångfacetterad bild av
fallet och på det sättet gå mer på djupet (Merriam, 1988; Stukat, 2011). I mitt fall fanns inte tiden till att
till  exempel  observera  fritidspedagogerna,  men  om  mitt  syfte  inte  hade  varit  att  undersöka
fritidspedagogernas uppfattningar, utan mer konkret undersöka om de ”lever som de lär”, då hade
observationer kunnat stärka både studiens reliabilitet och inre validitet. Reliabilitet och validitet är två
begrepp som går in i varandra; men medans reliabilitet är ett mått på reproducerbarhet så handlar
validitet, eller inre validitet, om huruvida studiens resultat överensstämmer med den verklighet som
utgör fallet (Merriam, 1988). I resultatet försöker jag förstå om det är verkligheten eller en vision  av
verkligheten  som  speglar  fritidspedagogernas  uppfattningar,  vilket  kanske  inte  är  intressant  då
verkligheten är en konstruktion som, för den inre validitetens skull, bör återges i resultatet så nära
fritidspedagogerna uppfattningar av vad de själva upplever som sant och trovärdigt (Merriam, 1988).
Om  det  hade  funnits  mer  tid  hade  studiens  trovärdighet  kunnat  öka  genom  att  låta
fritidspedagogerna ge återkoppling på resultatet, innan rapporten färdigställts (Merriam, 1988; Patel
& Davidson, 2011; Ahrne & Svensson, 2011).

Från början var jag ganska bestämd med att utföra intervjuer, som är en metod som lämpar sig för att
samla  in  olika  uppfattningar  på  ett  relativt  snabbt  och  smidigt  sätt  (Ahrne  &  Svensson,  2011).
”Metoden har ju också sina begränsningar” (Stukat, 2011, s. 44),  intervjufrågorna måste formuleras så
att den som ska svara förstår vad jag menar och de ska helst  inte vara till  exempel ledande eller
innehålla  flera  frågor  i  en,  vilket  tyvärr  var  fallet;  delvis  i  frågeschemat  och  delvis  under
intervjusituationen  (Patel  &  Davidson,  2011;  Stukat,  2011).  Vid  genomlyssningarna  av
ljudinspelningarna och transkriberingen upptäckte jag att jag ofta avbröt den jag intervjuade med nya
frågor, vilket gjorde att jag kanske gick miste om värdefull information för min studie. Jag använde
samma frågeschema med intervjufrågorna i  samma ordning i  alla  intervjuer,  men i  samspel  med
fritidspedagogerna  formulerades  frågor  om eller  uteslöts  helt,  vilket  försvårade  min  ambition  att
jämföra pedagogernas uppfattningar  (Patel  & Davidson,  2011;  Stukat,  2011).  På  frågan om någon
annan metod skulle vara relevantare så är svaret triangulering; att kombinera olika metoder för att få
en mer ”riktig” eller total bild av det jag vill studera; samarbete. Triangulering förutsätts nästan ingå i
en fallstudie, enligt metodlitteraturen (Merriam, 1988).
I missiven till fritidspedagogerna och rektorn (bilaga 1, 2) lovar jag anonymitet för de som ingår i
studien genom avidentifiering och genom att förstöra materialet när rapporten är klar, men Merriam
(1988) menar att det är i stort sett omöjligt att skydda fallets och de inblandade människornas identitet.
Återigen ställer jag mig frågan ifall jag skulle ha låtit fritidspedagogerna granska min rapport innan
den sprids?
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Som samhällsforskare är man en del  av det man forskar om. Även om man försöker
distansera sig aldrig så mycket från den del av samhället som man studerar har man från
början  oundgängligen  vissa  förväntningar  och  föreställningar  och  kanske  ibland  rätt
starka värderingar om det som man ska undersöka. (Ahrne & Svensson, 2011, s. 10)

Jag är snart en behörig fritidslärare som har arbetat på flera skolor som fritidspedagog och jag, liksom
mina studiekamrater, står naturligt nära det vi studerar och inte sällan finner vi ”problemet” vi vill
undersöka genom de egna erfarenheterna vi har av fritidsverksamhet. Att valet föll på att göra en
fallstudie handlade initialt om praktiska förutsättningar, som tid och tillgänglighet, men i efterhand
har  jag  förstått,  genom  metodlitteraturen,  att  fallstudien  passar  mitt  syfte  bra.  Utifrån  egna
erfarenheter av vardagen i praktiken, ville jag undersöka och få förståelse för andra fritidspedagogers
vardag, eller som i  det  här fallet  fritidspedagogernas uppfattningar om  samarbete genom att ställa
frågor om processer; vad uppfattas som samarbete och hur uppfattas samarbetet. Det jag bör vara
uppmärksam med, har jag också förstått, är mina egna värderingar om forskningsproblemet, då min
fallstudie  är  ”tolkande  till  sin  natur”  (Merriam,  1988,  s.  49)  och  jag  som  forskare  är  mitt  eget
instrument vid insamling av data och senare i den empiriska analysen. Samtidigt beskrivs fallstudien
vara ett bra instrument för till exempel utvärdering av pedagogisk praktik, och kan därmed vara både
beskrivande och värderande utan att ge anspråk på att ge den sanna bilden av verkligheten, snarare
ge en tolkning av verkligheten som upplevs trovärdig. Merriam (1988) menar att en fallstudieforskare
bör ha ”mycket stor tolerans för mångtydighet och oklarhet”(s. 65) och att metoden kanske inte passar
vem som helst, men oavsett vilken kvalitativ metod som valet hamnar på så hänger undersökningens
kvalitet på hur forskningsfrågorna är formulerade. Där har vi mitt problem med undersökningen; att
jag har  haft  svårt att formulera tydliga frågor, utifrån syftet,  att ställa till  mitt material,  vilket får
avsluta min metoddiskussion för att övergå till resultatet av min undersökning.
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Resultat och analys

Fallets bakgrund

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar fritidspedagogerna på en skola uttrycker om
att samarbeta och att systematiskt planera och genomföra fritidsverksamhet. Den aktuella skolan har
fyra fritidsavdelningar; tre avdelningar för årskurs F-3 och en avdelning med årskurs 4-6, ett så kallat
”storfritids” som funnits i cirka två år. Jag intervjuade bara fritidspedagoger från de tre avdelningar
som  arbetar  med  årskurs  F-3,  där  de  arbetar  i  par  och  kompletteras  på  eftermiddagen  med
förskollärare. Medelåldern på fritidspedagogerna är relativt hög och alla utom en, ny för i år,  har
arbetat på skolan i cirka tjugo år. Jag uppfattar det som att omsättningen av personal på fritids har
varit låg under åren, men att det har förändrats på senare tid. Skolan som initialt var en relativ liten
skola med klasser upp till årskurs fyra sträcker sig numera upp till årskurs sex och antal elever har
därmed  ökat,  liksom  elever  med  särskilda  behov,  enligt  fritidspedagogernas  utsagor.  Fyra  av
fritidspedagogerna arbetar tillsammans i par på varsin avdelning och den femte är ensam utbildad
fritidspedagog på sin avdelning i dagsläget och kompletteras av en outbildad pedagog som dagtid är
resurs för en särskild elev.

Skolan (se modellskiss ovan) byggdes i mitten av nittiotalet och är därmed den nyaste skolbyggnaden
i kommunen. Skolans utformning och historia är intressant i sammanhanget då tanken om att arbeta
tillsammans i integrerade arbetslag fanns med redan från början, enligt en av fritidspedagogerna; en
medveten  strategi  för  samverkan och samarbete,  lärare  emellan;  skola  och fritids  i  delvis  samma
lokaler. Utvändigt ser byggnaden ut som en klassisk förskola; ett plan med tre liknande avdelningar,
eller så kallade hemvisten, med egna ingångar och namn som för tankarna till förskolan. Skolan ligger
nära ett större bostadsområde med både lägenheter, radhus och villor. Skolgården är inte direkt ett
avgränsat  område utan korsas av offentliga cykelbanor på båda kortsidorna,  vilka eleverna måste
korsa  för  att  bland  annat  gå  till  idrottssalen,  fotbollsplanen  eller  den  kringliggande  skogen.  Det
framkommer under intervjuerna att skolgården delas in något under fritidstiden vilket innebär att den
avdelning som ligger längst bort från fotbollsplanen inte ges samma förutsättningar att nyttja planen
som den avdelning som ligger närmast.

Rektorn, som har varit lärarkollega med fritidspedagogerna på en avdelning, blir  inte personligen
intervjuad men förekommer i resultatet då fritidspedagogerna får frågor som handlar om rektorns
roll. De arbetslag som fritidspedagogerna refererar till består av lärare och fritidspedagoger på en och
samma avdelning, vilka samverkar kring ”sina” elever i årskurs F-3 och årskurs 4, 5 eller 6.
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Det empiriska materialet  har  analyserats utifrån studiens syfte och presenteras  i  tre  övergripande
områden  som  behandlar  fritidspedagogernas  uppfattningar  om  samarbete,  kvalitet  och  deras
möjligheter att tillsammans organisera fritidsverksamheten.

Pedagogernas uppfattningar om samarbete

”Vi gör skillnad och bildar framtid! Vi har en förskola och skola för alla där vi gör varandra bättre!”
Citatet  är  taget  från  kommunens  utvecklingsprogram  för  förskolor  och  skolor  och  ska,  enligt
inledningstexten i dokumentet, leda till en strategi som på sikt ska bidra till att kommunen kan bli en
av Sveriges mest framgångsrika skolkommuner 2020. Utvecklingsprogrammet ligger till  grund för
skolans lokala arbetsplan, tillika plan för ökad måluppfyllelse, där står att alla chefer, såsom rektorn;
”har  särskilt  ansvar  för  att  implementera  planen  samt  se  till  att  den  konkreta  verksamheten
överensstämmer med dess syfte”. Fritidshemmets egna mål i arbetsplanen handlar om att elever och
vårdnadshavare ska känna till läroplanens mål för fritidshemmet och veta att skolan arbetar aktivt
mot  dessa.  Målet  ska  uppnås  genom  olika  aktiviteter;  bland  annat  genom  möten  där
fritidspedagogerna  diskuterar  tillsammans,  stärker  varandra  och  utbyter  erfarenheter  mellan
avdelningarna och genom att ordna ”Gemensamma aktiviteter över hela huset för att stärka känslan
för 1 fritidshem på skolan samt att eleverna lär känna varandra över huset”. Följande kategorier har
framträtt utifrån pedagogernas uppfattningar om samarbete:

• Ett (1) fritidshem
• Vi och dom

Ett (1) fritidshem

I  arbetsplanen står  att fritidshemmets  mål  är  att ha aktiviteter  tillsammans  i  hela  huset,  alla  fyra
fritidsavdelningar i samarbete; för att ”stärka känslan för 1 fritidshem på skolan” samt att alla elever
ska få chansen att lära känna varandra. Fritidspedagogerna ger ett intryck av att vara väl insatta i både
de  nationella  målen  och  de  lokala  målen  i  arbetsplanen.  De  har  alla  vid  flera  tillfällen  under
intervjuerna betonat att de är mycket samspelta och att de tycker och tänker ganska lika om saker och
ting, men samtidigt har deras uppfattningar uttryckts med lite osäkerhet som ”förhoppningsvis” och
”tror  jag” osv.  Ytterligare  en utmaning är  att arbeta med vi-känslan i  huset,  vilken uppfattas av
fritidspedagogerna som stark på respektive avdelning, skola-fritids, men känslan av ett fritidshem (ett
fritids), inklusive alla avdelningar och fritidspedagoger, uppfattas som ett utvecklingsområde; ett mål
de strävar mot.

Det är uppdelat så att vi är tre eller fyra fritids, kan man säga eftersom vi är... fast vi
räknar oss som ett fritids, men i praktiken så är det ju svårt att jobba nära eftersom själva
placeringen... vi är ju på olika ställen, men vi försöker ha öppna dörrar... att är det någon
som vill komma hit och leka av de andra barnen, men vi har inte så mycket planerade
saker tillsammans. Det kan bli på lov och såna där saker... och det är absolut någonting
man skulle kunna utveckla, det är jag helt övertygad om. (FP1)

”Öppna dörrar” uppfattar jag som ett försök till att eleverna på fritidshemmet ska få möjlighet att
umgås  över  avdelningarna,  men  pedagogen  ovan  påpekar  att  på  grund  av  ”placeringen”  på
avdelningarna, att de är på ”olika ställen”, försvårar umgänget mellan barnen. Men oavsett om de
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praktiska förutsättningarna inte underlättar samarbetet så får jag uppfattningen av att vi-känslan på
skolan är stark; känslan av ett ”vi”, som av pedagogen nedan uppfattas som det här fritidshemmets
styrka. 

M: Styrkor... svagheter... vad ser du om du tittar på hela huset eller det här fritids...
FP5: Styrkor... för fritids? ...det är... (tystnad tänker...) nä, jag kan inte sätt ord på det, det 
är bara någonting som är... ja, det är liksom... vi har en bra anda i huset... eh... vi är tre 
avdelningar, å det är vi, men... vi har ju gemensamma planeringar... gemensamma möten
å... det tycker jag är en styrka... det känns inte ändå att vi... har tre olika fritids; Vi är ett 
fritids, men vi är uppdelade på olika rum, kan jag känna... så, eftersom vi är många. Och 
sen gör vi ju olika, men styrkan är ändå, när det kommer till kritan; då är det vi!

Samma pedagog ger  nedan fortsättningsvis  sin uppfattning om hur de arbetar tillsammans i  hela
huset; att de hjälps åt och strävar mot att vara ett fritids, ett av målen i arbetsplanen.

FP5: ...och att vi  kan hjälpas  åt,  vi  jobbar ju...  vi  är  ju nio personal,  vi  hjälps åt över
avdelningarna...  om  det  fattas  folk  å...  så  det  är  ju  styrkan...  att  ha  så  pass  många.
Svagheten... svagheterna som vi tampas med... det är ju... mycket barn... lokalerna kanske
inte är dom bästa för det man egentligen skulle vilja göra. Saknar kanske lite smårum...
att kunna gå undan i. Man skulle vilja ha en läshörna å... eftersom man nu är i skolans
lokaler... det tycker jag är en svaghet; det skulle va bättre att vi hade ett rent... fritids...
hus, där man kunde vara... så man kunde skapa den miljö man vill. Nä, men styrkan hos
oss... det tror jag ändå att vi har ändå det här ”vi-känslan” att vi är... vi strävar mot att... vi
är ett fritids...

Känslan av ett vi är stark i huset, men att det rent fysiskt ska vara ett fritidshem uppfattas som svårt,
åtminstone inomhus. På frågan om varför det är viktigt att sträva mot upplevelsen av  ett fritidshem,
svarar en pedagog på nedan.

M: ...varför tycker ni det är viktigt?
FP3: …just det att barnen som går här ska erbjudas det här och för att det inte ska vara så 
att... ja men, där får man göra det och det... och dom satsar på det... och dom satsar på 
det... utan...
M: Kan man prata om likvärdighet då?
FP3: ...ja, likvärdighet.. så, får vi försöka... försöka få ett likvärdigt fritids oavsett var man 
befinner sig på skolan, men sen kan man ju nå målen på olika sätt och göra olika saker.

Gemensamma  aktiviteter  ska  förhoppningsvis  ge  eleverna  flera  kompisar  på  skolan  och  stärka
känslan av att de går  på  ett fritidshem tillsammans.  Ett annat  mål med att arbeta gemensamt,  alla
fritidsavdelningar, med att planera verksamhet skulle kunna vara att öka likvärdigheten, det vill säga
att eleverna erbjuds liknande verksamheter oavsett vilken avdelning i huset  de tillhör. Pedagogen
ovan, som styrs något av min fråga, har uppfattningen om att de ändå kan göra olika saker på lite
olika sätt, vilket jag uppfattar som en motsägelse mot att kunna erbjuda lika på de tre avdelningarna.
Jag tolkar det att göra ”på olika sätt och göra olika saker” som att pedagogerna är intresserade av olika
saker och har olika kompetenser, vilket påverkar utbudet av erbjudanden till eleverna. 
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Nä, men det är ju så... olika individer vi jobbar med... olika situationer... allting är olika...
finns inte ett fritids... finns inte en avdelning som är... för, jag menar vi har våra individer
och dom har sina... men samtidigt så är det ju ”vi” då men... nä, men det är bra att det
finns...  så  att...  fritidshemmen  behöver  högre  status,  kan  jag  tycka...  även  för  att  få
personal å... det är inte bara att lalla omkring... (FP5)

Att ”inte bara lalla omkring” syftar till, av sammanhanget och diskussionen, läroplanens kapitel om
fritidshemmet, som pedagogen menar är bra för att det tydliggör att till exempel leken på fritids lär
barnen en massa grejer. Frågan är om barnen, som fritidspedagogerna säger istället för  elever, träffas
och umgås över avdelningarna i gemensamma aktiviteter?

FP2: På loven gör dom det... då går man väldigt mycket... och ibland så går dom över...
M: ...men när dom är ute på eftermiddagen?
FP2: Ja, ibland så går dom över så... men, jättemycket är det väl inte... det blir ju lätt att 
man är med dom man har på sin avdelning, men ibland så glider ju dom. Och när vi har 
hockeyplan, ja då är vi från alla avdelningar, ibland. Men, loven... då jobbar vi mycket 
över gränserna.
M: Och det även vuxna då... att ni jobbar mer tillsammans på lov, och annars jobbar ni på 
de olika avdelningarna?
FP2: Ja, ibland slår man ihop, om det blir färre med barn å sådär...

På loven slås verksamheterna ihop, om det är få barn, enligt pedagogen ovan. Enligt pedagogernas
uppfattningar så ökar möjligheterna till att göra saker tillsammans under loven, annars är det årliga
spel- och pusseltemat, förutom Fritidshemmets dag, ett tillfälle då alla fritidspedagoger gemensamt
planerar och utvärderar verksamheten, vilket de annars mest gör på sina respektive avdelningar. Två
veckor varje termin gör alla barn samma sak på fritids oavsett vilken avdelning de går på; då får
eleverna prova på olika spel och pussel, helst så många som möjligt, tillsammans med olika kompisar,
men på sin egen avdelning, vilket jag uppfattar är på grund av lokalernas kapacitet. Fotbollsplanen
utomhus, som blir skridskoplan på vintern, nyttjas mest av eleverna på den avdelning som fysiskt
ligger  närmast  planen.  Faktum  är  att  eleverna,  på  de  två  andra  avdelningarna,  inte  har  samma
möjligheter att vara på planen i dagsläget då fritidspedagogerna, de vuxna, inte räcker till.

Ja, det är... vi... vi har jättesvårt att utnyttja den... för vi är off där... så där är det läget på
huset som ger olika möjligheter... för att vi kan inte skicka iväg ett antal barn dit, som vi
inte har nån aning om... vad som händer, och vi kan inte skicka en personal med fem
barn... så den grusplan till exempel, den utnyttjar inte vi särskilt ofta... Det blir likadant
med skridskoåkning... där... våra barn har inte samma möjlighet som dom andra, så är
det. (FP3)

Vi och dom

Verkligheten och vardagen på fritids kanske inte alltid stämmer överens med visionen av vad fritids
kan vara. Fritidspedagogernas ambitioner är höga men tiden är knapp och barngrupperna stora. På en
avdelning där fritidspedagogerna arbetat tillsammans under närmare tjugo år, arbetar de tight ihop
och  känner  varandra  väl,  men  på  de  andra  två  avdelningarna  har  förutsättningarna  sett  lite
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annorlunda ut; med personalomsättning och flera inskrivna barn på fritids. Hur samarbetar de i huset
när fritidsavdelningarnas förutsättningar ser olika ut? Löser de problem tillsammans?

Ja, vi försöker... vi försöker... så här, vi har ju kommit med lösningar... vi har ju ibland
gått in på andra avdelningar och avlastat, när dom har haft riktigt rörigt och dom har ju
försökt... men vi... det är ju tight här också... även om... fast man får det att funka så är vi
ingen mängd personal, egentligen utan... men det har ju blivit att vi har gått över och
hjälpt ibland å... för många år sen vart det jätteskev fördelning... på  en avdelning  hade
dom... 15 barn mer varenda mellis å hade jättemycket fler barn... så då försökte vi dela det
under  veckorna...  jag  vet  på  tisdagar  tog  vi  över  tio  barn  under  vinterhalvåret  å...
antingen åkte vi skidor med dom eller tog med dom på skridskobanan... och så där och
avlastade lite där... och nu är vi lite i den sitsen, men jag har frågat, men dom tycker att
det rullar på bra ändå... men jag ser att dom har mer till mellis... (FP2)

Pedagogen ovan som arbetar på avdelningen som, enligt pedagogens uppfattning, fungerar bra idag,
är  medveten om att de andra avdelningarna har  det  något  tuffare och berättar  att de kan hjälpa
varandra genom att ta varandras barn, vilket pedagogen verkar ha uppfattat vore aktuellt i dagsläget,
fast pedagogen beskriver att även hens avdelning är kort med folk. Frågan är hur de på avdelningen,
med många fler barn, upplever situationen? Svaret på frågan framkommer inte tydligt av resultatet,
förutom det som pedagogen ovan har uppfattat att ”dom tycker att det rullar på bra ändå...”. En av
fritidspedagogerna på en avdelning som har haft det tufft på olika sätt, enligt alla utsagor, ger nedan
sin uppfattning om fritidshemmets styrka. 

M: Kan man säga att det är ”många vi”, när du säger ”vi på skolan” eller fritids... pratar 
du fritidspedagogerna, ni i fritidsverksamheten... eller tänker du... alla... alla lärare?
FP5: Ja, både och... jag känner inte att vi är, liksom... fritids-skola eller... utan vi jobbar 
nära... och jag känner inte att vi... jag har då personligen aldrig känt så... att vi är... Sen 
tror jag vi är duktig på å... ta plats! 
M: Mm, fritidspedagoger?
FP5: Ja-a... det är vi, så att vi är inte rädda att säga ifrån när vi tycker att nånting är fel. 
Och vi stöttar varann i det så det är ju... det är en jättebra styrka. Men det kan ju också 
sitta i personen, det behöver inte bara va att vi är... men vi är...
M: ...starka tillsammans?
FP5: Vi vågar synas och höras...
M: Mm...
FP5: ...hela gänget

Att  kunna ”säga ifrån när vi tycker att nånting är fel” bekräftar tidigare uppfattningar i resultatet om
en god ”anda i huset” och, som jag tolkar det, en känsla av att fritidspedagogerna, och övrig personal
på skolan, har ett öppet och stöttande arbetsklimat. Men resultatet visar också på motsägelser, vilket
jag tolkar som uppfattningar om verkligheten och uppfattningar om visioner om verkligheten, eller
som en strävan mot en bättre verklighet.

M: Hur ger ni... hur funkar det här... ger ni varann feedback i huset... eller på avdelningen
så där...
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FP5: Ja, men det tycker jag... sen kan det alltid bli bättre... så är det. När det är lite tungt 
då glömmer man ju bort det där...

Feedback är  en sätt  att ge  återkoppling på någon eller  något,  vilket  pedagogen ovan uppfattar  i
dagsläget som en svår konst, men ger samtidigt en bild av hur hen uppfattar att fritidspedagogerna
kan ha en öppen dialog på det gemensamma veckomötet, vilket jag tolkar som ett sätt att hjälpas åt
med att försöka ”lösa problem”.

Men sen... från kollegorna, vi har ju... när vi har våra möten då går vi alltid laget runt
åsså: ”Hur är det nu?” och då kan man säga... ja, men det är bra eller det är dåligt... man
kan tala om att... nä, det är dåligt... jag mår skit just nu eller... just nu är det här jobbigt...
Och det är jätteviktigt... och göra det! (FP5)

Det gemensamma planeringsmötet tas upp längre fram i resultatet, vilket är ett forum där mycket ska
avhandlas  under  knappa  tidsförhållanden.  En  öppen  dialog  kan  ses  som  en  förutsättning  för
samarbete, för att förstå att olika fritidsavdelningar på samma skola kan ha helt olika förutsättningar,
till exempel när arbetsgruppen förändras som när någon som har arbetat länge på skolan slutar.

M: Det påverkar när gruppen förändras...
FP2: Mm... så är det ju. Och då måste man ju inse också att då kanske man inte har så 
mycket att bidra... vi som nu vill framåt, och prata läroplan... och dom som håller näsan 
över vattenytan... då måste man ha förståelse för det, att … då kanske man inte kan se det
där att man ska ha mål och ha diskussioner och ta fram filmer...
M: ...visioner och se möjligheter... eller... 
FP2: ...utan då kan det ju många gånger hamna... att man bara ser till att det fungerar... 
verksamheten, och att ingen gör illa sig å... typ, så... man kan hamna i den sitsen då... 
det... ja, det kan jag förstå också... 

Pedagogen ovan arbetar  på den avdelning som,  enligt  pedagogen,  fungerar  bra idag,  har  en klar
uppfattning om hur det känns och hur olika typer av förutsättningar kan försvåra arbetet på olika sätt
då hen har varit med om liknande:

...jag vet ju precis hur det är att vara där också, när man har rörigt på avdelningen... så...
där har ju vi också varit, så att... det är inge konstigt att man får energitapp, då... det blir
lätt så, så att... (lågt) Jag kan tänka mig att det är många fritidspedagoger som känner så,
när det inte funkar å... det är rörigt... (FP2)

Jag har  svårt att tolka ifall  pedagogen ovan uttrycker en uppfattning om att det kan vara många
fritidspedagoger  ”i  allmänhet”  som  känner  att  det  är  rörigt  och  inte  riktigt  fungerar  eller  om
uppfattningen  rör  fritidspedagogerna  på  skolan.  De  två  andra  avdelningarna  har  haft
personalomsättning, vilket både pedagogen ovan och jag uppfattar som en bidragande orsak till att
det blir ”rörigt på avdelningen” och att energi brister. Frågan är vem som är ansvarig och vad de kan
göra åt situationen, ”de” i  det här fallet tolkar jag som fritidspedagogerna på de avdelningar som
uppfattas som röriga, för här uppfattar jag inget direkt samarbete mellan fritidspedagogerna, utan
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mer ett  gott råd från en  kollega som har  liknande erfarenheter,  men som idag tillsammans  med
kollegan på sin avdelning fungerar som ett ”självspelande piano”.

FP2: Ja, självklart... så att... men, det är ju bara att ha is i magen... för att så småningom 
kanske dom hinner i kapp...
M: Känner ni att ni har stöd från rektorn då? Det kanske jag ska fråga dom, som är i den 
sitsen mer?
FP2: Ja... det är nog bättre du frågar dom, för vi... lite grann är det så att vi är ett 
självspelande piano här... Vi rullar på bara... det är sällan som vi behöver vända oss till 
rektorn.... och frågar eller har hjälp med nånting...
M: Eller att hon kommer ut och frågar och tittar och vet... fast hon har ju jobbat på den 
här avdelningen, så att...
FP2: ….hon vet ju lite hur vi jobbar, det är ju lite så det är (litet skratt)
M: hon vet hur ni funkar nu, hon ... 
FP2: Nä, men det blir väl lite annat när det blir en ny rektor... får väl hoppas att dom 
dyker upp då…

Fritidspedagogen  ovan  ger  uppfattningen  om  att  den  nuvarande  rektorn  inte  är  synlig  i
fritidsverksamheten vilken rektorn som chef är ytterst ansvarig för. Rektorn på skolan har tidigare
varit lärarkollega på samma avdelning som fritidspedagogen, under en lång tid, vilket kanske kan
påverka deras nuvarande professionella relation. Samtidigt som fritidspedagogen uttrycker att hen
inte behöver rektorns hjälp eller stöd så tolkar jag det fritidspedagogen uttrycker att det ändå finns
förhoppningar att den nye rektorn, som är på ingång, ska vara mer synlig i fritidsverksamheten.

Summering:
Vi-känslan i huset är stark, enligt fritidspedagogernas uppfattningar. Det uttrycks en strävan att de
fyra fritidsavdelningarna ska upplevas som ett enda stort fritidshem, både av eleverna på fritids och
deras anhöriga. ”...just det att barnen som går här ska erbjudas det här och för att det inte ska vara så
att… ja men, där får man göra det och det...” (FP3) Likvärdigheten uppfattas som viktig, enligt en
pedagog, att barnen erbjuds liknande verksamhet men att de ändå kan arbeta på lite olika sätt och
göra olika saker, på de olika avdelningarna, för att nå målen. Det finns motsägelser i resultatet, som
jag uppfattar  det,  att visioner  krockar  med verkligheten.  Det  finns  ett ”vi”  och ett ”dom”,  vilket
kommer till uttryck i flera fritidspedagogers utsagor. ”...jag menar vi har våra individer och dom har
sina…  men  samtidigt  så  är  det  ju  ’vi’  då  men...”  (FP5)  Miljön  nämns  vid  flera  tillfällen  som
problematisk för sammanhållningen och för likvärdigheten; inomhus saknas utrymme och utomhus
räcker inte de vuxna till för att kunna erbjuda alla barn samma möjligheter; som till exempel att åka
skridskor eller spela fotboll på en plan. ”Våra barn har inte samma möjlighet som dom andra, så är
det.”  (FP3)  I  stort  sett  alla  fritidspedagoger  använder  uttrycket  ”vi  och  dom”,  samtidigt  som de
uttrycker att de strävar mot ett ”vi”.

Pedagogernas uppfattningar om kvalitet i fritidshem

Att definiera begrepp och formulera gemensamma mål för verksamheten är grundläggande för ett
framgångsrikt samarbete (Assarson, 2015). För att synliggöra det som uppfattas som ”bra” kan det
vara intressant att också synliggöra det som uppfattas som ”mindre bra” eller rent av ”dåligt”. Som
fråga  tre  i  intervjuguiden  undrar  jag  hur  fritidspedagogerna  tänker  om  begreppen  kvalitet och
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meningsfull fritid; två begrepp som är grundläggande i läroplanen för skola och fritidshem, vilka kan
förstås som definitioner av ”bra” i det här sammanhanget. Frågan är om fritidspedagogerna beskriver
deras  fritidshem, som det ser ut idag, eller om de uttrycker en mer framtidsinriktad vision av ett
önskvärt fritidshem? Följande kategorier har framträtt utifrån uppfattningar som handlar om kvalitet i
fritidshem:

• Tid för barn och barns lärande
• Verksamhet och utveckling
• Det sociala samspelet

Tid för barn och barns lärande

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att
skolans  resurser  ska  fördelas  lika.  Hänsyn ska  tas  till  elevernas  olika  förutsättningar  och  behov”
(Skolverket 2011, s. 8). Flera av de uppfattningar som uttrycks om vad ett bra fritidshem är skulle
kunna vara hämtat ur läroplanen, vilket jag uppfattar som att fritidspedagogerna både är erfarna i sitt
arbete och väl pålästa av styrdokumenten.

”Ett bra fritidshem där ska barnen känna att dom blir sedda, och att man är lyhörd som
personal och att man har tid med barnen och vad de har för intressen och behov. Det är
inte bara att man gör saker, man vill ju också liksom kunna se dom och prata med dom
och... ja, att man liksom utvecklas tillsammans. (FP1)

Upplevelsebaserat, grupporienterat och situationsstyrt, ett informellt lärande med elevernas bästa i
fokus; ungefär så beskrivs fritidshemmets uppdrag i Skolverkets Allmänna råd med kommentarer
(2014), som var det tongivande styrmedel som fanns innan kapitel fyra i läroplanen (Skolverket, 2011).
Pedagogens beskrivning ovan, om vad som utgör ett bra fritidshem, är som tagen ur de Allmänna
råden  (Skolverket,  2014).  Fritidspedagogen  ovan  är  erfaren  och  har  tydliga  idéer  om
fritidspedagogikens kvaliteter. Att vara lyhörd för barnens intressen och behov och dessutom tänka i
former av gemensam utveckling, pedagoger och elever, tolkar jag som ett demokratiskt arbetssätt som
möjliggör både målet i läroplanen, om att eleverna ska ha inflytande på sin verksamhet, och målet i
den aktuella skolans arbetsplan om att alla elever ska känna att de har möjligheter att påverka sin tid i
skolan och på fritidshemmet. Att pedagogen säger ”barn” istället för ”elev”, styrker känslan av en
erfaren  fritidspedagog,  vilket  också  fortsättningen  på  ovan  uttalande  gör  genom  att  pedagogens
uppfattning  om  fritidshemmets  särart  som  en  plats  där  saker  sker  mer  eller  mindre  oplanerat,
spontant, vilket med andra ord skulle kunna beskrivas som ett situationsstyrt, informellt lärande.

Det som är speciellt med fritids tycker jag det är att man... man måste ju planera förstås,
men det är inte säkert att det blir som man har planerat, utan det kan ju hända så mycket
annat efter vägen... och att man nappar på det barnen är intresserade av... så tycker jag
det är bra att jobba.” (FP1)

”Det mesta vi planerar blir inte riktigt som vi tänkt oss men ofta blir det bra ändå. Att planera är att
försöka bestämma över framtiden men allt som kommer att inträffa är inte förutsett. Läroplaner tolkas
och  det  görs  tillägg  och  fråndrag”  (Linde,  2012,  s.  55).  Men,  ”...man  måste  ju  planera”,  säger
pedagogen, ett uttalande som kanske kan tolkas som att pedagogen, är insatt i de Allmänna råden och
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i läroplanens kapitel fyra, som beskriver fritidshemmets syfte och mål. Planering är tillsammans med
dokumentation,  utvärdering och  analys delar  av  det  systematiska  kvalitetsarbetet  som  syftar  till  att
utveckla  och  förbättra  verksamheten,  vilket  också  kräver  sin  tid.  På  frågan  om  pedagogerna  på
fritidshemmet diskuterar med varandra hur de uppfattar meningsfull fritid, svarar ett par pedagoger
så här:

M: Pratar du med dina närmaste kollegor om ”meningsfull fritid”... behöver ni göra det 
när ni har jobbat så här länge?
FP1: Ja, alltså visst pratar man om det här med att barnen ska vara delaktiga i 
verksamheten, det står ju i våran läroplan... och det är ju på två sätt det där... för att om 
man hela tiden ska låta... alltså allt utgår ifrån att barnen får det dom vill, då kan det vara 
att dom inte vet vad det finns för saker... Så ibland resonerar vi så att man måste prova på
en del saker för att man ska veta vad det finns att välja mellan. Sen så tvingar vi ju sällan 
barn liksom att hålla på med någonting hela tiden och jämt, men en viss måtta av... att 
man ska prova på, tycker vi är viktigt och det säger vi.... för vi har ju möten, över huset 
alla fritidspedagoger, där är vi ganska eniga om, allihop, att man måste prova på lite för 
att veta. Och sen gäller det också att vi, liksom stöttar dem i det de håller på med, för man
kan utveckla jättemycket saker i... legobygge eller... var man än gör för någonting... och få
med alla de här lärobitarna som man ska ha. Det är det som är lite häftigt... man önskar 
att man skulle hinna med det bättre, om man säger så... så är det.

Ett  bra  fritidshem  är  där  barnen  känner  sig  hemma,  trygg  och  känner  att  dom  har
möjlighet  att påverka...  och få  välja  vad de gör...  och  som vuxen tycker  jag  att  dom
behöver ledning och lära sig saker. (FP3)

De  är  ”ganska  eniga...  allihop”  (FP1)  på  det  här  fritidshemmet,  och  för  att  visa  på
samstämmigheten i fritidspedagogernas uppfattningar är det intressant att ha med båda citaten
ovan, vilka säger ungefär samma sak, fast det senare är lite mer komprimerat och rakt på sak.
Den uttryckta önskan om att hinna med bättre i det första citatet kommer att kommenteras längre
fram i resultatet utifrån liknande uttryck som viljan och strävan.

Verksamhet och utveckling

En av de fem intervjuade fritidspedagogerna,  som är relativt  nyutbildad,  pratar också om ett bra
fritidshem i termer av att pedagogerna har  tid  för alla barn men framför allt att det finns ”ett brett
utbud av aktiviteter” som är förankrade i målen och ger förutsättningar för barnens utveckling.

M: Vad tycker du utmärker ett bra fritidshem?
FP4: Eh... oj, svår fråga... men..
M: Mm... det är svårt...
FP4: Ett bra fritidshem... det är väl att... ett drömfritidshem är väl att det finns sånt som 
gör att alla barn kan utvecklas mot målen och att det finns ett brett utbud av aktiviteter... 
att det finns tid från pedagogerna till alla... eh... en blandning av... digitalt och icke-
digitalt (litet skratt)... om man säger så... skapande i form...  i den formen och skapande 
digitalt och... ja men en stor variation på liksom utbudet... tycker jag utmärker ett bra 
fritidshem.
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M: Hur får man den variationen?
FP4: I utbudet? Ja... det är väl... (tänker ett tag) vad ska jag säga... det hänger dels på 
pedagogerna på hur man lägger upp verksamheten och... vad det finns för möjligheter 
liksom... både miljömässigt och... ja menar allt sånt...
M: Mm.. kompetens?
FP4: JA, kompetens precis.

Fritidspedagogen ovan betonar vikten av en fritidsverksamhet med bredd och variation, och ger en
fingervisning om vad det kan handla om; digital teknik, vilket också är den här fritidspedagogens
ansvarsområde för hela skolans räkning. Det hänger på pedagogerna och pedagogernas kompetens,
eller intresse,  vilken verksamhet som erbjuds på fritidshemmet;  bredden och variationen,  som jag
tolkar det; vad som planeras och hur det planeras, och vidare genomförs. Fritidspedagogerna i hela
huset verkar vara rätt samstämmiga, men fritidspedagogen ovan, som inte varit anställd i mer än ett
år, beskriver ett ”drömfritidshem” medan de två fritidspedagogerna nedan, som arbetat länge i huset,
reflekterar om sin verklighet och sitt fritidshem:

..ja-a...  jag tror ett bra fritidshem.. eh... det är svårt att ta på det...  Man kan ha ett bra
fritidshem, utan att ha dom bästa förutsättningarna... det tror jag... Jag tror det är mycket
med personal... eh... själva andan på fritids... viljan att göra det bästa möjliga.... för barnen
under den tiden dom är här. Så här kan man kanske tycka ibland; att vi inte har dom
bästa lokalerna men... …/... och jag kan känna att vi har en bra verksamhet. Vi får alltid
höga betyg av både barn och vuxna, trots att vi tycker... att, men gud, vi måste väl kunna
bli bättre på det här... så... så... det är svårt att mäta det där också... men jag tycker att...
personal som har viljan...  att driva fritidshemmet dagligen, och även föra det framåt...
hänga med i utvecklingen, ta till sig nya idéer...  och framför allt, liksom, vara där för
barnen... fånga upp barnen. ” (FP5)

M: Om du tittar på ditt fritidshem då, vad ser du för styrkor och svagheter... möjligheter 
eller...
FP3: Vi har ju en fantastisk miljö! Vi har en bra miljö inne och vi har en fantastisk miljö 
ute, så vi har ju möjligheter att erbjuda många olika saker. Och sen tycker jag att det är en
bra verksamhet, för att vuxna fungerar bra ihop. Sen kanske det inte är den ultimata 
verksamheten, men...
M: Vad menar du då?
FP3: ...man känner väl alltid att man kanske vill göra mer... ja.. så.

I  ovan  citat  finns  både  uppfattade  styrkor  och  svagheter  med  fritidshemmet,  beroende  på  olika
förutsättningar.  Verksamheten  som  bedrivs  på  fritidshemmet  idag  ses  som  en  styrka,  liksom
pedagogerna som bedriver verksamheten, vilket feedback från elever och deras anhöriga har visat.
Att de ”vuxna fungerar bra ihop”, säger den ene och den andre tror att personalens vilja ”att göra det
bästa  möjliga” kan ge en bra verksamhet.  Miljön är  fantastisk,  både inne och ute,  enligt  den ene
medan  den andre  uttrycker  att  lokalerna  kanske  inte  är  de  bästa;  men  att  fritids  kan  ha  en  bra
verksamhet trots dåliga förutsättningar, tack vare kompetenta fritidspedagoger. ”Viljan” och ”själva
andan på fritids” (FP5) uppfattar jag vara samma sak och handlar om en inställning till utveckling
som jag uppfattar delas av alla fritidspedagoger på den här skolan; ”viljan att göra det bästa möjliga...
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för barnen under den tiden dom är här” (FP5). De uppfattningar som kommer till uttryck om vad som
gör ett fritidshem bra, såsom verksamheten och pedagogernas höga ambitioner, uttrycks genom ord
som ”sträva” och ”vilja” vilket kan ses som fritidshemmets styrka och motor. Den ”motorn”, som är
nödvändig för att infria visionen om ett bra fritidshem, handlar i De Allmänna råden (2014) om aktiva
pedagoger  som värdesätter  uppdraget  och betydelsen av  att ”se  och bekräfta  varje  elev”.  Mellan
raderna uppfattar jag att verkligheten ”sätter käppar i hjulet” (läs mer om tid och planering) och att
ambitionen och viljan att göra mera och bättre leder till negativ stress, vilket kan leda till ett mindre
bra fritidshem på olika sätt. Hur genereras och behandlas nya idéer i arbetsgruppen? Det försöker den
här pedagogen ge sin uppfattning om:

M: ...du pratar om goda exempel...
FP1: Ja, sen är det så att vi är på olika nivåer i våra yrkesliv, tänkte jag säga... en del kan 
ha det så jobbigt, på grund av olika saker, att man har fullt upp med att låta dagen gå och
kanske kommer till det där mötet och helt... så där, medan andra kanske... åh nu ska vi... 
vad gör vi nu?... och så där... så att... Det är ju lite svårt, måste jag säga, men man måste ju
i alla fall försöka sträva vidare... Men jag tycker att vi försöker... så gott det går... och 
liksom lyssna på alla förslag... och för jag tror att, allihop vi är nyfiken, alla fall, på att 
försöka utveckla verksamheten, men sen tror jag att man upplever lite olika... hur mycket 
man orkar med och hur mycket man... ja, så... (FP1)

Exakt vad fritidspedagogen ovan menar med att de är ”på olika nivåer i våra yrkesliv” kan jag inte
uttolka, men jag förstår att arbetssituationen för fritidspedagogerna på fritidshemmet kan se olika ut,
”på grund av olika saker”; till exempel vad som ingår i den enskilde fritidspedagogens uppdrag och
ansvar.  Uttryck  som  handlar  om  att  vilja  utveckla  verksamheten återkommer  i  flera  av
fritidspedagogernas utsagor. Frågan är hur mycket de vet om varandras uppfattningar och hur de
tänker kring vilja och ambition? Pedagogen ovan säger sig ”tro” att alla är nyfikna och vill framåt, men
att alla upplever situationer olika. Följande citat visar också på att de är olika, kompetensmässigt.
Frågan är om att inneha en viss kompetens skulle kunna vara samma sak som att vara på en viss nivå i
yrkeslivet?

FP3: ...liksom styrkan med den här skolan är att det inte är prestigefyllt på det sättet... 
utan jag är bra på det och nån annan är bra på nåt annat och tillsammans blir vi rätt 
duktiga... man känner ju alltid en stor respekt för alla andra man jobbar med, tycker jag... 
och får respekt tillbaka. Om jag tycker att... nä, nu orkar inte jag, så är det någon annan 
som tar till din... i morgon kanske det är jag som orkar...
M: Pratar du om huset i stort? Pratar du fritidspedagoger emellan, lärare... eller pratar du
lärare – fritidslärare?
FP3 : Det blir ju mest... eftersom jag har mest på fritids så är det ju mest det... men rent 
allmänt... andan i huset det är ju lite så... att... vi hjälps åt!

Enligt min tolkning beskriver fritidspedagogen ovan hur de arbetar som ett team där medarbetarnas
kompetenser kompletterar varandra, men att de även hjälper varandra i olika situationer, till exempel
när orken tryter. Här återkommer uppfattningen att det finns en slags ”anda” i huset eller på fritids
som  är  god  och  jag  undrar  om  uttrycket  härrör  från  något  slags  styrdokument  eftersom  det
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återkommer i olika fritidspedagogers utsagor, det är med andra ord svårtolkat ifall uttrycket är en
beskrivning av verkligheten eller skolans målsättning och vision.

Det sociala samspelet

I de Allmänna råden (Skolverket, 2014) beskrivs pedagogiken på fritidshemmet, fritidspedagogiken,
som grupporienterad med fokus på relationer mellan elever och mellan elever och pedagoger, jag
skulle vilja lägga till ”mellan pedagoger”. Där står också att pedagogerna i fritidshemmet är experter
på relationer, vilket bekräftas av en fritidspedagog i min fallstudie, som uppfattar ett bra fritids så här:

Bra fritidshem.. öh… jaa det är väl att... ledstjärnan tycker jag med fritids det är hur vi är
mot varandra och det sociala samspelet, det tycker jag är… det är... fritids för mig, det är
vi proffs på... tycker jag själv då (litet skratt). Så att... man uppträder bra mot varandra,
man  har  en  god  social  kunskap,  hur  man  ska  vara...  och  så.  Men  sen  finns  det  ju
läroplansmål nu som jag tycker har blivit mycket bättre med nya tydligare läroplanen
också som det finns ytterliga grejer att fylla i…(FP2)

Ur det sammanhang som citatet är hämtat från vet jag att det sociala samspel som fritidspedagogen
ovan syftar på är det mellan eleverna, på skolan och i fritidshemmet, vilket framställs som syftet med
fritidsverksamheten i  det  nya  läroplanskapitlet:  ”Undervisningen  ska  ge  eleverna  möjlighet  att
utveckla goda kamratrelationer...” (Skolverket 2011, s. 24). Vidare förklarar samma pedagog att en väl
fungerande barngrupp bidrar till ökad trivsel, för alla inblandade, och en ökad trivsel i barngruppen
eller vuxengruppen upplevs som motivationshöjande; ökad trivsel uppfattas, av pedagogen, ge mer
energi till att utveckla verksamheten.

...när barngruppen fungerar bra och jag ser att barnen är nöjda och... då är det ju... då
trivs jag. Det är ju min dröm att alla kommer till  skolan och tycker att det är kul att
komma till skolan, det är nummer Ett. Sen... sen naturligtvis att man funkar med... med
arbetskompisarna... i och för sig, det går väl hand i hand, bägge dom måste funka annars
trivs  man  väl  inte,  antar  jag...  får  man  liksom,  jamen  alltså  kommer  på  kant  med
arbetskamrater och det blir liksom hackigt så, då blir det ju ingen trivsel heller. Så dom
två måste funka, som jag ser det då... eh... då får jag också energi och vill gå framåt, och
titta på målen och jag vill liksom... jag vill nånting hela tiden... då... då får jag energi och...
titta över hur vi ska förbättra verksamheten hela tiden... (FP2)

Helt klart verkar ett gott samspel och goda relationer vara en nyckel till trygghet och trivsel, likväl
som  en  ”motor”  i  att  förädla  verksamheten.  Frågan  är  hur  fritidspedagogerna  använder  sin
relationskompetens för att arbeta med arbetslaget, tillika de vuxna, för att öka trivseln? Nedan citat
beskriver  uppfattningen  av  samspelets  betydelse  för  arbetslaget  tillika  personalgruppen på en av
skolans tre avdelningar, där alla sorts lärare och pedagoger ingår.

M: Vad är det som får dig att trivas?
FP3: Ja, mycket är det här vuxen... hur vuxengruppen fungerar... att fungerar man och 
känner att... ”Vi gör det här tillsammans”, då är det mycket lättare. Jag har aldrig känt att 
jag behöver ro nånting själv, utan ”Hur ror vi, för att komma dit?” Vår arbetslagstanke är 
ju fantastisk, tycker jag... att... vårat sätt att arbeta å... 
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M: Kan man säga det att det kommer in det här med trygghet... vilka faktorer som är 
viktiga för att man ska trivas och känna trygghet? För trygghet hänger ju lite ihop med 
trivsel...
FP3: Mmm... och är man trygg i personalgruppen, så är det ju mycket lättare att sprida 
tryggheten till barnen... Och vad man än kommer, när man har gått ut genom en dörr 
från ett klassrum här, så möts man av andra, man kan inte komma undan... vi är här på 
samma ställe och vi möts och då... hur gör vi? Tillsammans?

Framgångsreceptet för ett bra fritidshem och skola tolkar jag, utifrån pedagogernas uppfattningar, är
att  arbeta  tillsammans;  pedagoger  och  pedagoger  och  barn,  vilket  också  är  den  här  skolans
”grundbult”,  enligt  pedagogen  ovan,  skolans  arbetslagstanke;  vilken  enligt  en  annan  av
fritidspedagogerna handlar om att personalen i skola och fritids, alla tillsammans, jobbar tighta i ett
arbetslag  på  alla  tre  av  skolans  avdelningar.  I  arbetet  med  att skapa  trygghet  och  trivsel  bidrar
fritidspedagogerna  med  sin  relationskompetens  eller,  som  pedagogen  uttrycker  det,  att  de  har
särskilda glasögon för att uppfatta det sociala spelet mellan barnen; det som sker på den ”fria tiden”,
rasten till exempel. Så här säger pedagogen med egna ord:

Men jag kan väl säga, vi som jobbat tight och jobbar som arbetslag och.. skolan och fritids
och förskolan… förskoleklassen är ju ett arbetslag då, vi har ju kvällsmöten tillsammans
och allting sånt där så jag kan ju säga att man drar en stor vinst i att ha ett trygghetsarbete
som gör  att  dom tar  med sig  det  i  klassrummet  och  kan jobba  bättre  när  dom är  i
klassrummet, så läraren får hålla på med sin professionalism och att liksom den bärande
biten vad gäller.... läsa, skriva, matte... ...ja etc... (FP2)

Återigen ges ett exempel på hur olika kompetenser uppfattas som att de kan komplettera varandra.
Tidningen Arbetsliv har tagit del av en rapport av Vilhelm Borg (2018), från danska forskningscentret
Det  Nationale  forskningscenter  for  arbejdsmiljo,  om  hur  man  lyckas  med  ett  teamarbete:  ”För  att
teamarbete  ska  fungera  krävs  gemensamma  spelregler  och  gemensamma  mål  för  arbetet,  enligt
rapporten.  Om  uppgifterna  som  ska  lösas  är  krävande  är  det  viktigt  med  tilltro  till  varandras
förmågor.  För  kreativitet  och  motivation  krävs  också  att  teammedlemmarna  känner  sig  trygga  i
gruppen” (Zetterblom, 20 april 2018). Och nedan beskriver fritidspedagogen, som har arbetat kortast
tid på skolan, känslan av att komma till fritidshemmets gemensamma veckomöte:

...det är inga främlingar man kommer till på fredagarna direkt... att man känner att... för
man känner ju verkligen att man är en grupp, så... tycker hela skolan är väldigt familjär
på det viset... både lärare och alltså alla arbetslag... (FP4)

Summering:
Pedagogerna är viktiga för barnen; både kompetensmässigt och att de vuxna fungerar bra ihop, den
uppfattningen delar fritidspedagogerna med varandra; att trivseln i barngruppen och vuxengruppen
går hand i hand. Ett bra fritidshem utgörs, enligt pedagogerna, av en vilja och en strävan för att ”göra
det bästa möjliga för barnen den tiden dom är här ” (FP5). Det uttrycks även en strävan och vilja att
utveckla verksamheten med fokus på de nya läroplansmålen; att i alla fall försöka sträva vidare och bli
bättre. Det verkar finnas en speciell anda i huset som säger ”...hur gör vi? Tillsammans?” (FP3)
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Pedagogernas uppfattningar om organisering och utveckling

”Tillsammans kan vi nå förändring!” ropar rubriken i inledningstexten till Lärarförbundets skrift om
pedagogisk utvecklingstid. Johanna Jaara Åstrand, ordförande i  Lärarförbundet, skriver ”Varenda
människa som sätter sin fot  i  ett fritidshem kan se vilken otroligt viktig roll  de har  för elevernas
utveckling” (s. 2). Hon syftar på lärarna i fritidshemmet som, hon menar, lyckas med att få eleverna
att känna både trygghet och trivsel,  trots dåliga förutsättningar som till  exempel;  många barn och
knappt  med  tid  till  att  planera,  samarbeta  och  utveckla  verksamheten. Följande  kategorier  har
framträtt utifrån uppfattningar om organisering och utveckling:

• Tid för gemensam planering
• Det systematiska kvalitetsarbetet

Tid för gemensam planering

Ungefär 5 timmar i veckan totalt har jag haft i planeringstid som fritidspedagog på två olika skolor,
enskilt och tillsammans med kollegor. På den här skolan har fritidspedagogerna ungefär/knappt 3-5
timmar i  veckan,  vilket  varierar  utifrån de enskilda fritidspedagogernas uppdrag och ansvar,  och
förutsättningar,  och  oförutsedda  händelser.  Fritidspedagogernas  uppfattningar  är  överlag  ganska
överensstämmande; de har tillräckligt med planeringstid, eller?

M: Hur mycket planeringstid har ni – när har ni den här gemensamma planeringstiden 
på avdelningen? Diskussionerna?
FP1: Dels har vi tillsammans med övriga fritidspersonal i huset, har vi varje fredag... 
träffas vi mellan tio och halv tolv, men då är det inte bara, ska vi veta, planering så och 
utvärdering, utan det är även... se till att alla semesterlappar kommit, att formulera 
semesterlapparna, att täcka upp för sjukdom... alltså det är mycket... det är inte bara...
M: Mycket praktiskt?
FP1: Ja, tyvärr så är det ju så, men så är ju livet... skulle vi inte träffas så skulle vi springa 
fram och tillbaks och kors och tvärs, så att det är väl inte heller nå bra... 

Det är mycket som kan behöva avhandlas på ett gemensamt fritidsmöte på 1,5 timme, bland annat ges
uppfattningar om att logistiska, praktiska frågor tar stor plats,  som att förbereda sig inför skollov,
vilket diskuteras under punkten  övrigt på mötets dagordning.  Två pedagoger delar uppfattningen
med  pedagogen  ovan;  att  mycket  av  den  gemensamma  planeringstiden  går  åt  till  att  diskutera
praktiska lösningar inför lov:

M: ...hur ser upplägget för de gemensamma planeringsmötena ut?
FP3: Vi har en fast dagordning...
M: ...för 1,5 timme går fort...
FP3: Ja, det gör det... ja precis... där har vi ju blivit betydligt bättre, vad det gäller 
strukturen på mötet, att vi har en fast agenda plus att vi har övriga frågor som... men de 
övriga frågorna tar ofta ganska mycket tid för det är praktiska lösningar; hur ser det ut 
inför det här lovet? Hur ser det ut där? Det är mycket tid... ja... logistiken...

Man vill väl alltid ha så mycket planeringstid som möjligt (litet skratt), tänker jag... för att
få till... asså gemensamma grejer över huset så skulle man behöva mer tid... den tiden
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räcker ju inte till för att... asså kunna samplanera aktiviteter, utan det blir mer... ja, men
till exempel fixa lovtider... och såna saker... (FP4)

Att  planera  verksamheten  och  arbetsfördelningen  inför  loven  prioriteras  på  de  gemensamma
planeringsmötena, vilket jag uppfattar som att loven kräver en hel del logistik. Loven är för övrigt de
tillfällen som fritidspedagogerna i huset verkligen arbetar tillsammans, det vill säga samarbetar över
avdelningarna.  Mycket av mötestiden försvinner för  att lösa praktiska problem i en nära framtid,
enligt  uppfattningar,  och ibland försvinner  också möjligheten att delta i  mötet  på grund av olika
omständigheter vilket, enligt min uppfattning kan påverka både de gemensamma diskussionerna och
beslutsfattandet.

M: Tiden på mötet... när ni pratar praktiskt... ”Oj, nu är det slut”?
FP1: Ja, det är så... och vad det beror på, ja det händer ju saker ibland och nu har det varit 
väldigt många som har varit sjuka och... det är ju... verkligheten är ju sån att, ja... 
förskoleklassen här kräver minst två vuxna... och så är det någon av dom som är sjuk, ja 
då kunde inte jag gå... så jag har inte varit på de där mötena nu ja på... tre veckor... fyra 
veckor...

Det finns idéer och uppfattningar bland fritidspedagogerna hur de skulle kunna effektivisera mötet,
till exempel genom att ha klart med alla lovlappar för distribution redan i augusti, för att vinna tid till
mer pedagogiska diskussioner bland annat,   kollegor emellan. Pedagogen ovan, som inte har haft
möjlighet att närvara vid de gemensamma planeringsmötena på tre till fyra veckor, tänker så här:

Ja,  vi  funderar  på  om  vi  faktiskt  ska  ta  och  börja  mötena  med  sånt...  vi  satt  och
diskuterade det i bilen hem från biennalen... att alltså för att inte det här praktiska ska ta
för  stor  tid  alltså...  så  börjar  man  i  den  andra  änden...  att  man  liksom  tar  det  här
pedagogiska, för det är ju det som är utveckling, det är ju det som man lyfts av själv,
också... ...Bara om en gemensam artikel eller alltså vad som helst, hur man gör... bara att
dela med sig... av hur vi gör... då ska det vara goda exempel, för det tycker jag också är
viktigt; att man inte fastnar... det är lätt alltså, för det är ju mycket... många som är sjuka,
svårt att få ihop det... jobbigt med tider... Visst måste man lösa sånt, men jag tror att man
kan ha en 5-minuters gnäll och sen får man ta det som lyfter en... hur går man vidare och
hur kan man göra? För det är lätt att man fastnar i det där... (FP1) 

Pedagogiska  diskussioner  och  mer  långsiktig  planering  gemensamt  i  arbetsgruppen  är,  enligt
pedagogernas uppfattningar, svårt att få planeringstiden att räcka till. Pedagogen ovan ger förslag på
hur de skulle kunna skapa tid för att diskutera och planera framtiden i ett längre perspektiv genom att
vända på dagordningen, men enligt en annan pedagog (ovan) så avhandlas de praktiska frågorna om
logistik under punkten övriga frågor, som då skulle inleda mötet. Jag undrar hur mötets tid fördelas
och hur beslut  fattas;  finns det  någon som leder mötet,  en ordförande,  för  att undvika att de till
exempel fastnar i ”gnäll” och här går uppfattningarna lite isär:

M: Hur organiseras dom här mötena, när ni har stormöten... finns det någon som leder 
arbetet?
FP1: Vi har vissa... vissa punkter har vi, varje möte, som vi går... en dagordning om man 
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säger så... och... 
M: Är det någon som är ordförande?
FP1: Nä, det behöver vi inte ha, det har faktiskt fungerat... vi är ganska bra på att säga till 
varandra... 

Det  behövs  inte  någon  ordförande,  enligt  pedagogen  ovan,  men  en  annan  pedagog  uppfattar
situationen något annorlunda:

M: Är det någon som är ledare på de här mötena, som leder dem, som är lite ordförande?
FP3: ...Ja, det är nog jag som ofta... jag är  fritidsrepresentant i ledningsgruppen.
M: Ja.. så då har du alltid en punkt kanske?
FP3: Nä... när de...
M: ...om det finns kanske?
FP3: ...nä, oftast är det jag som håller i mötet... så, och förhoppningsvis säger stopp när...
M: ...fördelar tiden, lite grann?
FP3 ...ja, lite grann...  så är det... fast ändå är det så att... vi är inte van att ha nån stor 
ledare som tycker och tänker och styr, i vår verksamhet överhuvudtaget, eftersom vi har 
väldigt... öppet... klimat, på det sättet... förhoppningsvis gör sig alla hörda.

Pedagogen ovan ser sig själv som en ordförande för det gemensamma planeringsmötet, åtminstone
lite grand, då de som grupp inte har någon vana av att någon leder arbetet; de har ett ”väldigt öppet
klimat”, vilket jag tolkar att pedagogen ovan också bekräftar; att gruppen med fritidspedagoger klarar
sig bra själva med tänkandet och tyckandet för de är ”ganska bra på att säga till varandra” (FP1) och
som pedagogen uttrycker sig att de ”förhoppningsvis säger stopp” och att ”förhoppningsvis gör sig
alla hörda” (FP3), vilket jag uppfattar som att de inte är helt säkra på att mötet är ett demokratiskt
forum,  där  allas  röster  verkligen  gör  sig  hörda.  Pedagogen  nedan  beskriver  ett  demokratiskt
förfarande men är ändå osäker på om ”alla säger vad de tycker” (FP1):

M: Så ni tar beslut där?
FP1: Ja, det gör vi... det gör vi.
M: Hur tar ni beslut då?
FP1: Vi försöker väl prata ihop oss... 
M: Majoritetsbeslut?
FP1: ...jo, det måste jag säga, det är sällan vi tycker så mycket olika, men ja... så försöker 
vi göra... det som funkar för dom flesta, men oftast så är vi rörande eniga, måste jag 
säga... och vi får hoppas att alla säger vad de tycker, men det tror jag.

Så här uppfattar ytterligare en pedagog situationen; att alla turas om i ordföranderollen:

M: Har ni ordförande, nån som leder arbetet?
FP4: Ja, det blir ju... vi turas om; en skriver och en... liksom leder... vi för ju protokoll 
Onenote... så det kan ju... det liksom... varierar... innehållet på dom mötena, det blir lite 
vad som är aktuellt.
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Det systematiska kvalitetsarbetet

Definitionen av  pedagogisk  planeringstid  i  Lärarförbundets  skrift  (stödmaterial)  är:  ”..den  tid  för
arbete som ger kvalitet i undervisningen, på kort och lång sikt” (s. 11). Det handlar, med andra ord,
om systematiskt kvalitetsarbete; att tillsammans planera, dokumentera, reflektera och analysera, för
att utveckla  och  förbättra  verksamheten.  Jag  är  lite  nyfiken på  rektorns  närvaro  och  funktion på
fritidspedagogernas gemensamma planeringsmöte, då de gemensamma veckomötena är den tid som
finns inplanerad för att utveckla fritidsverksamheten i huset och då rektorn är den som har ansvaret
för att så sker (Skolverket, 2014, s. 26); ”Var kommer rektorn in i fritidsverksamheten?”

FP3: Äuh... hon är ju med på vissa av de här mötena...
M: Hon är det?
FP3: ...ja, men... hon... ja man har henne bak, om man behöver hjälp... men jag tycker nog 
att vi driver vår fritidsverksamhet ganska mycket själva... och det är inget problem!
M: Nä...
FP3: Nä!
M: Men hon... är intresserad och... vet i stort liksom.
FP3: ...ja... jo... hon... går man och pratar med henne... så får man ju tid å... det tycker jag.

En annan pedagog delar uppfattningen ovan om att fritidspedagogerna klarar sig rätt bra själva, fast
säger samtidigt att det är viktigt att ha chefen bakom ryggen; ”...att man har chefen... och det har vi
haft nu; en chef som tror på fritids” (FP1), men skolan står inför ett rektorsbyte då nuvarande rektorn
ska gå i pension.

...det blir spännande att se hur det blir... för vi har ju varit en skola som har varit väldigt...
alltså, rektorn har inte behöva gjort så mycket för vi har liksom fixat det själv, på något
vis... så det blir spännande att se hur det blir... vilken typ av rektor vi får, hur det blir...
(FP1)

Om pedagogen ovan uppfattar det som positivt att de har varit självgående kan jag inte riktigt uttolka
utifrån pedagogens förväntan över vad en ny rektor innebär för fritids, som är van att sköta sig själva
sen långt tillbaka, även med rektorn som var innan den nuvarande, enligt pedagogens uppfattning:

...att hon tyckte liksom att vi... vi löser det mycket... men det är ju på gott och ont också...
för att... det blir ju också att vi blir ålagda att göra kanske saker som... vissa tycker är
rektorsfrågor, om man säger så... att det bollas tillbaka... att... ”men det där löser ni på
avdelningen.” ”Det där fixar ni.” (kommenterar med en litet ”skratt”) (FP1)

Enligt skollagen och de Allmänna råden (Skolverket, 2014) är det rektorns ansvar att det bedrivs ett
systematisk arbete på skolan med att utveckla verksamheten i enlighet med de nationella mål som
läroplanen  föreskriver,  vilket  förutsätter  ”ett  nära  ledarskap”  och  ”en  kontinuerlig  dialog”
(Skolverket, 2014, s. 27). Jag undrar hur pass insatt rektorn är i fritids arbete mot uppsatta mål, vilket
pedagogen nedan uppfattar att rektorn är;  ”jag tror att hon är ganska väl insatt” (FP1), att hon är
delaktig i arbetet med att skriva kvalitetsredovisningar bland annat...
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...för hon, alltså hon som är  nu, det är ju hon som har hjälpt oss och fått måndags-
planeringen och även fredags... att vi träffas så mycket som vi gör. …För jag tror hon ser, 
hon är lärare från början, hon ser att alltså skolan vinner ju på att fritids funkar, det är ju 
faktiskt så... och tvärsom också förstås... funkar det i skolan så går det bättre på fritids 
också (lågt)... men det är tufft alltså, jag ska inte säga något annat; det är jättemånga barn 
med speciella behov. Vi har sällan haft så många barn (litet skratt) med speciella behov. 
(FP1)

Fritidspedagogerna har uttryckt uppfattningar om att de klarar sig bra själva, utan någon som leder
verksamheten,  utan  inblandning  av  rektorn.  Samtidigt  uttrycks  uppfattningar  om  ett  växande
problem  i  form av stora  barngrupper,  tillika  enskilda  barn  med speciella  behov,  som gör  att  de
behöver  stöd  och  resurser  från  rektorn för  att  målen  för  fritidsverksamheten  ska  uppnås  och  att
riktlinjerna i  läroplanen efterlevs genom att ”Alla som arbetar i  skolan ska samverka för att göra
skolan till  en god miljö  för utveckling och lärande” (Skolverket,  2016, s.  14).  Pedagogen ovan ger
uppfattningen om att hen tror att rektorn ser att ”skolan vinner ju på att fritids funkar” (FP1), men det
är svårt att tolka om så är läget och vad det betyder i praktiken för fritidsverksamhetens kvalitet.

Man önskar att man hade mera... men det är ju inte bara... utbildning, skulle jag vilja
säga... det är ju också att det behöver finnas folk som kan ta den tiden med dom här
barnen, så att de får de det behöver... för att... det går ju inte alla gånger att ha dom här
barnen i helgrupp, i en stor grupp... så ser ju verkligheten ut. Så man önskar att det dels
fanns  utbildningar  och  lite  mera  personal  faktiskt  (viskande  nästan)  om  vi  ska  ha
barnen... alltid ha barnen tillsammans jämt. (FP1)

Tidigare i resultatet framkom att de olika avdelningarna på skolan fungerade olika bra på grund av
olika förutsättningar som till exempel personalomsättning, men när det kommer till utmaningen att,
som  det  uttrycks  i  läroplanen  under  rubriken  ”En  likvärdig  utbildning”  att  undervisningen  i
fritidshemmet ”ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2016, s. 8), så finns
likheter  mellan  fritidsavdelningarna  och  pedagogernas  uppfattningar.  Nedan ger  den nyanställde
pedagogen sin uppfattning om vad som som skapar arbetstrivsel.

FP4: Dom här... stunderna när man... när barnen börjar... jag säger inte att (skratt)... att 
man vill att barnen ska gå hem och så, men... det är när dom blir färre... kvar, så känner 
man ju liksom... tänk om det kunde få vara så här hela tiden... å... man kan ju göra saker 
på ett annat sätt och inte behöva vara på helspänn hela tiden... för vi har ju dom här med 
speciella behov... eller särskilda behov... som har... ja men i skolan har dom ju oftast en 
resurs, men på fritids ska man...
M: Då går resursen hem?
FP4: Ja, då försvinner den... och då förväntas dom fungera i en grupp som är ännu större 
än den dom har i skolan... och liksom... så jag vet inte... man är ofta på helspänn... större 
delen av dagen, kan jag känna... och att, det tyvärr liksom påverkar... vad man kan göra...
ha ork att göra.
M: Prata du om det här med rektorn?
FP4: Nä, men vi för väl mycket diskussioner i gruppen å... jag tror rektorn vet om det 
också. Vi har ju ständig kontakt med hen när det händer grejer kring dom här... så hon 
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vet ju om att det är... det är ju kämpigt... så är det. Men man har ju den grupp man har, 
och man måste... försöka göra... det man kan.

Frågan, som jag uppfattar det, handlar om att få mer resurser för att öka möjligheten att uppnå målen
för fritidsverksamheten, på längre sikt, eller som pedagogen nedan uttrycker det att ”dom här barnen
behöver ju ha sitt dom också...” (FP5). Samma pedagog har fått en ny kollega vid årsskiftet, vilken
även  fungerar  som  en  extra  resurs  till  en  elev,  vilket  har  försvårat  samarbetet  på  den  aktuella
fritidsavdelningen då tiden för gemensam planering och arbete med verksamhetsutveckling har fått,
som hon uttrycker det, ”stryka på foten”. 

...så tyvärr, det är våran verklighet idag, den här terminen... ska jag säga... så får vi se till
hösten...  men så tror jag det är för...  det här tror jag är ett problem för många...  att...
kommun spar nu och det finns inte tillräckligt med pengar för resurser och... dom här
barnen behöver ju ha sitt dom också som... kanske inte kan vara i klassrummet... och det
har dom ju rätt till... men... (FP5)

Pedagogen uppfattar att ”dom här barnen” också behöver få resurser för att nå målen. Under rubriken
”pedagogiska stödinsatser”, vilket också är ett av de prioriterade utvecklingsområdena i kommunens
utvecklingsprogram står  det att resultatet av skolornas systematiska kvalitetsarbete är  avhängt på
chefernas, i det här fallet rektorns, insatser och att elevhälsans roll är viktig i arbetet med att utveckla
verksamheten till  att fungera  inkluderande för  alla  elever.  Pedagogen ovan har uppfattningen att
rektorn, som tidigare var lärare i huset, har bra koll på fritidsverksamheten.

Ja, jag tycker det... eh... ja, jag tycker att hon lyssnar, sen har kanske inte alltid haft stödet
och kunna genomföra... för det kanske har sagts nej... på andra ställen eller instanser så...
nä, jag tycker att det blev bättre än jag trodde... mm… (FP5)

Jag tolkar citatet ovan som att pedagogen uppfattar att rektorn har gjort vad hon kunnat utifrån de
förutsättningar som rektorn har haft. För att vända resultatet och öka måluppfyllelsen i kommunens
skolor är det, enligt kommunens utvecklingsprogram, ”av yttersta vikt att var och en i organisationen,
såväl förtroendevalda som medarbetare, planerar långsiktigt med fokus på programmets innehåll”.
Pedagogen nedan uppfattar den långsiktiga planeringen som ”en brist” som måste åtgärdas för att
uppnå likvärdighet i verksamheten likväl för att uppnå målet av att alla fritidsavdelningar ska fungera
som ett (1) fritids:

Om man säger en brist... är ju just vår långsiktiga planering, där känner vi att; Det här
måste vi  göra någonting åt  nu...  i  höst  måste vi  försöka planera långsiktigt  ”den här
perioden det och det och det...” Och förhoppningsvis så kanske vi kan vi ha snarlika över
hela huset för det blir en ganska... jämbördig... eller likartad verksamhet på hela huset...
för vi vill ju på nåt sätt ändå vara ett... ett fritidshem... Går man på den här skolan så ska
man kunna få ”det här eller det här”, sen gör vi ju på olika sätt naturligtvis, men målet är
ändå att vi är ett fritids. (FP3)
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Sammanfattning av resultat och analys

”...de övriga frågorna tar ofta ganska mycket tid för det är praktiska lösningar… hur ser det ut inför
det  här  lovet?”  (FP3)  När  fritidspedagogernas uppfattningar  om tid  för  planering och  utveckling
synliggörs så blir verkligheten mer påtaglig; som att de vuxna blir  sjuka och får ersätta varandra,
vilket på flera sätt tar tiden från just planering och utveckling. En av fritidspedagogerna har vikarierat
i  förskoleklassen och har  på grund av detta inte medverkat  på fritidspedagogernas gemensamma
veckomöte  för  planering  och  utveckling  de  senaste  tre-fyra  veckorna.  Samma  fritidspedagog  har
föreslagit att de ska vända på dagordningen för att få mer tid till pedagogiska diskussioner, lyfta goda
exempel  och begränsa gnällandet  över  vardagliga problem till  max fem minuter.  Det  finns  ingen
uttalad chef eller ledare i gruppen, åtminstone inte under deras gemensamma möten, då de går laget
runt och hoppas att alla gör sig hörda och ”hoppas att alla säger vad de tycker” (FP1). Enligt samma
fritidspedagog, som inte varit på mötet den senaste månaden, så är de oftast ”rörande eniga” och ”det
är  sällan  vi  tycker  så  mycket  olika”.  Fritidsverksamheten  driver  fritidspedagogerna  själva,  utan
rektorns inblandning i någon större utsträckning, vilket de inte ser som något problem, fast ibland
dyker ”rektorsfrågor” upp som oftast bollas tillbaka till fritidspedagogerna med; ”men det där löser ni
på avdelningen” (FP1). Den långsiktiga planeringen får stryka på foten, vilket fritidspedagogerna är
medvetna om påverkar deras strävan av att uppfylla mål. Antal elever i fritidshem har ökat liksom
antal elever i fritidshem med särskilda behov, vilket uttrycks vara en verklighet som medverkar till att
försvåra det långsiktiga arbetet med utveckling. ”...jag tror rektorn vet om det också. .../… Men man
har ju den grupp man har och man måste…  försöka göra… det man kan.” (FP4)
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Diskussion
I denna studie är det uppfattningarna om samarbete som står i fokus för min analys. Jag kommer att
diskutera mitt resultat utifrån vad mitt fall visar; hur man kan förstå och förklara fritidspedagogernas
uppfattningar  om  samarbete  och  kvalitet  i  fritidshemmets  verksamhet  och  förutsättningar  för
detsamma. Den teoretiska ramen, vari jag placerar resultatet av min fallstudie, redogörs i bakgrunden
av introduktionen. Min studie är inspirerad av Granberg och Ohlssons (2005) studier om kollektivt
lärande i team utifrån ett organisationspedagogiskt perspektiv; att titta på hur samarbete organiseras
och hur organiserandet påverkar och påverkas av individ och kollektiv. 

Samarbetet

Fritidshemmet  är  uppdelat  i  fyra  avdelningar;  tre  stycken  avdelningar  för  årskurs  F-3  och  en
avdelning för årskurs 4-6. Fritids delar lokaler med skolan på de tre skolavdelningarna med egna
ingångar och kapprum, likt förskolans så kallade hemvisten. På varje skolavdelning arbetar lärare,
förskolelärare och fritidspedagoger (alt. fritidslärare) i vad de kallar arbetslag. Granberg och Ohlsson
(2014) drar paralleller mellan en organisation och ett arbetslag, en så kallad ”miniorganisation”, vari
medarbetarna kan dela sina kunskaper med varandra och skapa förutsättningar för att utveckla en
kollektiv  kompetens,  en  så  kallad  bredare  handlingsrepertoar  eller  ”ett  gemensamt  skapande  av
beredskap” (Granberg och Ohlsson, 2005, s. 238). Samarbetet i arbetslaget handlar till stor del om att
skapa trygghet och studiero för eleverna på avdelningen, och enligt uppfattningar, bidrar alla med
sina olika kompetenser; fritidspedagogerna har goda kunskaper om det sociala samspelet och lärarna
får ”hålla på med sin professionalism” till exempel svenska och matematik. Kanske har arbetslagen
tillsammans  formulerat  ett  gemensamt  mål  för  verksamheten  på  respektive  skolavdelning?  Att
formulera gemensamma mål är, enligt forskning jag tagit del av, grundläggande för framgångsrika
samarbeten,  förutsatt att  processen  i  målformuleringen eller  uppgiftsutformningen präglats  av  en
öppen och fri dialog som ger alla utrymme (Assarson, 2015; Granberg & Ohlsson, 2005; m. fl.). Hur
samordningen och organiserandet på arbetslagsmötena ser ut på de olika skolavdelningarna kan jag
inte diskutera, då fokus för den här studien är fritidshemmets verksamhet och hur fritidspedagogerna
på skolan uppfattar samarbetet dem emellan. Det är ändå intressant i sammanhanget att beskriva hur
fritidspedagogerna är organiserade på skolan; hur och med vilka de samarbetar, då de i intervjuerna
ofta  refererar  till  organiserandet  och  arbetet  på  sin  respektive  skolavdelning,  ”sitt  fritids”  (min
kommentar).  Det  fanns  en  tanke  med  skolbygget;  att  alla  lärare  skulle  samverka  över
professionsgränserna, liksom eleverna skulle integreras över åldersgränserna på de tre avdelningarna.
Den tanken, eller ”andan” som fritidspedagogerna i min studie pratar om, finns kvar i husets väggar, i
organiserandet av samarbetet och i fritidspedagogernas uppfattningar om vilka som utgör ”vi” i den
starka  vi-känslan  som  de  refererar  till.  I  Närvänens  och  Elvstrands  (2014)  studie,  eller
”aktionsforskningsprojekt”,  står  ”vi”  för  fritidspedagogerna  på  skolan  och  ”dom”  representerar
övriga lärare. I nämnda utvecklingsprojekt uttrycks visioner och mål som formuleras som en önskan
att höja statusen på fritidshemmet och fritidspedagogiken och en vilja att arbeta för att stärka ”vi-
känslan” på fritids. Likheterna med Närvänens och Elvstrands (2014) forskning och resultat är i övrigt
större än  skillnaderna; till exempel att den knappa tiden och utrymmet för fritidspedagogerna att
tillsammans bedriva fritidshemmets utvecklingsarbete på lång sikt utgör ett hinder för att stärka vi-
känslan i gruppen.
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Skolan byggdes 1995, för tjugofyra år sedan, ungefär i samma veva som fritidshemmen integreras i
skolans verksamhet och skolan kommunaliseras (Närvänen & Elvstrand, 2014). Två eller i stort sett tre
av  fritidspedagogerna  har  varit  med från  början,  varav  de  två  som  arbetat  längst  fortfarande  är
kompanjoner och ingår i samma lilla fritidsteam. Vad kan den låga personalomsättningen på fritids
betyda? Faktum är att uppfattningarna om upplevd trivsel och trygghet, och att skolan känns familjär,
delas av både ”gamla” och ”nya” fritidspedagoger i huset; vilka även delar uppfattningar om att vilja
utveckla  verksamheten  och  sträva  efter  ”att  göra  det  bästa  möjliga”.  Idag  är  ett  mål  i  skolans
arbetsplan att ”stärka känslan för 1 fritidshem på skolan”, ett mål som, enligt min tolkning, öppnar för
frågor  om  hur  arbetet  på  fritids  kan  organiseras  och  fritidspedagogerna  samarbeta  för  att  möta
barnens  behov  och  intressen?  Ett  fritidshem  kan  likställas  med  ett  arbetslag,  eller  ett  team,  som
organiserar samarbetet för att möjliggöra kollektiv kompetens; det vill säga att samarbetet möjliggör
kollektivt  lärande  som i  sin  tur,  enligt  Granberg  och  Ohlsson  (2005),  är  en  ”potential   för  ökad
kollektiv handlingsrationalitet” (s. 239). Frågan är bara hur fritidspedagogerna på skolan uppfattar
och  förstår  idén  att  ”stärka  känslan  för  1  fritidshem  på  skolan”,  då  den  gemensamma
uppgiftsförståelsen är central för hur de kommer att ta sig an uppgiften (Granberg & Ohlsson, 2005). 

Det  står  inga gemensamma aktiviteter  på agendan,  det  vill  säga att fritidsavdelningarna inte  har
någon planerad fritidsverksamhet tillsammans i någon större utsträckning. Det blir mest under loven
som fritidspedagogerna samarbetar i verksamheten, då avdelningarna ibland slås ihop beroende på
antal barn. Lovverksamheten samplaneras men framför allt läggs en stor del gemensam tid inför loven
till att administrera både ledigheter och bemanning. Förutom loven har de ett gemensamt tema, två
veckor varje år, då barnen ges möjlighet att prova på nya sällskapsspel och pussel. Barnen spelar på
sina respektive avdelningar men temat planeras och utvärderas tillsammans av fritidspedagogerna.
Förutom spel- och pusseltemat så har de gemensamt planerade aktiviteter på ”Fritidshemmens dag”
någon dag i maj varje år. Fritidspedagogerna uttrycker att de är ett fritidshem, eller att de strävar mot
att vara ett fritidshem och inte ”tre, eller fyra fritids”, som en fritidspedagog menar att det egentligen
är, i praktiken; då de olika avdelningarna är i olika delar av huset och att barnen håller sig till sin
respektive avdelning. Att ”stärka känslan för 1 fritidshem på skolan” och öppna för möjligheter för
fritidseleverna att umgås över avdelningarna handlar om likvärdighet; att det inte ska vara någon
större skillnad vilken fritidsavdelning barnen går på; de ska ha samma möjligheter och förutsättningar
att utveckla kunskaper och färdigheter. Det är visionen, men verkligheten ser annorlunda ut, enligt de
uppfattningar  som  uttrycks.  På  den  här  skolans  fritidshem  används  ”vi  och  dom”  när
fritidspedagogerna pratar om sina fritidsbarn och barn från de andra avdelningarna. Det ser olika ut
på de olika avdelningarna och faktum är att barnen i dagsläget har olika förutsättningar, vilket dels
kan handla om vilken kompetens fritidspedagogerna har, dels om hur barngruppen ser ut och dels på
den fysiska miljöns möjligheter utomhus till exempel,  vilket kan tyckas märkligt då det inte finns
några fysiska väggar som begränsar utrymmet. Stedt (2013) liknar ett samarbete vid en  kontext, ett
slags kulturellt och socialt sammanhang (Granberg & Ohlsson, 2005) som innehåller både möjligheter
och begränsningar för de som ingår i och har format samarbetet. De relationer och strukturer som
finns inom gruppen av fritidspedagoger på skolan påverkar fritidspedagogernas samarbete; hur det
organiseras och om samarbetet ger vinst eller förlust; i det här sammanhanget både för barnen, men
även för fritidspedagogerna. Idag existerar inget samarbete, mellan fritidsavdelningarna, som ger det
mervärde som bland annat Fröman och Johansson (2011) menar att samarbetet kan ge, förutsatt att
allas kompetenser tas till vara och delas i gruppen. Den öppna dialogen eller det ärliga samtalet är en
förutsättning för samarbete, det vill säga de processer i samarbetet som medarbetarna ingår i; deras
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kommunikation  och  interaktion (Fröman & Johansson,  2011;  Granberg & Ohlsson,  2005).  Idag är
fördelningen av barn över fritidsavdelningarna ojämn, vilket märks vid mellanmålet bland annat, men
det verkar inte vara något som fritidspedagogerna diskuterar; samarbetet och långsiktiga lösningar.
De  har  erbjudit  varandra  hjälp  med  avlastning  genom  att  ta  över  barn  från  den avdelning  som
uppfattas  som ”rörig” i  dagsläget,  där  det  arbetar  fritidspedagoger  som inte  kan bidra  till  något
samarbete, utveckling och lärande, på grund av ”energitapp”; men de har tackat nej till  hjälp och
säger att det fungerar ändå. De har alla varit ”där”, när det känns rörigt, vilket är erfarenheter som
fritidspedagogerna skulle kunna dela med varandra för att, som lärarna i Cherkowskis och Schnellerts
(2018)  studie  om  kollegialt  lärande,  öka  känslan  av  samhörighet,  motivation  och  vilja  till  att
tillsammans ta ansvar för fritidshemmets verksamhet på skolan. Enligt forskarna handlar det om att
lära av varandra, lära i arbetet, för att tillsammans utveckla kunskap att möta och hantera utmaningar
i verksamheten (Håkansson, 2013; Granberg & Ohlsson, 2005). Att genom kollektivt eller kollegialt
lärande ge förutsättningar för en gemensam uppgiftsförståelse, som inte är samma sak som att tycka
lika. 

Kvaliteten

Alla  fritidspedagoger  uttrycker  uppfattningar  om  att  relationerna  mellan  de  vuxna  på  skolan  är
viktiga; att de vuxna fungerar bra ihop; att de trivs och känner trygghet tillsammans med kollegorna,
vilket resultatet pekar på att så är fallet. Skolan upplevs som familjär och vi-känslan beskrivs som
stark, åtminstone mellan alla fritidspedagoger och lärare på respektive skolavdelning. Resultatet visar
att fritidspedagogerna är medvetna om betydelsen av ett stöttande arbetsklimat; att om de vuxna trivs
tillsammans genom goda relationer så påverkar det även barngruppen positivt. Det jag kan utläsa är
ett slag vinna-förhållande som liknar det som Nilsson (2017) förklarar som en ömsesidig aspekt av
omsorg (min översättning). Nilsson (2017) ville fokusera på de resurser som kan bidra till god hälsa,
utifrån vetskapen om att lärarnas arbete och arbetsmiljö ofta beskrivs som en hälsorisk av olika skäl;
till exempel till följd av en ökad arbetsbörda och minskade resurser. De omsorgsfulla relationer som
lärarna i Nilssons (2017) studie var en del av, bidrog till att arbetet upplevdes som meningsfullt. En
förutsättning  och  en  möjlighet  för  lärarnas  goda  hälsa,  menar  Nilsson  (2017),  är  de  kollegiala
reflektionsmötena,  som  i  hennes  studie  visade  sig  utgöra  ett  stöd  i  lärarnas  arbete,  både  på  ett
känslomässigt och praktiskt plan. Drömmen är att alla tycker det är kul att komma till skolan, säger en
fritidspedagog, som menar att när barnen är nöjda blir fritidspedagogerna nöjda och får energi till att
titta på mål och diskutera hur verksamheten kan förbättras. En dröm, som enligt uppfattningar, kan
tolkas som allas dröm eller  vision,  men är inte allas verklighet  på skolans fritidshem idag, då en
fritidsavdelning  fungerar  som  ett  ”självspelande  piano”  samtidigt  som  fritidspedagogerna  på  en
annan avdelning ”håller näsan över vattenytan”.

Kvalitet är ett begrepp som kan behöva reflekteras över och diskuteras av medarbetarna för att de ska
förstå vad de gemensamt har att sikta på framåt och vilka mål för fritidsverksamheten de kan enas
om. Kvalitet, enligt Skolverket (2015), är ett samlat begrepp om måluppfyllelse;  på vilket sätt och i
vilken utsträckning fritidshemmets verksamhet uppfyller målen i skollagen (2010:800) och läroplanen
(Skolverket, 2011).  På den här skolan ger samtliga fritidspedagoger intrycket av att vara väl medvetna
om målen för verksamheten, kanske för att målet i den lokala arbetsplanen är att arbeta med att öka
både  elevernas  och  vårdnadshavarnas  kunskap  om  läroplanens  syfte  och  centrala  innehåll  för
fritidshemmet. Vad som intresserar barnen och vilka behov de har är centralt i fritidspedagogernas
uppfattningar om vad som utgör ett ”bra fritidshem”. Enligt Anderssons (2010; 2011) resonemang om
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kundnytta så är det barnen på den här skolans fritidshem som ska tillfredsställas med pedagogiska
aktiviteter, gärna med bredd och stor variation, enligt fritidspedagogerna, som ofta använder sig av
uttryck som ”viljan” och ”strävan”, vilka ger en uppfattning om att målet inte är nått. Man måste
planera, säger en fritidspedagog, men det blir inte alltid som planerat då mycket kan hända på vägen
och tiden inte räcker till. Andersson (2010; 2011) påpekar att kvaliteten i fritidshemmets verksamhet
påverkas av olika faktorer som bland annat barngruppernas storlek och fritidspersonalens kompetens.
Tid  är  en faktor  som kan påverka kvaliteten.  Förändringsarbete  tar  lång tid  visar  de  studier  om
kollegialt  lärande  som  jag  har  tagit  del  av,  vari  forskarna  frågar  sig  hur  lärarna  ges  bästa
förutsättningar och stöd till att lära i arbetet och utveckla verksamheten i prövande och konstruktiva
processer, tillsammans (Assarsson, 2015; Cherkowski & Schnellert, 2018).

Vad  fritidspedagogerna  uppfattar  som  deras  styrka  är  vuxengruppens  relationer,  det  sociala
samspelet tillika deras kompetens och vilja att ”göra det bästa möjliga”. Alla ger intryck av att ha
viljan  att driva fritidshemmet  framåt;   ”hänga med i  utvecklingen och ta  till  sig nya idéer… och
framför  allt,  liksom,  vara  där  för  barnen…  fånga  upp  barnen.”  Alla  verkar  rörande  eniga,  men
samtidigt ger de uttryck för att ”tro” att alla vill åt samma håll; att alla är ganska nyfikna och vill
framåt. Fritidspedagogerna ger uppfattningar om att fritidsverksamheten är bra och berättar att de får
alltid höga betyg av föräldrar och barn. Miljön både inne och ute ger goda förutsättningar till  att
kunna erbjuda en bred och bra verksamhet, enligt fritidspedagogerna, samtidigt uttrycks en känsla av
att de alltid kan göra mera och bättre. Målet för fritidshemmet är att eleverna ska veta hur skolan,
fritidspedagogerna, aktivt arbetar med fritidshemmets mål. Bland annat ska eleverna ges möjlighet till
gemenskap, umgänge och olika aktiviteter oavsett vilken fritidsavdelning de tillhör. Känslan för att de
går på ett och samma fritidshem ska stärkas. Resultatet pekar på att de har en bit kvar på vägen till
målet. I dagsläget kan de uppfattas som tre eller fyra fritidshem med olika förutsättningar att erbjuda
barnen  en  likvärdig  verksamhet  med  bredd  som  barnen  kan  vara  med  och  påverka.
Fritidspedagogernas kompetens och fritidsavdelningens fysiska position i förhållande till utemiljön är
faktorer som kan påverka kvaliteten på skolan eller den upplevda kundnyttan utifrån, fritidsbarnens
perspektiv; de som i dagsläget inte kan spela fotboll eller åka skridskor och nyttja grusplanen i samma
utsträckning som ”dom andra barnen”. 

Mötet

Varje fredag klockan 10.00 träffas alla fritidspedagoger och diskuterar fritidsverksamheten på skolan. I
en och en halvtimme delas erfarenheter, planeras gemensamma aktiviteter, diskuteras arbetsplanen
och om de hinner så har de även ”pedagogiska diskussioner”, berättar en av fritidspedagogerna som
också är fritids representant i ledningsgruppen. Ohlsson (2004) har studerat arbetslagsmötet utifrån
att se det som en arena tillika ett viktigt sammanhang eller kontext för kollektivt lärande; det vill säga
hur lärarna genom interaktion; samtal och reflektion, möjliggör för lärande och utveckling för både
individ  och  kollektiv.  Vilken  funktion  kan  arbetslagsmötet  ha  för  fritidspedagogerna  och  hur
organiseras mötena eller snarare hur ser organiserandeprocesserna ut? Ohlsson (2004) observerade
och analyserade mötets form och innehåll utifrån arbetslaget, kollektivet,  medan jag utgår från de
enskilda fritidspedagogernas perspektiv tillika uppfattningar om deras veckovisa möte, som är det
enda  tillfälle  då  alla  fritidspedagoger  träffas  för  att  prata  om  fritidshemmet.  Utöver  det  här
gemensamma fritidsmötet är de alla med i andra mötessammanhang, som jag uppfattar det; till större
delen  på  sin  respektive  skolavdelning.  Resultatet  pekar  på  att  fritidspedagogerna  planerar  och
eventuellt  utvärderar  den  fritidspedagogiska  verksamheten  i  sitt  lilla  ”team”  på  sin  respektive
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fritidsavdelning. Det som framkommer i resultatet är att det gemensamma mötet varje fredag är i
första hand ett forum för att koordinera och administrera lov och ledighet och hur de ska organisera
arbetet när det saknas folk, när personal blir sjuka eller när det uppstår ett behov av extra resurser på
skoltid eller fritidstiden. En av fritidspedagogerna har inte haft möjlighet att närvara vid mötet på tre
eller fyra veckor för att täcka upp för frånvaro i förskoleklassen. Slutsatsen som kan dras utifrån detta
är att det kollektiva lärandet uteblir då inte kollektivet är samlat, att alla i gruppen är på plats, vilket
bidrar  till  att  det  kollektiva  beslutsfattandet  som  rör  gemensamma  uppgifter  försvåras  eller
omöjliggörs. Frågan om fritidspedagogerna uppfattar det som ett problem att inte alla deltar på mötet
framkommer inte av resultatet,  utan det problem som flera av fritidspedagogerna lyfter angående
mötet är att inte tiden räcker för mer pedagogiska diskussioner. Tyvärr ger jag dem inte chansen att
tydliggöra  vad  de  menar  med  pedagogiska  diskussioner;  hur  och  vad  man diskuterar,  men  den
fritidspedagog  som  inte  har  haft  möjlighet  att  närvara  vid  det  gemensamma  mötet  de  senaste
veckorna har ändå en klar uppfattning om vad det kan handla om: ”det här pedagogiska… det är ju
det som är utveckling. .../… ...bara att dela med sig… av hur vi gör… då ska det vara goda exempel”.
Fritidspedagogen har förklarat att det är lätt att fastna i problem som  har med det vardagliga arbetet
att göra, bemanningen till exempel, och föreslår att de minimerar ”gnällandet” till fem minuter för att
få tid till frågor om hur de skulle kunna arbeta i ett längre perspektiv. Här vore det intressant att
samla in allas uppfattningar om vad pedagogiska diskussioner skulle kunna innehålla och vad som i
sammanhanget  räknas  som  ”goda  exempel”.  Uppgiftsförståelsen  är  central  för  ett  kollegialt
samarbete, enligt den forskning jag tagit del av, eller att kunna formulera gemensamma uppgifter; att
tillsammans tolka och försöka förstå varför och hur; att försöka enas om vilka vägar som skulle kunna
leda fram till målet (Assarson, 2015; Granberg och Ohlsson, 2005; Närvänen & Elvstrand; 2014.).

Det gemensamma veckomötet väcker flera frågor; till exempel vad är meningen med mötet, vad ska
mötet avhandla och på vilket sätt? Saknas tid för att hantera frågor om fritidsverksamheten på kort
och lång sikt eller används inte den befintliga mötestiden tillräckligt effektivt? Eller som Fröman och
Johansson (2011) brukar fråga de arbetslag i skolan, vars utvecklingsarbete de ger handledning till;
”Vad  ska  ni  ha  varandra  till?  Kunde  nyttan  av  samarbete  vara  så  stor  att  den  motiverat
ansträngningen?”  (s.  67).  De  menar  att  samarbetet  kan  ge  mervärden  som  att  medarbetarnas
kompetenser tillsammans skapar positiva synergieffekter, vilket också Granberg och Ohlsson (2005)
menar;  att  den  gemensamma  reflektionen  som  tar  sin  utgångspunkt  i  medarbetarnas  olika
erfarenheter och kunskaper kan gynna beredskapen inför mer eller mindre oförutsedda uppgifter som
laget ställs inför. I resultatet framkommer att den långsiktiga planeringen inte hinns med på grund av
mer akuta frågeställningar, vilket verkar vara ett problem de alla är medvetna om men de kanske inte
riktigt vet hur de ska få till det. Hur kan de skapa utrymme för pedagogiska diskussioner, det som är
utveckling,  enligt  pedagogerna,  och  det  som borgar  för  likvärdighet  för  fritidsbarnen  och för  att
uppfylla målet att fungera mer som ett fritids, istället för tre eller fyra fritids? Det räcker nog inte med
att vända på dagordningen för att frigöra tid, men det är en tanke och och tillika ett uttryck för att
försöka hitta en lösning på problemet.

I  det här sammanhanget  är det fritidspedagogernas uppfattningar om samarbete som jag försöker
ringa in och förstå. Hur till exempel deras veckomöte går till, hur de organiserar och samarbetar på
mötet kan jag bara ana genom deras uttryckta uppfattningar. Jag kan inte veta vem som pratar mest
på mötet eller exakt vad de pratar om under mötestiden; i vilken mån dialogen är öppen och fri, det
vill  säga  om  alla  upplever  att  de  kan  dela  varandras  erfarenheter  och  infallsvinklar  (Fröman  &
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Johansson,  2011).  En  observation  av  situationen skulle  kunna  generera  flera  svar  eller  frågor,  en
situation som jag som forskare ändå skulle påverka, både med min närvaro och med min blick; att jag
kanske ser det jag vill se. Utifrån resultatet drar jag slutsatsen att fritidspedagogerna på skolan sällan
eller aldrig har den typ av gemensam, medveten reflektion, som beskrivs i bakgrunden; att de utgår
från  gjorda  erfarenheter  och  tillsammans  försöker  förstå  ”problemen”  och  varandra  (Stedt,  2013;
Granberg & Ohlsson, 2005). Att tillsammans enas om alternativ för handling utifrån var och ens idéer
kan ge det mervärde av samarbetet som Granberg och Ohlsson (2005) kallar för kollektiv kompetens.
Ofta används uttryck som ”tror”; ”...och vi får hoppas att alla säger vad de tycker, men det tror jag”,
säger  till  exempel  fritidspedagogen  som  inte  har  varit  på  mötet  på  flera  veckor.  En  annan
fritidspedagog har samma uppfattning att ”...förhoppningsvis gör sig alla hörda” och förklarar att de
har ett ”väldigt… öppet… klimat”. Min slutsats är att om man ”tror” någonting, då vet man inte
säkert; det vill säga man pratar inte om det. Fröman och Johansson (2011) menar att arbetslaget ”alltid
kan göra egna val och bedömningar” (s. 84), men att bristen på tid eller mod kan utgöra hinder för
arbetslagets  samarbete  tillika  förmåga  att  lösa  problem.  Åter  vill  jag  hänvisa  till  den  öppna  fria
dialogen som, enligt  Granberg och Ohlsson (2005),  är en viktig faktor för  att påverka kollektivets
förmåga att handla. 

Sammanfattning av diskussion

Som sagt, arbetslaget som fritidspedagogerna i den här studien hela tiden refererar till är lärarna och
fritidspedagogerna i samverkan på respektive skolavdelning. Det kanske till och med kan uppfattas
som tre små skolor i en, för en oinsatt? Min uppfattning av resultatet är att ute på varje skolavdelning
stretar  de  två   fritidspedagogerna  med  fritidsverksamheten,  eller  med  andra  ord;  det  är  ute  på
avdelningarna  som  de  försöker  arbeta  med  det  systematiska  kvalitetsarbetet  i  fritidshemmet;  att
utvärdera,  analysera  och  planera  fritidsverksamheten  utifrån  målen  i  läroplanen  tillika  skolans
arbetsplan. De två fritidspedagogerna som arbetar på varje fritidsavdelning utgör ett litet team, enligt
mina slutsatser. Frågan är om ett team, per definition, kan bestå av endast två personer? Varje vecka
träffas alla små team för att hantera frågor av mer akut slag, som bemanning inför lov till exempel.
Varje  avdelning  har  ”sina  barn”  och  ”sina  problem”,  vilka  de  får  hantera  ute  på  respektive
fritidsavdelning, förutom om det rör sig om ”problem” och elever under den obligatoriska skoldelen,
då  det  diskuteras  och  ventileras  inom  respektive  arbetslag,  enligt  min  uppfattning.  Alla
fritidsavdelningar, tillika skolavdelningar, ser lite olika ut och har lite olika förutsättningar, enligt de
uppfattningar  som  jag  tagit  del  av.  En  avdelning  fungerar  som  ett  ”självspelande  piano”,  enligt
fritidspedagogen som arbetat tillsammans med samma kollega i cirka 20 år, samtidigt som de två
andra  avdelningarna  har  haft  personalbyte  varav  en  avdelning  inte  rekryterat  någon  ny
fritidspedagog med utbildning och behörighet. Så även om vi-känslan beskrivs som stark i huset så
använder  fritidspedagogerna  ofta  uttrycket  ”vi  och  dom”,  när  de  pratar  om  fritidsverksamheten
utifrån de olika avdelningarna; ”...vi har ju våra individer och dom har sina… men samtidigt så är det
ju ’vi’ då men…”.

Ett  problem  som  fritidspedagogerna  uppfattar  och  som  blir  synligt  i  resultatet  är  barngruppens
storlek, att det är många barn, men framför allt handlar det om barn som behöver extra resurser, som
till  exempel  skulle  kunna  vara  i  form av en extra  vuxen eller  en  möjlighet  att  ingå  i  en  mindre
barngrupp med färre antal barn än de grupper som nu finns på  fritidsavdelningarna. ”Men man har
ju den grupp man har, och man måste… försöka göra… det man kan”, säger en pedagog, som liksom
andra  fritidspedagoger,  ”tror”  att  rektorn  känner  till  problemet  och  är  ”väl  insatt”  i  detsamma.
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Anledningen till att lyfta det här problemet som fritidspedagogerna uppfattar; med flera barn med
särskilda behov är att det, enligt min tolkning, påverkar fritidspedagogernas samarbete på ett negativt
sätt, särskilt om de inte delar erfarenheterna och tar hjälp av varandra. Ansvaret för verksamhetens
kvalitet vilar både på fritidspedagogerna och rektorn, varav den senare kan ge det kollegiala lärandet
både stöd och legitimitet (Assarson, 2015). I det här fallet visar resultatet på att rektorn är frånvarande
och tämligen oinsatt i fritidsverksamheten, vilket bara bekräftar det som jag och mina kurskamrater
kunde  konstatera  i  vår  (Ahlfors,  Andersson  &  Wessling,  2015)  tidigare  undersökning,  som  jag
refererar  till  i  inledningen:  Rektorers  tankar  kring  ansvar  och  fritidspedagogers  delaktighet,  gällande
systematiskt kvalitetsarbete. Dialogen mellan rektorn och fritidspedagogerna är viktig i sammanhanget;
för  samarbetet  i  gruppen  och  mellan  grupper  på  skolan.  I  dagsläget  ges  uppfattningar  om  att
fritidspedagogerna inte  behöver  rektorns  hjälp,  utan  att de är  vana  att  driva  fritidsverksamheten
själva, fast mellan raderna kan jag ana att det finns förväntningar bland fritidspedagogerna på den
nye rektorn som är på ingång. Som en fritidspedagog uttrycker det; ”...det är ju på gott och ont också”,
att gruppen får hantera frågor eller ”problem” som  de själva uppfattar som ”rektorsfrågor”.

Hur lärarna bäst stöttas i sitt utvecklingsarbete, är den fråga som Cherkowski och Schnellert (2018) vill
skicka vidare till framtidens forskare utifrån deras erfarenhet av att det kollegiala samarbetet med
verksamhetsutveckling bidrog till en känslan av samhörighet och motiverade lärarna till gemensamt
ansvarstagande och handlingskraft framåt. Fritidspedagogerna i studien uttrycker uppfattningar om
att den långsiktiga planeringen och de pedagogiska diskussionerna bör prioriteras. De förklarar att de
har fått mer planeringstid, än tidigare, av den nuvarande rektorn och att de kan ta hjälp av rektorn om
de behöver, men att de är vana att klara sig själva. Samtidigt får jag uppfattningen om att de alla hyser
en förväntan på den nye rektorn och att det finns uppfattningar om att en del arbetsuppgifter de har
idag skulle behöva en rektors delaktighet. Fritidspedagogerna i min studie använder aldrig begreppet
systematiskt  kvalitetsarbete  och  frågan  är  om  det  går  att  säga  att  de  bedriver  ett  systematiskt
kvalitetsarbete på fritidshemmet idag? Min slutsats är att de inte gör det,  i  alla fall  inte med den
systematik och regelbundenhet som ett systematiskt kvalitetsarbete förutsätter.

På den här skolan arbetar det fritidspedagoger som har viljan och ambitionen att arbeta medvetet med
utveckling. De ger uttryck för uppfattningar om att de strävar mot att vara ett fritidshem för att, som
jag  uppfattar  det,  skapa  trygghet  och  gemenskap  för  barnen  på  fritids  och  för  att  kunna  öka
likvärdigheten  på  fritidsverksamheten;  att  barnen  ska  ges  samma  förutsättningar  att  lära  och
utvecklas, oavsett vilken avdelning de tillhör. Ett fritids skulle, utifrån min uppfattning, innebära att
utvecklingsarbetet  sker  i  teamliknande  former  där  allas  erfarenheter  och  kunskap  delas  mellan
fritidspedagogerna, oavsett om det handlar om ”goda exempel” eller ”gnäll”, oavsett vilken avdelning
man  arbetar  på.  Att  medarbetarna  i  teamet  tycker  och  tänker  olika  kan  till  och  med  vara  en
förutsättning för att bredda den kollektiva kompetensen, enligt forskning jag tagit del av (Fröman &
Johansson, 2011; Granberg & Ohlsson, 2005). Först tänka sen handla, eller tvärsom, i lärande loopar  i
teamets organiserande och reflekterande av den gemensamma uppgiften för fritidshemmet, är den
organisationspedagogiska processen som påverkas av sammanhanget, enligt Granberg och Ohlsson
(2005).  Hur uppfattar fritidspedagogerna att samarbete och kollektivt lärande fungerar på skolan?
Svaret på frågan skulle kunna illustreras med ett citat som, enligt min uppfattning, uttrycker det som
alla fritidspedagoger på den här skolan kan enas om och som visar att de har kommit en liten bit på
vägen; ”Jag har aldrig känt att jag behöver ro nånting själv, utan Hur ror vi för att komma dit?”
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Framtida studier

Samarbete är ett begrepp som säkert de flesta kan förklara vad det betyder. Vad jag har förstått
utifrån erfarenheter av min studie är att begreppet samarbete kan förklaras på olika sätt och med
all säkerhet betyda olika, för olika. Kollektivt eller kollegialt lärande kan utgöra en form av
samarbete  som,  om  det  ges  förutsättningar  i  form  av  tid  och  adekvat  stöd,  kan  skapa
samhörighet, arbetsglädje och en känsla av att allt är möjligt (Assarsons, 2015; Cherowski &
Schnellert;  Nilsson, 2017).  Människors samspel är komplext, förklarar Granberg och Ohlsson
(2005),  som  menar  att  det  är  viktigt  att  uppmärksamma  ”grupprocesser  och  socialt  och
känslomässigt  stämningsskapande  i  team” (s.  241).  Det  vore  intressant  i  sammanhanget  att
fördjupa sig i, det som Aspelin (2015) diskuterar; innebörden av begreppet relationskompetens,
inte bara utifrån relationen mellan lärare och elev utan relationer mellan kollegor. Ett annat
ämne, som jag bara snuddar vid, är hur vår hälsa påverkas av våra relationer, vilket Nilsson
(2017) undersöker i sin avhandling; hur samarbete i form av kollegiala reflektioner kan bidra till
högre  arbetstillfredsställelse.  Då  eleverna,  enligt  uppfattningar  av  fritidspedagogerna  i  min
studie,  påverkas av lärarnas goda relationer,  så är  det även intressant  att vidare undersöka
faktorer som påverkar elevernas hälsa och hur till exempel fritidshem och skola kan samarbeta
för  att  förebygga  ohälsotal.  Av  de  studier  jag  tagit  del  av  är  några  så  kallade
aktionsforskningsprojekt;  vilket  innebär  att forskaren själv  deltar  i  studien genom att bland
annat bistå med struktur till reflektionsmöten, vilka utgör en del av skolans förändrings- och
utvecklingsarbete. Ett aktionsforskningsprojekt kan utgöra en typ av samarbete där alla blir
vinnare;  forskare  och  skola;  fritidspedagoger  och  elever,  enligt  forskning  jag  tagit  del  av
(Assarsons, 2015; Cherowski & Schnellert; 2018; Närvänen & Elvstrand, 2014).
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Bilaga 1

Missiv fritidspedagoger

Sandviken 180329

Hej,

Jag  heter  Maria  Wessling  och  är  i  full  färd  med  att  genomföra  en  studie  som  en  del  av  mitt
examensarbete  på  Mittuniversitetets  lärarutbildning:  Grundlärare  med  inriktning  mot  arbete  i
fritidshem.  Jag  vill  med  studien  undersöka  hur  personalen  på  en  fritidshemsavdelning  uppfattar
samarbetet med att planera och genomföra fritidsverksamhet.

Jag kommer att göra en så kallad ”fallstudie” och fokuserar min undersökning till  en fritidshems-
avdelning, där jag vill intervjua all fritidspersonal med förhoppning att personalens olika bakgrunder
varierar; utbildning, arbetslivserfarenhet, ålder osv. Ambitionen är att möta och fånga uppfattningar
om samarbete hos både ”nya” och ”gamla” fritidslärare/pedagoger. Såklart är det en förutsättning att
personalen  på  det  aktuella  fritidshemmet  tillsammans  systematiskt  planerar  och  genomför
fritidsverksamhet. Är ni de jag söker? Jag skulle bli glad om ni vill medverka i min studie!

Om ni är villiga att delta i studien så innebär det i praktiken att jag behöver träffa er, personalen på
avdelningen,  var  och  en  för  en  intervju  som  tar  ca  40  minuter.  Målsättningen  är  att  genomföra
intervjuerna under vecka 15-16. Om ni tackar ja och ångrar er, så har ni full  rätt att när som helst
avbryta er medverkan i studien.

Min önskan är att få spela in intervjuerna för att underlätta arbetet med att fånga olika uppfattningar.
Som informant/intervjuobjekt kommer du/ni att vara helt anonyma, det vill säga att namn på personer
och skola kommer att avidentifieras. Ljudinspelningarna, insamlad data, används enbart för denna
studie och kommer att raderas när examensarbetet är godkänt.

Jag kommer att kontakta er för att försäkra mig om att ni har fått det här missivet, med förhoppning
att ni vill medverka såklart. Jag berättar gärna mer om tankarna bakom studien och svarar på frågor
om densamma. Tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Maria Wessling
XXX-XXX XX XX
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Bilaga 2

Missiv rektorn

Sandviken 180403

Hej,

Jag  heter  Maria  Wessling  och  är  i  full  färd  med  att  genomföra  en  studie  som  en  del  av  mitt
examensarbete  på  Mittuniversitetets  lärarutbildning:  Grundlärare  med  inriktning  mot  arbete  i
fritidshem. Jag vill med studien undersöka hur personalen på skolans fritidshem uppfattar samarbetet
med att planera och genomföra fritidsverksamhet.

Jag skulle bli  glad om ni vill  medverka i  min studie och hoppas få Ditt samtycke, som rektor, att
komma ut till er skola och intervjua fritidspersonalen på en eller flera avdelningar. Jag kommer även
att skicka  ett missiv  med information till  de  berörda informanterna,  vars  deltagande är  frivilligt.
Målsättningen är att genomföra intervjuer under vecka 15-16.

Jag söker en eller flera fritidshemsavdelningar där jag vill intervjua samtliga i personalen med önskan
att  deras  olika  bakgrunder  varierar;  som  till  exempel  utbildning,  arbetslivserfarenhet  och  ålder.
Ambitionen  är  att  möta  och  fånga  uppfattningar  om  samarbete  hos  både  ”nya”  och  ”gamla”
fritidslärare/pedagoger. Forskningsetiska principer kommer att följas och informanterna garanteras
anonymitet,  det  vill  säga  att  namn  på  personer  och  skola  kommer  att  avidentifieras.  Materialet,
insamlad  data,  används  enbart  för  denna  studie  och  kommer  att  raderas  när  examensarbetet  är
godkänt.

Jag kommer att kontakta Dig i början av vecka 15 för att försäkra mig om att Du har fått det här
missivet, med förhoppning att ni vill medverka såklart. Jag berättar gärna mer om tankarna bakom
studien och svarar på frågor om densamma. Tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Maria Wessling
XXX-XX XX XX
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Bilaga 3

Frågeschema

1. Vilken är din titel på visitkortet? Bakgrund: ålder, arbetslivserfarenhet och utbildning?
2. Vad utmärker ett bra fritidshem?
3. Hur tänker du (ni på avd) om begreppen kvalitet och meningsfull fritid? Kortfattat!
4. Mitt fritidshem: styrkor och svagheter?
5.  Hur organiserar ni arbetet på din fritidsavdelning? Ansvarsfördelning och i praktiken?

• Vad är din roll här på fritidshemmet? Vilka är dina kunskaper, färdigheter och intressen?
• När kommer dessa till uttryck i arbetet? Gör det du kan och vill idag (på det sätt du vill)?
• Vad vill du åstadkomma/bidra till?
• Vilka är de andras roller på avdelningen? Utifrån kunskaper, färdigheter och intressen?
• Hur  bedrivs  det  systematiskt  kvalitetsarbetet:  planera,  dokumentera,  analysera  och

utvärdera?
• När arbetar du enskilt och när arbetar ni tillsammans på avdelningen? 
• Hur organiseras arbetet på skolans fritidshem i stort – alla avdelningar tillsammans?
• Hur skulle det, enligt dig, kunna se annorlunda ut, om det vore önskvärt?

6. Berätta hur du/ni använder planeringstiden?
• Hur mycket tid för planering – enskilt och tillsammans?
• Hur ser de gemensamma planeringsmötenas upplägg ut? Dagordning? Tidsfördelning?
• Finns någon i rollen som lagledare? Hur tillsattes hen?
• Hur tas beslut? T ex om vad ni ska arbeta med och hur – kortsiktigt och långsiktigt?
• Hur skulle det, enligt dig, kunna se annorlunda ut, om det vore önskvärt?
• Vad diskuterar ni (teori/praktik)?
• Finns diskussioner om ”varför vi gör det vi gör”? (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012, s. 8).
• Hur genereras och behandlas nya idéer?
• Hur bidrar du - till arbetsgruppen/teamet? Vad nytt har du tillfört? Vad gammalt vill du ha

kvar?
7. Hur ser samarbetet ut – på din avdelning – mellan fritidspedagogerna i huset?

• När och hur ger ni feedback till varandra – på idéer och praktiskt arbete? Ros & råd (ris)?
• Beskriv en situation när du fick uppskattning för din person och dina arbetsinsatser?
• När gav du någon uppskattning senast – på vilket sätt?
• Kommunikation i huset? På avdelningen? Snabba beslut i stunden osv. Hinder?
• Gemensamma reflektioner? Tänka tillsammans? I vilken mån avsätts tid för alla inblandade?
• Problemlösning – hur löser ni ”problem” tillsammans? Hur hanterar ni motgångar?
• Kan ni lära varandra någonting? ”...dra lärdom av varandras olikheter” (Norrström, 2013, s.

35).
• Hur kompletterar ni varandra?
• När tycker du att det är en fördel/nackdel att jobba i grupp/tillsammans?
• Gamla traditioner (fritidspedagoger) möter nya idéer (”fritidslärare” eller bara ny personal)

och nya barngrupper... Grupper förändras - hur hanteras det? Introduktion? Omförhandling
av ansvar?
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8.  ”I  vardagsarbetet  på  fritidshemmen  är  det  i  allmänhet  snarare  tro  och  tyckande  än  vetande
       som styr!” (Fritidshem vägledning, Natur och kultur, 2011, s. 25)
9. Vilken skola vill vi ha? 

• Hur kan verksamheten utvecklas för att möta en okänd framtid?
• Vilka visioner har du/ni för er fritidsverksamhet? Vilka mål prioriteras? Vilka mål vill  du

prioritera?
10. När trivs du på jobbet (har roligt)?

• Vad betyder trygghet för dig?
• Vilka faktorer är viktiga för att du ska trivas och känna trygghet?
• Beskriv en situation då du kände arbetsglädje senast?

11. Vad gör du om 5 år?
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