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1. Inledning  

Enligt den senaste granskningen som Skolinspektionen (2010) publicerat när det gäller 

kvaliteten i Sveriges fritidshem framgick det att vårdnadshavare på de flesta håll i landet 

får otillräcklig information om fritidshemmets uppdrag, och de kan därför inte redogöra 

för vad som sker på fritidshemmet. 1 

I Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmet (2014b), som utgår från bestämmelser i 

skollagen och läroplanen, är det dock tydligt hur samverkan med vårdnadshavare på 

fritidshemmet bör gå till: 

Personalen i fritidshemmet bör 

1. informera och föra en dialog med elevens vårdnadshavare om hur aktiviteterna i fritidshemmet leder 

fram till syftet och målen med fritidshemmets verksamhet, och 

2. erbjuda eleven och elevens vårdnadshavare samtal om elevens trivsel, lärande och utveckling i 

fritidshemmet, antingen tillsammans med personalen i förskoleklassen eller skolan, eller enskilt i 

fritidshemmet.  (Skolverket, 2014b, s 39). 

Föräldrars inflytande i skolvärlden har ökat (Harju & Tallberg Broman, 2013) och det 

finns idag mängder av artiklar i tidningar och på sociala medier om hur lärare upplever 

press och stress på grund av föräldrars inblandning i skolan. Bland annat kan vi läsa att 

”7 av 10 lärare utsätts för press av föräldrar” på Skolvärldens hemsida utifrån en 

undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort år 2016. Den 15 december samma år 

kunde vi också i Tv4 Nyhetsmorgon se ett inslag om att lärare känner stor press av 

föräldrar. 

Även i forskningen skrivs det om samverkan med vårdnadshavare inom skolan på olika 

sätt. Dahlstedt och Hertzberg (2011) har exempelvis i en intervjustudie med skolpersonal 

bland annat funnit en attityd där vårdnadshavarna är i fokus när det gäller problem, och 

lösningar. Vårdnadshavarna framstod som orsak till många av de svårigheter som kan 

uppstå i relationen mellan skolan och hem. Ett andra förhållningssätt var dock att det både 

var skolan och föräldrarna som ansågs vara både problem och lösning, där förbättrad 

                                                 

1 Skolinspektionen utgav 2018 ytterligare en granskningsrapport, den innehåller endast granskning om undervisningen 

i fritidshemmet, inom språk och kommunikation och natur och samhälle (Skolinspektionen, 2018). 
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samverkan kunde ske genom att personalen på skolan kritiskt granskade sitt egna 

förhållningssätt gentemot föräldrarna. 

 

Forskning när det gäller samverkan med vårdnadshavare i fritidshemmet är däremot 

enligt Orwehag och Perselli (2019) obefintlig. I fritidshemmet styrs verksamheten inte av 

några kunskapskrav på samma sätt som skolan gör. Där är målen för verksamheten inte 

individbaserade utan sätts upp för hela elevgruppen (Skolverket, 2017). Härutöver 

handlar ofta kontakten med vårdnadshavare om elevernas sociala förmågor istället för 

ämneskunskapsrelaterade frågor. Ändå ska fritidslärarna enligt de allmänna råden ge de 

enskilda elevernas vårdnadshavare information både om verksamhetens innehåll, mål, 

syfte och elevens trivsel, lärande och utveckling.  

Detta innebär att det kan vara intressant att studera samverkan med vårdnadshavare i 

fritidshemmet. Hur upplever lärarna på fritidshemmet denna samverkan? Hur uppfattar 

de begreppet samverkan? Känner fritidslärarna någon press från vårdnadshavarna? Vågar 

de ha en rak och ärlig kommunikation med vårdnadshavarna?   

Mot bakgrund av ovanstående är det av intresse att studera fritidslärares uppfattningar om 

samverkan med vårdnadshavare i fritidshemmet.  Denna studie syftar till att synliggöra 

fritidslärares olika föreställningar om samverkan med vårdnadshavare, och när det är 

olika uppfattningar av ett fenomen som ska studeras är det lämpligt att genomföra en 

fenomenografisk analys, vilket kommer användas i föreliggande studie. Studien har 

vidare begreppet relationskompetens, vilket professor Jonas Aspelin (2018) använder sig 

av, som en teoretisk utgångspunkt.  

Genom att studera fritidslärarnas olika uppfattningar om samverkan med vårdnadshavare 

på fritidshemmet hoppas jag kunna bidra med kunskap som kan underlätta 

kommunikationen mellan grupperna ifråga. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att synliggöra och beskriva fritidslärares olika 

föreställningar om samverkan med vårdnadshavare.  
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Följande frågor är formulerade som utgångspunkt för insamlande av empiriskt material 

till undersökningen. 

 Vilka olika uppfattningar har lärare i fritidshem kring samverkan med 

vårdnadshavare?  

 Vilka olika utmaningar ser fritidslärarna i samverkan med vårdnadshavare på 

fritidshemmet? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer inledningsvis en definition av begreppet samverkan. Därefter ger 

jag en redogörelse för hur samverkan inom skolan och fritidshemmet har förändrats över 

tid.   

 Begreppet samverkan  

Samverkan är ett socialt fenomen som förutsätter interaktion mellan människor. 

Interaktionen kan vara spontan, men den kan också vara strukturerad och planerad. 

Lindberg (2009) förklarar att begreppet samverkan kan definieras utifrån olika sätt; i 

praktiken, genom forskning och genom ordböckerna. Rent allmänt bedrivs samverkan i 

praktiken ofta i projektform. I den offentliga sektorn är det vanligt att organisationer får 

i uppdrag att samverka för att möta medborgares behov (Lindberg, 2009). I skolans värld 

handlar samverkan ofta om att lärarna utifrån läroplanen ska samverka med förskolan och 

fritidshemmet när det gäller övergångar, erfarenheter och kunskaper om utbildningen för 

att underlätta för elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2017).  

Samverkan hänger ihop med begreppet relation, som också är ett socialt fenomen som 

förutsätter interaktion mellan människor. Relationsskapande är en del av en samverkan 

och i skolans värld kan lärares förmåga att bygga goda relationer benämnas som lärares 

relationskompetens (se kap 4) (Aspelin, 2018). 

Flera forskare beskriver enligt Lindberg (2009) samverkan i relation till andra 

närliggande begrepp som samarbete och samordning, och enligt Nationalencyklopedin 

(NE) (2019-06-04) beskrivs samverkan som ”gemensamt handlande för visst syfte”. 

Samarbete definieras som att ”arbeta tillsammans (med andra) för ett gemensamt mål” 

och samordna betyder enligt NE ”organisera (olika verksamheter) för ett gemensamt 

syfte”. De första två begreppen är snarlika i den meningen att det handlar om att 

människor gör något tillsammans; samverkan med ett uttalat syfte och samarbete med ett 

gemensamt mål. Begreppet samordning skiljer sig något eftersom det är något som kan 

göras av någon annan som inte behöver vara med i interaktion.  Dessa tre begrepp är lika, 

och kan sägas överlappa och komplettera varandra och används olika i olika sammanhang 

beroende på tid och rum. Lindberg (2009) förklarar det genom att olika begrepp kan vara 

på modet vid olika tider. Exempelvis genomfördes många samordningsprojekt i svensk 

offentlig sektor på 70-talet, medan det under 90-talet ofta handlade om 
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samverkansprojekt. Fortfarande idag är samverkan ett begrepp som ofta används. Inte 

minst i läroplanen för skolan där det förutom när det gäller samverkan med förskolan och 

fritidshemmet även står att läraren ska ”samverka med och fortlöpande informera 

föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling” (Skolverket, 2017: 

16).   Hur samverkan med föräldrar i skolan ser ut och har sett ut beskrivs i följande text.  

 Förändrad samverkan i skolan 

Idag har föräldrasamverkan, som inledningsvis framgått, en lagstadgad ställning vilken 

är framlyft i styrdokumenten. Det har dock inte alltid sett ut som så. Historiskt sett har 

vårdnadshavare haft en svag position i det svenska skolsystemet. Vårdnadshavares 

delaktighet och inflytande över sina barns skola har i praktiken varit synnerligen 

begränsad och skolhistorien har mer präglats av ”isärhållandets princip” när det gäller 

relationen hem- skola (Harju & Tallberg Broman 2013, s 27). Under 1800-talets andra 

hälft etablerades allmän folkskola i Sverige och detta möttes från början av motstånd från 

hemmen då vårdnadshavarna behövde barnen hemma i arbete och var tveksamma till 

skolan. Folkskoleundervisningen och skolan behövde knytas närmare hemmen. 

Småskolor närmare hemmen inrättades, och ansvaret skulle delas (Harju & Tallberg 

Broman, 2013). På så sätt skulle skolan få större spridning och ökad legitimitet. För 

eleverna fungerade hem och skola länge som två åtskilda sociala rum och 

vårdnadshavarna deltog inte alls i skolan. Så sent som på 1960-70 talen fanns det 

ambitioner om att skolan för att kunna skapa det enhetliga och sammanhållande skulle 

hålla vårdnadshavarna utanför, vilket idag har ändrats till det motsatta (ibid.) För att 

kunna skapa det gemensamma, som ska hålla samman samhället, är det idag viktigt med 

ett inkluderande och nära samarbete med vårdnadshavare. Från 1990-talet och framåt var 

argumentet i styrdokumenten för ökad delaktighet i skolan vikten av ”delaktighet som 

uttryck för demokrati och rättigheter”, vilket senare kompletterades med ”delaktighet som 

stöd till barnets och elevens utveckling och lärande” (ibid, s 29). Efterfrågan på 

vårdnadshavares inflytande och deltagande innebär en demokratisering och 

vårdnadshavares ökade ansvar och förstärkta rättigheter framgår idag tydligt i skollagen 

där elevernas och vårdnadshavares inflytande över utbildningen och det fria skolvalet 

förskrivs (Skollagen, 2010, kap 4 §12 samt skollagen kap 10 § 30). Vårdnadshavares 

delaktighet i skolan förväntas idag också vara en väg att stödja elevernas lärande och 
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välbefinnande i tidig ålder för att förbättra skolresultaten (Harju & Tallberg Broman, 

2013).  

 Fritidshemmets förändring 

Fritidshemmets historia kan sägas började vid industrialiseringens framväxt under 

senare delen av 1800-talet då dåvarande arbetsstugor kan ses som en föregångare till 

dagens fritidshem (Rohlin, 2012). Genom industrialismen var arbetsdagarna långa för 

föräldrarna och det visade sig att tiden mellan skolans slut och föräldrarnas hemkomst 

efter arbetet var problematisk då barnen drog omkring på eftermiddagarna och var 

sysslolösa. Arbetarklassbarnens fritid behövde styras upp och organiseras för att 

förebygga kriminalitet och skolk, och arbetsstugorna upprättades (ibid.). Dessa låg ofta i 

närheten av skolan och samarbetade med skolan. Under 1930-40talen namngavs 

arbetsstugorna eftermiddagshem och fick mer karaktären av välgörenhet även om syftet 

att organisera barnens tid för att förebygga skadligt beteende var detsamma (ibid.). 

Medan arbetsstugorna tidigare erbjöd aktiviteter som relaterade till arbete, var 

eftermiddagshemmen formade med utevistelse, lek och läxläsning. Under 1970-talet 

formades det som kan sägas vara det moderna fritidshemmet (ibid.). Under denna tid 

expanderades Sverige, fler anställda behövdes och kvinnor trädde i större utsträckning 

in på arbetsmarknaden och även invandringen till Sverige ökade. Nu diskuterades barns 

fritid i termer av behov av stöd för deras sociala utveckling, vilket inpå 1990-talet och 

2000-talet fortfarande var i fokus för fritidshemmets verksamhet genom begreppet 

social kompetens (ibid.). Idag har fritidshemmet, genom Lgr11, syftet att ge eleverna 

kunskap och utbildning genom andra former än vad skolan gör (Rohlin, 2012).  

Det var först i slutet på 60-talet som samverkan med vårdnadshavare i fritidshemmet 

började bli aktuellt. 1968 års barnstugeutredning menade att samarbetet måste vila på 

ömsesidig tillit och det påpekades att föräldrarna var den viktigaste länken i samarbetet 

förskola-skola- fritidshem (Torstenson- Ed & Johansson, 2000).  I läroplanen från 1969 

beskriver dåvarande Skolöverstyrelsen (1969) att det stöd skolan erbjuder i elevernas 

fritidshem ska ske i samverkan med föräldrar. Det står också att det är värdefullt om 

man som förälder är intresserad av att knytas till fritidsverksamheten i skolan som 

ledare eller instruktör. 
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I Lgr 80 står det att skolan utgör ett naturligt centrum för samverkan mellan elever, 

personal och föräldrar, samt mellan fritidsverksamhet och förskola men att hemmet har 

det primära och huvudsakliga ansvaret för elevernas fostran och vård och att:  

 

Skolans verksamhet skall vara ett stöd för hemmet i en fostran utformad efter de 

grundläggande demokratiska värderingarna i vårt samhälle. 

 

Och vidare att:  
 

Om skolan skall kunna bidra till varje elevs positiva utveckling behöver den känna till 

elevens hela situation. Skolan bör därför hålla sig orienterad om elevens hemmiljö. 

Föräldrarna skall ges tillfälle att följa skolans arbete och bör få medverka i detta. Kontakten 

mellan skola och hem gynnas av att båda parter lär känna varandra. Ansvaret för att 

kontakter kommer till stånd vilar på skolan. 

(Skolöverstyrelsen,1980:26,27) 

Vårdnadshavare i samband med fritidshemmet nämns dock inte i denna läroplan.  Inte 

heller i 1994 års läroplan (Lpo 94) nämns fritidshemmet särskilt i samband med 

samverkan med vårdnadshavare. Här är det dock så att läroplanen från 1994 gäller både 

för den obligatoriska skola, förskoleklassen och för fritidshemmet medan det står att 

1980 års läroplan (Lgr 80) gäller för ”Grundskolan”. I Lpo 94 står det att alla som 

arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans 

kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (Skolverket, 1994).  

 

I läroplanen från 2011 (Lgr 11) som precis som Lpo 94 också gäller fritidshemmet står 

det formulerat på samma sätt som i Lpo 94 när det gäller skola och hem. Dock har 

fritidshemmet idag, som nämnts i inledningen, även de allmänna råden som Skolverket 

gett ut grundat i läroplanerna och skollagen, som tydligt visar hur samverkan med 

vårdnadshavare på fritidshemmet bör gå till. Fritidshemmets egna kapitel 4 i Lgr 11 

behandlar endast det utbildningsmässiga innehållet i fritidsverksamheten och nämner 

inget om samverkan med vårdnadshavare.  

 

Vad forskningen säger när det gäller samverkan och vårdnadshavare i skolan och 

fritidshemmet kommer jag redogöra för i nästkommande avsnitt. 
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3. Tidigare forskning 

Fritidshemmet har länge varit ett begränsat forskningsfält, dock har det under 2000-talet 

tillkommit en del avhandlingar. Avhandlingarna som gjorts tar upp ämnen som 

fritidslärares professionalitet, kvalitetsarbete i fritidshem, samverkan mellan 

fritidshemmet och skolan, lärande, didaktik och barns sociala liv på fritidshemmet 

(Orwehag & Perselli, 2019). I den sökningen jag gjort, och i de forskningsöversikter som 

jag läst (Orwehag & Perselli, 2019; Skolverket, 2014a) finns det däremot inget som tyder 

på att det finns några tidigare studier gjorda när det gäller föräldrasamverkan och 

fritidshemmet. Det förefaller alltså som om detta är ett område som kan behöva studeras 

närmare.  

I följande avsnitt kommer jag därför att redogöra för tidigare forskning kring 

föräldrasamverkan i skolan. Jag har valt att avgränsa mig till forskning som i huvudsak 

är utifrån ett skol- och lärarperspektiv eftersom det är det perspektivet som min studie 

har.  

 Internationell forskning 

Den amerikanska utbildningssociologen Annette Lareau (2000) har studerat 

förväntningar mellan lärare och föräldrar genom intervjuer av båda parter, och fann att 

lärarna hade outtalade förväntningar på föräldrarna om hur de ville att föräldrarna skulle 

ta hand om sina barn. Även föräldrarna hade förväntningar på lärarna. En del föräldrar 

ville dra en tydligare gräns mellan skolan och hemmet eftersom de tyckte att det var 

skolans sak att undervisa medan andra föräldrar menade att skolan och hemmet är 

sammanbundna. Vidare talade Lareau om begrepp som separation respektive 

sammanbindning mellan skolan och hemmet och fann att det främst var lågutbildade 

föräldrar från arbetarklassen som hade uppfattningen att skolan är separerad från hemmet 

medan den främsta uppfattningen bland medelklassföräldrarna var att skolan och hemmet 

var sammanbundet.  

Den brittiske professorn Andy Hargreaves (2001) har identifierat ett antal distanser 

mellan lärare och föräldrar, utifrån en intervjustudie med 53 lärare från motsvarande 

grundskolan i Kanada. Det är fem olika distanser; sociokulturell, moralisk, professionell, 

fysisk och politisk distans som Hargreaves förklarar. Han menar att lärarna behöver få 
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större emotionell förståelse för olika situationer, att föräldrarna behöver hamna mer i 

centrum för lärararbetet, och att lärarna behöver våga ”röra sig mot faran”. 

Den amerikanska sociologen Sara Lawrence- Lightfoot (2003) har studerat relationen 

lärare och föräldrar. Hon har gjort intervjuer med lärare där samtliga intervjuade berättade 

om att möten med känslomässiga djupa innehåll ofta kläs i ett artigt språk och tomma 

ritualer och att en förhastad kommentar lätt kan bidra till missförstånd eller misstro. Rätta 

och smidiga ord kan dock leda till nya insikter och djupare förståelse. Det viktigaste är 

att skapa en trygg och förtroendefull relation där lärare och föräldern kan tala uppriktigt. 

Enligt författarna behöver läraren känslomässigt sätta sig in i föräldrars situation och det 

är i omtanken om eleven som föräldrar och läraren kan mötas och skapa en tillitsfull 

relation. Hon talar om tre nödvändiga förmågor vid möten med föräldrar; konsten att 

observera, förmågan att dokumentera och inställningen att lyssna.  

Att skolan och hemmet har en nära relation och ett bra samarbete gynnar eleven, 

konstaterar den amerikanska forskaren Debora Miretzky (2004). Hon har gjort en studie 

där föräldrar och lärare fick mötas i en diskussion. Studien visade att båda parter ville 

stötta varandra mer men att det fanns en del hinder. Både lärare och föräldrar hade 

erfarenheter av att hamna i situationer av missförstånd och upprörda känslor kring något 

som hänt enskilda elever och dessa spänningar upprätthöll ett avstånd mellan de olika 

rollerna lärare och förälder. Lärarna önskade att föräldrarna ska kontrollera barnets 

version av något som hänt i skolan, och föräldrarna önskade mer regelbunden information 

om eventuella problem med sitt barn.  

3.2 Forskning i Norden 

Den norske forskaren Thomas Nordahl genomförde 2003 en studie genom enkäter till 

vårdnadshavare och intervjuer till lärare och skolledare i fem skolor i tre kommuner i 

Norge med syftet att kartlägga vad som kännetecknar samarbetet mellan hem och skola. 

Resultatet visade att samarbetet mellan hem och skola kännetecknas av mycket 

information och liten dialog och verkligt deltagande från föräldrarna. Det är till stor del 

lärarna och skolan som bestämmer, föräldrarnas uppgift är att följa upp dessa beslut, se 

till att barnen är med dem, delta i möten och andra evenemang på skolan. På så vis 

fungerar föräldrarna som skolans utsträckta arm, även om det är stor variation i 

erfarenheterna som både lärare och föräldrar har från samarbetet. Författaren skriver att 
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det verkar finnas ett tydligt behov av att förbättra lärarnas kompetens att arbeta med 

föräldrarna samtidigt som det borde kommuniceras tydligare på nationell och lokal nivå 

vad det innebär för uppgifter att vara förälder i norsk skola.  

Danska Hanne Knudsen (2008) har studerat mötet mellan skola och hem i Danmark. Hon 

menar att förväntningarna mellan båda sidorna (skola och hem) har exploderat. I 

Danmark ses det som att det är föräldrars ansvar att bidra till undervisningsmiljö, 

förhindra mobbning, lära barnet att anpassa sig och engagera sig. Lärarna blir därmed 

beroende av att föräldrarna hjälper till att lösa de problem som lärarna anmärker. Skolan 

förväntas organisera undervisningen för att passa barns individuella sätt att lära sig. 

Knudsen framhåller att det är svårt för föräldrar att ta ansvar att lösa problem som lärarna 

i skolan beskriver, när föräldrarna inte känner igen dem.  

Hirsto (2010) har studerat samverkan mellan skola och hem i Finland genom enkäter 

bland 162 lärare för elever i åldrarna 7 till 9 år.  Resultatet av studien visar att elevernas 

förmågor och sociala kompetens kan förbättras genom samverkan mellan lärare och 

vårdnadshavare. Ju mer delaktiga vårdnadshavarna är i sina barns utveckling desto mer 

utvecklas barnens sociala förmågor. Dock visar det att det ofta ligger på lärarna att skapa 

riktlinjer för hur samverkan ska utformas då det var få vårdnadshavare i studien som var 

initiativtagare till att samarbeta. Hirsto visar också på ett samband mellan att lärarnas 

egen erfarenhet av föräldraskap ökar förmågan att möta vårdnadshavare i samförstånd, 

särskilt när det gäller de lärare som har barn i samma ålder som de i verksamheten.  

 

 Forskning i Sverige 

Lars Eriksson tar i sin avhandling Föräldrar och skola (2004) upp fyra olika principer för 

hur relationen mellan hem och skola kan se ut; partnerskapsprincipen, isärhållandets 

princip, valfrihetsprincipen och brukarinflytandeprincipen. Skolverket (2014 a) visar att 

det är i huvudsak de två förstnämnda principerna, partnerskapsprincipen och 

isärhållandets princip, som kan sägas vara mest framträdande i dagens skola. 

Partnerskapsprincipen har enligt Eriksson samarbete mellan hemmet och skolan som 

utgångspunkt. Ambitionen är att minska avståndet mellan lärare och föräldrar och målen 

är gemensamma; att stödja elevernas lärande i skolan. Isärhållandets princip menar 

Eriksson grundar sig i tanken att hem och skolan är olika uppfostringsarenor. Hemmet 
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ska tillgodose barnets behov av omsorg medan skolan och läraren ska förbereda eleverna 

inför ett framtida samhällsliv. Läraren och föräldern har därför, enligt isärhållandets 

princip, i grunden olika relation till samma barn och därför är det naturligt att det finns 

en spänning i relationen mellan lärare och föräldrar. 

Ingegerd Tallberg Broman och Lena Holmberg (2007) har som en del av ett 

forskningsprojekt gjort en undersökning av 3000 svenska lärares uppfattningar av 

föräldrars förväntningar och har kommit fram till att lärarna uppfattar att de föräldrar som 

har en god ekonomisk situation har högre förväntningar på lärarna än föräldrar med lägre 

ekonomi. I första hand handlar förväntningarna om elevernas trygghet och trivsel. 

Samma år la Laid Bouakaz (2007) fram en avhandling om föräldrasamverkan i ett 

invandrartätt område. Studien bygger på enkäter till lärare och skolledare, intervjuer av 

lärare och vårdnadshavare, och på observationer av samverkan. Studien har alltså både 

ett föräldrar- och lärarperspektiv och resultatet visade att vårdnadshavarana talade om 

brist på kunskap om skolväsendet och visade en stor vilja att lära för att komma närmare 

skolan och kunna hjälpa sina barn. Lärarna i undersökningen upplevde svårigheter i 

allmänhet i kontakterna med vårdnadshavarna och särskilt med vårdnadshavare av 

arabiskt och muslimskt ursprung. De talade om olika hinder för samverkan, såsom 

vårdnadshavarnas språkliga brister samt kulturella och religiösa omständigheter. Av 

vårdnadshavarna nämndes inte religiösa skillnader, däremot betraktades språket som ett 

av de huvudsakliga hindren för att komma närmare skolan. 

Thornberg (2009) har gjort en studie av olika föreställningar om vad som kan påverka 

samverkan för ett resursteam i skolan. I studien var det sammanlagt 30 stycken som 

deltog; sju vårdnadshavare, fyra elever, sju rektorer, åtta lärare och ett resursteam med 

fyra medlemmar. Resultatet visade att det fanns flera olika skäl till varför samverkan 

mellan vårdnadshavare och skola fungerar eller inte fungerar. En viktig faktor är 

förtroendefulla och stödjande relationer för att en god samverkan ska finnas. Tillit, 

engagemang, närhet och stöd var ord som var viktiga hos alla deltagande parter.  

I en studie där personal vid tre olika skolor i en förort till en svensk storstad blev 

intervjuade om föräldrasamverkan såg Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg (2011) 

två olika förhållningssätt. I det första förhållningssättet hamnade fokus på föräldrarna när 

det gällde problem och lösningar. Där var det föräldrarna som framstod som orsak till 

många av de svårigheter som kan uppstå i relationen mellan skolan och hemmet, bland 
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annat på grund av föräldrarnas språk och kultur. I det andra förhållningssättet var det både 

skolan och föräldrarna som ansågs vara både problem och lösning. Här satsades på 

förbättrad samverkan genom att personalen på skolan kritiskt granskade sitt egna 

förhållningssätt gentemot föräldrarna, och genom att utveckla personalens förmåga till att 

möta föräldrarna utifrån deras förutsättningar.  

År 2015 gjorde Anna Johansson en studie om lärares relationer till föräldrar till barn som 

har ”problem”. I studien har intervjuer gjort med tio lärare som undervisar i årskurs 1-3. 

Syftet med studien var att undersöka hur lärarna uppfattar sina relationer med föräldrar 

till barn med ”problembild”. Johansson kom fram till att lärarna uppfattar föräldrarnas 

roll som mycket viktig i arbetet med att stötta eleven i skolan och att de lägger stor vikt 

vid att skapa en förtroendefull relation med föräldrarna. Hon kom också fram till att 

idealet för samarbete är ett partnerskap där läraren och föräldrarna arbetar tillsammans 

som ett team men att det är läraren som formulerar ”problemet” och som driver arbetet 

framåt. Det främsta hindret i samarbetet är då föräldrars insikt och erkännande av barnets 

problem brister.  

 

3.4 Sammanfattning av forskningsöversikten 

I ovanstående forskningsöversikt har jag redogjort för internationell och nationell 

forskning när det gäller området föräldrasamverkan i skolan. Här går det att finna en del 

gemensamma nämnare. Hargreaves, Knudsen, Lareau, Miretzky, Eriksson och Dahlstedt 

& Hertzberg har alla kommit fram till att det mellan skola och hem, eller mellan lärare 

och vårdnadshavare, finns en typ av avstånd. Hargreaves talar om fem olika distanser, 

Lareau använder begrepp som separation och sammanbindning, Miretzky talar om 

avstånd och missförstånd, Eriksson använder sig av begrepp som isärhållandets princip 

och partnerskapsprincipen och Dahlstedt & Hertzberg hittade bland annat ett 

förhållningssätt hos lärarna som menar att det är vårdnadshavarna som är orsak till 

problem som kan uppstå i relationen mellan hem och skola. Även Bouakaz visar att 

lärarna uppfattar det som att vårdnadshavarna utgör hinder i samverkan orsakat av språk, 

kultur och religion. Alla studier är utförda i skolverksamheten, vilket gör att frågan om 

förhållandet mellan fritidshemmet och hemmet gör sig osynlig. Denna studie kommer 
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därför att ge en bild av hur förhållandet mellan fritidshemmet och hemmen ser ut, utifrån 

fritidslärarnas perspektiv.  

Ett flertal av forskarna har också kommit fram till att det till stor del handlar om 

relationsskapande när det gäller samverkan mellan hem och skola. Exempelvis menar 

Hargeaves liksom Lawrence- Lightfoot att lärare behöver ha större emotionell förståelse 

och Thornberg, Johansson liksom Lawrence- Lightfoot talar om vikten att skapa trygga, 

stödjande, förtroendefulla relationer. Hirsto har i samband med relationsskapande 

kommit fram till att lärare som har erfarenhet av eget föräldraskap har lättare för att möta 

vårdnadshavare i samförstånd.  

På grundval av att samverkan med vårdnadshavare enligt forskningen till stor del handlar 

om relationer har denna studie begreppet Relationskompetens, vilket Jonas Aspelin 

(2018) använder sig av, som teoretisk utgångspunkt. I nästkommande avsnitt redogörs 

därför för begreppet relationskompetens.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Tidigare forskning visar att samverkan med vårdnadshavare i skolan till stor del handlar 

om relationsskapande. Jonas Aspelin (2018) använder sig av begreppet 

relationskompetens när han talar om lärares professionalitet att skapa relationer.  

 Relationskompetens 

Aspelin (2018) beskriver lärares relationskompetens som en professionell förmåga att 

bygga goda relationer. Det centrala är att kunna knyta an, initiera, upprätthålla och 

utveckla relationer. Kompetensen visar sig i möten. Relationskompetensen är förutom en 

fråga om professionalitet även en fråga om personligt förhållningssätt som innefattar hur 

jag uppfattar mig själv, vem jag är och vill vara som lärare. Det innefattar också hur jag 

relaterar mig till andra, hur jag framträder som person i relation till andra personer. 

Aspelin menar att kompetensen förstås i termer av möten, kommunikation, relation och 

känslor- att läsa och känna av vad som kan och bör göras i konkreta situationer.  

4.1.1 Begreppet relation 

Hur vi förstår begreppet relationskompetens hänger ihop med vad vi menar med 

relationer. En relation är, enligt Aspelin (2018) , synonymt med förbindelse och används 

exempelvis om förhållande mellan nationer, organisationer, grupper och olika ting. När 

det handlar om relationskompetens avses huvudsakligen förbindelser mellan människor, 

menar Aspelin. Mellanmänskliga förbindelser innefattar minst två parter som påverkar 

varandra.  När du träffar en annan människa påverkas du av hen, och påverkar tillbaka 

till personen ifråga. 

Begreppet relation är ett neutralt begrepp som enligt Aspelin betecknar såväl positiva som 

negativa förbindelser. Det finns likväl varma och mjuka relationer som kalla och hårda 

relationer. Alltid finns det en viss spänning i relationer, vilket har att göra med att 

relationer består av människor som är olika. Goda relationer karakteriseras av hög grad 

av närhet och att människorna upplever sig vara förenade med varandra (Aspelin, 2018). 

4.1.2 Begreppet relationskompetens 

Begreppet relationskompetens är ett normativt begrepp. Det är förknippat med yrken där 

det ingår att påverka människor i en viss riktning. Aspelin (2018) förklarar att 
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relationskompetens per definition innebär att agera på sätt som får, eller har, potential att 

få inspirerande konsekvenser, att den relationskompetente får partnern att stärkas. 

Aspelin har tolkat begreppet med stöd av Jordan (2004) om att relationskompetens är 

förmågan att beröra, ha betydelse för en annan person och att själv bli berörd. Den som 

är relationskompetent gör positiv skillnad för andra, får människor att tänka och känna på 

annorlunda och mer produktivt sätt. Kärnan i begreppet är att den relationskompetente 

initierar, upprätthåller, stärker och utvecklar relationer tillsammans med andra. Bägge 

parter är involverade och bägge parter förändras. 

4.1.3 Relationskompetensmodell 

Aspelin har tagit stöd av den amerikanske socialpedagogen Thomas J. Scheffs 

relationsteori när han har tagit fram en modell av tre aspekter av relationskompetens. 

Scheff (1990) använder sig av begreppet sociala band i sin teori och definierar det som 

de krafter som håller samman individer och grupper i samhället. Han menar att sociala 

band mer eller mindre alltid prövas. De sociala bandens kvalitet hänger samman med 

graden av närhet och distans i relationer och i detta sammanhang används begreppet 

differentiering där en optimal differentiering står för en relation där avståndet mellan 

människa och människa regleras på ett sådant sätt att den enskilde urskiljer sig som 

individ och samtidigt upplever gemenskap. Överdifferentiering innebär att individen är 

alltför distanserad och upplever sig sakna direkt kontakt med partnern medan 

underdifferentiering betyder att individen kommer alltför nära partnern.  

Ett tredje förhållande som framgår centralt i Scheffs (1990) teori, och som Aspelin utgår 

ifrån, handlar om känslor. Känslorna indikerar den kvalitet som individens relation till 

andra har och känslorna skam och stolthet benämns som grundkänslor. Den verbala 

kommunikationen mellan två människor åtföljs av känslor. Positivt rollövertagande 

hänger samman med stolthetskänslor och negativt rollövertagande händer samman med 

skamkänslor. Stabila sociala band tillkännages genom stolthetskänslor och instabilda 

band genom skamkänslor.  

Utifrån sin tolkning av Scheffs teori har Aspelin (2018) tagit fram en modell bestående 

av tre delkompetenser, under begreppet relationskompetens. Denna modell har som 

utgångspunkt i lärarens relationskompetens gentemot elever. Jag anser att denna modell 

även går att applicera på lärarens relationskompetens gentemot vårdnadshavare.  
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Modellen består av ett pussel på tre bitar av analytiska verktyg som hänger ihop. Följande 

tre pusselbitar finns med:  

 Kommunikativ kompetens: lärarens förmåga att kommunicera verbalt och 

ickeverbalt, så att det uppstår samklang i relation till eleven.  

 Differentieringskompetens: lärarens förmåga att reglera graden av närhet och 

distans.  

 Socioemotionell kompetens: lärarens förmåga att hantera känslor i relation till 

eleven.  

 

4.1.3.1 Kommunikativ kompetens 

Den kommunikativa kompetensen innebär att läraren använder ett relevant och begripligt 

språk och att hen anpassar sina gester, ansiktsrörelser, kroppsposition. Om detta 

kommunikationssätt utgör ett mönster i lärarens tillämpning bidrar det till att relationer 

fördjupas på sikt (Aspelin, 2018).  

 

4.1.3.2 Differentieringskompetens 

Med differentieringskompetens menas lärarens förmåga att arbeta så att hen och eleven 

(i detta fall vårdnadshavaren) varken kommer varandra för nära eller blir för distanserade 

från varandra (Aspelin, 2018).  

 

4.1.3.3 Socioemotionell kompetens 

Den tredje pusselbiten utgörs av känslor. Läraren är här lyhörd för emotionella signaler i 

samspelet. Relationskompetensen här är lärarens förmåga att hantera emotionella 

indikationer på de sociala bandens kvalitet. Den relationskompetente agerar så att 

stolthetskänslor främjas medan skamkänslor erkänns och styrs i en riktning som är positiv 

(Aspelin, 2018).  

Modellen kan sammanfattas så här: relationskompetens innefattar lärarens förmåga att 

kommunicera så att det uppstår samklang och differentiering i relation till elever 

(vårdnadshavare i min översättning), samt att eleven och lärarens känslor kanaliseras på 

ett fruktbart sätt (Aspelin 2018) 
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5. Metodbeskrivning 

Jag har, som jag nämnt tidigare i inledningen, gjort en kvalitativ studie för att närma mig 

frågan om hur lärare i fritidshem upplever samverkan med föräldrar. Kvalitativa studier 

har en tolkningsinriktad kunskapsteoretisk utgångspunkt, vilket betyder att fokus i mitt 

fall varit en förståelse av den sociala verkligheten som deltagarna i en viss miljö tolkar 

den. En kvalitativ studie passade således bra när syftet med studien var att beskriva hur 

individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2008).  

I följande avsnitt redogör jag för mitt val av metodansats och tillvägagångssätt för 

insamlande av empiriskt material.  

5.1 Fenomenografi 

Det finns ett flertal olika metodologiska ansatser att utgå från när man ska utföra en 

kvalitativ studie, därför är det viktigt att välja en metod för insamling av data som passar 

den frågeställning som studien utgår ifrån. När, som i detta fall, intresset är att synliggöra 

de olika uppfattningar som finns av ett fenomen var den fenomenografiska ansatsen ett 

bra verktyg. Fenomenografin är nämligen inriktad på att analysera data från enskilda 

individer som ofta är insamlad genom halvstrukturerade intervjuer och lämpar sig för att 

beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen i världen. (Dahlgren & 

Johansson, 2015).  I denna studie är intresset att ta reda på fritidslärarnas olika 

uppfattningar om samverkan med vårdnadshavare och det är främst med anledning av att 

fenomengrafins grundtanke är att studera variationen av uppfattningar som jag valde att 

använda mig av denna metodansats.  

Från början var fenomenografin mest inriktad på att förstå hur det mänskliga lärandet är 

konstruerat. Utgångspunkten för fenomenografin är att människor uppfattar saker i 

världen på olika sätt och att det finns ett begränsat antal sätt som dessa företeelser kan 

uppfattas på (Dahlgren & Johansson, 2015).   

5.1.1  Uppfattningar 

En uppfattning är ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något. Frågar man ett antal 

människor om hur de uppfattar något kommer man säkerligen kunna upptäcka ett antal 

olika sätt att förstå fenomenet. Uppsättningen av uppfattningar kallas inom 
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fenomenografin för utfallsrummet. Dock kan vi aldrig vara säkra på att upptäcka alla 

tänkbara sätt att uppfatta ett fenomen i en undersökning (Dahlgren & Johansson, 2015).   

Michael Uljens (1989) menar att det är känt att en individ kan uppvisa mycket olika 

uppfattningar i olika situationer i en viss fråga, och för att fånga in dessa olika 

uppfattningar som en individ företräder menar fenomenograferna att det är bäst att 

granska flera individers sätt att resonera i en situation istället för att granska en och samma 

individ i många situationer. Resultatet blir då olika sätt att resonera på, eller olika 

uppfattningar. 

5.1.2 Hur och vad 

Hur och vad är två aspekter av en uppfattning inom fenomenografin. Vad-aspekten är 

inriktad på objektet för tänkandet. Vad-aspekten avgränsas av medvetenheten i tänkandet 

och medvetenheten innebär att tankeakten är avgränsad. Själva avgränsningen kallas hur- 

aspekten. Hur-aspekten är de processer som leder fram till vad-aspekten. Det är alltså hur 

vi ser något som definierar vad vi ser och vårt sätt att uppfatta något på ett bestämt sätt är 

beroende av vår subjektiva erfarenhetsvärld i en kulturell kontext (Uljens, 1989). 

5.1.3 Fenomen 

Fenomen kan kategoriseras som primära och sekundära. Primära fenomen är ofta 

konkreta avgränsade saker som exempel ett föremål, en bild eller en text. Sekundära 

fenomen är sådana där forskaren inte på förhand kan avgränsa innehållsmässigt, fenomen 

som konstitueras genom en social verklighet (Uljens, 1989) och är det som denna studie 

grundar sig på.  

När vi undersöker uppfattningar av så kallade sekundära fenomen kan vi fånga 

innebörden i en grupp individers uppfattningar, däremot kan vi inte relatera dessa 

uppfattningar till något förutbestämt meningsinnehåll eftersom de intervjuade inte tagit 

del av exakt samma företeelse. Forskaren kan alltså inte på förhand avgränsa fenomenet 

mer än vad gäller själva området för forskningen. Detta innebär att den intervjuades sätt 

att resonera om ett fenomen (hur) avgränsar det som hen uppfattar som fenomenets 

innebörd (vad- aspekten) (Uljens, 1989). 
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5.1.4 Första och andra ordningens perspektiv 

Inom fenomenografin talar man om första och andra ordningens perspektiv. Med ett 

första ordningens perspektiv menas de påståenden om världen, om fenomen och om 

situationer som vi människor gör. Sätten att erfara dessa tas ofta för givna av de som erfar, 

de är inte medvetna om dem. Ur ett första ordningens perspektiv fokuserar forskaren på 

forskningsobjektet, och sätter sitt eget erfarande inom parentes. Inom fenomenografin är 

det huvudsakligen de bakomliggande sätten att erfara världen som studeras, och ett andra 

ordningens perspektiv intas. Det innebär att forskaren intar informantens plats, försöker 

se fenomenet och situationen med dennes ögon och uppleva personens erfarande själv. 

Även här sätter forskaren sitt eget erfarande inom parentes, dock är det här andra 

människors sätt att erfara någonting som är i fokus (Marton & Booth, 2000). Enkelt kan 

första och andra ordningens perspektiv sammanfattas som att första ordningens 

perspektiv koncentrerar sig på verkligheten i sig, medan andra ordningens perspektiv 

koncentrerar sig på mänskliga uppfattningar av verkligheten.  Dessa två perspektiv kan 

vara relaterade till varandra genom att de behandlar samma forskningsområde (Uljens, 

1989). Min tolkning av olika forskares uppfattningar om föräldrasamverkan, och som 

presenterats tidigare i detta arbete i forskningsöversikten kan sägas vara första ordningens 

perspektiv. Andra ordningens perspektiv är i denna studie vad fritidslärarna säger och 

deras uppfattningar om föräldrasamverkan, och är det jag kommer att presentera längre 

fram i mitt resultat.  

5.1.5 Beskrivningskategorier 

I fenomenografin används beskrivningskategorier för att beteckna och sammanföra 

kvalitativt skilda uppfattningar som en grupp individer har av samma fenomen. 

Uppfattningarna kategoriseras av forskaren med hänsyn till de skillnader i 

uppfattningarnas innebörd som kommer till uttryck. Genom en analys av skillnader och 

likheter i uppfattningarna kommer dessa karakteriseringar att bilda olika 

beskrivningskategorier och på så sätt skiljs den uttryckta uppfattningen från individen. 

Genom beskrivningen systematiserar och organiserar forskaren sitt datamaterial (Uljens, 

1989). 

Att individers uppfattningar beskrivs med hjälp av kategorier innebär att beskrivningen 

fokuseras på en kollektiv nivå och enskilda individers subjektiva uppfattningar endast är 

intressanta i relation till andra individers uppfattningar. Orsaker till de uppfattningar som 
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intervjupersonerna uttrycker är inte något som man intresserar sig för inom 

fenomenografin. Främsta orsaken till detta är att individers uppfattningar är föränderliga 

och situationsberoende, men att systemet av beskrivningskategorier som erhålls är relativt 

stabilt och generaliserbart till nya situationer även om individer kan förflytta sig från en 

kategori till en annan (Uljens, 1989). 

Beskrivningskategorierna är alltså inte definierade på förhand av forskaren, vare sig 

grundat på teori eller tidigare forskning och forskaren utgår alltså inte utifrån ett färdigt 

kategorisystem i analysen utan beskrivningskategorierna är det som forskningen 

resulterar i (Uljens, 1989). 

5.2 Intervjuer 

Fenomenografiska intervjuer är oftast halvstrukturerade och tematiska.  Det är viktigt att 

den som intervjuar får ett så uttömmande svar som möjligt. (Dahlgren & Johansson, 

2015).  Jag har för insamlande av analysmaterial således gjort halvstrukturerade 

intervjuer för att informanterna ska ge så utförliga svar som möjligt utifrån sina 

erfarenheter. Vid halvstrukturerade intervjuer har intervjuaren en lista med ämnen som 

ska behandlas och frågor som ska besvaras men är flexibel när det gäller ämnenas 

ordningsföljd och låter informanten utveckla sina idéer och tala mer utförligt om ämnet 

som tas upp. Frågorna lämnar stort utrymme för informanterna att svara inom ämnena 

(Denscombe, 2000). Listan med frågor som jag använde mig av vid intervjuerna finns 

som bilaga 2 (intervjuguide).  

Jag valde att använda enskilda intervjuer som den mest lämpliga metoden. Ett alternativ 

skulle kunna vara gruppintervju eller fokusgrupper vilka kan ge fler infallsvinklar. Dock 

kan informanterna påverka varandra i sina svar och med tanke på att fenomenografins 

syfte är att urskilja olika uppfattningar åt ville jag undvika det.  

5.3 Urval 

Eftersom jag hade begränsad tid för insamling av material valde jag att använda mig av 

ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval består av personer som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2008). Jag valde från början att 

genomföra alla intervjuer på samma skola, och skickade ut ett missivbrev till samtliga 

utbildade lärare i fritidshem. Dock fick jag inte tillräckligt antal intresserade och valde 
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då att skicka ut mitt missivbrev till andra skolor i kommunen där jag tidigare har haft 

kontakt med fritidslärare i andra sammanhang. Jag fick svar från åtta personer som var 

intresserade att ställa upp, från fyra olika skolor, alla i samma kommun; en medelstor 

kommun i södra Sverige. En av de intresserade informanterna blev tyvärr sjuk vid det 

bokade intervjutillfället och tid för ny intervju lyckades vi inte hitta. Därför hade jag 

material från sju olika intervjuer.  Informanterna som är intervjuade är både män och 

kvinnor i ålder från 25 år till 60 år och med olika lång yrkeserfarenhet från 2 till 40 år.  

5.4 Genomförande 

Intervjuerna ägde rum på informanternas respektive skolor i stängda rum för att undvika 

störande ljud runtomkring och spelades in med mobiltelefon. Valet av mobiltelefon som 

inspelningsverktyg i stället för diktafon föll på att de flesta människor är mer vana vid att 

ha mobiltelefoner framme, vilket jag bedömde skulle påverka informanterna minst under 

intervjun.  

 

5.5 Empiriskt material 

Det empiriska materialet består som ovan nämnts av intervjusvar från sju olika 

informanter. Intervjuerna varade alla i cirka 30 minuter. De olika transkriptionerna 

innehåller mellan 8000 och 11000 ord. Nedan beskriver jag hur analysen av materialet 

gick till.  

5.6 Analysbeskrivning 

För att analysera mitt resultat använde jag, som ovan nämnts, en kvalitativ analysform, 

nämligen den fenomenografiska metodansatsen. Jag utgick från de sju steg som Dahlgren 

& Johansson (2015) beskriver. Dessa sju steg består i stora drag av att: 

1) Bekanta sig med materialet 

2) Urskilja de mest signifikanta uppfattningarna 

3) Ta fram likheter och skillnader i uppfattningarna  

4) Gruppera de olika uppfattningarna i olika kategorier  

5) Urskilja kärnan i de olika kategorierna  
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6) Namnge kategorierna 

7) Granska alla kategorier  

Dessa (beskrivnings)kategorier bildar sedan studiens resultat (utfallsrum) (Dahlgren & 

Johansson 2015).  

Jag började steg 1 med att transkribera intervjuerna, skriva ut dem och läsa dem ett flertal 

gånger. När jag hade bekantat mig med materialet genom flera genomläsningar började 

jag stryka under de mest betydelsefulla (signifikanta) uttalandena och var då inne i steg 

2. Relevant text urskildes från övrig text och gjorde materialet lättare att hantera inför 

steg 3. Med olika färgpennor markerade jag likheter och skillnader i de olika intervjuernas 

uppfattningar. I steg 4 samlade jag de uppfattningar som jag ansåg höra till samma 

kategori genom att sätta ihop de olika färgmarkeringarna. I detta steg började jag kunna 

urskilja utfallsrummet, det vill säga uppsättningen av uppfattningar. I steg 5 läste jag 

igenom de olika uppfattningarna inom kategorierna ett flertal gånger för att identifiera 

kärnan i den enskilda kategorin. Genom att identifiera kärnan i kategorierna kom jag in i 

steg 6 och kunde namnge varje kategori så att kärnan i just den kategorin av uppfattningar 

blev synliggjord, och utfallsrummet var nu helt identifierat.  I det sjunde och sista steget 

granskade jag alla kategorier för att se till så att uppfattningarna inte passade in i andra 

kategorier. 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Jag har i mitt arbete utgått från Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer God forskningssed. Jag 

har därigenom gjort mitt bästa för att genomföra en studie av hög kvalitet. Jag följde de 

allmänna regler som vetenskapsrådet tagit fram. I insamlandet av empiriskt material 

följde jag dessutom Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och krav om 

information- samtycke-, konfidentialitet- och nyttjande. 

I brevet som jag skickade ut till fritidslärarna på skolorna lämnade jag information om 

min utbildning och vad studien skulle handla om. Jag informerade vidare om att 

deltagande är frivilligt, och att de som medverkar när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Eftersom jag valde att göra intervjuer där det endast är sju informanter som 

lämnar ut stora delar av sig själva (sina uppfattningar) var det viktigt att försäkra mig om 

att informanterna inte går att identifieras. Jag informerade om att de kommer vara 

anonyma i min presentation. I uppsatsen är de intervjuade helt avidentifierade för att 
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skydda deras integritet. De nämns som Ip1, Ip2, Ip 3 och så vidare i texten (Ip= 

intervjuperson).   

Även under intervjuerna inledde jag med att återberätta de villkor som gäller för den som 

skulle medverka i intervjun. Jag frågade också om det gick bra att spela in intervjun. 

Ämnesvalet, och frågorna, kan uppfattas som känsliga, eftersom det handlar att berätta 

om sina uppfattningar om samverkan med vårdnadshavare som lärarna dagligen möter, 

var jag noga med att informera om att det inte var ett tvång att svara på alla frågor.  

För att försäkra mig om att det finns en god överenstämmelse mellan mitt resultat och 

informanternas uppfattningar lät jag ett par personer som jag intervjuat få läsa igenom 

mitt resultat och mina tolkningar innan jag slutfört uppsatsen. På detta sätt har jag 

säkerställt studiens trovärdighet. 

5.8 Metodreflektion  

Mitt metodval att genomföra en fenomenografisk analys kan naturligtvis diskuteras. Det 

finns ett flertal olika metoder att använda när man ska utföra en kvalitativ studie 

(exempelvis fenomenologi, hermeneutik och diskursanalys). Jag valde att göra en 

fenomenografisk studie eftersom det passade min frågeställning att ta reda på olika 

uppfattningar hos personer.  

Det faktum att jag använde mig av ett bekvämlighetsurval och delvis intervjuade 

fritidslärare som jag är bekant med kan vara både till fördel och till nackdel. En fördel 

var att jag som intervjuare kände till de olika skolorna och vilka olika förutsättningar som 

finns där, och hade alltså redan en del bakgrundsinformation som kunde verka som 

förförståelse för mig. Detta kan å andra sidan även ha påverkat min tolkning av materialet. 

En nackdel var att jag som bekant med några av informanterna, skulle kunna påverkat 

svaren i intervjuerna. Svaren skulle kunna påverkas negativt genom att informanterna 

svarade som de trodde att jag ville att de ska svara för att hjälpa mig i min uppgift, det 

skulle å andra sidan också kunna vara så att de svarade mer ärligt när de kände mig som 

intervjuare. Hur som helst var det viktigt att de intervjuade litade på mig i min roll som 

intervjuare för att de ärligt skulle berätta så mycket som möjligt för mig om sina 

uppfattningar. Om de intervjuade hade sett mig som en kontrollerande expert hade risken 

varit att de inte säger det de verkligen tycker utan det som de tror att jag vill ha till svar. 
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Därför strävade jag under intervjuerna efter att mer likna en intresserad kollega som 

ställde frågor än en kontrollerande expert. 

En faktor som hade kunnat få de intervjuade personerna att berätta mer om sina 

uppfattningar är om jag hade lämnat ut intervjuguiden till dem i förväg. Då hade de 

eventuellt varit mer trygga i intervjusituationen och varit med förberedda på att svara på 

frågorna. Att lämna ut frågorna innan hade dock kunnat medföra påverkan av andra i 

svaren då det funnits en risk att de diskuterat frågorna med kollegor innan 

intervjutillfället. Därför gjorde jag inte det.  

5.8.1 Trovärdighet  

I en fenomenografisk studie kan trovärdighet vara en fråga om hur noggrant kategorierna 

lyckas med att kommunicera meningsinnehållet (Uljens, 1989).  Genom att i intervjuerna 

ställa flera olika frågor kring samma ämne, och att jag använde mig av ett vardagligt språk 

som var bekant för informanterna, stärkte jag trovärdigheten. För att undvika fel vid 

bearbetningen av det empiriska materialet, var jag noggrann vid transkriberingen genom 

att jag lyssnade på materialet ett flertal gånger. Genom citaten i resultatet har jag redogjort 

för kärnan i beskrivningskategorierna och har därigenom noggrant beskrivit 

meningsinnehållet i kategorierna för läsaren.  

Larsson (1986) påpekar att i fenomenografiska studier kan ett problem uppstå i huruvida 

forskarens tolkning är rimlig och inte representerar dennes privata uppfattning. För att 

undersöka rimligheten i tolkningen kan en oberoende bedömning göras. Den oberoende 

bedömarens uppgift är att föra olika intervjusvar till olika kategorier för att se om den 

utomstående upptäcker samma beskrivningskategorier som forskaren. Tidsramarna för 

att låta en utomstående sätta sig in i det empiriska materialet och granska 

beskrivningskategorierna fanns tyvärr inte i detta uppsatsskrivande.  Jag har i detalj 

redogjort för analysarbetet i min analysbeskrivning ovan. Läsaren kan därigenom följa 

med i hur analysarbetet har gått till vilket har ökat transparensen i processen. Genom 

citaten i resultaten blir delar av det empiriska materialet synligt och läsarna får även då 

en inblick i analysen. Läsaren får därigenom en möjlighet att avgöra om mina tolkningar 

och slutsatser är rimliga och trovärdiga. 

 



 

31 

 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar jag de kategorier, bestående av utmärkande uppfattningar, som 

jag har funnit i min analys av det empiriska underlaget. Jag kommer att förklara kärnan i 

varje kategori genom att citera utvalda informanters uttalanden och genom att beskriva 

några underkategorier som jag funnit. I figur 1, 2och 3 visar jag modeller av de 

beskrivningskategorier som kommit fram i mitt resultat (i figur 1 och 2 syns även 

underkategorier). En del kategorier är numrerade men har ingen särskild rangordning. 

Figur 1 visar uppfattningar om varför samverkan sker, figur 2 visar övergripande 

uppfattningar om samverkan med vårdnadshavare och figur 3 visar uppfattningar om 

vilka utmaningar som finns när det gäller samverkan med vårdnadshavare. 

6.1 Fenomenografisk analysmodell över varför samverkan sker 

 

 

 

6.1.1 Kategori: Olika avsikter 

Alla de tillfrågade informanterna har på något sätt berättat om sina uppfattningar kring 

varför de har en samverkan, varför de upplever den viktig och i vilka sammanhang den 

VARFÖR SKER 
SAMVERKAN?

Kategori: 

Olika avsikter

För helehtens skull
För särskilda 

avsikter

Figur 1.  
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sker. Jag har valt att kalla denna beskrivningskategori för olika avsikter. Ett par av 

informanterna talade om att samverkan med vårdnadshavare är viktigt för att skapa en 

helhet skola- fritids – hem och flera nämnde att samverkan med vårdnadshavare är extra 

viktigt när det gäller elever med problematik.  

 

6.1.1.1 För helhetens skull 

En avsikt med samverkan med vårdnadshavare, som framgår i tre av intervjuerna, är att 

skapa en helhet:  

… föräldrasamverkan tycker jag bygger på samarbete mellan hemmet och skolan… den är 

ju jätteviktig tycker jag… man ser barnet som en hel, hela dan… en helhet skola och fritids 

och sen så hur barnet är hemma…(Ip 4)   

om man hade stått helt utanför vad föräldrarna hade för taktiker hemma så hade det kanske 

liksom inte synkat… man får ett mycket mer, mycket större sammanhang, mer kontext 

kring varje individ när man har den kommunikationen med vårdnadshavare, vill jag tänka. 

(Ip 5) 

… ett samarbete kring barnet. Att eh man går åt samma mål... att man kör lite samma 

strategier här och hemma att barnet ser att man är enade… (Ip 6) 

 

6.1.1.2. För särskilda avsikter 

En informant (Ip 2) berättade att det alltid är viktigt med samverkan, men extra viktigt 

när barnet inte mår bra eller vid konflikter. En andra informant (Ip 4) hade en liknande 

uppfattning och nämnde att det är viktigt att alltid ge respons till vårdnadshavarna och 

visa att man har sett deras barn, och vet vad det gjort, men nämnde även liksom fem andra 

informanter att samverkan ändå sker mest när det hänt något eller när det är något 

problem:  

Oftast är det ju att man vill ha en samverkan att vi ser nånting här ju som man kanske kan 

få hjälp av föräldrarna, eller i alla fall göra föräldrarna uppmärksamma på att detta 

problemet har vi. Känns det igen, eller hur kan vi lösa detta tillsammans. (Ip 4) 

I motsats till ovanstående citat var det en informant som hade uppfattningen att en viktig 

del i samverkan med vårdnadshavare handlar om att stötta och hjälpa vårdnadshavarna: 

Att dom liksom ser den rätta bilden hos sitt barn, kan möta sitt barn på det sättet som är 

bäst för barnet i olika sammanhang och det är ju där vi ska försöka hjälpa och stötta dem… 
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man får ju börja att bygga och känna att man har en relation till dem först, att man sen kan, 

kan hjälpa dem att leda dem vidare, om de har problem med saker och ting. (Ip 1) 

En informant påpekade vikten av att nämna de bra dagarna när det gäller elever med 

problematik: 

… superviktigt när man har dom eleverna som är kanske lite stökiga… och kunna meddela, 

alltså trycka upp, synliggöra dom dagarna som faktiskt är bra för det är så mycket negativt 

och man kanske ringer och nu har detta hänt och detta hänt, då tycker jag att den kontakten 

är jätteviktig och ha när det faktiskt varit en bra dag… (Ip 7) 

Ingen av informanterna nämnde att samverkan med vårdnadshavare sker när det gäller 

elevernas kunskapsutveckling. En informant (Ip 1) berättade att samverkan är viktig när 

det gäller den sociala biten hos eleverna och underförstått visade även de andra sex 

informanterna att det är den sociala biten hos eleverna samverkan främst sker kring. En 

informant menade dock att samverkan är viktigt för elevens utveckling och lärande i stort:  

… Det är ju viktigt för elevens utveckling och lärande att ha bra föräldrasamverkan… för 

det kan ju va elever som har behov av att vi samtalar med för att lärande och utveckling 

ska ske liksom. (Ip 5) 
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SAMVERKAN

Kategori :

Relationer

Vårdnadshavar
es

personlighet

Språk/

kommunikatio
n

Vårdnadshavar
es intresse/

engagemang
Känslor

Trygghet 
genom 

erfarenhet

Positiva och 
negativa

känslor

6.2 Fenomenografisk analysmodell över fritidslärarnas 

uppfattningar om samverkan med vårdnadshavare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

6.2.1Kategori: Relationer 

Uppfattningarna i denna kategori är de vanligaste bland de tillfrågade fritidslärarna när 

det gäller samverkan med vårdnadshavare. Av sju tillfrågade informanter var det fem som 

talade om att det är viktigt att skapa goda relationer med vårdnadshavarna på fritids. De 

berättade om vilka positiva effekter en god relation medför:  

… det kan också hända grejer här som gör att vi behöver ha relationen för att kunna berätta 

det för föräldrarna och man har ju mycket större vinning om man har en god relation… det 

är ju när det blir de tråkiga bitarna som man ska prata om, det är då man behöver relationen 

liksom. (Ip 3) 

… det är viktigt att man har en bra relation med föräldrarna och det är jätteviktigt för att 

bygga vidare på barnet, och att den relationen, att den får man bygga upp och att man hela 

Figur 2.  
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tiden har en kontakt och en kommunikation med föräldern och att man tillsammans hjälps 

åt att leda barnet vidare. På rätt banor. (Ip 1) 

Goda relationer, det är för mig A och O faktiskt, alltså det genomsyrar ju allt och för mig 

är det alltså, det är ju A och O för att man ska komma någonvart tycker jag. (Ip 2) 

Så det är ju när man lär känna föräldrarna, som man vet hur man ska lägga fram det, känner 

jag. (Ip 7) 

 En lärare menade att det dock är bra att mer än en lärare har relation till samma familj 

för att oavsett hur bra relationen är kan den brytas:  

Att man är flera på nåt vis som har relation till just dom familjerna där det behövs mycket, 

om en relation skiter ut sig, om man uttrycker sig så, så måste där kunna va någon annan 

som tar vid... Det kan ju räcka att du säger ett ord fel, sen är det ju gånget den relationen, 

hur väl relation man än har haft. (Ip 3)   

Hur en god relation med vårdnadshavare skapas har två av de tillfrågade beskrivit. Genom 

att synliggöra sig själv, fritidshemmet och kontakten genom att visa intresse av att 

vårdnadshavarnas barn ska ha det bra menar en lärare (Ip 2) att en god relation skapas. 

En annan fritidslärare är inne på samma linje och säger så här:  

Jag tror att det är genom att dels ge det positiva och att berätta om verksamheten. Följa 

upp förra samtalet man hade… så både om man säger visa lite intresse för barn och 

familjens privatliv, kontra vad vi gör här i vår verksamhet så att säg. (Ip 3) 

 

Inom denna kategori har jag i min studie funnit fyra underkategorier som kan påverka 

relationen med vårdnadshavarna på fritidshemmet: 

 

6.2.1.1 Vårdnadshavares personlighet 

Tre av de tillfrågade informanterna har pratat om olika personligheter hos 

vårdnadshavarna som påverkar relationen. En berättade om osäkra föräldrar:  

… det har blivit mycket viktigare idag det här med socialt samspel för att många lever 

genom media, andras grejor, som gör att det har ibland svårt, och de blir osäkra i 

föräldrarollen, och de blir osäkra i sitt bemötande och det gör ju också att de är otrygga och 

otrygga föräldrar då blir ju barnen otrygga så där har vi ju en jättestor roll och gå in och 

hjälpa och stötta… (Ip 1) 

En informant berättade om föräldrar som ljuger:  
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Vi upplever att väldigt många föräldrar ljuger om vistelsetider och arbetstider och liknande 

och vissa föräldrar är lättare att ställa mot väggen. Andra föräldrar är svåra att ställa mot 

väggen, och varför vet vi inte riktigt… Det var någon som trodde det var kulturellt när vi 

diskuterade det, men det vill jag nog inte säg att det är ändå, utan det är nog mer 

personlighet hos föräldrar. (Ip 6) 

En tredje informant berättade om olika typer av vårdnadshavare:  

Vi har ju vissa som kan bli ledsna för att det är så mycket kring just deras barn… sen finns 

det ju dom som liksom kan skratta bort det. Alltså alla föräldrar är ju olika så det är ju 

väldigt svårt… (Ip 7) 

Och: 

Det kvittar vad jag säger för att de kommer ändå inte att diskutera det hemma ändå. Lite så 

kan man ju känna med vissa föräldrar att dom tar inte det på allvar ändå. (Ip 7) 

 

6.2.1.2 Språk/kommunikation 

Att språket påverkar relationen var det fem stycken av informanterna som talade om. Fyra 

informanter menade på att de kunde vara ett hinder i samverkan och det kommer jag att 

redogöra för mer under nästa avsnitt när det gäller utmaningar. Dock hade jag en 

informant vars uppfattning skilde sig från övriga när det gäller språket, som sa: 

Jag tycker bara det är intressant och spännande med allt möjlig kultur eller språk… (Ip 5) 

 

6.2.1.3 Vårdnadshavares intresse/engagemang 

En faktor som kan påverka relationerna är vårdnadshavarnas intresse och engagemang 

vilket fem av de intervjuade pratade om. Två hade positiva uppfattningar om 

vårdnadshavarnas intresse:  

… vi har fått väldigt mycket beröm av föräldrarna och dom tycker det är kul att dom får se 

vad vi gör på fritids och vi har gjort oss mer synliga på skolan… (Ip 7) 

Jag tycker att de visar intresse för fritids för att… man försöker göra en god verksamhet 

och när dom ser att deras barn vill va på fritids, dom mår bra av att vara på fritids. (Ip 2) 

Tre andra informanter hade en annan uppfattning:  

… inte så som jag som pedagog skulle vilja att dom är intresserade för jag skulle vilja att 

de är lika intresserade som i skolan och det vet jag inte jag tycker att jag kan säga att dom 

är... det är väldigt sällan man får frågor… (Ip 3) 
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Där är ju några, alltså en liten del är ju, som man märker är intresserade och som kan fråga 

när de kommer ” hej vad har ni gjort idag, hur har det gått idag” men dom är ju rätt 

lätträknade faktiskt… jag upplever det som att föräldrar var mer engagerade för 5-10 år 

sedan än vad man är nu. (Ip 4) 

… eller engagemanget, fritids är inte så högt prioriterat så föräldrarna ser nog samverkan 

kring fritids mindre viktigt upplever jag det som. (Ip 6) 

 

6.2.1.4 Känslor 

Alla de intervjuade har berättat om olika känslor när det gäller samverkan med 

vårdnadshavare, det har handlat om positiva och negativa känslor och känslan av 

trygghet:  

 

6.2.1.4 .1 Trygghet genom erfarenhet 

Sex av de sju intervjuade personerna har berättat om hur erfarenheten hjälper dem att 

känna sig trygga med samverkan. Tre stycken har berättat om att erfarenheten hjälper 

dem att veta hur saker ska läggas fram, vilka saker som är angelägna att berätta om och 

när det är läge att backa. En informant (Ip 2) hade uppfattningen att det underlättar att 

vara på samma arbetsplats länge då det ger kontinuitet och genom att tidigare ha haft 

syskon till elever lär man känna familjerna vilket underlättar relationen och därmed också 

samverkan.  Två har berättat att de genom erfarenhet av att arbeta inom yrket har blivit 

lättare att vara rak och tydlig gentemot vårdnadshavarna, varav en sa så här:  

Det känner jag att jag vågar och det är kanske också att där känner man sig mycket säkrare 

nu ju, men det är för att man har jobbat många år, man var ju inte lika, hade jag jobbat i ett 

par tre år hade det inte varit alls samma, för då var du ju mer osäker och visste inte riktigt 

nu är det ju mer, nu är man ju mer rak alltså vad vad bekymret är eller vad saken gäller. (Ip 

4) 

 

6.2.1.4.2 Positiva och negativa känslor 

Alla sju informanter berättade att samverkan med vårdnadshavare är viktigt och de hade 

alla i början av intervjuerna en positiv inställning till samverkan. Längre fram i några av 

intervjuerna kom det fram några uppfattningar om att samverkan inte alltid känns positivt.  
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Två informanter uttryckte själva att det uppfattar samverkan som positivt varav den ena 

säger: 

… alltså jag har ju en positiv syn på det om man säger och tycker väl att, nu har vi ju inga 

svåra föräldrar så jag känner väl att det är väldigt, det är enkelt att ha det och jag ser positivt 

på det... (Ip 7) 

Den andra informanten menade att samverkan i grunden är positivt men att det inte alltid 

fungerar bra:  

Alltså det är väl mer att jag tänker att en bra samverkan är positiv. Men det fungerar ju inte 

alltid bra… jag ser det som positivt att samverka, att prata, att kommunicera, men 

verkligheten är ju inte alltid att det fungerar så bra. (Ip 6) 

En informant hade uppfattningen om att det inte alltid är bra men att det är viktigt att ändå 

se det positiva: 

… kan jag känna så här ibland att vi måste se på det positiva och ta fram det, för ibland 

kan jag tycka att det negativa i allt, det läggs liksom någon jävla mantel över det positiva, 

för vi har så mycket positivt och det gäller föräldrasamverkan också kan jag tycka att vi 

måste se det, ta fram det braiga, fastän det kanske ibland är mindre bra eller mer dåligt så 

är det bättre. (Ip 2) 

Det som uppfattades som mindre bra av informanterna när det gäller samverkan med 

vårdnadshavare handlade framförallt om sammanhang där det är något problem med 

elever. Mer om detta kommer jag att redogöra för i nästa avsnitt som handlar om 

utmaningar och hinder vid samverkan med vårdnadshavare i fritidshemmet.  
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6.3 Fenomenografisk analysmodell över fritidslärarnas 

uppfattningar om utmaningar vid samverkan med 

vårdnadshavare: 

 

 

 

6.3.1 Kategori 1 Språk 

Fyra av de intervjuade hade uppfattningen om att språket kan vara en utmaning i 

samverkan på olika sätt:  

Alltså såklart språkkunskaper kan ju påverka, det är svårare att kallprata med någon som 

inte kan språket. Dom drar sig undan och själv, ja man hälsar ju och är glad och trevlig 

men det är såklart lättare att småprata med någon som kan svenska. (Ip 6) 

… det språkliga. Där måste vi hjälpa mycket mer… och det kan jag se att där måste vi 

hjälpa till genom o gå tillbaka med vissa, det här digitalisering till exempel, den är inte alls 

enkel för dom när det gäller frånvaro, lovlappar…(Ip 2) 

Det som är mest svårigheter här är att de föräldrar som inte kan språket…. Jag vet vi har 

ju haft dom föräldrarna när man då försöker förklara att idag har det liksom inte varit en 

bra dag, det har varit så här och så här, så kan det va att dom förstår inte att det inte har 

Figur 3. 
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varit en bra dag och även om jag förklarar och går in på händelserna som har hänt så har 

dom svårt att förstå… så det är så svårt att nå fram och då har vi ju tur att vi har många 

arabisktalande föräldrar och vi har ju en lärare som pratar arabiska som jobbar på fritids 

ibland… (Ip 7) 

Alltså kommunikationen är ju svårare om man har föräldrar som har svårt för språket som 

kanske knappt kan språket liksom… (Ip 3) 

Informanten (Ip 3) gav här en lång berättelse om ett exempel där ett missförstånd uppstod 

på grund av bristande språkkunskaper. 

 

6.3.2 Kategori 2: Rädsla 

Fem av informanterna berättade om olika typer av rädsla i olika sammanhang. En 

informant berättade om rädslan för anmälningar:  

Jag tycker det här att man är mer försiktig med vad man säger för att det blir anmälningar 

och det blir tjabb i massmedier ut i allt vad de går ut i grupper och så vidare och skriver 

och kan skriva vad för nånting som helst och om skola om personal och det ju inte så 

trevligt att man ska hamna… nu får man liksom tänka mer än en gång i vändan för det kan 

ju bli fel. Så jag känner ju att man är mer tillbakadragen och jag kan förstå personal som 

är unga och nya och att dom är rädda. (Ip 1) 

Samma informant berättade vidare:  

Det som är svårt idag med föräldrarollen som jag tycker är svårt det är ju att man har så 

lätt för att hitta syndabock… som personal är man nog lite rädd att man ska hamna i den 

situationen att föräldrar, ja men då kommer föräldrarna till och göra det och det om jag 

säger det eller om jag gör så kommer föräldrarna till och så kommer jag få det i bakhuvudet 

igen för då kommer dom till att skylla på den och den saken och vad har du gjort och vad 

har den gjort och vad är det för fel på den och så vidare… (Ip 1) 

En informant berättade om att vårdnadshavares tidigare reaktioner kan påverka hur 

mycket som berättas för dem:  

… handen på hjärtat så har vi diskuterat här att ibland har vi märkt i efterhand att beroende 

på hur föräldrar har tagit emot saker tidigare så väljer man att, hur ska jag säg, vissa saker 

hos vissa barn kan slinka igenom för att man vet hur föräldrars reaktion kan bli… vi har ju 

föräldrar som vänder sig till rektorn för minsta lilla till exempel, struntsaker. (Ip  6) 

En annan informant var inne på samma spår:  
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Jag tycker att ibland att man kanske ska ta det lite lugnt för att benämna alla situationer… 

att jag tycker kanske inte att det är nödvändigt o berätta exakt allt för ibland jag tycker att 

ibland är det lite olika level på hur allvarlig situationen är… för att jag kan tänka mig att 

det kan va jobbigt för dom, vårdnadshavarna också… (Ip 5) 

Ytterligare en informant berättade att: 

Vissa har väl svårt att ta om det varit något negativt och vissa vet man ju vars barn är 

inblandad i mycket negativa grejor där får man väl tänka lite, behöver jag säga detta idag, 

för att man vet att dom verkligen tar det hårt. Vi har ju vissa som kan bli ledsna för att det 

är så mycket kring just deras barn så man får väl välja vad man berättar… (Ip 7) 

En informant berättade om utmaningen att hitta vägar som inte skapar missuppfattningar: 

Att hitta vägar som inte blir missuppfattningar för de kan så lätt bli… jag kan förstå att ens 

eget barn är det viktigaste och att man då kan, det är också svårast kan jag tycka och möta 

när det gäller såna situationer. (Ip 2) 

 

6.3.3. Kategori 3: Tid 

Två av de intervjuade hade uppfattningen att tiden är en utmaning i samverkan med 

vårdnadshavare på fritids:  

Hindret nu tycker jag är att, det största hindret är egentligen att tid inte finns till någon 

föräldrasamverkan vid hämtning. Dels för att det är mycket barn, det är inte lika många 

vuxna i den stora barngruppen och dels att föräldrarna oftast vill åka hem direkt. Dom är 

inte intresserade av att stanna fem, tio minuter extra… det är jättemånga barn som ska hem 

vid en viss tidpunkt. Det är svårt at ta sig tid att ställa sig hos en förälder i fem, tio minuter. 

(Ip 4) 

Det var nog fler föräldrar som kom och hämtade sina barn förr, det när nog fler barn som 

går själv idag och fler föräldrar som ringer. Vi har föräldrar som sitter ute i bilen men ringer 

ut barnen för att dom inte , ja vill, har tid, orkar, jag vet inte gå över skolgården och in och 

hämta dom. Kanske en konflikt mindre för föräldrarna också att då är det vi som får be 

barnet städa och vi som få skicka ut dom och det är vi som får, jag vet inte om det är därför 

eller vad föräldrarna är, men jag upplever att det är mer stressat idag att föräldrarna har 

mer bråttom. (Ip 6) 

6.3.4 Kategori 4: Diagnos 

En av de intervjuade berättade om att hen upplever att det är svårt att bemöta 

vårdnadshavare som har olika typer av diagnoser:  
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… just det med kanske diagnoser och hur man ska bemöta, ibland är det ju inte bara så att 

barnet har en diagnos utan det jan ju även föräldrarna då ha också att man där som personal 

kan bemöta och med kunskap och att försöka, för det kan ju va vackligt kanske… (Ip 2) 

6.3.5 Kategori 5: Jämställdhet 

En informant hade uppfattningen att jämställdheten är en utmaning i samverkan med 

vårdnadshavare. Hen menade att papporna inte är lika mycket intresserade av hur saker 

är och frågar inte riktigt samma frågor som mammorna.  

Jag uppfattar att det är mammorna ändå som tar lite mer tid eller mer så där för att kolla 

hur läget har varit på riktigt… (Ip 5) 

Jag tycker att jämställdhetsfaktorn påverkar mig till så vis att jag tycker det är svårare att 

närma mig dom individerna som jag uppfattar är, papporna då kanske mest, kalla och 

snabba… jag känner att det är en faktor som påverkar att jag inte tycker att det lika lätt att 

samverka med dom, eller kommunicera med dom…(Ip 5) 

6.3.6 Kategori 6: Att vara budbärare 

Två av de som jag intervjuat hade uppfattningen om att det är en utmaning i samverkan 

när de ska förmedla information till vårdnadshavare om situationer som de själva inte 

varit med i, eller om de inte har information från hela elevens skoldag:  

Ja men säg att man inte är med i själva situationen, kan ju också va komplicerat för då man 

liksom står där och jag har hört det här från min lärarkollega, det liksom det jag vet sen var 

inte jag där, då kan jag inte ge nåt mer och sen är så är allt en tolkning… har jag inte sett 

det så är det svårt att göra en tolkning över hur situationen egentligen gick till, och då är 

det svårt att samtala om det. (Ip 5) 

Alltså det kan ju bli så fel om man inte har helheten liksom… om vi inte har helheten från 

skolbiten utan bara eftermiddag, då kan det också bli jättefel så där är man också väldigt 

noga tycker jag att man säger aldrig att ja om det är en av strulpellarna att ”ja idag har det 

varit så bra, en helt fantastisk dag” utan man säger ”i eftermiddag har haft en jätteskön 

stund och det här har vi gjort…”… annars blir det liksom att kommer det ett mail från 

läraren och så bara jaha men nu har ni sagt att det var bra, alltså då sjunker man ju liksom 

direkt. (Ip 3) 

 

6.3.7 Kategori 7: Intresse 

Två av informanterna berättade att en utmaning i samverkan med vårdnadshavarna är 

föräldrarnas intresse och engagemang: 
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Utmaningar är egentligen att få alla föräldrar engagerade i sin, sitt barns 

fritidsverksamhet… att man har lite koll på vad som händer, vad som ska ske. Och likadant 

kanske att föräldrarna kommer och på nåt sätt vill ha vår hjälp att mitt barn kanske skulle 

behöva det här, det ser jag mer som alltså i en drömvärld hade det ju varit så att man hade 

fått den responsen av föräldrar. (Ip 4) 

Jag tycker att föräldrars engagemang är liksom hur ska jag förklara det, ibland så engagerar 

sig i fel saker är väl fel att säga för det är såklart upp till varje förälder vad man vill engagera 

sig i men jag upplever mer och mer att föräldrarna engagerar sig om det tycker att något är 

fel, dom engagerar sig inte så mycket om det bara ska hälsa på eller bara… jag tycker bara 

det är bra att föräldrar vill vara delaktiga att föräldrar vill vara med men jag upplever som 

sagt inte alltid att dom har tid… antingen om dom känner att dom redan kan det, eller 

engagemanget, fritids är inte så högt prioritetar så föräldrarna ser nog samverkan kring 

fritids mindre viktigt upplever jag det som. (Ip 6) 

6.3.8 Kategori 8: Elevers ålder 

Två av informanterna berättade att det är lättare att samverka med vårdnadshavare till 

yngre elever, och att det kan vara en utmaning att få till en samverkan med 

vårdnadshavare till eleverna som går i åk 3 och uppåt: 

…sen upplever jag som jobbar med äldre barn att det blir mindre och  mindre det naturliga 

mötet. Att det är fler och fler som ringer att man ska skicka hem barnen, fler och fler som 

går hem själva alltså en särskild tid. Så man träffar ju föräldrar mindre när man jobbar med 

dom större barnen. (Ip 6) 

Jag har jobbat 4-5-6 innan så där tyckte jag inte kommunikationen var lika… där var det 

inte att dom kom, blev hämtade i samma utsträckning. (Ip 5)  

6.3.9 Kategori 9: Förståelse 

En av intervjupersonerna nämnde vårdnadshavarnas förståelse för att det är många elever 

i verksamheten som en utmaning:  

När man typ ska prata med föräldrar om hur dagen har varit att dom föräldrarna som inte 

jobbar i skolans värld själv, märker man har problem att faktiskt förstå att vi har liksom 58 

barn inskrivna, det är omöjligt att vi ska lägga allt fokus på din elev, ditt barn liksom. (Ip 

7) 

Två informanter berättade om utmaningen att få in tider och schemaändringar, att 

vårdnadshavarna inte har förståelsen över hur viktigt det är:  

Det är med att få in information om ändrade schematider och liknande… det är också 

väldigt olika hur det sköts. Vissa föräldrar är jätteduktiga på det och andra föräldrar tänker 
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att jag det spelar inte så stor roll om vistelsetiderna inte stämmer med schemat. Men det 

blir ju så jobbigt för oss då som skickar många barn med buss också, det blir ju många 

samtal vi behöver ringa då… har man då tre barn som man ska ringa och så har man tjugo 

barn som står och väntar på en samtidigt, det blir liksom en kaosartad situation. (Ip 6)  

… det är väl lite tråkigt det här med att behöva påminna om och lägga till tider och så där 

för att vi ska veta när individ och elever är där. Det är väl det tråkigaste att diskutera… det 

jobbiga är att försöka påminna om tider… (Ip 5) 

 

Utifrån mitt insamlade empiriska material och ovanstående resultatbeskrivning knyter jag 

nedan an resultatet med teoretiska aspekter.  

 

6.4 Sammanfattande analys 

Fem av de sju intervjuade i min studie berättar om vilka olika positiva effekter en god 

relation kan medföra.  För att skapa en god relation i skolan behövs det som Jonas Aspelin 

(2018) kallar för relationskompetens (professionell förmåga att bygga goda relationer). 

Kapitel 4 i denna uppsats förklarar begreppet relationskompetens och visar en 

relationskompetensmodell som Aspelin tagit fram. Modellen består av tre pusselbitar: 

kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och socioemotionell kompetens. 

Exempel på Aspelins pusselmodell med de tre pusselbitarna som utgångspunkt i lärares 

relationskompentens återfinns på följande vis i mitt resultat; 

Indikationer på första pusselbiten (kommunikativ kompetens) som handlar om lärarens 

förmåga att kommunicera så det uppstår samklang i relationen finns exempelvis i två 

citat; ”så det är ju när man lär känna föräldrarna, som man vet hur man ska lägga fram 

det…” (Ip 7, s 34), och ” … det är viktigt att man har en bra relation med föräldrarna och 

det är jätteviktigt för att bygga vidare på barnet, och att den relationen, att den får man 

bygga upp och att man hela tiden har en kontakt och en kommunikation med föräldern 

och att man tillsammans hjälps åt att leda barnet vidare...” (Ip 1, s 34). Här är det tydligt 

att informanterna anstränger sig i sin kommunikation för att skapa en god relation med 

vårdnadshavarna. Ip 7 visar även indikationer på kommunikativ kompetens i citatet som 

handlar om att det är viktigt att nämna bra dagar för vårdnadshavare där det annars ofta 

är negativ information från skolan. Enligt Aspelin (2018) handlar den kommunikativa 

kompetensen också om att använda ett språk som är begripligt, och att läraren visar 
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respekt för eleven (vårdnadshavaren) vilket Ip 1 visar genom att tala om att stötta och 

hjälpa vårdnadshavare som är otrygga i föräldrarollen (s 33, s 35). Ett par av 

informanterna visar också att de anstränger sig för att vara extra tydliga och försöka skapa 

god kommunikation när det gäller vårdnadshavare som har svårigheter med det svenska 

språket.  

Tecken på differentieringskompetensen (andra pusselbiten), eller avsaknaden av den, 

förekommer återkommande i mitt resultat. Här handlar det om lärarens förmåga att 

reglera graden av närhet och distans i relationen. Ingen av de intervjuade berättade något 

som skulle indikera att fritidslärarna kommer för nära vårdnadshavarna. Däremot 

framkom det uppfattningar om risken att bli för distanserade från varandra på flera sätt 

genom exempelvis språk, jämställdhet och rädsla. Även tidigare forskning (se 

Hargreaves, Knudsen, Lareau, Miretzky, Eriksson, Dahlstedt & Hertzberg och Bouakaz 

i kap 3 Tidigare forskning) har på olika sätt visat att det mellan lärare och vårdnadshavare 

finns en typ av avstånd.  Bouakaz (2007) visar exempelvis i sin studie att lärarna uppfattar 

det som att vårdnadshavarna utgör ett hinder i samverkan som är orsakat av språk, kultur 

och religion vilket även syns i mitt resultat under beskrivningskategorin språk där fyra av 

informanterna hade uppfattningen om att språket kan vara en utmaning i samverkan på 

olika sätt. 

Den socioemotionella kompentensen (tredje pusselbiten) som handlar om att vara lyhörd 

för emotionella signaler hänger även den ihop med beskrivningskategorin rädsla i mitt 

resultat. Tre informanter beskrev det som att de överväger och väljer noga ut vilken 

information de delger vårdnadshavare. Det gör de utifrån hur de tror att vårdnadshavaren 

ska reagera, grundat på deras tidigare reaktioner, eller genom att sätta sig in i 

vårdnadshavares situation att det kan kännas jobbigt att få negativ information om sitt 

barn ofta. Att som lärare känslomässigt sätta sig in i vårdnadshavares situation talar även 

Lawrence- Lightfoot (2003) (se kap 3) om, vilket hon menar är nödvändigt och en 

förutsättning för att skapa en tillitsfull relation.  

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att de intervjuade fritidslärarna i min studie 

har lättare att vara relationskompetenta när det gäller pusselbit 1 och 3 i 

relationskompetensmodellen. Pusselbit 2 som handlar om lärarens förmåga att reglera 

graden av närhet och distans är svårare att uppnå, i synnerhet när det gäller graden av 

distans då hinder som språk, jämställdhet och rädsla kan komma i vägen.  
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7. Diskussion 

 I detta diskussionsavsnitt ger jag först en kort sammanfattning av resultatet och för sedan 

en diskussion kring mitt resultat. Jag kopplar även resultatet till tidigare forskning. En 

metoddiskussion finns också med. Avslutningsvis redogör jag för förslag till vidare 

forskning.  

Syftet med studien var att synliggöra och beskriva fritidslärares olika föreställningar om 

samverkan med vårdnadshavare. Jag har i mitt resultat kommit fram till olika 

beskrivningskategorier som beskriver sju fritidslärares olika uppfattningar om samverkan 

med vårdnadshavare. Tre olika analysmodeller visar de olika kategorierna, en modell (1) 

visar uppfattningar om varför samverkan sker, en modell (2) visar övergripande 

uppfattningar om samverkan och en tredje modell (3) visar uppfattningar om utmaningar 

vid samverkan. Huvudkategorin i modell 1 är olika avsikter där det framkommit att 

samverkan sker antingen för att få en helhet mellan skola, fritids och hem eller för 

särskilda avsikter exempelvis då det finns någon typ av problematik kring en elev. 

Huvudkategorierna i modell 2 är relationer och känslor, där uppfattningarna om vikten 

av goda relationer är de vanligaste bland informanterna. I modell 3 finns nio olika 

kategorier som visar fritidslärarnas uppfattningar om utmaningar vid samverkan med 

vårdnadshavare. Här är kategorierna språk och rädsla (på olika sätt), de vanligaste 

förekommande uppfattningarna om utmaningar bland informanterna.  

I översikten av tidigare forskning (kap 3) framgår det att det när det gäller förhållandet 

mellan skola och hem finns det ett visst avstånd. Exempelvis talade Hargreaves (2001) 

om fem olika distanser, Lareau (2000) använde begrepp som separation och 

sammanbindning, Miretzky (2004) talade om avstånd och missförstånd och Eriksson 

(2004) använde sig av begrepp som isärhållandets princip och partnerskapsprincipen. I 

mitt resultat framgår det att även här finns det ibland en typ av avstånd mellan 

vårdnadshavare och fritidslärarna. Särskilt gäller det i kategorierna språk och rädsla. När 

det gäller språket skapar bristande språkkunskaper ett avstånd som försvårar 

kommunikationen och därmed också samverkan. Rädslan för att vårdnadshavare ska 

reagera negativt i olika sammanhang skapar också ett avstånd mellan vårdnadshavare och 

fritidslärarna. Bland informanterna berättade exempelvis någon att hen blivit mer 

tillbakadragen och är mer försiktig med vad hen säger på grund av rädsla för anmälningar, 
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och tre informanter berättade att de överväger ibland att inte informera vårdnadshavare 

om vissa saker.  

I uppsatsens forskningsöversikt framgår, likt mitt resultat, att relationsskapande är en stor 

del av samverkan mellan hem och skola. Lawrence- Lightfoot (2003) talar exempelvis 

om vikten att skapa trygga, stödjande, förtroendefulla relationer. Flera av de intervjuade 

i min studie berättar även de om vilka olika positiva effekter en god relation kan medföra. 

Detta har jag kopplat till Aspelins relationskompetensmodell (se kap 7). Sammantaget 

kan jag utifrån min koppling av resultatet med relationskompetensmodellen dra slutsatsen 

att det inte är helt enkelt att vara relationskompetent. I verkligheten finns det många 

faktorer som påverkar och utmanar relationen, och samverkan mellan fritidslärare och 

vårdnadshavare. Till exempel förefaller det i mitt resultat som att det ibland saknas 

självreflektion hos informanterna och en del citat framstår närmast som fördomsfulla, 

exempelvis när det handlar om språk, intresse/engagemang eller jämställdhet. Jag önskar 

att jag hade varit mer uppmärksam på detta under intervjutillfällena då jag hade kunnat 

ställa mer fördjupande frågor som hade kunnat reda ut detta.  I den sammanfattande 

analysen drog jag slutsatsen att det är lättare att vara relationskompetent när det gäller 

pusselbit 1 och 3, än pusselbit 2. Samtidigt ställer jag mig frågan om det är rimligt att den 

tredje pusselbiten i relationskompetensmodellen, som handlar om socioemotionell 

kompetens, är uppbyggd av rädsla? Om informanternas lyhördhet för emotionella 

signaler i relationen har med rädsla för vårdnadshavares reaktioner och anmälningar till 

skolinspektionen att göra, är det verkligen relationskompetens vi talar om då? Enligt 

Aspelin (2018) innebär relationskompetens att man agerar på sätt som har potential att få 

inspirerande konsekvenser, att den relationskompetente får partnern (i detta fall 

vårdnadshavaren) att stärkas. Detta anser jag borde grundas i att den relationskompetente 

(fritidsläraren) känner sig trygg i sin yrkesroll, inte för att hen är rädd. Rädsla skulle 

istället kunna göra att läraren handlar irrationellt i kommunikationen med 

vårdnadshavare. Enligt Egidius (2008) kan rädsla skapa olika reaktioner; kamp, flykt, 

mental blockering, analys och rationellt handlande. Många människor förlorar dock helt 

förmågan att analysera situationen och handla rationellt när de drabbas av rädsla. Oavsett 

om den socioemotionella kompetensen i mitt resultat grundar sig på rädsla eller inte går 

det i alla fall att dra slutsatsen att rädslan är ett möjligt hot mot kompetensen.  
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Avsaknaden av självreflektion och fördomar kan förefalla problematiskt i 

kommunikationen mellan lärare och vårdnadshavare och just förmågan till självreflektion 

kan vara nyckeln till att upptäcka och medvetandegöra egna fördomar. I Dahlstedts och 

Hertzbergs (2011) studie framkom det att en satsning på förbättrad samverkan i skolan 

mellan personal och vårdnadshavare var genom att personalen på skolan kritiskt 

granskade sitt egna förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna. Att öva på att utveckla 

förmågan till självreflektion ser jag därför som ett utvecklingsområde för lärare i 

fritidshem, vilket kan bidra till bättre samverkan med vårdnadshavare.   

Valet av teoretisk koppling hade kunnat se annorlunda ut då studiens resultat visar, 

förutom att relationer är en stor del, även att kommunikation på olika sätt är en betydande 

faktor i samverkan med vårdnadshavare på fritidshemmet. Relationskompetens hänger 

ihop med kommunikation, och det hade även varit intressant att koppla resultatet till 

någon form av kommunikationsteori.  

Att resultatet skulle rikta fokus mot relationer på olika sätt och att utmaningar som språk 

och rädsla skulle finnas i samverkan med vårdnadshavare på fritidshemmet var inte helt 

oväntat utifrån den tidigare forskning som gjorts i skolan. Lawrence-Lightfoot (2003), 

Miretzky (2004), Thornberg (2009) och Johansson (2015) har alla studerat relationer 

mellan lärare och vårdnadshavare. Laueau (2000), Hargreaves (2001), Miretzky (2004) 

och Eriksson (2004) talar om olika distanser mellan lärare och vårdnadshavare, och 

Boukaz (2007) och Dahlstedt och Hertzberg (2011) har båda kommit fram till att språket 

kan vara en utmaning. Däremot var de uppfattningar som handlade om osäkra föräldrar 

och om jämställdhet utstickande resultat. En informant hade uppfattningen att föräldrar 

idag på grund av sociala medier blir osäkra i föräldrarollen, att det bidrar till otrygga barn 

och att fritidslärarna har en stor roll i att hjälpa och stötta föräldrar om de har problem 

med olika saker. Informanten som hade denna uppfattning har arbetat många år i 

skolvärlden och har troligtvis sett en förändring de senaste åren, inte bara hos elever, utan 

även hos vårdnadshavare i takt med att samhället förändrats genom digitalisering och att 

användandet av sociala medier ökat. Samma sak kan förklara en ökning av 

vårdnadshavares anmälningar till skolinspektionen. Enligt skolinspektionen (2019-12-

05) är det sannolikt att en ökad medvetenhet om möjligheten att kunna anmäla kan 

förklara en del av anmälningsökningen, och jag tror att lättillgängligheten genom 

digitaliseringen har en stor roll där.  



 

49 

 

Uppfattningen om jämställdhet som en utmaning i samverkan med vårdnadshavare 

handlade om att informanten menade att pappor inte är lika mycket intresserade av hur 

saker är, att de är mer ”kalla och snabba” och att det är svårare att samverka och 

kommunicera med pappor än med mammor. Denna uppfattning är exempel på det som 

jag ovan nämnt när det gäller fördomar, och det hade som sagt varit intressant att fördjupa 

sig i detta resonemang genom att ställa fler frågor vid intervjun, eller kanske rentav göra 

en ny studie kring denna uppfattning och se på samverkan utifrån ett genusperspektiv. Är 

det fler som har denna uppfattning om pappor i fritidsverksamheten? Har fritidslärare 

olika förväntningar på kvinnor och män som vårdnadshavare?  

En sak som är ytterst anmärkningsvärt när det gäller mitt resultat är att ingen av 

informanterna har nämnt styrdokumenten som viktiga i uppdraget när det gäller 

samverkan med vårdnadshavare i fritidshemmet. I inledningen till denna uppsats redogör 

jag för vad Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet säger om hur samverkan med 

vårdnadshavare på fritidshemmet bör gå till. De allmänna råden gäller för alla fritidshem 

i Sverige och de utgår från skollagen och läroplanen. De bör därför utgöra en grund för 

hur verksamheten ska skötas, och lärarna i fritidshemmet borde utgå från styrdokumenten 

även när det gäller samverkan med vårdnadshavare. Kanske kan avsaknaden av 

reflektioner kring styrdokumenten hos informanterna hänga ihop med resultatet av 

skolinspektionens tidigare rapport som visar att föräldrar inte har insyn i verksamheten, 

även om två informanter nämnde att goda relationer skapas bland annat genom att berätta 

om fritidsverksamheten. På frågan om varför samverkan sker nämner informanterna inte 

att samverkan finns i uppdraget och styrdokumenten, utan istället att det sker för att få en 

helhet och när det finns en viss problematik. Trots att fritidshemmet sedan 2016 har fått 

ett eget kapitel som framhäver undervisningen i fritidshemmet nämns inte heller 

elevernas kunskapsutveckling i samband med samverkan. Enligt Brunnson & Olsen 

(1990) kan implementering av större nationella läroplansreformer kan ta mellan fem till 

tio år, innan de fullföljs utifrån beslutfattarnas avsikter och när det tar lång tid beror det 

ofta på att det har funnits brister i implementeringen. De nuvarande allmänna råden för 

fritidshemmet har funnits sedan 2014 och fritidshemmets kapitel 4 i läroplanen har funnits 

sedan 2016. Möjligen behöver fritidslärarna mer tid till att implementera styrdokumenten 

för att senare automatiskt kunna utgå ifrån dem i sitt sätt att tänka kring verksamheten 

oavsett om det gäller den pedagogiska planeringen eller som i detta fall, samverkan med 

vårdnadshavare.  
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Avslutningsvis ställer jag mig frågan om den stora slutsatsen är att människor idag är mer 

osäkra, och om det har med internet och sociala medier att göra? Fritidslärare visar rädsla 

för vårdnadshavares reaktioner och för anmälningar till skolinspektionen. Möjligheten 

för vårdnadshavare att prata ihop sig och skvallra har ökat genom sociala medier, även 

tillgängligheten att anmäla till skolinspektionen har ökat. Skapar kanske sociala medier 

bland annat genom att ge inblick i hur andra (till synes ”perfekta”) familjer har det i högre 

grad osäkra föräldrar, vilket i sig skapar osäkra barn? 

7.1 Metoddiskussion  

I denna studie har intervjuer med sju informanter gjorts. För att resultatet ska kunna 

generaliseras och appliceras på allmänheten, eller på andra lärare, hade fler intervjuer 

behövts. Då en fenomenografisk ansats har använts i studien har ambitionen aldrig varit 

att få ett generaliserbart resultat. Jag som forskare har intagit andra ordningens perspektiv 

och har studerat olika uppfattningar och personliga åsikter. De sju intervjuerna är alla 

unika på så sätt att de har utförts på olika platser med personer som har olika lång 

yrkeserfarenhet. Informanterna är alla olika och deras svar har präglats av deras egna 

erfarenheter och uppfattningar.  

Även om intervjuguiden (bilaga 2) var till hjälp under intervjun upptäcktes vid analysen 

att fler följdfrågor hade behövt ställas vid några tillfällen för att komma närmare 

informantens uppfattningar. Min förförståelse inom området kan ha påverkat intervjuerna 

på det sätt att vissa följdfrågor under intervjuerna kan ha berott på just min förförståelse. 

Detta kan ha fått följen att informanternas nyanseringar av uppfattningar inte alltid 

kommit fram. Dock kan det ha varit en fördel att jag som intervjuare kände igen begrepp 

inom ämnet för att ha haft en möjlighet att vara uppmärksam på vad som sagts mellan 

raderna under intervjuerna.   

Den fenomenografiska analysmodellen som användes i studien innebar en systematisk 

genomgång av empirin. Detta bör ha ökat studiens trovärdighet. Det finns dock fler 

analysmodeller att använda inom fenomenografin. I denna studie har jag inte gjort någon 

undersökning av olika modeller, kanske hade en ännu lämpligare modell kunnat hittas.  
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7.2 Förlag till vidare forskning 

Denna studie har visat sju fritidslärares olika uppfattningar kring samverkan med 

vårdnadshavare i fritidshemmet. Resultatet i studien har väckt tankar till nya frågor att 

studera.  Det hade exempelvis varit intressant att även studera vårdnadshavarnas 

uppfattningar kring samverkan med fritidslärarna i fritidshemmet för att få en mer 

sammansatt bild av samverkan mellan skola och hem i fritidshemmet. Det hade kunnat 

bidra med ytterligare kunskap för att underlätta kommunikationen grupperna emellan.  

Uppfattningen att sociala medier bidrar till att personer blir osäkra i sin föräldraroll och 

att det bidrar till otrygga barn är ett resonemang som även det hade varit intressant att 

följa upp med en studie. Även uppfattningen som handlar om att det är svårare att 

kommunicera och samverka med pappor till elever i fritidshemmet hade varit intressant 

att studera vidare, och därmed göra en studie av samverkan med vårdnadshavare utifrån 

ett genusperspektiv.  

Upptäckten att fritidslärarna saknar koppling till styrdokumenten i sina uppfattningar om 

samverkan med vårdnadshavarna är även det ett ämne som vore intressant att studera 

närmare.  
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Bilaga 1    Missivbrev 

 

Hej alla lärare i fritidshem på ……! 

Jag läser masterprogrammet i utbildningsvetenskap på Högskolan i Kristianstad och 

skriver nu min magisteruppsats.  

Studiens syfte är att synliggöra och beskriva fritidslärares föreställningar om samverkan 

med vårdnadshavare.  

Jag behöver nu respondenter till mina intervjuer. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter 

beroende på hur samtalet utvecklas.  

Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst under intervjun avbryta er medverkan.  

Intervjuerna kommer att spelas in och antecknas för att jag ska kunna analysera 

materialet. Materialet kommer endast att användas av mig och inte föras vidare till någon 

annan.  Materialet kommer att hanteras konfidentiellt enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer i syfte att skydda era identiteter. Ni som deltagare kommer att 

vara anonyma i studien. 

 Det empiriska materialet (ljudinspelningarna och anteckningarna) kommer att makuleras 

så fort arbetet är rapporterat och godkänt. 

Ni kommer senare att kunna ta del av det färdiga arbetet.  

Svara gärna om du är intresserad att vara med i studien, senast måndag 18/3.  

 

Ni är välkomna med frågor och funderingar till mig via mail 

lisa.fransson@utb.kristianstad.se. 

 

Hälsningar  

Lisa Fransson  
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Bilaga 2     Intervjuguide 

 

Stödfrågor – semistrukturerad intervju 

 Informera om frivillighet, anonymitet, inspelning. 

 Bakgrundsinformation- ålder, antal yrkesverksamma år, examensår 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet föräldrasamverkan på 

fritids? 
 

2. När är föräldrasamverkan viktigt tycker du? 

 

3. Vilka utmaningar ser du i samverkan med föräldrar på 

fritids? 

 

4. Vilka faktorer upplever du påverkar dig i kommunikationen 

med föräldrar? 

 

Något som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 


