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Abstract 

In the steering documents of the school the teacher is given directive to co-operate with local 

community as a method to enrich the education and to prepare the children for life outside 

school. Earlier research strengthen this view. This study investigate what view the school and 

the local community have on co-operation and what obstacles there are.  

 

The aim of the study is to illustrate similarities and differences in teachers and representatives 

for the local community opinion on co-operation and to investigate if the co-operation is 

carried out or not. 

 

After the qualitative interviews were done and the data were treated it was possible to 

compare three teachers point of views with the point of views of three representatives for the 

local community. The joint opinion about possible co-operation accord rather well between 

the teachers and two of the representatives for the local community, the Church of Sweden 

and the local heritage society, while the accord between the teachers and the third 

representative for the local community, the food store, was not as joint. Throughout the study 

lack of time and communication have been mentioned as obstacles for co-operation. Both the 

teachers and representatives for the local community think that communication is central to 

succeed. 



   

Sammandrag 

Skolans styrdokument ger läraren direktiv att skapa samarbete med närsamhället, bland annat 

för att annat berika undervisningen och för att förbereda barnen på livet utanför skolan. 

Tidigare forskning på området styrker detta synsätt och i denna studie undersöks på vilka sätt 

skola och närsamhälle kan samarbete och vilka hinder som står ivägen. Uppsatsens syfte är att 

belysa likheter och olikheter i lärarnas och närsamhällets bild av detta och att undersöka 

varför samarbetena verkställs eller uteblir. 

 

Efter att de kvalitativa intervjuerna genomförts och materialet bearbetats gick det att jämföra 

tre lärares åsikter med tre olika samhällsaktörers. Den gemensamma bilden av möjliga 

samarbeten samstämmer ganska väl hos lärarna och två av aktörerna, hembygdsföreningen 

och svenska kyrkan, medan samstämmigheten mellan lärarna och den tredje, den lokala Ica-

butiken, inte är lika stor. Hinder för samarbete som konsekvent har återkommit i studien är 

bristen på tid och kommunikation. Både lärare och samhällsaktörer ser kommunikation som 

centralt för att lyckas.   

 

Nyckelord: Samarbete, hinder, närsamhälle och skola 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Innan jag började mina lärarstudier arbetade jag som konsulent åt ett ungdomsförbund. 

Organisationen hade tydliga mål med sin verksamhet och såg det viktigt att nå ut i nya forum 

för att engagera och locka till aktivitet. Ett av dessa forum var skolan, där vi aktivt sökte 

samarbeten för att förmedla det vi ansåg oss vara bra på. Hos vissa skolor och lärare mottogs 

vi med öppna armar. Det förekom även att skolan sökte samarbetet. På andra håll upplevde vi 

tvärtom ett motstånd till medverkan och samarbetet förverkligades aldrig. I efterhand har jag 

reflekterat över vad det var som gjorde att samarbetet ibland blev så fruktbart och ibland inte 

ens påbörjades.  

 

En dryg mil utanför centralorten ligger det lilla samhället jag har intresserat mig för. Den 

dominerande bebyggelsen består av villor tätt placerade intill varandra, men som samtidigt 

har skogen och grönområdena i den omedelbara närheten. Mindre vägar och cykelbanor letar 

sig in mellan husen och förbinder samhällets olika delar med varandra. En stor del av vägarna 

leder till den centralt belägna skolan där drygt 300 elever tillbringar sin dag, sedan de börjat 

förskoleklass till de går ur årskurs sex. I skolans lokaler bedriver lärarna undervisning utifrån 

sina styrdokument, som uppmuntrar skolan att aktivt samarbeta med närsamhället. Följer vi 

den större vägen ifrån skolan några hundra meter står inte kyrkan, men dock 

församlingshemmet, bokstavligt talat mitt i byn. Kyrkan är en av många aktörer i det lilla 

samhället. Lite längre bort på vägen ligger en annan. Det är den lokala matbutiken där 

invånarna kan köpa sina dagligvaror. En av dem som gör sina inköp i butiken är ordföranden i 

hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen är en tredje aktör i det lilla samhället. I en skolas 

närsamhälle finns det alltid företagare, föreningar eller andra aktörer som är möjliga 

samarbetsparters. Hur skolans samarbete ser ut med ovanstående tre aktörer intresserar mig. 

Ibland inleds de lyckade samarbetena, men minst lika ofta uteblir de. Närsamhället är en stor 

resurs för skolan. Äger skolan nyckeln till hur man bedriver lyckade samarbeten och känner 

till de lokala aktörernas mål och sätt att tänka öppnas nya dörrar för att utveckla 

skolverksamheten och skapa sammanhang och mening med den.  
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1.1.2. Närsamhälle     

 I ordboken beskrivs ett samhälle som en helhet av en större grupp individer som lever 

tillsammans på ett organiserat sätt1. Vidare går det inte att utläsa vad ett närsamhälle är. Vad 

som betraktas som nära, ”vad som befinner sig inom kort avstånd”2 måste nog betraktas som 

godtyckligt och ändras kontinuerligt beroende på människans erfarenheter och förutsättningar. 

I denna uppsats bestäms närsamhället till den omgivning/geografi som barnet lever och rör sig 

i till vardags. Skolan är en aktör i närsamhället, en av de delar som skapar 

samhällsorganiseringen. Läroplanen exemplifierar företagare, föreningar och kulturarrangörer 

som andra aktörer som gör detsamma.  

1.2. Syfte 

”Läraren ska utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag 

och andra som kan berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.”3 

Läroplanens direktiv om att skolan aktivt ska bedriva ett samarbete med närsamhället är 

tydligt uttryckt. Hur denna kontakt kan se ut specificeras inte utförligare i läroplanen än att 

det kan handla om att få inblick i kulturliv, arbetsliv eller föreningsliv. Motivet är i första 

hand att påvisa kopplingen mellan verksamheten i skolan och det som sker utanför den. 

Läroplanen säger att skolan ska ta en aktiv roll för att främja samarbeten med externa aktörer. 

 

Uppsatsens syfte är att belysa hur lokala samhällsaktörers syn och lärares syn, på möjliga 

former för samarbete, i skolans tidigare år, förenas eller skiljer sig åt. Vidare är syftet att finna 

förklaringar till varför samarbeten verkställs eller uteblir. 

1.3. Frågeställningar 

• Har lärare och aktörer samma uppfattning om i vilka sammanhang samarbeten bör 

bedrivas? 

• Vilka hinder upplever skola och samhällsaktörer att det finns för att 

förverkliga/utveckla samarbeten? 

1.4. Tidigare forskning 

Det finns få studier som handlar om skolans samarbete med samhället eller närsamhället, 

särskilt nationella och för skolans tidigare år. Studier mot gymnasie- och högskola 

förekommer i större utsträckning, då kopplat till förberedelser inför arbetsliv och 

                                                 
1 Allén. m.fl. Norstedts svenska ordbok (Oslo: Norstedts förlag AB, 1996), s. 835. 
2 Allén. m.fl, s. 673.  
3 Lärarens handbok (Solna: Lärarförbundet, 2002), s. 20. 
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arbetsmarknad. Det är betydligt enklare att hitta information och trycksaker från 

intresseorganisationer, skolor och andra aktörer där nära samarbete förordas, ofta grundat i 

positiva upplevelser. Det finns många goda exempel där samarbete mellan skola och 

närsamhälle enligt författarna har fungerat exemplariskt. Visst utländskt material påträffas 

som beskriver nytta, hinder och möjligheter i samarbeten.  

1.4.1. En handlingens skola i närsamhället  

Andy Hargreaves och Michael Fullan är professorer på University of Toronto i 

utbildningsfrågor. De är i mycket skeptiska till den skola de ser idag, som de anser föråldrad. 

Det händer mycket i samhället runt skolan. Skolan hinner inte med. “Pupils become more 

cultural diverse, as technology becomes more complex, as market perspectives intrude more 

and more into the educational landscape."4 Elevernas behov har förändrats och antingen kan 

läraren välja att gömma sig bakom stängd dörr inom klassrummens fyra väggar och inte 

konfrontera detta, eller så kan den välja att söka andra och nya vägar för att berika och 

utveckla sin undervisning. Hargreaves och Fullan förordar det sista alternativet och med två 

begrepp stakar de ut teorin för att komma dithän, going deeper och going wider. 
5
 När 

författarna skriver go deeper, menar de i korthet att skapa mening, passion och hopp i 

undervisningen. Som god pedagog måste man, oberoende omständigheterna, ha en positiv 

grundsyn och inge hopp till sina elever. Läraren måste knyta band och skapa relationer, även 

till de personer runt eleverna som också har ansvar eller är delaktiga i deras utbildning, t.ex. 

föräldrarna.6 En god pedagog arbetar med hjärtat. För framgångsrik undervisning krävs det 

också att arbeta på bredden. När författarna skriver, go wider, är kollegorna på skolan viktiga 

samarbetspartners, men i det här sammanhanget uppmärksammar vi särskilt de aktörer som 

finns i miljön runt skolan och eleverna.7 Lev Vygotskijs pedagogiska teorier talar för att skola 

och undervisning måste bedrivas i ett sammanhang där verkligheten får tillträde i skolan. Han 

utrycker det som ”handlingens skola”.8 Ett barn har inte vunnit kunskap innan det har upplevt 

eller satt lärostoffet i relation till sina tidigare erfarenheter. En undervisningssituation där 

eleven passiviseras och endast blir mottagare av det som läraren förmedlar är, sett ur 

vetenskapligt perspektiv, en dödssynd enligt Vygotskij. I en sådan undervisningssituation 

undervärderas elevens erfarenheter. Tvärtom borde läraren aktivt arbeta för att dra nytta av 

                                                 
4 Hargreaves & Fullan, What´s worth fighting for in education? (Ballmoor: Open University Press, 1998), s. vi. 
5 Hargreaves & Fullan, passim. 
6 Hargreaves & Fullan, s. 30-65. 
7 Hargreaves & Fullan. s. 66-88. 
8 Lindqvist. Vygotskij och skolan (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 20. 
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elevens erfarenheter och nyfikenhet och konstatera att dessa är helt centrala i en 

uppfostringsprocess. ”Livet uppfostrar bättre än skolan”9 provocerar han i Pedagogisk 

psykologi, hans uppmärksammade och debatterade bok som han gav ut 1926. Sedan 

diskuterar han dock emot sin egen provokation och landar i att skolans styrning ändå behövs 

till viss del, att det inte går att lämna det växande barnet i total ensamhet i verkligheten. 

”Element i miljön kan understundom ha helt skadliga och fördärvliga inflytelser på den unga 

organismen.”10 Hargreaves och Fullan understryker att skolan inte kan inleda vilka 

samarbeten som helst. De skall vara noga utvalda och genomtänkta. Läraren får inte en 

mindre roll, men däremot en annan.11 Vygotskij samstämmer att lärarens aktivitet inte 

minskar för att den undervisar mindre. Bildligt beskriver han lärarens funktion som en 

trädgårdsmästare som har stor möjlighet att inverka på blommans växande genom att höja 

temperaturen, reglera fuktighet, gallra, tillsätta gödning mm. ”På samma sätt uppfostrar 

pedagogen barnet genom att förändra miljön.”12  Skapandet av formella samarbeten är 

nödvändigt idag. Förr när människor levde närmare varandra i mindre grupper var samarbetet 

en naturlig del av vardagen. Idag, när livsstilar och levnadsvillkor ser annorlunda ut, väljer 

man i högre grad aktivt de samarbeten man vill ingå i. Hargreaves och Fullan säger att en 

sund skola är en del av en sund omgivning. Engagemang i närsamhället återkopplar med 

positiva effekter tillbaka till skolan. Det är därför viktigt att ta till vara på de resurser som 

finns utanför klassrummet och inte tvärtom lägga energi på att upprätthålla skolan som en 

isolerad ö utanför resten av samhället, något som författarna menar har kännetecknat skolan. 

Inledandet av samarbeten kan då vara komplicerat, att arbeta mot ett mål som tidigare varit 

oönskat. På samma sätt har många aktörer, i högsta grad de kommersiella, haft litet intresse 

att inleda samarbeten med skolan.13  

1.4.2. En allsidighet som engagerar 

Folke Vernersson, Linköpings universitet, har som en del av en större studie studerat lärares 

uppfattningar om vilken roll närsamhället spelar i samhällskunskapsundervisningen. I studien 

finns lärare från hela grundskolan representerade och det framkommer att majoriteten anser 

närsamhällets roll som mycket viktig. Främst för att elevernas förförståelse blir stor och att 

undervisningen på detta sätt engagerar dem. Ofta motiverar den konkreta situationen eleverna 

och trots att det handlar om lokala engagemang så lockar det att göra jämförelser med andra 

                                                 
9 Lindqvist, s. 22. 
10 Lindqvist, s. 23. 
11 Hargreaves & Fullan, s. 66-73. 
12 Lindqvist, s. 21. 
13 Hargreaves & Fullan, s. 66-88. 
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länder och kulturer. Samarbetena som bedrivs ser olika ut. Vanligt förekommande är 

studiebesök, prao, praktiskt arbetslivsorientering eller skolbesök från myndigheter eller 

företag. Studiebesöken har ofta koppling till arbetsplatser där elevernas föräldrar arbetar eller 

har anknytning.14 Skolan måste vara en levande organisation som öppnar dörrar mot 

verkligheten. Läraren får inte ensam påverka eleverna. Samarbete med omvärld och kollegor 

är viktigt. Vygotskij tillägger att det inte är önskvärt att barnet får en ensidig bild av 

verkligheten och att den med skolans hjälp kan påvisas en mångfald. Barnet skall få ett 

kritiskt förhållningssätt till samhället, vara revolutionär i tanken. ”Uppfostran har alltid som 

mål att inte ante anpassa till en redan existerande miljö.”15 Den verklighet som barnet möter 

måste därför organiseras väl efter vetenskapliga krav. Skolans teorier undersöks och 

kontrolleras av barnet i verkligheten. Teorin blir först sanning om den visar sig vara 

överensstämma med praktiken.16 Det är framförallt lärarna mot de yngre årskurserna som 

förespråkar ”verkligheten” framför att arbeta med böcker och massmedia. Detta bland annat 

för att texter är svåra att läsa för de yngre barnen och för det engagemang som vinns av att 

arbeta i barnets närmiljö. Lärare mot de senare åren förespråkar det motsatta, bland annat med 

motiveringen att läroboken ger alla i klassen i en bra baskunskap och att massmedia har en 

aktuell agenda17. I de fall då de flesta lärarna exemplifierar undervisningssituationer som 

betraktats som meningsfulla har verklighetsanknytningen varit viktigaste framgångsfaktorn.18 

Den lilla andel som ansåg att lokalsamhället spelade en mindre roll i undervisningen påtalar 

bristen av att inte äga ett eget kontaktnät eller ha någon lokalkännedom på den ort som de 

arbetar.19  

 

Alla författarna lyfter positiva effekter av att skolan samarbetar med aktörer utanför 

klassrummet. De talar om för oss att skolan bör söka samarbeten och att en majoritet av 

lärarna är positivt inställda till det, trots skolans historia som isolerad institution i samhället. 

De talar dock inte ingående om hur samarbetet ser ut i praktiken eller i vilka situationer det 

bland de inblandade upplevs finnas ett behov för samarbete. Inte heller om när lärares och 

närsamhälles åsikter om värdefulla samarbeten möter varandra. Befintlig forskning kring 

hinder och förutsättningar för samarbete är likaså begränsad och därför behövs vidare 

forskning runt samarbetet mellan skola och närsamhälle ur de perspektiven. 

                                                 
14 Vernersson, Undervisa om samhället (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 141-144. 
15 Lindqvist, s. 23. 
16 Lindqvist, s. 21-23. 
17 Vernersson, s. 159-164.  
18 Vernersson, s. 174-183. 
19 Vernersson 141-144 
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2. Metod och material 

2.1. Metod 

Uppsatsens empiriska delar inhämtas med kvalitativ intervju. Respondenternas bakgrunder 

och karaktärer skiljer sig och det hade varit orätt att begränsa dem till fasta svarsalternativ och 

forum där deras svar inte kan vidareutvecklas. Johansson och Svender påtalar den kvalitativa 

intervjuns styrka att fånga ett smalt ämnes djupgående resonemang.20 Intervjun bygger på en 

dialog mellan intervjuaren och respondenten. Denna dialog kan om den används rätt locka 

fram, förtydliga eller bekräfta utsagorna som ligger till grund för undersökningen. Samtalet är 

en väl beprövad kommunikation människor emellan och i detta sammanhang har det ett väl 

uttalat syfte och struktur. ”Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. 

Människor talar med varandra – de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi 

känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar 

och om den värld de lever i”.21 Samtidigt som intervjun ger respondenten möjligheten att 

utveckla det den vill ha sagt ställer den stora krav på intervjuarens förmåga att lyssna och 

förstå. Samtalet måste ledas och får inte bli osystematiskt.22 För att undvika utsvävningar och 

behålla struktur utgår jag ifrån två förutbestämda intervjuguider (se bilaga 1 och 2) där 

intervjuns huvudsakliga frågor är formulerade. Följdfrågor formuleras på plats. Johansson och 

Svedner påtalar samtidigt faran att bli låst i guidens frågor och tappa fokus från själva 

intervjun. Med respondenternas tillåtelse sker ljudupptagning under intervjun. Detta för att 

intervjuaren ytterligare skall kunna fokusera på ämnet och i efterhand kunna analysera 

materialet. Skall man i efterhand kunna skriva ut intervjun eller delar av den är inspelning en 

förutsättning.23 Samtliga intervjuer genomförs i enrum med respektive en timma till 

förfogande. Tid och plats för intervju bestäms gemensamt av intervjuare och respondent. 

2.2. Avgränsningar 

Då det för mig är omöjligt att intervjua och ens att definiera alla aktörer i ett samhälle har jag 

valt att begränsa studien. Uppsatsens syfte är inte att vara giltig för ett helt samhälle, utan 

snarare att vara en begränsad fallstudie. Är det vid senare tillfälle möjligt att göra en 

kvantitativ studie utifrån det resultat som denna studie frambringar är det välkommet. Kvale 

säger om syftet inte är att kunna generalisera utifrån resultatet och om resurserna är 

                                                 
20 Johansson & Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning 
(Uppsala: Kunskapsföretaget 2001), s. 24. 
21 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), s.13. 
22 Johansson & Svedner, s.25. 
23 Kvale, s 147-149. 
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begränsade är ett mindre antal intervjuer, som i denna uppsats, godtagbart.24 Utifrån 

läroplanens exemplifierande av aktörer i närsamhället har jag valt ut tre som utifrån sin 

verksamhet får representera samarbetspartners eller möjliga samarbetspartners för skolan. I 

och med valet av dessa tre aktörer har jag haft för avsikt att spegla en viss bredd av 

närsamhället. På samma sätt som att hela närsamhället hade blivit för digert att intervjua får 

tre verksamma lärare vara ombud för den aktuella skolan. Begränsningen görs också för att 

skapa jämvikt i de båda parternas argument och utrymme i uppsatsen. Den aktuella skolan har 

elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolans begränsade årskurser är också en form av 

avgränsning. 

2.3. Material 

2.3.1 Empiriskt material 

Sex intervjuer ligger till grund för den empiriska undersökningen. Tre av de intervjuade 

representerar den aktuella skolan och är verksamma i årskurserna 2, 4 och 6.  

• Klasslärare åk 2, L2: Kvinna, 55 år, mångårig erfarenhet av yrket. 

• Klasslärare åk 4, L4: Man, 50 år, mångårig erfarenhet av yrket. 

• Klasslärare åk 6, L6: Kvinna, 52 år, mångårig erfarenhet av yrket. 

Den aktuella skolan har jag valt då jag gjort delar av min verksamhetsförlagda utbildning där. 

Christer Stenmo, Uppsala universitet, säger att man i vetenskaplig undersökning generellt 

skall sträva efter att låta urvalet bli helt slumpmässigt, men att man vid särskilda 

omständigheter kan styra urvalet för att t.ex. få balans i respondenternas sysselsättning och 

könsfördelning.25 De aktuella lärarna har blivit tillfrågade att delta, dels för att de arbetar mot 

olika åldersgrupper med jämna intervall emellan och dels för att möjliggöra att en manlig 

representant, från den annars kvinnodominerade arbetsplatsen, skall delta i studien. Lärarna 

intervjuas utifrån intervjuguide 1 (se bilaga 1). 

 

Återstående tre intervjuade representerar aktörer i närsamhället. 

• Dagligvaruhandeln: Kvinna, 41 år, butikschef 

• Kyrkan: Kvinna, 47 år, kyrkoherde 

• Hembygdsföreningen: Man, 71 år, ordförande i föreningen  

I en första kontakt mot de lokala samhällsaktörerna har jag sökt en person som kan 

representera den organisation som de företräder. Således har jag inte gjort något aktivt val av 

                                                 
24 Kvale s. 97-98 
25 Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 
2002), s. 28-30. 
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de respondenter jag möter, mer än att jag varit tydlig i vad intervjun skall handla om så att de 

själva kan utse den person som är lämpad och har befogenhet. Däremot har jag varit aktiv i 

valet av aktörer. De utvalda aktörerna representerar vanligt förekommande företagande, 

institution och föreningsliv/kulturliv på en ort. I en mindre studie av en karaktär som denna 

säger Stensmo att det är relevant att man har en viss tanke och förförståelse för de 

respondenter man väljer ut, att man gör ett strategiskt val utifrån undersökningens syfte.26 

Samtliga tre aktörer är tydligt organiserade med tydliga företrädare. Min förhoppning är att de 

skall vara tydliga aktörer även för barnen. Samtliga är organiserade kring en eller flera 

byggnader på orten vilket gör dem fysiskt konkreta. Butiken är den största på orten och är den 

enda matbutiken. Kyrkan företräder ortens största församling. Hembygdföreningen är förutom 

till sin funktion som ideell förening vald på grund av sin kulturverksamhet, vilket läroplanen 

förordar samarbete inom. Samhällsaktörerna intervjuas utifrån intervjuguide 2 (se bilaga 2).  

2.3.2 Litteratur 

I vetenskapliga uppsatser har litteraturen flera syften. Den skall ge en bakgrund i området och 

dess tidigare forskning. Ur litteraturen skall uppsatsens författare söka stöd och relevans för 

den forskning som han eller hon vill driva. Litteraturen skall sedan tillsammans med 

undersökningen frambringa nya kunskaper.27 Delar av litteraturen i denna uppsats är vald för 

att få en bakgrund som bekräftar att det är av vikt att skolor inleder samarbeten i närsamhället. 

Utifrån den förståelsen går jag vidare i egen undersökning och studerar inom vilka områden 

det kan vara aktuellt att samarbeta och vilka hinder som upplevs finnas. För att få 

förförståelse för lärarnas och de lokala aktörernas situation har deras styrdokument eller 

formulerade ambitioner för respektive verksamhets studerats. Litteraturen är också vald för att 

ge stöd åt eller motsäga de resultat undersökningen genererar. Viss litteratur som använts i 

arbetet är enbart vald för dess metoder och tips på tillvägagångssätt att genomföra en 

undersökning på. Då ämnesområdet får betraktas som relativt outforskat har även utländskt 

material fått användas.      

 

                                                 
26 Stensmo, s. 30. 
27 Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur 2000), s. 92-93. 
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3. Litteraturgenomgång 

3.1. Skolans styrdokument 

Skolans verksamhet regleras ytterst av riksdag och regering vars direktiv är nedtecknade i 

skollag och i läroplaner. Utöver dessa övergripande dokument beskrivs varje ämnes karaktär 

och mål närmare i kursplanerna. Läroplanen är tydlig i förespråkandet att skolan ska finna 

samarbeten i samhället, men den ger också signaler om att det inte får ske på bekostnad av 

allsidighet och föräldrars förtroende.  

 

I den första paragrafen i skollagen för grundskolan uttrycks skolans syfte. 

”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.”28 Skolans viktigaste 

uppgift är att ge barnen en beredskap för att kunna bli aktiva, självständig medborgare i den 

organisering av människor som vi kallar för samhälle. Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet är skriven i samma anda och understryker att det är viktigt för skolan att 

förmedla och förankra de värden som samhällslivet vilar på och att ge eleverna en utbildning 

av hög klass. En förutsättning för detta är att det sker en samverkan med arbetsliv och med 

andra aktörer i närsamhället. Alla på skolan har ansvar för att detta sker, både ledning och 

personal. Lärarens uppdrag formuleras särskilt.29 ”Läraren ska utveckla kontakter med 

mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan berika skolans 

verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.”30 

 

Samverkan beskrivs som viktigt för att befästa den undervisning skolan bedriver, 

bekräfta för barnet att det man lär sig i skolan är relevant och viktigt. Under sin skoltid 

gör eleven dessutom ett antal aktiva val av kurser, program och skolor, grundat på vad 

eleven vill i en framtid. Skolan har ett ansvar att ge eleven erfarenheterna att grunda 

sina val på. Läroplanen säger att dessa erfarenheter ofta vinns i samband med möten 

med aktörer i närsamhället. Barnet skall ges förutsättningar att få inblickar i både 

förenings- arbets- och kulturliv på orten. Även andra verksamheter som kan bidra till 

att eleven får värdefulla erfarenheter skall utnyttjas. I läroplanen står det också uttryckt 

att eleverna skall undervisas på ett sådant sätt att de upplever sammanhang. 

                                                 
28 Lärarens handbok, s. 55. 
29 Lärarens handbok, passim. 
30 Lärarens handbok, s. 20. 
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Sammanhang och perspektiv skall ge dem beredskap för framtiden, att de skall veta och 

förstå hur samhället fungerar både lokalt och globalt.31 

 

All undervisning i skolan skall vara saklig och allsidig, oavsett om den genomförs av läraren 

direkt eller tillsammans med en samarbetspartner. Läroplanen uttrycker att alla föräldrar med 

gott förtroende skall kunna lämna sitt barn till den svenska allmänna skolan.32 

 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna 

skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för 

den ena eller andra åskådningen.
33

 

 

Det är naturligtvis en utmaning för pedagogen, att samtidigt som han eller hon ger 

utrymme åt en åskådning eller aktör, på samma gång vara uppmärksam på att det inte 

resulterar i en ensidig undervisning. Läraren skall finna en balans i 

undervisningsstoffet. Läroplanen säger också att undervisningen i skolan skall vara 

icke-konfessionell, inte bekänna sig till någon tro. Elever, personal och föräldrar skall 

känna sig bekväma och hemma i skolan oavsett religiös tillhörighet eller kulturell 

bakgrund. Vid de tillfällen en gudstjänst genomförs under skoltid har eleverna och dess 

föräldrar en valfrihet att delta i denna. Ingen ur skolans personal har rätt att kräva 

deltagande mot elevs eller föräldrars vilja. Detta framkommer i regeringsförklaringen34 

och konstateras bland annat av skolverket i tillsynsärende 95-05-15.35 

3.2. Aktörernas centrala formuleringar och styrdokument 

De tre samhällsaktörerna som berörs i undersökningen har samtliga nationella 

centralorganisationer. De presenterar på nätet eller i trycksaker sin inställning och ambition 

kring samverkan med skolan i olika stor omfattning. 

3.2.1 Hembygdsföreningen  

Hembygdsföreningens centralorganisation har i minst omfattning beskrivit samarbetet med 

skolan. Kortfattat konstateras i organisationens stadgar att föreningens ändamål bland annat är 

                                                 
31 Lärarens handbok, s. 11-13. 
32 Lärarens handbok, s. 10. 
33 Lärarens handbok, s. 10. 
34 Riksdagen, Regeringsformen (2007) 2 Kap §22  
35 Skolverket, Tillsynsärende Torsby kommun. (Stockholm: Skolverket, 1995) 
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att föra kunskaper om hembygdens kultur och miljö vidare till kommande generationer och att 

verksamheten skall vara tillgänglig för alla.36  

3.2.2. Ica 

Icas centralorganisation har inga styrdokument som reglerar deras samarbete med skolan. De 

beskriver på sin webbplats att de är positivt inställda till att samverka med skolan. ”En god 

relation med skolvärden är en självklarhet.”37 De vill visa på bredden av sin verksamhet och 

deras behov av varierad arbetskraft. Det framgår vid flera tillfällen att de främst är 

intresserade av samarbete med högre utbildningar än skolans tidigare år. Går man på 

högstadiet eller gymnasiet finns det särskilda praktikupplägg, så kallad ”Praktica”, där elever 

kan söka för att göra sin praktik.38   

3.2.3. Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan har den största samlingen direktiv kring skolsamarbete av de tre. 

Församlingarnas verksamhet styrs av kyrkoordningen. Den deklarerar att församlingen har 

ansvar för alla som vistas inom den. Det understryks att barn och ungdomar har en 

särställning inom kristen tro och att denna målgrupp därför skall prioriteras.39 Svenska kyrkan 

har gett ut särskilda material som används vid skolsamarbeten. I skriften ”När skola och kyrka 

möts” beskrivs kyrkans intentioner med samarbetet ytterligare. Här klargörs skolans och 

kyrkans likheter och olikheter, att kyrkan måste arbeta på skolans och individens villkor i 

första hand och inte utifrån sina egna. Skolans och kyrkans samarbete har pågått under 850 år 

och kyrkan visar i sina dokument fortsatt intresse för samarbete och att föra det västerländska 

kulturarvet vidare. Nya tider ger dock nya förutsättningar och svenska kyrkan påvisar 

områden där de aktivt vill fylla en funktion i skolan, även om de lokala förutsättningarna 

måste styra och verksamheten anpassas därefter. Kyrkan ser sig som en resurs i barnens 

andliga utveckling. De vill samtala med barnen om livet och andlighet. Det kan ske i 

klassrumssituationer, under studiebesök och temadagar. Skolavslutningar, adventssamlingar 

och minnesgudstjänster är andra forum. En upplevelsebaserad insikt förordas framför 

teoretisk kunskap.40 Kyrkan vill inte begränsa sin skolverksamhet till religionsämnet. 

”Människosyn, etik, relationer, sex och samlevnad, kamratskap, mobbning, självkänsla, 

                                                 
36 Hembygdsförbundet, Förslag på stadgar för lokala föreningar (2006), s. 2.  
37 Ica, Ica i skolan (2006). 
38 Ica 
39 Svenska kyrkan, Kyrkoordningen (Svenska kyrkan, 2006) 
40 Assarsson, m.fl. När skola och kyrka möts –grund för Svenska kyrkans arbete med skolan. (Uppsala: Svenska 
kyrkans nämnd för kyrkolivets utveckling, 2001), s. 5-19.  
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kroppsuppfattning, mötet med döden, krisbearbetning –listan kan göras lång”41 De är 

bekymrade över att många unga far illa i samhället och att skolan ofta inte har resurser att 

möta och lyssna på dem. Deras roll att bidra med vuxennärvaro i skolan är därför uttryckt. De 

skriver att även personal i vissa fall kan vara i behov av stöd och någon som lyssnar.42  

3.3. Det goda samarbetet 

Hargreaves och Fullan konstaterar att skolan allt mer måste söka samarbeten med aktörer i 

närsamhället för att klara sitt uppdrag. De uppmärksammar också en trend att även många 

aktörer i samhället söker samarbeten med skolan. Företag har tidigare visat begränsat intresse 

men de ser nu nyttan att ta ett socialt ansvar jämte sina kommersiella mål. Företagsledare har 

upptäckt en koppling, att ett fungerande samhälle är en god förutsättning för bra affärer. Att 

bygga broar över de klyftor som finns är utmanande, helt enkelt för att två olika kulturer möts 

och att människor som tidigare inte har samarbetat nu skall göra det. Författarna romantiserar 

inte över processen att skapa ett samarbete. Det är en tvåvägskommunikation som måste få ta 

tid och energi och parterna får inte vara konflikträdda.43 Det kan tyckas besvärligt att behöva 

genomgå dessa kulturkrockar, men utan kulturskillnaderna hade också samarbetet varit 

ointressant.  

 

Collaboration is a process of shared creation: two or more individuals with complementery skills 

interacting to create a shared understanding that none had previosly possessed or could have 

come to on their own.
44

       

 

I ett gott samarbete kompletterar parterna varandra. Genom samarbetet uppnås något som inte 

skulle ha uppnåtts på var sitt håll. Just att båda parter har något att vinna eller lära i 

samarbetet är centralt för att det skall lyckas. Samarbetet kan således inte bara gynna skolan 

eller samhällsaktören. Avsikterna med samarbetet måste också vara moraliskt försvarbara. 

Författarna menar inte att skolan skall inleda samarbeten så fort möjlighet ges. Skolan skall 

noga välja sina samarbeten.45 I samarbeten med vinstdrivande aktörer blir detta särskilt 

viktigt. Dock skall man som lärare inte vara rädd för att inleda samarbeten med arbetslivet. Vi 

lever i ett kommersiellt samhälle, vi är en del av det och kommer så att förbli. Skolan kan 

genom samarbeten ge eleverna insyn och göra dem medvetna om aktörens verksamhet. 

Författarna vill att man beaktar ett antal frågor innan samarbete inleds: 
                                                 
41 Assarsson, s. 17. 
42 Assarsson, s. 5-19. 
43 Hargreaves & Fullan, s. 66-88. 
44 Hargreaves & Fullan, s.68. 
45 Hargreaves & Fullan, s. 66-73. 
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• Tjänar samarbetet elevens intresse framför aktörens? 

• Tjänar samarbetet alla elever eller enbart starka eller svaga? 

• Sker det växelverkan så att skolan har något att lära aktören och vice versa? 

• Tar aktören ett socialt ansvar i den verksamhet den bedriver?46 

 

Är läraren bekväm i svaren kan ett samarbete komma att bli aktuellt. Andy Hargreaves och 

Michael Fullan lägger ett stort ansvar på läraren eller på lärarna, för samarbete inom kollegiet 

välkomnas också, att ta dessa steg ut i samhället. Rektorerna har en viktig roll som 

”gatekeepers”. De måste kontrollera verksamheten och vara de som i vissa fall avgör om 

grinden mot samhällsaktörerna skall öppnas eller stängas. Skolans personal måste också 

förberedas och entusiasmeras för att ingå samarbeten. Här fyller rektorn en ytterligare 

funktion.47  

 
 

 

                                                 
46 Hargreaves & Fullan, s. 87-88. 
47 Hargreaves & Fullan, s. 94-130. 
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4. Resultat 

4.1 Sammanhang där lärarna ser aktörerna i närsamhället som 
resurser i ett samarbete 

Lärarna är positivt inställda till att samarbeta med aktörer i närsamhället och sätter stort värde 

på de samarbeten som redan existerar. En av lärarna, L4, har tydligt observerat i verksamhet 

och utvärderingar att eleverna engagemang ökar när verklighetsanknytning finns. ”Det är 

stimulerande med perspektiv utifrån, att barnen får andra synvinklar än mina. Jag ser 

verkligen vikten av att koppla skolverksamheten mot verkligheten. De lär sig bättre, det är 

så.”  

4.1.1 Samarbetet med hembygdsföreningen 

Alla lärarna uppfattar hembygdsföreningen som en resurs i närsamhället. Dock har endast de 

två klasserna med äldre elever pågående samarbete med föreningen. De bägge klasserna har 

vardera två representanter som ingår i ett försöksprojekt som hembygdsföreningen driver. 

Projektet handlar om närsamhället och eleverna studerar det ur olika perspektiv. L4 

engagerade sin klass i projektet då han tycker att det stämmer väl med skolans uppdrag att ge 

barnen kunskaper om den hembygd de lever i. Eleverna får en historisk bild av samhället och 

en ökad kulturell förståelse. Han säger att det är viktiga delar i SO-undervisningen. De 

engagerade eleverna skall sprida sina nyvunna kunskaper till sina klasskamrater genom att de 

både formellt och informellt delar med sig av vad de lärt sig. Projektet skall bland annat leda 

till en utställning där materialet redovisas. L6 tog stöd av läroplanen när hon inledde 

samarbetet, där det uttrycks att barnen skall studera sin närmiljö. De båda lärarna hade inga 

svårigheter att få frivilliga bland eleverna för att delta i projektet. L4 ser föreningen som en 

fortsatt resurs, en värdefull sådan om projektet kunde fortsätta och eventuellt utökas. Han har 

idéer om hur projektet skulle kunna utvecklas och förbättras. Projektet skulle kunna engagera 

hela klassen, ett helt arbetslag eller kanske hela skolan. Personerna i föreningen har ett 

brinnande intresse för hembygden och är engagerade. I ett större projekt eller tema kan alla 

skolämnen integreras i samarbetet.  

 

Hembygdsprojektet föregicks av att klasserna besökte föreningen i deras lokal, 

hembygdsgården. L6 beskriver dagen som en i historiens tecken. I bristen på läromedel som 

behandlar lokal historia anser hon dagen vara av stort värde. Vistelsen i gammal miljö, 

utanför skolan, ger intryck som inte kan förmedlas genom böcker. Delar av dagen användes 

för spekulation kring gamla föremål som föreningen har bevarat och dess 
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användningsområden. Sedan fick eleverna dess historia och användning berättad för sig. L6 

upplever att föreningens initiativ väckte intresse hos eleverna och gav dem kunskaper om 

hembygden som de tidigare inte haft. Det hade varit värdefullt med ytterligare besök på 

hembygdsgården.  

 

L6 skulle kunna tänka sig föreningen som ytterligare resurs när klassen arbetar med lokala 

intressanta byggnader. Till våren skall de forska om en specifik byggnad som brann ned för 

några år sedan. Bland annat kunde hembygdsföreningen vara en resurs i att få fram berättelser 

om de som bott i huset och berätta om byggnadens särprägel. L4 kan tänka sig att använda 

föreningen som en referens då eleverna gör jämförelser mellan bebyggelse förr och nu. 

Kanske äger föreningen gamla fotografier eller så har den ett kontaktnät som kan erbjuda det. 

När klassen arbetar med sagor och sägner kunde föreningen vara ett välkommet inslag i 

förmedlandet av de gamla berättelserna. 

 

L2, som ännu inte har haft något samarbete med föreningen har många idéer på vilka sätt 

skolan och föreningen kan göra verksamhet ihop. ”Det finns ett antal historiska företeelser 

och personer på orten som skulle vara intressant att fördjupa sig i.” Hon tror att det skulle vara 

värdefullt att ta hjälp av personer ur föreningen när man läser om närområdet. Exempelvis 

finns det gravhögar som den entusiastiske kunde förmedla användningen av och historian om. 

Hon tror att det är viktigt att medvetengöra barnen om sitt kulturarv. Inte bara för deras egen 

trygghets skull utan också för att deras medvetenhet att bevara historiska monument, så som 

gravhögarna. Risken för skadegörelse minskar ikapp med att deras kunskap ökar. Utan att 

säkert veta, gissar hon att medelåldern på föreningens medlemmar säkert är ganska hög. 

Äldres erfarenheter och kunskaper skulle komma till stor nytta i skolverksamheten. Hon tror 

att många av hennes elever saknar, eller i för liten grad har, relationer med personer ur äldre 

generationer. En återkommande resurs i form av en äldre person som besökte klassen skulle 

vara positiv, en person som eleverna kan knyta band till. Då kunde man utifrån det som 

händer i skolvardagen idag reflektera över hur saker förändrats och samtidigt få historiska 

perspektiv. Andra konkreta verksamheter där denna person eller föreningen skulle kunna vara 

till nytta är i praktiken av olika hantverk, t.ex. näverslöjd och tovning, en del av kulturarvet 

som bör vårdas och föras vidare. I den snabba utveckling vi lever i är de gamla redskapen och 

hantverken inte särskilt kända för barnen i dag.  
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4.1.2. Samarbetet med Ica-butiken 

L2 har haft samarbete med den lokala butiken. Hon har blivit inbjuden med sin klass till 

butiken för att ta del av en presentation om frukt och grönsaker. Avdelningsansvarig tar emot 

klassen. Även L6 har fått en sådan inbjudan, men kunde inte fullfölja. De båda uppskattar 

dock initiativet och L2 tyckte att upplägget var bra. ”Det är omöjligt att kunna visa på en 

sådan mängd och bredd i klassrummet som finns i butiken och barnen uppskattar att få 

provsmaka.” Alla tre har även använt butiken på eget initiativ, utan att involvera personalen, 

både i helklass och i mindre grupper. Eleverna i L4s klass har använt butiken som 

matematikexempel då de undersökt, jämfört och räknat ut olika problem. Butiken har även 

nyttjats i uppskattningsövningar kring priser och barnen kan kontrollera sina gissningar direkt 

vid hyllorna. Butiken var också en av många arbetsplatser som undersöktes och 

exemplifierades i ett projekt som handlade om just arbetsplatser. L4 menar dock att något 

samarbete har det knappast rört sig om. I ett närmiljöprojekt var butiken ett av de ställen där 

eleverna i L6s klass fick undersöka priser och jämföra med producentens priser. I svenskan 

har några elever vid en intervjuövning valt att intervjua personal från butiken. Samma klass 

har även nyttjat butiken i praon. Trots att det inte åligger skolan att arrangera prao anser sig 

läraren ha funnit stöd i läroplanen där det står att barnen skall möta närsamhället och dess 

arbetsliv. Detta inslag är populärt under våren i sexan då eleverna är som mest skoltrötta. L2 

berättar om skolans internationella projekt, ett projekt där butiken vid några tillfällen sponsrat  

och bidragit med varor.  

 

L2 och L6 tycker att de samarbeten de haft med butiken varit värdefulla för deras verksamhet. 

L6 känner dock inte att hon vill vidareutveckla samarbetet. L2 ser ytterligare områden där hon 

skulle uppskatta butiken som en resurs i undervisningen. Trots att barnen är små hade en 

praoliknande verksamhet varit nyttig. Det hade räckt med några få timmar och barnen skulle 

få en större insikt i hur det kan fungera på en arbetsplats och i en affär. Eftersom butiken har 

hand om postservicen på orten kunde det vara aktuellt att besöka dem när klassen arbetar med 

vikter, porton och liknande. I hemmet finns det många farliga kemikalier som 

rengöringsmedel och liknande. Varornas förekomst i hemmen bli påtaglig när man konkret 

kan visa dem i butiken. L2 tror att butiken kunde fylla en funktion att informera barn om 

användningsområden och risker. Butiken skulle också kunna fungera som en partner i 

konsumentupplysningsfrågor som handlar om olika märkningar och liknande. Vad som finns 

och vad de står för. I ett sammanhang blir det mer påtagligt istället för att visa bilder och 

berätta i klassrummet. L4 berör samma område och skulle gärna använda butiken som 
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inspiratör i etiska sammanhang och som konsumentupplysare. Närmast tänker han på ”fair 

trade” och rättvisemärkta produkter. 

4.1.3. Samarbetet med kyrkan 

I intervjuerna med lärarna visar det sig att skolan har ett relativt omfattande samarbete med 

svenska kyrkan och att skolan har två ombud i personalen som tillsammans med församlingen 

har framställt en plan där de strukturerat upp samarbetet som skall ske under de sex år (sju 

med förskoleklassen) som eleverna går på skolan. L2 berättar om julvandringen och 

kyrkogårdsvandringen som barnen får ta del av under sina första skolår. De är båda ett mycket 

välkommet inslag i undervisningen. ”Julvandringen är häftig”, säger L2. Barnen får aktivt 

delta i julberättelsen och möter däri Josef, Maria, skattskrivare och Jesusbarnet. Syftet med 

arrangemanget är att förmedla julberättelsen på ett levande sätt och barnen ska få ta del av de 

olika tankar och situationer som förmedlas av de olika karaktärerna i spelet. L2 tycker att 

spelet genomförs på ett enastående sätt och skulle inte kunna förmedla det på alls samma sätt 

på egen hand. På kyrkogårdsvandringen är det vaktmästaren som möter barnen. Oftast sker 

detta i samband med Alla helgona-helgen då gravar och gravsmyckning är utöver det vanliga 

på kyrkogården. L2 tror att många undviker att prata om döden, trots att det är en del av livet. 

Barnen har ett behov av att prata och ställa frågor om det okända. Vaktmästaren berättar 

sakligt om hur det fungerar på en kyrkogård och han visar barnen gravar, gravsmyckningar 

och minneslunden. L2 tycker att vandringen och mötet med vaktmästaren avdramatiserar 

döden på ett positivt sätt. L4 och L6 berättar att de äldre barnen har en motsvarande vandring, 

av de yngres julvandring, fast vid påsk istället, en påskstig. ”På stigen möter man olika 

personer från Jesus tid och det är väldigt dramatiskt”, säger L6. L6 upplever att berättelsen 

blir väldigt konkret med tidsenliga kulisser, mat och kläder. Barnens förståelse och 

minnesbilder av berättelsen blir mer bestående än när hon läser den. I detta samarbete inryms 

bland annat historia och religion i en kulturupplevelse. Utöver dessa arrangemang finns ett 

samarbete kring olika högtider, både religiösa och icke religiösa. Vid påsk, advent och jul 

arrangeras högtidsstunder, ibland i kyrkans lokaler och ibland i skolans. L2 berättar att skolan 

aktivt har gjort ett val att de själva vill stå för programmet och att kyrkan förmedlar 

berättelserna. På skolavslutningarna deltar präst/kyrkoherde vid ceremonin som numera, av 

utrymmestekniska skäl, hålls i skolans lokaler. L4 tycker att det är positivt att kyrkan deltar 

vid högtiderna. ”I avsaknad av kunskap om vårt kulturarv så fyller kyrkan en funktion.” 

Samtidigt poängterar han att det är tänkvärt att kyrkan endast är en mindre del av vårt 

kulturarv och att gemensam verksamhet bör begränsas. Församlingen har en 

församlingspedagog som har marknadsfört sig på skolan. I L6s klass har pedagogen 
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genomfört värderingsövningar som berört etik och moral. ”Det är positivt när människor 

kommer in i verksamheten och ser på den med andra ögon”, säger L6. Samtidigt som alla 

lärarna värdesätter samarbetet med kyrkan är de restriktiva till ytterligare samarbeten. L4 kan 

tänka sig ytterligare samarbete runt lokaler, annars inget mer. L4 skulle gärna se kyrkan som 

en partner i arbetet med andra religioner och hon tror det kan finnas en vinst att utgå från det 

kända och genom det undersöka likheter i andra religioner och kulturer. L4 känner att det är 

en brist av detta idag och att kyrkan skulle kunna fylla en funktion.      

4.2. Sammanhang där aktörerna i närsamhället ser sig som resurser 
i ett samarbete 

4.2.1 Hembygdsföreningens syn på samarbete 

Hembygdsföreningen bedriver flera samarbeten med skolan. På skolan har de presenterat sin 

verksamhet för alla klasser från år tre. De försöker vanligtvis besöka respektive klass i 

skolmiljö. De har med sig gamla föremål som inspirerar till samtal och som även presenterar 

delar av föreningens verksamhet. Oftast följs det första besöket upp med ett studiebesök i 

föreningens hembygdsgård. Under en halvdag visar aktiva medlemmar föreningens museum 

och stugor för att väcka intresse och ge kunskap om gamla tider. 

 

Bland föreningens medlemmar har många en hög ålder. Ett av föreningens mål är att skapa 

intresse bland barn, och kanske även hos deras föräldrar, för hembygden de lever i. Därför har 

de startat ett projekt, ”forskningsprojekt i hembygden”. Projektet är ett försök att komma in i 

skolans verksamhet och nå den målgrupp som de annars inte når. De är medvetna om bristen 

på bra undervisningsmaterial om hembygden, därför anser de sig kunna fylla en funktion i 

skolan när de gäller att förmedla bygdens historia. Samtidigt poängterar föreningens 

ordförande att en hembygdsförenings uppgift rör inte bara det som varit. Det som står i fokus 

är hembygden och då är nutiden och framtiden minst lika viktig. I föreningens nya projekt 

ingår 12-14 elever som forskar kring olika företeelser på orten. Ur den ursprungliga gruppen 

har tre mindre grupper skapats med olika ansvarsområden. En av grupperna har intresserat sig 

för en välkänd profil på orten, trots att han dog för många år sedan. Hans liv och verksamhet 

undersöks just nu av barnen. Den andra gruppen undersöker företeelsen damfotboll. Den 

tredje gruppen har en mer naturnära inriktning och forskar utifrån det nybyggda fågeltornet 

vid hembygdsgården. Barnens arbete skall så småningom resultera i en utställning som skall 

visas på ortens bibliotek.  
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Eftersom föreningen uppmärksammat avsaknaden av lokala undervisningsmaterial är en 

framtida plan att göra ett sådant som skolorna i området kan använda sig av i arbetet med 

hembygden. Ordföranden tror att det är viktigt att ge barn en bygdidentitet. Den är trygg att ha 

både nu och senare i levet, att man ser orten där man växte upp som en plats att återvända till. 

Hembygdsföreningen ser inga större begränsningar inom vilka skolämnen de skulle kunna 

vara en resurs i skolan. Geografi, samhällskunskap, historia är några exempel ordföranden 

ger. Även matematikundervisning skulle kunna var möjlig. Utifrån gamla dokument och 

pengar kan man jämföra vad man kunde köpa förr mot nu, hur prisutvecklingen varit och hur 

pengars värde förändrats. Personer ur föreningen skulle kunna vara med på lektioner och 

utifrån sitt uppdrag och perspektiv vara en resurs i undervisningen. Många av medlemmarna 

är pensionärer och det finns en mängd områden som de har kunskaper inom. Skulle det till 

ändamålet vara bättre att det arrangerades friluftsdagar eller lägerskolor på hembygdsgården 

är det en möjlighet. Vägar, bebyggelse, jordbruk, industrier, samhället ändras så fort. 

Hembygdsförening kan enligt ordföranden vara en referens, ögon från en annan tid. 

Hembygdsföreningen har en funktion för framtiden. Med kunskaper om det som varit kan 

eleverna göra jämförelser och när de har gjort dessa jämförelser kan de befästa sina 

värderingar. Hembygdsföreningen tror att de är en resurs i detta för skolan.   

4.2.2. Icas syn på samarbete 

Butikschefen berättar att de varje år erbjuder alla tvåor och femmor att komma på deras frukt- 

och grönsaksinformation, ”Fem om dagen”. Målet med verksamheten är att barnen skall lära 

sig mer om frukt och grönt och i förlängningen äta mer av det. Hon hoppas att barnens 

intresse kan bli till goda vanor som sprider sig till barnens föräldrar och övriga familj. När 

klassen kommer till butiken har frukt- och gröntansvarig dukat upp ett bord utifrån något 

särskilt tema, och utifrån detta fortlöper lektionen. Hon berättar att intresset är stort från 

skolorna att delta när inbjudan skickas ut. 

 

Prao är den största verksamheten som butiken har mot skolorna. De tar emot många elever 

varje år, men oftast inte mer än en elev åt gången då det tar mycket tid att ha en elev som skall 

sysselsättas. Prao är en verksamhet då eleven får uppleva arbetslivet i verkligheten. Det är 

nyttigt att få arbeta konkret och undersöka hur det går till i en butik och på en arbetsplats, tror 

butikschefen. Hon säger att förståelsen blir bättre än om man skall försöka läsa sig till samma 

information.  Praoverksamheten skulle kunna utvecklas mycket, men då behöver samtidigt 

kontakten med skolan utökas. Situationen som är nu är hon inte tillfreds med. Hon önskar att 

framställa yrkena i butiken som attraktiva. Det finns goda möjligheter att jobba inom flera 
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arbetsområden och det finns också goda karriärmöjligheter. Särskilt de äldre elevernas prao 

skulle kunna utvecklas mot en mer anpassad och målinriktad kompetensutveckling.  

 

Butiken har tidigare arbetat med miljömål och då haft samarbete med en klass. Om skolan 

arbetar med miljöfrågor skulle man i ett samarbete kunna undersöka butikens miljöarbete. 

Hon ser det tidigare samarbetet som lyckat. Klassens arbete avslutades med en utställning i 

butiken. Ofta förekommer det att skolan vill att butiken skall sponsra olika slags 

verksamheter. Butikschefen har beviljat en del samarbeten av det slaget. Hon är dock en aning 

fundersam i vilken mån hon vill göra detta. I ett samarbete skulle hon vilja ha något konkret 

tillbaka. I butiken sker en del snatteri och försök att få ut varor som eleverna inte är 

berättigade till. Skolan och butiken kunde samarbeta runt information kring sådana frågor. 

Vad ett brott är, vilka påföljder som kan bli, etiska frågor kring att stjäla och ljuga i butiken. 

Vilka varor som är tillåtna att handla och varför en del varor inte är det. Hon tror att vissa 

handlingsmönster är omöjliga att undvika i vissa åldrar, men samtidigt kan en kontakt och en 

relation möjligtvis förhindra något av det. 

4.2.3. Kyrkans syn på samarbete 

I intervjun hänvisar kyrkoherden till samma planering som lärarna hänvisar till, den plan där 

skolan i samverkan med kyrkan har uttryckt sitt önskemål av samarbete med kyrkan. 

Kyrkoherden ser kyrkan som en resurs i allt det som står i planen. Samarbetet består av 

samlingar vid advent, jul och påsk, antingen i skolans eller i kyrkans lokaler. Huvudsakliga 

syftet med kyrkans delaktighet är att barnen skall veta att kyrkan finns. Får de inte möta 

kyrkan vet de inte heller att de kan vända sig till dem. Enligt kyrkoherden handlar det inte om 

att ”värva medlemmar” utan att finnas till och att erbjuda rum. ”Det går inte att värva den som 

inte vill”, säger hon. Under högtiderna förmedlas också traditioner, stämningar och känslor 

som är starkt kopplade till kyrkan. Kyrkoherden tror att kyrkan kan bidra med att förmedla de 

äkta berättelserna, istället för att de ska få det förmedlat i andra eller tredje hand. I planen 

ligger också ett studiebesök på kyrkogården inplanerad. Under besöket tittar barnen på kyrkan 

och kyrkogården och man pratar om döden. Vaktmästaren förklarar hur en begravning går till 

och visar runt. Kyrkoherden är mycket nöjd över de bibelvandringar som församlingen 

arrangerar med stort engagemang. Det är ett speciellt sätt att lyfta berättelserna på, i ett 

annorlunda medium. Personal och medlemmar ur församlingen spelar upp berättelsen som en 

teater för barnen. Kyrkoherden tror inte att kyrkans personal är bättre pedagoger än lärarna i 

skolan, ”men kyrkan vet vad det handlar om”. ”Om en brandman kommer och berättar om 

brandsläckning i skolan så blir det naturligtvis mer intressant än om läraren hade gjort det.” 
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Utanför de planlagda aktiviteterna tycker sig kyrkan vara resurser på fler sätt i skolan. En 

viktig uppgift som kyrkan har, som kyrkoherden är tacksam för att hon sällan behövt dra 

igång, är arbetet med krishantering och konflikthantering i skolan. Många gånger är en 

händelse väldigt infekterad och då är det positivt att en person utifrån, någon som inte är 

”smittad” av konflikten eller det inträffade kan komma in. Kyrkan har en kompetens i hur 

man samtalar och kan finna lösningar trots det som hänt. Vid dödsfall befinner sig ofta 

berörda i chock och behöver hjälp utifrån. Kyrkan informerar sakligt, ger rum för andakt, 

bjuder sörjande till ritualer och ger barnen rum att gråta. ”Skolan är inte direkt en plats att 

gråta på”, säger kyrkoherden som tror att kyrkan med sin närvaro kan erbjuda det rummet. 

”Kyrkan ger lov.” Det är även positivt att lärarna kan fokusera på rutinerna och vardagen som 

också är viktig del i en sorgeprocess. Under det senast året har församlingen och 

församlingspedagogen haft ett sång- och trumprojekt. Kyrkoherden misstänker att pedagogen 

mest blev rekryterad av skolan för att hon kunde spela trummor. Samtidigt som trummandet i 

sig inte var det huvudsakliga målet för kyrkan tycker sig kyrkoherden ha sett en vinst i 

projektet. Genom projektet har kyrkan varit närvarande och stått till förfogande när någon 

behövt hjälp. Kyrkans uppdrag och verksamhet får inte falla helt isär men gränsen är flytande. 

”Ofta kan ett barn behöva träffas och skapa sig en bild av en person innan man kommer med 

sina frågor eller problem.” Kyrkan kan vara en vuxen som har tid att lyssna.” Kyrkoherden 

tillägger också att kyrkan är bra på att förmedla sammanhang. Det mår barn bra av. ”Det 

behöver nödvändigtvis inte handla om det religiösa budskapet.” Skolan och kyrkan ingår, 

tillsammans med ett antal ytterligare aktörer, i ett projekt som de kallar ”Det goda livet”. 

Representanter träffas varje månad och lägger upp ett program som de känner kan vara 

angeläget att diskutera på orten. Ett vanligt upplägg är att de arrangerar en fortbildning för 

lärare på dagtid och senare på kvällen erbjuder föräldrar detsamma. Teman för dagen har 

bland annat varit drogproblematik och hur man gör om ett barn dör. ”Barnen vistas inte bara i 

skolan, de är lite varstans. Trots allt är de samma barn”. Kyrkoherden säger att det är en 

begränsning, en nackdel om man bara kan se barnet som elev eller som kristen. 

 

Skolan har vid några tillfällen slussat elever vidare till kyrkan när de haft behov av den 

kontakten. Hon är noga med att inte ta över kuratorernas arbete, men ser gärna att kyrkan 

hjälper om de har möjlighet. Även personal har utanför skolans regi vänt sig till kyrkan för att 

få tala om situationer som inte fungerat, då de inte vill öppna sig inom skolans väggar. 

Kyrkoherden vill gärna ha ytterligare samarbeten med skolan, gärna mer som resurs utifrån 

om problem och kriser uppstår. Hon vill gärna att kyrkans personal får leda 
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värderingsövningar och samtal om etik och moral. Kyrkans kunskaper om den kristna tron är 

saklig och djup. Inom religionsundervisningen skulle kyrkoherden gärna se ett ytterligare 

samarbete, särskilt vad gäller kristen tro. Hon tror att församlingar med annan tro skulle ställa 

upp på samma sätt om de blev tillfrågade.  

4.3. Hinder lärarna upplever att det finns för att förverkliga/utveckla 
samarbetet med aktörerna i närsamhället 

I intervjuerna framkommer det olika slags hinder för att samverka. En del ligger i skolans 

organisation och förutsättningar, andra utanför skolan och hos aktören. Vissa hinder är 

specifika för enskilda aktörer, andra hinder i samarbetet är samma oavsett aktör. Gemensamt 

för alla lärarna i intervjun är att de i någon omfattning ser tiden som en bristvara. Det blir en 

prioritering vilka samarbeten de vill inleda och genomföra. En av lärarna, L4 uttrycker det: 

”Det är för mycket av för mycket.” Ett hinder enligt samma lärare är att det i deras 

organisation behövs en annan slags styrning. När personalen ser svårigheter att prioritera 

välkomnar han att skolledningen hjälper till att fördela resurser och tid och är delaktig i vilka 

projekt som lärarna bör inleda. Allt kan göras i dialog med personalen och med gott syfte. 

Han talar om allt gott ett samarbete medför, men intygar också att det krävs förståelse, tid och 

energi att genomföra det. ”Just att de inte tillhör skolans organisation, det är det största 

problemet.”   

4.3.1 Hinder i samarbetet med hembygdsföreningen 

Hinder i skolans organisation 

L2, som inte har haft något samarbete med hembygdsföreningen har inte tidigare tänkt i banor 

att föreningen skulle vara en del av hennes undervisning. Av den anledningen har hon heller 

inte tagit någon kontakt med dem. Ändå har L2 i intervjun uppmärksammat flera områden där 

samarbete skulle kunna vara möjligt. För ytterligare samarbete anser L4 att skolan måste 

engagera sig ytterligare. Det krävs intresse, engagemang och gemensamma krafter ifrån 

skolan för att få struktur på hur de vill ha arbetet. Ett arbetslag skulle gemensamt kunna arbeta 

i tema eller projektform och integrera många skolämnen. Att hela skolan deltar är inte heller 

uteslutet. L4 ser en brist i att skolan inte fullt ut kommunicerar sina önskemål och synpunkter 

till föreningen. Om projekt föregick av gemensamma möten och planeringar hade man också 

haft gemensamma mål. Ett ytterligare hinder för samarbete som ligger hos skolan uttrycks av 

L6 som inte anser sig ha tid och möjlighet för att samarbeta ytterligare. Hon upplever att 

skolan eller hon som lärare måste bestämma sig för och satsa på ett fåtal projekt utanför den 

ordinarie undervisningen för att det skall bli meningsfullt och få struktur. För en klasslärare 
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som har ett stort antal ämnen krävs det mycket energi att dra igång samarbeten som med 

hembygdsföreningen. L6 upplever föreningen som engagerad och lägger ansvaret på skolan 

att ta kontakten om de önskar ytterligare samarbete. 

 

Hinder utanför skolans organisation 

L2 upplever inte att hembygdsföreningen har varit synlig, den har inte marknadsfört sig eller 

tagit någon kontakt. Hembygdsgården ligger lite avsides och L2 tycker själva att hennes 

elever är för små för att cykla kilometrarna dit och busstransporter är dyrt. L4 upplever 

svårigheter att jämka sin verksamhet med det som föreningen erbjuder, då de tagit stora 

initiativ i samarbetet. Hade verksamheten föregåtts av en gemensam planering hade den i 

större utsträckning kunnat göras till en integrerad skolverksamhet. Intresset från elever har 

svalnat när projekt till viss del upplevts ligga utanför det ordinarie skolarbetet. Föreningen har 

kommit med ett färdigt paket, som ytterligare kunde ha varit anpassat efter skolans villkor och 

barnens förutsättningar.    

4.3.2. Hinder i samarbetet med Ica 

Hinder i skolans organisation 

L2 är positiv till samarbetet med butiken men tycker det känns angeläget att också begränsa 

det. Ica är ett kommersiellt företag och hon vill vara restriktiv i vilka samarbeten hon inleder 

och hur dessa ser ut. ”De får inte ta för stor plats så att det kommer att handla om någon slags 

reklam” Hon talar vidare att hon måste vara aktsam vilka slags erbjudande och gåvor skolan 

tar emot. ”Jag tror skolan måste utnyttja resurser som butiken, men att man försöker få en 

balans, så att det inte bara är ett enda företag som sponsrar eller som man samarbetar med.” 

L2 vill inte riskera att bli partisk på något sätt och vill undvika att hamna i beroendeställning. 

Hon medger dock att den situationen är hon långt från idag, det finns ingen större relation 

mellan hennes klass och butiken. En relation som måste till innan ett samarbete är möjligt. 

L4 bekräftar att relationen mellan hans klass och butiken saknas. ”De måste veta vad vi 

efterfrågar.” Kommunicerar inte skolan vad den önskar, minskar chanserna drastiskt att den 

får det. L4 förtydligar: ”I ett samarbete måste båda parter vara beredda, det duger inte att bara 

arbeta på den enda partens villkor.” Han ser en brist i hur han upprätthåller kontakten mot 

butiken. Kommunicerar man inte uteblir samarbetet. 

 

Hinder utanför skolans organisation 

L6 uppfattar att kontakterna mot butiken har varit positiva vid de tillfällen de har haft kontakt. 

Butiken hade dock inte möjlighet att ta emot hennes klass vid det tillfälle de skulle komma på 
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besök och lära sig om frukt och grönsaker. Intresset visade sig vara så stort att det inte var 

enkelt att boka in en lämplig tid  

4.3.3. Hinder i samarbetet med kyrkan 

Hinder i skolans organisation 

L2 vill strikt begränsa sitt samarbete med kyrkan. Ett allt för omfattande samarbete är enligt 

hennes tolkning inte förenligt med läroplan och skollag. Det kristna budskapet får inte ta för 

stor plats. Visserligen är kristendomen en del av den kultur vi lever i, samtidigt som det råder 

religionsfrihet i skola och samhället. I samarbeten med kyrkan anser hon att det räcker med att 

framföra berättelserna och budskapen i dem på enstaka samlingar. L4 resonerar på liknande 

sätt och är också han kritisk till att kyrkan har välsignat barnen vid något tillfälle. L4 tycker 

även att budskapet i sig kan var tveksamt. Han tror inte att samma samarbete hade kunnat 

bedrivas på många andra skolor i kommunen. Runt den aktuella skolan har svenska kyrkan 

och missionskyrkan ett starkt fäste, vilket gör att det är ”ganska högt till tak”, som L4 

utrycker det. ”Ingen skall bli pådyvlade ett budskap. Ingen skall behöva avstå från skolan. 

Alla skall känna sig bekväma att delta”, säger L2. I en strävan att alla religioner skall få 

liknande utrymme i undervisningen tycker L4 att det är nödvändigt att kyrkans framtoning 

minskar. Ett ytterligare hinder i samarbetet är att personalen på skolan har en splittrad syn i 

vilken omfattning kyrkan skall göras delaktig i skolverksamheten. L6 tycker att klassen och 

skolan redan nu har tillräckligt med projekt där barn möter etiska, religiösa och kulturella 

frågor, så ytterligare samarbete med kyrkan är inte aktuellt. 

 

Hinder utanför skolans organisation 

Alla tre lärarna upplever att kyrkan arbetar aktivt och välvilligt för samarbetet. Två av lärarna, 

L2 och L6, har upplevt ett problem i att kyrkan vid något tillfälle har välsignat barnen vid 

enstaka samling. Förutom det är det enda hindret som någon av lärarna stött på när 

församlingspedagogen erbjudit sig att göra värderingsövningar, så har skolans intresse varit så 

stort att det inte var möjligt att genomföra hos alla klasser. Kyrkans resurser har inte räckt till.  

4.4. Hinder aktörerna i närsamhället upplever att det finns för att 
förverkliga/utveckla samarbetet med skolan 

4.4.1. Hembygdsföreningens åsikter 

Hinder i aktörens organisation 

Hembygdsföreningens styrelse är positiv till samarbete med skolan och ordföranden 

konstaterar att de har mer resurser än vad som faktiskt efterfrågas. De ser därför inga särskilda 
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hinder till varför de, för deras egen del, inte skulle kunna vara en ytterligare resurs i skolan. 

En viss begränsning finns i dag i deras egna lokaler. Om de haft möjlighet att bygga ut dem 

hade de kunnat ta emot större grupper och erbjudit annan verksamhet. Ordföranden 

konstaterar att ytterligare verksamhet måste vara på skolans villkor om den skall bedrivas 

med framgång. 

 

Hinder utanför aktörens organisation 

Ordföranden anser att skolans största hinder i sammanhanget är tid. Han upplever att lärarna 

har mycket runt sig. De har svårt att boka in tillfällen för gemensam verksamhet. ”Inte ens när 

de kommer har de tid, då är tiden begränsad och det får oftast räcka med halvdag.” Besöken 

hade med fördel följts upp några dagar senare i skolans lokaler. En möjlighet för lärarna att 

hålla sig uppdaterade med vad hembygdsföreningen jobbar med och aktualiserar, är att de 

själva blir medlemmar. Ordföranden konstaterar att många av lärarna inte har kunskaper om 

bygden och föreningen. Resorna är ett annat bekymmer. Hembygdsföreningens lokal ligger 

några kilometer utanför centralorten. Buss är dyrt att ta och då krävs det bilar och tillstånd av 

föräldrar. 

4.4.2. Icas åsikter 

Hinder i aktörens organisation 

Enligt butikschefen är deras butik av det mindre slaget. De har inte samma möjligheter som 

en större butik att avsätta tid och resurser till annat än att just driva butiken i dess 

kommersiella syfte. ”Vi måste hålla timmarna och budgeten, schemat är tight.” I större 

butiker är det inte ovanligt att det finns särskilda resurser för skolsamarbeten och tjänsterna är 

utformade på ett sätt att det möjliggörs. I en mindre butik, som den aktuella, hamnar 

skolsamarbetena på hela personalstyrkan. Tidigare hade butiken krav på sig från centralt håll 

att genomföra viss verksamhet tillsammans med skolan, i samband med att butiken skulle 

miljöcertifieras. Då kraven inte kvarstår prioriteras den dagliga verksamheten istället.  

 

Hinder utanför aktörens organisation 

Skolan har visat stort intresse för butikens frukt- och grönsakssatsning. Utöver detta tycker 

hon att intresset från skolan har varit svalt. Hon är också kritisk till hur skolan sköter 

kontakten mot butiken, inte minst vid prao. Hon uppfattar det som att butiken ofta anses som 

en sista utväg i praoverksamheten och att det oftast är de sämst motiverade eleverna och de 

som inte hittar något annat som kommer till dem. ”Det måste flyta, alla inblandade måste veta 

vad som gäller” Hon tycker inte att kommunikationen mellan butik och skola fungerar 
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tillfredsställande i detta sammanhang. Hon tror att den relativt stora tid som läggs ner på en 

praoelev kunde ha blivit bättre utnyttjad om alla parter såg positivt på praoplatsen, visste 

förutsättningar och vad som förväntades av varandra. Butikschefen förstår skolans situation, 

att de ibland kommer och ber om sponsring. Hon är dock fundersam till i vilken grad hon kan 

sponsra deras verksamhet utan att få något tillbaka. I ett samarbete vill hon tydligt se vad 

butiken vinner i att ha skolan som partner. ”Det skulle vara bra om skolan kunde vara en 

partner i informationsarbetet mot snatteri och tobak/alkoholfrågor.” En viss del av personalen 

på skolan är kunder och kända i butiken. En stor del av skolpersonalen är dock inte kända till 

namn och utseende bland butikspersonalen, att känna till varandra öppnar förutsättningar för 

samarbete.  

4.4.3. Kyrkans åsikter 

Hinder i aktörens organisation 

”Skolan är verkligen öppen för samarbete. Viljan saknas inte, men det gör däremot resursen.” 

Trots att kyrkan redan bedriver en omfattande verksamhet tillsammans med skolan känner 

kyrkoherden att det skulle vara spännande med ytterligare. Problemet är enligt henne att hon 

har en begränsad budget och en begränsad tid. Denna tid skall fördelas på dem som 

efterfrågar kyrkans tjänster. Därmed blir skolans resurs begränsad. 

Trots att det oftast känns viktigt att ingå samarbeten med skolan reflekterar kyrkoherden över 

vilken verksamhet som är rimlig att kyrkan medverkar i. Genom att ställa frågan till sig själv 

vill hon undvika att ta över kuratorernas och lärarnas jobb. Hon vill på detta sätt begränsa 

kyrkans roll i skolan. 

 

Hinder utanför aktörens organisation 

Skolan efterfrågar att få komma mer till kyrkan och besöka kyrkorummet. Geografiskt ligger 

kyrkan dumt och trafiken är ett hinder för barnen att komma dit. Bäst löser man det med buss, 

men då är det istället ett ekonomiskt hinder som skall övervinnas. Kyrkoherden upplever att 

skolan och kyrkan har ett mycket bra samarbete, bättre än vad hon har och har haft med andra 

skolor. Kommunikationen är dock begränsad till ett fåtal personer på skolan. Ett hinder för att 

utveckla samarbetet är att relationer saknas med de andra ur personalen och att det inte funnits 

tillfällen att bekanta sig med varandra.  
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5. Analys  
 

”Det är stimulerande med perspektiv utifrån, att barnen får andra synvinklar än mina. Jag ser 

verkligen vikten av att koppla skolverksamheten mot verkligen. De lär sig bättre, det är så.” 

Ovanstående uttrycker en av lärarna när hon förklarar varför hon söker samarbete utanför 

skolan. Lev Vygotskij talar om handlingens skola, en skola där barnen lär i verkligheten av 

erfarenheter de gör, bort ifrån lärarens perspektiv och teori. I Folke Vernerssons undersökning 

samstämmer fler lärare i detta och säger, att den mest meningsfulla undervisning de haft har 

varit i samarbete med aktörer i närsamhället. Att lokalsamhällets aktörer spelar en viktig roll i 

skolan är både författare och respondenter i min undersökning överens om. Skollagen säger 

oss att skolans uppgift är att förbereda eleverna på livet utanför skolan och läroplanens 

direktiv om samverkan med arbets-, kultur- och föreningsliv understödjer målet. Vygotskij ser 

lärarens funktion i att placera eleverna i en verklighet som de är mogna för och beredda att 

möta, verkligheten kan vara farlig. På samma sätt tillskriver Hargreaves och Fullan läraren 

rätten att vara kritisk till vilka samarbeten de inleder. En brist i ett samarbete kännetecknas 

bland annat av att elevens intresse inte står i första rum. Aktörens intresse måste alltid komma 

i andra hand. I samarbetet med kyrkan är lärarna i min studie skeptiska till att kyrkan vid 

enstaka tillfälle välsignat barnen utan att skolan önskat det, en handling som i lärarnas ögon 

inte ligger i elevernas intresse i forumet skolan. Lärarna är ytterligare skeptiska till samarbetet 

med kyrkan. Medan kyrkan önskar öka samarbetet med skolan vill två av tre lärare begränsa 

det så att barnen inte skall få en ensidig bild på religion. Lärarna hänvisar till skollag och 

läroplan och en av dem anser att samarbetet redan är på gränsen till för stort i förhållande till 

övriga religioner. Vi läser både i läroplan, regeringsform och i ett antal tillsynsärenden att det 

finns tydliga direktiv att undervisningen måste bjuda på en allsidig undervisning som skall 

vara saklig. Hargreaves och Fullan förstår resonemanget, men hävdar att det inte blir ensidigt 

om samarbetet utvecklas med ytterligare aktörer så att undervisningen istället blir allsidig. 

 

Trots att elevens intressen skall stå i centrum är det av stor relevans att samhällsaktören har 

och ser en vinning i samarbetet. Hargreaves och Fullan säger att en växelverkan måste ske för 

att samarbetet skall lyckas, båda skall lära sig något och få ut något ur det gemensamma 

arbetet. Skolans styrdokument är tydliga i att samarbete är av stor relevans för skolan, 

däremot uttrycker de inte i klarhet på vilka sätt de ska ske. När samhällsaktörernas 

styrdokument och ambitioner studeras är det tydligt att deras mål med skolsamarbete är 
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mycket olika i jämförelse mot varandra. Hembygdsföreningen önskar väcka intresse för 

hembygden. Kyrkan vill skapa relationer och nå ut till människor, i synnerhet barn. Ica-

handlarnas främsta intresse formuleras i att skapa intresse och vinna arbetskraft. I 

undersökningen utmärker sig butikens verksamhet som kommersiell. Handlaren utrycker det 

tydligt att en förutsättning för att samarbetet skall upplevas värdefullt är att hon tydligare ser 

vinsten av att butiken deltar. Butiken har sin kommersiella sida att tänka på i första hand och 

resurserna är små. Hon förväntar sig att ett samarbete skall ge hennes verksamhet ”något 

tillbaka”. Hon förslår att det kunde handla om information och moraliska frågor kring snatteri 

och liknande, något som skulle gynna både eleverna och hennes butik. Hembygdsföreningen 

är den enda i aktören i intervjun som säger sig ha tillräckligt med tid och resurser. De säger 

sig t.o.m. ha mer resurser att lägga i samarbete än vad som efterfrågas. Lärarna ser 

hembygdsföreningens vilja att samarbeta som en resurs, men en av lärarna upplever också 

samarbetet som ansträngt när skolan inte kan samarbeta med samma intensitet, det blir på 

föreningens villkor. Det är något som både föreningen och läraren, som vill arbeta mot 

gemensamma mål, vill undvika.  

 

En del hinder för samarbeten är av praktisk karaktär. Både lärare och aktörer uppmärksammar 

i olika grad ekonomiska och geografiska problem i att kyrkan och hembygdsföreningen har 

sina lokaler en bit ifrån skolan. Ett större problem tycks ändå vara bristen på tid. Två av 

lärarna och två av aktörerna ser tidsbristen som yttersta hindret för att samarbeten inte inleds. 

Hembygdsföreningen, som är den aktör som säger sig ha tid, märker tydligt skolans tidsbrist 

och säger att inte ens när skolan tar sig tid så har de tid. De två lärarna som uttryckt att de har 

tidsbrist vill starkt begränsa samarbetena. ”Det är för mycket av för mycket”, säger en av 

lärarna som uttrycker en svårighet att ta sig tid för nya samarbeten och framförallt prioritera 

vilka han borde ge sig in i. Både butikschefen och kyrkoherden säger sig inte ha tillräckligt 

med resurser och tid för att möta efterfrågan på vissa verksamheter. Ett annat hinder för att 

samarbeten inte utvecklas eller blir till verklighet är att kommunikationen mellan lärare och 

samhällsaktör inte existerar eller är bristfällig. En av lärarna har till exempel inte uppfattat 

hembygdsföreningens ambition att samarbeta. Butikschefen ser det nödvändigt att kontakten 

och kommunikationen med skolan förbättras om vidare samarbeten skall fortskrida eller 

utvecklas. Det saknas personliga relationer. Hon framför även att hon uppfattar att lärarna 

kommunicerar att hennes arbetsplats är en ointressant sådan, ett sista alternativ. Lärarna 

uttrycker inte detsamma. Hargreaves och Fullan romantiserar inte om samarbete som något 

enkelt, tvärtom. De ger lärarna och samhällsaktörerna i undersökningen stöd i att samarbete 
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tar mycket tid. Att investera med tid är också en förutsättning för samarbete på samma sätt 

som tålmodig kommunikation är det. När lärarna och samhällsaktörerna möts är det olika 

kulturer som möts. Förståelsen, målen och kommunikationen är långt från självklara. En 

kulturkrock hör till vanligheten och Hargreaves och Fullan betraktar företeelsen som centralt i 

ett samarbete. Finns inte olikheterna mellan parterna är relevansen för samarbetet inte heller 

stor.  

 

5.1. Om samarbetena 

Samarbetet mellan lärarna och hembygdsförening är ett samarbete där föreningens 

engagemang och resurser tycks överstiga skolans. Detta till trots finns en stor samstämmighet 

i möjliga samarbeten. Föreningens stadgar ger inga tydliga direktiv hur samarbeten med 

skolan skall bedrivas. Läroplanen poängterar vikten av att barn får möta ortens förenings- och 

kulturliv. Hembygdsföreningen önskar vara ett redskap, ögon från en annan tid, för barnen. 

Med kunskaper om det som har varit är en hembygdsförening även en resurs i aktuella 

samhällsfrågor och i visionära arbeten. Föreningen ser inga begränsningar i vilka 

sammanhang de skulle kunna vara resurser. De är gärna ämnesövergripande partners i 

forskarprojekt av olika slag där lokala byggnader, infrastruktur, personer och historiska 

företeelser står i fokus. Det är deras personella resurser, breda kontaktnät och lokalkännedom 

som är en styrka i projekt eller i återkommande verksamhet. De vill gärna vara en naturlig del 

i barnens skolgång och vill gärna sörja för att ett lokalt läromedel utvecklas om hembygden. 

Två av de tre lärarna har redan idag ett samarbete med hembygdsföreningen. Den tredje är 

positivt inställd till det. Lärarna samstämmer i att föreningen är och kan vara en god resurs att 

nyttja i arbetet med det historiska kontra hur samhället ser ut idag. De fungerar som en 

historisk referens. Barnen kan själva undersöka hur t.ex. hus och vägar är byggda idag, men 

de har inte det historiska perspektivet. Någon visionär roll tilldelas inte föreningen. En av 

lärarna upplever avsaknad av lokala läromedel. En av lärarna efterfrågar kontinuerlig kontakt 

med en eller flera personer ur äldre generation för återkommande besök i skolan. Barnen 

behöver möta och samtala med människor ur äldre generationer. Hon ser många 

verksamheter, bland annat olika gamla hantverk som möjliga teman att mötas kring. 

 

Samarbetet mellan lärarna och Ica är intressant då detta samarbete bör var extra krävande 

enligt Hargreaves och Fullan. När det finns kommersiella intressen hos aktören är 

kulturkrockarna mellan skola och aktör vanliga. Desto större anledning att söka samarbete 

anser författarna, särskilt då många kommersiella verksamheter har börjat se en vinst i att ta 
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ett socialt ansvar. Bland det tre aktörerna är det mycket riktigt denna aktör som skiljer sig 

mest i åsikter om samarbete gentemot skolan. Ica har inga tydliga direktiv i styrdokumenten 

hur samarbeten med skolan skall bedrivas, medan skolans läroplan förordar möten med 

arbetslivet så länge undervisningen kan hållas allsidig. En av lärarna uttrycker rädsla att 

relativt enkelt kunna passera en sådan gräns. Butiken ser sig som en resurs i att informera om 

frukt och grönsaker. Vid rätt förutsättningar kan de erbjuda en attraktiv praoplats. Vid 

ytterligare samarbete om snatteri, alkohol och tobak kan butikschefen tänka sig att fortsätta att 

sponsra skolan ekonomiskt vid särskilda arrangemang. Butiken kan även vara en resurs i 

arbete med miljöfrågor. Lärarna som deltagit i frukt- och grönsaksevenemanget uppskattar det 

mycket. Två av lärarna är positiva till att använda butiken i praoverksamhet. En av lärarna ser 

gärna att butiken sponsrar deras internationella projekt, men ingen av dem uppmärksammar 

butiken som en resurs i arbetet mot snatteri, alkohol och tobak. Ingen av lärarna efterfrågar 

heller butikens miljökunskaper och ser dem hellre som resurser i konsumentfrågor gällande 

farliga produkter och märkningar av olika slag. Butikens postservice vill gärna en av lärarna 

besöka i sin undervisning. Samtliga lärarna använder butiken som en resurs i 

matematikuppgifter och liknande på egen hand, utan att involvera personal. En av lärarna 

uttrycker sig skeptiskt om det kan kallas samarbete, dock anser de tre att butiken är en resurs. 

 

Samarbetet mellan lärarna och kyrkan är det mest strukturerade och planerade av de tre. 

Skolan och kyrkan har kommunicerat en gemensam plan för samarbetet. Kyrkans 

styrdokument skiljer sig också från de andra aktörerna då den uppmanar församlingen att 

samarbeta med skolan i hög grad, och det på skolans villkor. Skolans direktiv visar att 

samarbete handlar om att hålla god balans. Samtidigt som skolan skall möta det omgivande 

samhället och uppmanas att söka allehanda samarbeten, måste undervisningen hållas icke-

konfessionell och allsidig. Svårigheterna visas med tydlighet i de tillsynsärenden som 

skolverket får göra. Lärarna i undersökningen samstämmer i problematiken och vill begränsa 

samarbetet. Kyrkan ser sig som en resurs i att förmedla stämningar, känslor, berättelser och 

sammanhang genom att återkommande möta barnen i både religiösa och ickereligiösa 

sammanhang. Vid högtider arrangeras samlingar och spel och kyrkans personal önskar även 

möta barnen i samtal och övningar om etik, moral, livet och döden. De tycker sig kunna 

förmedla det kristna budskapet på ett äkta sätt och vill delta i religionsundervisningen med sin 

kompetens. En av kyrkans bakomliggande tankar med sin närvaro i skolan är att skapa 

relationer. Relationerna skall öppna upp så att kyrkan kan vara en resurs vid kriser och 

konflikter och kan ge personligt stöd åt elever och personal. Lärarna ser kyrkan som en resurs 
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genom de spännande sätt de förmedlar traditioner och berättelser. De är en resurs i att förvalta 

kulturarvet. Styrkan är formerna de gör det på snarare än att de är kyrkans representanter och 

att de skulle ha förmåga att skapa sammanhang för barnen. Lärarna ser kyrkan som en resurs 

på det sätt den kan delta i skolan med ögon utifrån, vilket är bra i t.ex. värderingsövningar och 

i samtal om döden. Lärarna framför dock inte i intervjun kyrkans funktion vid kriser och 

konflikter, inte heller som personligt stöd för elever och personal. De önskar inte heller vidare 

deltagande i religionsundervisningen, mer än att en av lärarna önskar att kyrkan skall delta i 

arbetet om andra religioner. 
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6. Slutsatser  
Undersökningen har inte resulterat i någon helt klar bild huruvida lärarna och närsamhällets 

aktörer har en samsyn om samarbete. Dock har lärarna en mer homogen syn med två av 

aktörerna, hembygdsföreningen och kyrkan än vad de har i jämförelse med butiken.    

 

Lärarnas och hembygdsföreningens åsikter hur föreningen fungerar eller skulle kunna 

fungera som resurs tycks överensstämma i stort, även om föreningens representant vill delta 

mer i skolverksamheten än vad majoriteten av lärarna i dagsläget önskar. 

Hembygdsföreningen kan fungera som en referens från förr och kan med sin lokalkännedom 

och breda kontaktnät vara en resurs i många olika ämnesövergripande sammanhang. 

Hembygdsföreningens ambition att vara en resurs i visionära samarbeten om framtiden har 

inte efterfrågats av lärarna, där tonvikten läggs på det historiska samarbetet.  

 

Lärarna och kyrkan ger i huvudsak en samlad bild på vilka sätt kyrkan är en resurs i skolan. 

Kyrkans sätt att förmedla berättelser och traditioner uppskattas och deras utomstående 

deltagande i samtal om livet, döden, etik och moral ses positivt av lärarna. Kyrkans ambition 

att sprida de kristna budskapet på ett äkta sätt och göra det ytterligare i skolans 

religionsundervisning välkomnas inte av lärarna, som vill begränsa deras deltagande. Kyrkans 

bakomliggande tanke att skapa relationer till eleverna för vidare möten är inte lärarnas 

mening. Lärarna samarbetar för kyrkans möjlighet att föra vårt kulturarv vidare. 

 

Lärarnas och butikens uppfattningar om när Ica är en resurs i undervisningen skiljer sig 

mycket. Gemensamt tycker de att frukt- och grönsaksinformationen är positiv, likaså att 

butiken är eller skulle kunna vara en resurs i praoverksamhet. Därefter går de om varandra i 

möjliga samarbetsområden. Medan butiken förordar ett samarbete kring moraliska frågor och 

miljöarbete talar lärarna om konsumentkunskaper kring produkter och olika märkningar. 

Butiken ses av dem även som en möjlig resurs inom matematikundervisningen på olika sätt. 

 

Hinder för samarbeten 

Alla samarbetena kantas av olika stora hinder för att utvecklas eller förverkligas. Generellt är 

bristen på tid en begränsning. Två av lärarna uttrycker detta som ett av de större hindren för 

deras del. Likadant gör två av aktörerna. Hembygdsföreningen är den enda som uttrycker att 

de har mer tid för ytterligare samarbete. Dock märker de att skolan lider av tidsbrist vilket 
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påverkar engagemanget och samarbetet negativt. Tidsbristen anges också vara en av 

anledningarna till att kommunikation mellan lärarna och aktörer uteblir. Bristen på 

kommunikation är tydlig. Två av lärarna och alla aktörerna upplever brister i 

kommunikationen och det råder en brist på relation. Det råder en okunskap om varandras 

styrkor och förväntningar som bottnar i detta. I undersökningen har det också uppdagats att en 

aktör uppfattar sig vara ointressant och ”ett sista alternativ” sett ur skolans ögon, något som 

lärarna tvärtemot har uttryckt det motsatta i undersökningen. Andra hinder är av mer praktisk 

karaktär, såsom små lokaler och geografiska avstånd. Skolans styrdokument begränsar lärarna 

i vilken omfattning de kan samverka med aktörerna, i synnerhet med butiken och kyrkan. 

Detta för deras kommersiella intresse och religiösa inriktning. Undervisningen skall ge en 

allsidig bild till eleverna. Företrädaren för butiken uttrycker att ytterligare ett hinder för 

fortsatt samarbete är att skolan måste kunna ge något i gengäld till det som butiken erbjuder i 

ett samarbete. 
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7. Reflektioner och framtida forskning 
Den första reflektion som dök upp under pågående intervju var att lärarna hade ett relativt 

omfattande samarbete med de aktörer som jag valt ut, i alla fall utifrån vad jag hade förväntat 

mig. Undersökningen jag gjort är inte på något sätt generellt giltig för vilken skola som helst. 

De få aktörer och begränsade antal lärare som intervjuats har gett bild av samarbeten som sker 

i närsamhället på en ort som inte heller den kan klassas som typisk eller generell. Jag tror det 

är enklare att möjligtvis se mönster i de hinder och förutsättningar som finns för att ett 

samarbete skall stranda eller fungera än att utläsa typiska samarbeten som skulle kunna 

appliceras på andra platser. Litteraturen ger även stöd för att de hinder som uppkommit i 

undersökningens samarbeten inte är ovanliga.  

 

Det sägs att lika barn leka bäst. När det är tid för att samarbeta vill jag helst göra det med 

någon som tänker som jag gör och fungerar som jag gör. Det är smidigast. Intressant är, att 

när jag mot slutet av skrivandet funderar över det samarbete jag ursprungligen såg som det 

ultimata, så har jag fått nya perspektiv. Ett samarbete där ”barnen leker lika” har ofta ingen 

större potential att utveckla verksamheten till något bättre än vad parterna kunnat göra på 

egen hand. Samarbeten där parterna till en början tycks leka en ganska ojämn lek kan många 

gånger ha den största chansen att utvecklas och resultera i någon nytt, bara det får ta tid. 

Olikheter är styrkan. Även där relationen inte är utvecklad visar det sig att det finns idéer. Jag 

har som länk mellan lärare och samhällsaktörer i den här uppsatsen mött åtskilliga goda idéer 

och möjligheter. Det är med en viss frustration jag ser dem inte komma till stånd eller fallera 

just för att alla har brist på tid. I brist på tid uteblir även kommunikationen och det samarbete 

som ändå genomförs blir inte sällan på lösa boliner och med missförstånd som en följd. Flera 

av de verksamheter som genomförts och diskuterats i detta arbete är fantastiska samarbeten, 

men hade möjligheten och tiden till gemensam planering och utvärdering funnits hade det 

blivit än bättre. Vygotskij talar om att barnet som måste erfara för att lära sig. Tesen skulle 

kunna vara giltig även för vuxna lärare och samhällsaktörer. Skolan har mycket att lära av 

Vygotskij, att pröva vingarna och våga lära sig något av det. Med respekt för de lärare jag 

mött både i och utanför detta arbete så förstår jag att det inte är lätt att inleda nya 

samarbetsprojekt när arbetsbelastningen ser ut som den gör. En av lärarna i undersökningen 

lyfter skolledningens ansvar att till viss del styra och vara behjälplig i prioriteringarna i vilka 

projekt och samarbeten som skall genomföras. För att förverkliga nya projekt på ett klokt sätt 

krävs det tid. För att ta sig tid måste läraren frigöra den på annat håll, vilket upplevs svårt. 
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Hellre ett antal få goda samarbeten som får ta tid än ett större antal som inte får det! 

Förutsättningar kan också skapas om skolans personal är organiserad på ett sådant sätt att de 

gemensamt kan satsa och knyta kontakter i närsamhället.    

 

Svenska kyrkan och Hembygdsföreningen hade båda en positiv inställning till samarbetet 

med skolan. Den lokala Ica-butiken var betydligt mer pessimistisk. Det var också intressant i 

sammanhanget att butiken önskade ”något tillbaka” Skall skolan vara attraktiv måste den bli 

bättre på att se sig som en resurs i samhället, något jag är osäker på om den gör och 

framställer sig som idag. Jag tror att varje skola kan vara en resurs för aktörerna i samhället. 

Det är en styrka att känna till på vilka sätt och kunna förmedla det. Möjligtvis är det genom 

samarbeten som skolan kan komma fram till det, genom att beskådas med ögon utifrån. 

Grundläggande för djupare samarbete är att båda parter måste vinna på det och vara väl 

införstådda i vad som förväntas av varandra.   

 

Jag har inte uppmärksammat några faktorer som skulle ha påverkat undersökningens 

reliabilitet utöver att jag vid intervjuns bokning angav undersökningens syfte. Perioden innan 

intervjun genomfördes har därför kunnat fungera som viss förberedelsetid för respondenten. 

Validiteten är svår att bedöma. Jag vill uppmärksamma att min kvalitativa intervju, i enlighet 

med min planering, gav ett stort material att utgå från, när jag skulle renodla intervjuerna till 

resultat. Min ambition har sedan varit att plocka frågeställningarnas kärna ur materialet. 

Intervjuerna har utöver beräknat resultat även bidragit med annan kunskap, inte minst till mig 

personligen. Om jag fick skriva uppsatsen ytterligare en gång hade jag funnit det intressant att 

genomföra intervjuerna på ett annorlunda sätt. Jag hade genomfört en första omgång på 

samma sätt som jag gjort nu. Jag hade därefter följt upp med ytterligare en intervjuomgång 

där resultaten från den första omgången kunde återspeglas och diskuterats kring. Resultatet 

kunde ha blivit något annorlunda då parternas idéer och tankar om gemensam verksamhet 

hade bemötts och inte så kategoriskt bedömts som önskad respektive icke önskad. I en vidare 

forskning hade det varit intressant att göra samma undersökning på en annan typ av ort, 

kanske i en storstad. Det hade också varit intressant att se om resultaten i min undersökning 

varit giltigt i en kvantitativ studie. Studien skulle också kunna göras ännu smalare och man 

kunde studera ett enda samarbete på nära håll över längre tid, starta från tidig kontakt och 

sedan följa utveckling och samsyn mellan lärare och lokal aktör. 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall – Klasslärare 

 

Uppgifter om klass, respondentens bakgrund/funktion och introduktion 

 

I vilken skolverksamhet förekommer det idag samarbete mot; 

– hembygdsföreningen 

– Ica 

– Svenska kyrkan 

 

Upplevs dessa samarbeten som värdefulla för skolverksamheten? 

 

Varför/Varför inte? 

 

Skulle ett utökat samarbete med dessa aktörer vara önskvärt? 

 

I vilka andra sammanhang skulle dessa aktörer kunna vara resurser för skolverksamheten? 

 

Vilka inre hinder (inom skolan) finns för att förverkliga ytterligare samarbeten med 

aktörerna? 

 

Vilka yttre hinder (utanför skolan och hos aktören) finns för ytterligare samarbeten med 

aktörerna? 

 

Vad skulle de olika aktörerna vinna/vinner på ett samarbete med skolan? 

 

 

 

 
 



Bilaga 2 

 

Intervjumall – Närsamhällets aktörer 
 
 

Uppgifter om aktörens verksamhet, respondentens bakgrund/funktion och introduktion 

 
Bedriver ni något samarbete med skolan (tidigare år) lokalt?  

 

I vilken skolverksamhet förekommer samarbete och vad bidrar ni med i det? 

 

Skulle ett utökat samarbete med skolan vara önskvärt? 

 

Upplevs dessa samarbeten som angelägna för er? 

 

Varför/Varför inte? 

 

I vilka andra sammanhang skulle er kompetens/verksamhet kunna vara en resurs i 

skolverksamheten? 

 

Vilka inre hinder (hos aktören) finns för att förverkliga ytterligare samarbeten med skolan? 

 

Vilka yttre hinder (hos skolan och övriga samhället) finns för ytterligare samarbeten med 

aktörerna? 

 

Vad har ni att vinna på att samarbeta med skolan? 

 

 


