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ABSTRACT 

This study investigated the relationship between the after-school recreation center and the 

pupil’s guardians focusing on the nature of their cooperation. The study employed a survey 

method to elicit opinions and thoughts from both recreational teachers and the guardians.  

The results from the survey indicate that their agreement between the recreational teachers and 

the guardians when it comes to the concepts of consensus and collaboration, and the major 

benefits that the co-operation between the parties brings. Furthermore, the research results 

indicate that there is a will and an interest from both parties to develop the existing relationship 

based on the partnership principle despite the challenges and difficulties experienced by the 

parties.  
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SAMMANFATTNING 

Den här studien handlar om relationen mellan fritidshemmet och elevens vårdnadshavare, med 

fokus på samarbete. Studien använde en surveyundersökning för att få fram åsikter och tankar 

från både fritidshemslärare och vårdnadshavare.  

Resultaten från undersökningen indikerar på att det finns en samstämmighet mellan 

fritidshemslärarna och vårdnadshavarna när det gäller begreppen samsyn och samverkan, och 

de stora fördelarna som samarbetet mellan parterna medför. Vidare indikerar 

forskningsresultaten på att det finns en vilja och ett intresse från båda parter att utveckla den 

befintliga relationen baserat på partnerskapsprincipen trots de utmaningar och svårigheter som 

parterna upplever.  
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genomföra denna studie och uppnått de kunskaper som vi redovisar här.  
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1. INLEDNING  

Till en början hade vi tänkt oss ett större fokusområde än vad vårt arbete nu omfattar. Men på 

inrådan av vår handledare skiftade vi fokus från att försöka ta reda på hur samverkan mellan 

fritidshemspersonalen och vårdnadshavarna kunde ske på bästa sätt utifrån ett elevperspektiv. 

Till ett mer specifikt fokusområde kopplat till fritidshemmet och vårdnadshavare som partners. 

Den forskning som vi valt att genomföra är en tillämpad forskningsstudie med praktiskt 

tillämpningsbara resultat (Patel & Davidsson 2011, s. 10).  

Redan innan vi påbörjade vår utbildning till fritidshemslärare fanns det tankar hos oss för hur 

samsyn och samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavare borde fungera för att vara 

tillfredsställande för alla involverade. Tankar som växte sig starkare under utbildningen och 

slutligen legat till grund för detta arbete. En person som delar våra idéer om samsyn och 

samverkan är skolutvecklaren och författaren Nibila Alfakir som diskuterar dessa i sin bok om 

föräldrasamverkan. Under rubriken Motstridiga signaler skadar barnen skriver Alfakir att barn 

lever i flera världar parallellt och att det är viktigt att det finns broar som sammanbinder 

världarna och hjälper barnen att utvecklas utan att de drabbas av identitetskriser (Alfakir 2010, 

s. 22). När detta saknas, resonerar och agerar personal och vårdnadshavare olika. Vilket leder 

till att elever blir förvirrade och hamnar i kläm. För att slippa välja och drabbas av negativa 

konsekvenser skapar eleverna i många fall flera sidor av sig själva, flera identiteter för att kunna 

leva och samverka i världarna utan konflikter. Tyvärr innebär denna lösning att eleverna 

riskerar att aldrig får vara sig själva.  

I styrdokumenten som kontrollerar fritidshemmets verksamhet står det att skola och 

vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar när det gäller att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för att eleven ska utvecklas och ta till sig kunskap (Läroplan för förskolan, skolan och 

fritidshemmet 2011, s. 16). Dessutom står det att personalen i samarbete med hemmen ska 

främja elevernas personliga utveckling till kompetenta, aktiva och ansvarskännande individer 

och medborgare (Lgr 11, s. 9). Detta innebär att fritidshemspersonalen och vårdnadshavarna 

delar på ansvaret för en fungerande samsyn och samverkan. Men hur detta samarbete ska se ut 

framgår inte i läroplanen utan det är upp till fritidshemmet att skapa tillfällen där 

vårdnadshavarna ges möjlighet till förståelse av verksamhetens mål och syfte. Ett exempel på 

ett sådant tillfälle är föräldramötet som brukar genomföras i början av varje läsår (Holmberg 

2017, s. 60).  
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För att underlätta det gemensamma ansvaret har skolverket (2014) gett ut ett stödmaterial 

gällande samverkan mellan lärare och vårdnadshavare för att ge tips och förslag på hur 

samarbetet kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. Detta material innehåller även 

begreppet partnerskapsprincipen, som också är en av studiens teoretiska utgångspunkter (3.1).  

Begreppet innebär brobyggande och i vårt fall handlar det om ett samarbete mellan 

fritidshemmet och vårdnadshavarna. Partnerskapsprincipen utgår ifrån elevens perspektiv och 

lyfter fram likheter mellan parterna som behöver samarbeta (Skolverket 2014, s. 13).  

Förutom partnerskapsprincipen utgår vår studie också ifrån teorin KASAM (3.2), som är en 

förkortning av begreppet – känslan av sammanhang. KASAM innebär fokus på elevens 

välmående genom att skapa miljöer med trygga och samverkande vuxna. Förhållningssättet 

utgår ifrån komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Där den sistnämnda 

är den viktigaste enligt teorins utvecklare, sociologen Aaron Antonovsky eftersom den är 

kopplad till motivation och samverkan (Pihlgren 2017, s. 98–99). Teorin och metoden KASAM 

ser till helheten och de frisk- och skyddsfaktorer som vuxna etablerar genom att ha samsyn och 

samverkan med andra vuxna som finns och verkar kring eleven.  

När det kommer till tidigare forskning inom vårt fokusområde, så har vi inte lyckats finna någon 

studie som behandlar den form av samarbete mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna som 

vi är intresserade av. Däremot har vi funnit flera studier som belyser delar av vårt fokusområde. 

Andy Hargreaves studie om mellanmänskliga interaktioner (1.2.2). Emilia Beasley och 

Karolina Olsson studie om vägen till ett gott samarbete (4.3). Gunilla Johansson och Karin 

Wahlberg Orwing studie om elever, föräldrar och lärares erfarenheter av samarbete (4.4). Och 

Lars Erikssons studie om skickliga lärare (4.2). Utöver det har vi också funnit en 

forskningsartikel av Gunnel Colnerud om omsorgsetiken och dess grundare (4.1) samt 

Skolverket stödmaterial om samverkan (4.1).  

Eftersom vi inte funnit någon tidigare forskning som behandlar vårt fokusområde har vi valt att 

genomföra en studie som förhoppningsvis belyser fritidshemmets samsyn och samverkan med 

vårdnadshavare utifrån en partnerskapsprincip.  

 

1.1 LITTERATURSÖKNING 

Sökningen av artiklar, studier och doktorshandlingar till vår studie har skett via Google Scholar 

och SöderScholar. De digitala litteraturundersökningarna har grundats på begreppen 
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samverkan, samarbete, samsyn, fritidshem och vårdnadshavare/föräldrar.  Medan de sökord 

som genererat de teoretiska perspektiven varit partnerskapsprincipen och KASAM.  

 

1.2 BAKGRUND 

Genom detta avsnitt kommer vi förmedla vad fritidshemmets styrdokument säger om samsyn 

och samverkan mellan fritidshemmet och elevernas vårdnadshavare samt vilka hinder som kan 

uppstå inom denna relation. Dessutom kommer vi kort gå igenom lite av den historik som finns 

gällande parternas samverkan och fritidshemmets utveckling.  

 

1.2.1 SAMVERKAN I STYRDOKUMENTEN 

I skollagen finns det flera paragrafer för skolan och dess samverkan med elevernas 

vårdnadshavare. Speciellt kapitel tre, §4 är extra tydligt skriven och ger en klar bild över vad 

skolan ska informera vårdnadshavare om genom samverkan. ”Eleven och elevens 

vårdnadshavare […] ska fortlöpande informeras om elevens […] utveckling” (SFS 2010:800).  

Kapitel 14 i skollagen handlar om fritidshemmet och om hur viktig den är som ett komplement 

till elevernas utveckling i skolan. Fritidshemmets verksamhet och den utbildning som eleverna 

får där ska utgå ifrån en helhetssyn på eleven och dennes behov (SFS 2010:800). Detta innebär 

att fritidshemmet måste samverka med elevens vårdnadshavare för att kunna skapa en 

helhetsbild av eleven och även förstå vilka behov som behöver tillgodoses.  

Utöver skollagen finns det också en läroplan för varje skolform (grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan). Läroplanerna grundar sig i skollagen och är fastställda av 

skolverket och regeringen. Den läroplan där fritidshemmet ingår heter Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) och reviderades 2018. 

Läroplanen består av fem delar. Där del ett och två är övergripande och gäller all verksamhet, 

medan övriga tre är mer specifika och ses som kompletterande delar. Del fyra handlar om 

fritidshemmet och är den del som verksamheten planeras efter tillsammans med del ett och två 

(Lgr 11). 

Precis som i skollagen finns det flera riktlinjer för hur och när samverkan med vårdnadshavare 

ska ske. Redan i läroplanens första del står det att skolan i samarbete med hemmen ska stödja 

elevernas allsidiga och personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande medborgare och människor. Dessutom ska skolan vara ett stöd åt 
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vårdnadshavarna i deras ansvar för elevernas fostran och utveckling (Lgr 11, s. 9). Läroplanen 

tar också upp att skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång 

och att de genom samsyn och samverkan ska ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att 

utvecklas och ta till sig kunskap (Lgr 11, s. 16). Det handlar alltså inte bara om att delge 

information utan också om att mottaga information från vårdnadshavarna. Samsyn och 

samverkan bör därför ske som partners för elevens bästa. 

 

1.2.2 HINDER FÖR SAMSYM OCH SAMVERKAN 

Även fast styrdokumenten är tydliga gällande samsyn och samverkan uppstår det ibland hinder 

i relationen mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna. Att det blir friktion mellan parterna är 

dock helt naturligt eftersom fritidshemmet och vårdnadshavare har olika relationer till samma 

barn. Förutom det, är känslor alltid involverade och sammanvävda i allt som har med relationer 

att göra, vilket kan leda till både hinder och konflikter mellan parterna (Skolverket 2014, s. 11–

16).  

Andy Hargreaves (2001) utbildningsteoretiker från Kanada, har utifrån en forskningsstudie 

(Ontario, Kanada) identifierat fem distanser gällande mellanmänskliga interaktioner som kan 

tillämpas på fritidshemmet och vårdnadshavarnas relation. Studien genomfördes i 15 skolor 

från olika socioekonomiska områden, där totalt 53 lärare från olika åldrar, kön och 

ämnesinriktning intervjuades. Materialet som samlades in, analyserades med hjälp av 

dataprogrammet Folio Wiews och märktes och kodades elektroniskt (Hargreaves 2001, s. 507).  

Den första distansen, sociokulturell distans innebär att avståndet mellan parterna ökar och att 

engagemanget är lågt. Inom den moraliska distansen råder skilda uppfattningar mellan 

fritidshemmet och vårdnadshavarna och parterna känner sig ifrågasatta. Professionell distans 

innebär att fritidshemmet ser sig själva som mer kompetent i relationen och samtidigt håller 

vårdnadshavarna på betryggande avstånd. Den fysiska distansen är precis som det låter, få eller 

inga möten mellan parterna vilket försvårar möjligheterna att skapa en god samverkan. Den 

sista distansen handlar om maktförhållanden och heter politisk distans. Vilket innebär att 

reglerna för relationen är oklara och otydliga mellan parterna (Hargreaves 2001, s. 1056). 

En ansträngd relation mellan fritidshemmet och vårdnadshavare uttrycker sig genom en av 

dessa distanser och kan vara svår att bryta om inte båda parter är villiga att gå vidare och bygga 

en ny relation.  
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1.2.3 SAMVERKAN UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 

Fritidshemmet är idag en plats där elever från alla samhällsklasser tillbringar mycket av sin 

fritid men så har inte alltid sett ut. Fritidshemmets historia tar sin början i slutet av 1800-talet 

och upprättades genom privata initiativ och under institutionsformen Arbetsstugan (Hartman 

2012, s. 95). En viktig anledning till att denna typ av offentlig omsorg upprättades, var att 

samhället förändrades och fler behövde börja arbeta, så även kvinnorna som fram tills nu varit 

hemma med barnen (Johansson 2011, s. 81). Syftet med arbetsstugorna var att hålla barn från 

fattiga familjer borta från gator och torg efter skoldagens slut och skydda dem från trubbel. 

Dessutom fick de lära sig enkla hantverk och bjöds på mat (Hartman 2012, s. 95). Någon direkt 

kommunikation mellan verksamheten och vårdnadshavarna gällande barnens utveckling och 

mående verkar inte ha existerat under denna period. Arbetsstugan fanns bara där som en 

ekonomisk och kunskapsmässig avlastning som hemmen blint litade på.  

1912 kom settlementrörelsen till Sverige under benämningen hemgårdar. Verksamheten hade 

en annan syn på omsorg än arbetsstugorna och drevs utifrån solidaritet och med fokus på att 

förändra. Hemgårdens verksamhet utgick ifrån att skapa trygghet och självkänsla samt erbjöd 

eleverna sociala aktiviteter och fördjupad kunskap för att de skulle kunna förbättra sina egna 

levnadsförhållanden och samhällets framtid.  Hemgårdarna skulle efterlikna hemmet genom att 

skapa en trygg hemmiljö men saknade ändå kommunikation med vårdnadshavarna angående 

barnens utveckling och mående. Den första hemgården i Sverige fick namnet Birkagården och 

grundades av Natanael Beskow (1865–1953) och Ebba Pauli (1873–1941) (Hartman 2013, s. 

244). 

Eftermiddagshemmen är nästa steg i fritidshemmets historia. En verksamhet som enligt 

Johansson är en omorganisation av arbetsstugorna med ett namnbyte under 1944 (Johansson 

2011, s. 84). Denna nya omsorgsverksamhet fick dessutom särskilda statliga bidrag för att 

utveckla verksamheten mot läxläsning och rekreation. Detta för att öka elevernas möjligheter 

att prestera på en högre nivå inom skolan. Utöver läxläsning och rekreation skulle även barnens 

intressen stimuleras.  

Fram tills nu har det varit väldigt lite samverkan mellan fritidshemmet och elevernas 

vårdnadshavare. Under 1940-talet ses dessutom vårdnadshavarna som labila och opålitliga, och 

därmed oförmögna att utan någon form av utbildning, fungera som goda föräldrar. Något som 

leder till att staten, i ett försök att säkra barnens utveckling, lämnar över ansvaret för barnets 

fostran till skola och barnomsorg (Bouakaz 2009, s. 36–37).   
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I slutet av 1940-talet utnämns en statlig kommitté inom Socialdepartementet vars uppgift var 

att titta närmare på verksamheten inom daghem och förskola. Eftersom eftermiddagshemmen 

kopplats samman med dessa två verksamheter ingick det i kommitténs uppgift att även titta på 

eftermiddagshemmen (Johansson 2011, s. 84–85). I rapporten som skrevs föreslog kommittén 

att eftermiddagshemmen skulle flytta närmare skolorna och därmed släppa kopplingen till 

daghem och förskoleverksamheten. Kommittén ansåg också att eftermiddagshemmen skulle 

starta samarbeten med skolan och byta namn till Fritidshem (Johansson 2011, s. 85).  

Förändringen som den statliga kommittén föreslagit gick till en början trögt och det var först 

under 1960-talet som den nya verksamheten på riktigt började ta form. Vilket till stor del skedde 

genom en ny yrkeskategori ”Fritidspedagog” och utbildning för arbete inom fritidshem 

(Johansson 2011, s. 85). För att förbättra skolan och fritidshemmets anseende, betonade 1961 

års statliga utredning, att verksamheten behövde förbättra informationen som gick ut till 

vårdnadshavarna för att motverka negativa attityder. Något som också skrevs in i både Lgr 62 

och Lgr 69 tillsammans med en text om större öppenhet i dialog och vårdnadshavarnas 

engagemang i verksamheten (Bouakaz 2009, s. 37).  

I skolans tredje läroplan, Lgr 80, presenterades ett nytt kapitel om samverkan mellan hem och 

skola. Där skrevs det bland annat att verksamheten var skyldig att ta kontakt med 

vårdnadshavarna minst två gånger om året och dra nytta av deras kunskaper om barnet. Vid den 

här tiden är vårdnadshavarna dessutom åter igen ansvariga för barnets uppfostran.  

Under 1998 tillsattes ännu en statlig kommitté, Skolbarnomsorgskommittén som hade till 

uppgift att utreda innehållet och möjligheterna för samverkan mellan skola och fritidshem. 

Kommittén la även grundarbetet för att tillsynsansvaret inom fritidshemmet övergick från 

Socialstyrelsen till Skolverket 1996 och att huvudmannaskapet flyttades från 

Socialdepartementet till utbildningsdepartementet 1998. I samma veva reviderades också 

läroplanen (LPO 94) för att även inkludera fritidshemmet (Johansson 2011, s. 87). 

Idag är fritidshemmet helt integrerad i skolan och samverkar både lokalmässigt och 

personalmässigt för elevens bästa. Läroplanen som skrivits om flera gånger, heter idag 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och reviderades senast 

2018. Skola och fritidshem är numera jämlikar, med lika stort ansvar för att eleven når målen i 

läroplanen och utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare och har därmed ett gemensamt ansvar för att samverka med elevens 

vårdnadshavare (Lgr 11, s. 9).  
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Sammanfattningsvis har relationen mellan hem och skola/fritidshem utifrån ett historiskt 

perspektiv, alltid handlat om barnets uppfostran och vem som bär ansvaret för den (Bouakaz 

2009, s.   39–40). 

 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur samsyn och samverkan mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavare fungerar utifrån partnerskapsprincipen.   

Frågeställningar 

• Vad innebär det att samverka enligt partnerskapsprincipen?  

• Hur arbetar fritidshem och vårdnadshavare för att uppfylla läroplanens riktlinjer kring 

samverkan?  

• Finns det några eventuella hinder för att utveckla samsyn och samverkan enligt 

partnerskapsprincipen?  

 

2. BEGREPPSDEFINATIONER 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för centrala begrepp som är relevanta för vår studie och 

förståelsen av den.  

• I den här studien används både begreppet barn och begreppet elev då relationen till 

vårdnadshavare och fritidshemslärare är olika. Begreppet barn används i relationen till 

vårdnadshavare och hemmet medan begreppet elev används inom ramen för fritidshemmet 

och skola samt relationen till dess personal (Pihlgren 2017, s. 22). 

 

• Fritidshem är beteckningen för den verksamhet som sker före och efter skoldagen för elever 

i grundskolan (Pihlgren 2017, s. 22). Vilket också är den verksamhet som studien utgår 

ifrån.  

 
• Partnerskapsprincipen utgår ifrån parternas likheter istället för olikheter och handlar om att 

bygga broar och skapa samarbete utifrån en så jämlik relation som möjligt (Eriksson 2017, 

s. 28). 
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• Fritidshemslärare, lärare, fritidspedagog, pedagoger och personal är beteckningar på de 

personer som arbetar inom fritidshemmet och skolan. Alla begrepp ingår i en yrkeskategori 

som arbetar med elever i grundskolan. Den yrkeskategori vi valt att fokusera på inom denna 

studie är Fritidshemslärare och lärare som båda kan ses som förkortningar av benämningen 

”lärare med inriktning mot fritidshem” som lanserades i och med den nya lärarutbildningen 

för personal på fritidshem (Pihlgren 2017, s. 22).  

 

• Samsyn kommer från begreppet samstämmighet och betyder att parterna ser på situationen 

på ett likartat sätt. När det kommer till samsyn kring eleven på fritidshemmet är det 

önskvärt att vårdnadshavare och personal är överens och ser till elevens bästa (Skolverket 

2014, s. 22).  

 

• Samverkan och samarbete handlar om det arbetet som vårdnadshavare och personal gör 

tillsammans för att hjälpa eleven att ta till sig kunskap och utvecklas. Det innebär också att 

två eller flera personer kombinerar sina resurser för att nå ett gemensamt mål (Lennéer 

Axelson & Thylefors 2005, s. 207).  

 

• Idag ser många familjekonstellationer olika ut och alla barn bor inte tillsammans med sina 

biologiska föräldrar. Därför har vi valt att använda begreppet vårdnadshavare när vi 

benämner de som i hemmet har det juridiska ansvaret för barnet (Pihlgren 2017, s. 19).  

 

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Till den här studien har vi valt att använda oss av en teori om partnerskapsprincipen eftersom 

den är extra gynnsam för fritidshemmet och vårdnadshavarnas samarbete. Principen 

utvecklades tillsammans med tre andra principer av filosofen och lektorn Lars Eriksson under 

2004 för att beskriva relationen mellan fritidshemmet och elevernas vårdnadshavare (Eriksson 

2017, s. 28). 

Utöver partnerskapsprincipen har vi också valt att koppla vår studie till den normativa teorin 

KASAM som ser till helheten och de frisk- och skyddsfaktorer som vuxna åstadkommer genom 

att agera utifrån begreppen samsyn och samverkan. En normativ teori innebär teorier om hur 

saker och ting bör vara, hur verkligheten borde se ut (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 77). 
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Vilket i det här fallet handlar om hur helheten bör se ut kring eleven för att skapa frisk- och 

skyddsfaktorer.  

 

3.1 PRINCIPER FÖR RELATIONEN MELLAN FRITIDSHEMMET OCH 

VÅRDNADSHAVARE.  

De principer som finns till hjälp för att beskriva relationen mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavarna har sin början i den förändringsprocess som genomförts inom skolväsendet. 

Lars Eriksson, filosof och lektor inom pedagogik, utförde 2004 en forskningsstudie kring denna 

förändring och utvecklade fyra principer för att beskriva relationen mellan fritidshemmet och 

elevernas vårdnadshavare (Eriksson 2017, s. 28). Studien som Eriksson genomförde utgick 

ifrån pågående och allmänna debatter i samhället kring föräldrainflytande i skolan. Det var 

också genom dessa debatter som Eriksson samlade in sitt empiriska material och därefter 

analyserade argumentens troliga och bakomliggande tankar och föreställningar (Eriksson 2004, 

s. 22–23).  

Den första principen som Eriksson utvecklade heter brukarinflytandeprincipen och grundar sig 

i en deltagardemokratisk idé om att vårdnadshavare ingår i föräldraråd och dylikt inom 

skolenheten för samverkan kring elevens kunskapsutveckling och social fostran. Den andra 

principen heter valfrihetsprincipen och baseras på en liberaldemokratisk tanke om 

vårdnadshavarens rätt att bestämma över det egna barnets skolgång (Eriksson 2017, s. 28). 

Ingen av dessa principer ses som något konstigt i relationen mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavarna eftersom verksamheten både bjuder in till samverkan och tillåter valfrihet.  

De två kvarstående principerna, isärhållandets princip och partnerskapsprincipen, har båda 

stöd i skolans styrdokument och en dynamisk koppling till varandra. Detta innebär att relationen 

mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna antingen är enligt den ena principen eller den andra 

och att relationen aldrig kan bestå av dessa två principer samtidigt. Isärhållandets princip 

innebär att de båda parterna existerar parallellt men i olika världar och har sin egen syn på vad 

som är bäst för eleven/barnet. Partnerskapsprincipen däremot utgår ifrån parternas likheter och 

handlar om att bygga broar och skapa samarbete som gynnar eleven (Eriksson 2017, s. 28).  
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3.1.1 SAMSYN OCH SAMVERKAN UTIFRÅN PARNERSKAPSPRINCIPEN 

Partnerskapsprincipen har samsyn och samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna 

som utgångspunkt och strävar efter en så jämlik relation som möjligt. Principen utgår ifrån 

elevens perspektiv och lyfter fram parternas likheter (Skolverket 2014, s. 13). Detta då det helt 

enkelt är ologiskt att hålla parterna isär, speciellt eftersom de ändå är närvarande i varandras 

världar genom eleven. När denna relation saknas drabbas eleven genom att hon hamnar i kläm 

och måste medla, översätta och vid tillfällen bortse från de krav och regler som ställs på henne 

och situationen (Skolverket 2014, s. 21–23). I värsta fall kan eleven bli tvungen att skapa fler 

sidor av sig själv, flera identiteter för att slippa välja sida och drabbas av negativa konsekvenser 

och konflikter. Detta innebär dock att eleven aldrig får vara sig själv, något som i längden blir 

ohållbart och kan leda till att eleven drabbas av en identitetskris.  

En person som också förespråkar partnerskapsprincipen, även fast hon inte använder sig av 

själva begreppet, är Nibila Alfakir som anser att barn lever i flera världar samtidigt och att det 

därför är viktigt att det finns broar som binder samman världarna och hjälper barnen utvecklas 

utan att de slits mellan vuxna som tycker olika (Alfakir 2010, s. 22). 

 

3.2 KASAM – KÄNSLAN AV SAMMANHANG 

Skapare av teorin och modellen KASAM är den medicinske sociologen Aaron Antonovsky som 

av en händelse började forska kring hälsa under 1970-talet. Det Antonovsky var intresserad av 

och ville forska kring var hur det kom sig att människor som utstått extrem stress ändå kunde 

ha en god psykisk hälsa och tvärtom. Under forskningsprocessen myntade Antonovsky det 

Salutogenetiska synsättet (1979) som fokuserar på hälsans ursprung och ifrågasätter varför 

människor rör sig mer mot hälsa än ohälsa oavsett var de utgår ifrån (Antonovsky 2005, s. 15–

16). 

Istället för att fokusera på hur sjukdomar påverkade människans hälsa valde Antonovsky att 

undersöka vilka generella motståndsresurser (GMR) som fanns tillgängliga och gav människan 

styrka i sin stressbearbetning.  Gemensamt för alla GMR som Antonovsky fann var att de 

medverkar till att åstadkomma förståelse för stressorerna och skapar erfarenheter hos 

människan vilket med tiden utvecklas till en stark känsla av sammanhang. Men Antonovsky 

saknade en metod som kunde klargöra och urskilja vad det var som människan upplevde som 

stressorer utan att behöva vänta på praktisk bekräftelse (Antonovsky 2005, s. 17). Detta 

föranledde till att Antonovsky utvecklade begreppet KASAM ur den Salutogenetiska teorin, 
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som en modell för hälsa och hälsofrämjande arbete för att motverka riskfaktorer så som 

utanförskap, mobbing och negativt bemötande (Jakobsson 2013, s. 125). 

KASAM är en förkortning av begreppet känslan av sammanhang och fokuserar på elevernas 

välmående (hälsa) genom att skapa miljöer med trygga och samverkande vuxna. Genom sitt 

förhållningssätt tvingar KASAM människan att fundera kring vad det är som bidrar till en god 

hälsa och vilka frisk- och skyddsfaktorer som ger en effektiv stresshantering (Jakobsson 2017, 

s. 98–99). Antonovsky definierar KASAM som:  

”En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande 

och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att 

det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man 

rimligen kan förvänta sig” (Antonovsky 2005, s. 15). 

Utifrån den forskningsstudie som Antonovsky genomförde identifierade han tre återkommande 

teman som han senare valde att betrakta som tre centrala delar inom teorin och modellen 

KASAM. Dessa tre komponenter var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky 2005, s. 43).  Komponenten begriplighet utgör kärnan i begreppet KASAM och 

utgår ifrån i vilken grad den enskilda individen upplever inre och yttre stimuli som hanterbar 

och kategoriserad. En person som har en hög känsla av begriplighet ser på framtiden med ett 

lugn då hon förväntar sig att den är förutsägbar med överraskningar som är hanterbara 

(Antonovsky 2005, s. 44). Begripligheten är också en kognitiv komponent vilket innebär att 

individen är medveten om sin egen historia och har förståelse för hur allt hänger ihop. 

Komponenten hanterbarhet är en handlingskomponent som skapar en känsla av kontroll i de 

situationer man befinner sig i (Jakobsson 2017, s. 100). Hanterbarheten handlar om i vilken 

grad man känner sig trygg i situationen, antingen genom att man själv kontrollerar de krav som 

ställs eller att någon annan som man har hög tillit till, kontrollerar situationen (Antonovsky 

2005, s. 45). Om människan har en hög känsla av hanterbarhet så ökar chansen för att man inte 

känner sig som ett offer eller att man upplever att man behandlas orättvist. Komponenten 

meningsfullhet är den viktigaste av de tre komponenterna enligt teorins grundare eftersom den 

kopplas samman med både motivation och samverkan (Jacobsson 2017, s. 98–99). Men den 

handlar också om i vilken grad individen har skapat sig en känslomässig relation, exempelvis 

en god problemlösningsförmåga eller en upplevelse av att lyckas i skolan (Jakobsson 2013, s. 

128).  Att må bra och ha en god självkänsla skapar framtidstro och meningsfullhet hos 

individen, vilket i sin tur leder till motivation och en vilja att arbeta målinriktat (Jakobsson 

2013, s. 129).  Komponenten meningsfullhet ses också som en motivationskomponent eftersom 
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den belyser områden som är viktiga för individen och områden där individen är starkt engagerad 

(Antonovsky 2005, s. 45).  

När det kommer till relationen mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna kan vi se att alla tre 

komponenter är lika viktiga. Detta eftersom begreppet begriplighet inom denna relation innebär 

att bägge parterna kan agera ”vuxet” och hantera situationer som annars kan upplevas som 

jobbiga. Därefter tillkommer tillit och trygghet i relationen genom begreppet hanterbarhet samt 

självkänsla och engagemang genom begreppet meningsfullhet. Alla tre komponenter bildar 

tillsammans en helhet kring parternas relation och hjälper dem att agera utifrån samsyn och 

samverkan.  

Sammanfattningsvis kommer vår teoretiska utgångspunkt att utgå ifrån partnerskapsprincipen 

men också ifrån teorin och metoden KASAM eftersom de båda ser till helheten och de frisk- 

och skyddsfaktorer som vuxna åstadkommer genom att agera utifrån begreppen samsyn och 

samverkan.  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för tidigare forskning om fritidshemmet och 

vårdnadshavarnas partnerskap, samsyn och samverkan kring eleven. Vi kommer att utgå ifrån 

Gunnel Colneruds (2006) forskningsartikel Nel Noddings och omsorgsetiken, samt ett 

stödmaterial som Skolverket (2014) gett ut om samverkan. Utöver det kommer vi också att utgå 

ifrån Lars Erikssons (2004) doktorsavhandling: Föräldrar och skola.  Emilia Beasley och 

Karolina Olsson (2006) uppsats: Samarbete mellan pedagog och vårdnadshavare – vad ligger 

till grund för en god relation? Och Gunilla Johansson och Karin Wahlberg Orwing (1993) 

uppsats: Samarbete mellan hem och skola. Erfarenheter från elever, föräldrar och lärares 

arbete.  

 

4.1 OMSORGSETIKEN 

För att skapa ett genuint samarbete mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna krävs det att 

man slutar dela upp parterna i ”vi” och ”dem” och kommer närmare varandra. Den teoretiska 

grundtanken för denna typ av partnerskap hämtas från omsorgsetiken och fungerar som en 

gränsupplösare av roller (Skolverket 2014, s. 14). Därför kan man också säga att omsorgsetiken 

ingår i relationen mellan fritidshemmet och vårdnadshavaren.  
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Grundare av omsorgsetiken (the ethics of care) är i första hand psykologen Carol Gilligan 

(1982) som under sin forskning om identitet och moralisk utveckling, identifierade 

omsorgsetiken som en egen röst som kopplade samman sig själv med förhållandet och orsaken 

till känslor. Gilligan fann också att kvinnor baserade sin etiska ställningstaganden utifrån ett 

omsorgstänkande tillskillnad från män som utgår ifrån ett rättvisetänk (Colnerud 2006, s. 34). 

Gilligans gav 1982 ut boken In a different voice. 

I den här texten har vi valt att fokusera på den andra grundaren av omsorgsetiken, filosofen Nel 

Noddings (1984) som vidareutvecklade omsorgsetiken utifrån Gilligans arbete. Noddings har 

skrivit åtskilliga texter om omsorgsetik, varav den första Caring – a feminine approach to ethics 

an moral education, gavs ut redan 1984 (Colnerud 2006, s.34).  

Genom sitt arbete har Noddings kommit fram till att alla har en medfödd förmåga att visa 

omsorg och en moralisk skyldighet att göra det. Däremot kräver omsorgen att den är önskad 

eller behöv och att den tas emot av mottagaren, eftersom omsorgsetiken är kopplad till parternas 

relation (Colnerud 2006, s. 34).  

Omsorgsetiken handlar om mer än att visa empati och bygger på responsivitet, lyhördhet och 

partikularitet. Etiken sorteras in under kategorin ”relationship-based theories” vilket innebär att 

omsorgsetiska beslut inte kan fattas i sin ensamhet eller med hjälp av en analys utan måste ha 

en personlig relation. Omsorg är inte heller en egenskap hos människan utan fodrar ett möte 

med någon som tar emot omsorgen. Dessutom är ett omsorgsetiskt beslut inte en 

engångsföreteelse utan ett bevis på att en omsorgsrelation har etablerats (Colnerud 2006, s. 35).  

 

4.2 INGEN SLÅR EN SKICKLIG LÄRARE 

Lars Erikson gjorde 2004 en studie kring hur skickliga lärare skapar förtroendefulla relationer 

till elevernas vårdnadshavare. Studien genomfördes i tre skolor där Erikson fördjupade sig i 

sexton lärares metoder att generera en god samverkan med elevernas vårdnadshavare. Eriksons 

grundtanke för studien var att bägge parter är förenade genom uppdraget att fostra eleven och 

att det därigenom finns en dynamik mellan parterna (Erikson 2010, s. 65).  

En sammanfattning av studien visar på att lärarens utgångspunkt enligt Erikson handlar om att 

se positivt på vårdnadshavarna och tro på att de vill engagera sig och ta ansvar för sitt barns 

skolgång. Att utgå ifrån vårdnadshavarnas förmågor istället för deras brister var ett 

framgångskoncept för lärarna.  
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Erikson sammanfattar sin studie med tre framgångsstrategier (Erikson 2010, s. 65):  

• Lärarna utgår ifrån att vårdnadshavarna är engagerade och intresserade av sina barns 

skolgång.  

• Lärarna skapar kanaler för att möjliggöra en öppen och tydlig kommunikation.  

• Lärarna har elevens perspektiv i centrum i sin relation till vårdnadshavarna.  

 

4.3 SAMARBETE MELLAN PEDAGOG OCH VÅRDNADSHAVARE – 

VAD LIGGER TILL GRUND FÖR EN GOD RELATION?  

År 2006 genomförde Emilia Beasley och Karolina Olsson en kvalitativ studie om hur man kan 

skapa ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. Studien genomfördes i två 

skolor i Göteborg med totalt sex pedagoger från olika åldrar, erfarenheter och kön. Materialet 

till studien samlades in genom halvstrukturerade intervjuer där bland annat frågor kopplade till 

pedagogernas erfarenheter kring relationen med vårdnadshavarna ställdes (Beasley & Olsson 

2006, s. 14). 

Studiens utgångspunkt är att alla relationer råkar ut för dilemman ”käppar i hjulen” och att 

kunskap i hur man skapar och upprätthåller goda relationer saknas i den utbildning som lärare 

får på lärarhögskolan.  Men efter att ha diskuterat och utvecklat sina tankar genomfördes en 

avgränsning av studien kopplat till skolans styrdokument. Där syftet med studien utgår ifrån 

pedagogens perspektiv (Beasley & Olsson 2006, s. 2). 

Studien visar på att pedagoger och vårdnadshavare bör samarbeta då det dels ingår i 

pedagogernas yrkesuppdrag men också eftersom relationen är gynnsam för alla parter, även 

eleverna (Beasley & Olsson 2006, s. 24). Den goda relationen i det här sammanhanget 

kännetecknas av respekt, tillit och ärlighet, vilket också påminner om en vänskaplig relation. 

Skillnaden är dock att ansvaret för relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare enbart 

finns hos den professionella parten, det vill säga pedagogen. Studien visar också på att den 

första kontakten har stor betydelse för relationens fortsatta utveckling (Beasley & Olsson 2006, 

s. 29). 
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4.4 SAMARBETE MELLAN HEM OCH SKOLA – ERFARENHETER 

FRÅN ELEVER, FÖRÄLDRAR OCH LÄRARENS ARBETE.   

Gunilla Johansson och Karin Wahlberg Orwing slutförde 1993, tre påbyggnadsstudier om 

samarbete mellan hem och skola, där de två inledande studierna låg till grund för den tredje. 

Studierna genomfördes i ett antal lågstadieklasser inom Luleå kommun och innefattade elever, 

föräldrar och personal. Urvalet baserades på bostadsområde och boendeform samt att eleverna 

gick i en lågstadieklass (Johansson & Wahlberg Orwing 1993, s. 68).  

Den första studien som Johansson och Wahlberg Orwing genomförde, bestod av en 

kartläggning över hur samarbetet mellan hem och skola såg ut i Luleå kommun vid tidpunkten 

för studien. Utöver det samlades information in gällande deltagarnas förväntningar och 

förhoppningar för denna typ av samverkan (Johansson & Wahlberg Orwing 1993, s. 66). 

Studien utfördes med hjälp av anonyma enkäter för föräldrar och lärare samt genom intervjuer 

av elever i årskurs ett, två och tre. Studien innefattade 167 lågstadieelever och deras föräldrar 

samt 148 lågstadielärare från Luleå kommuns centralort (Johansson & Wahlberg Orwing 1993, 

s.  77).  

Resultatet från kartläggningen visade på att alla tre undersökningsgrupper var intresserade av 

ett samarbete mellan hem och skola samt att de önskade mer och tätare kontakt. Utöver det 

visade kartläggningen också på att samtliga undersökningsgrupper såg de enskilda samtalen 

som något positivt, även om gruppernas åsikter kring samtalets funktion och innehåll gick isär 

(Johansson & Wahlberg Orwing 1993, s.  79–87). 

Den andra studien som Johansson och Wahlberg Orwing genomförde bestod av sex delstudier 

som alla hade till uppgift att testa olika samarbetsformer mellan hem och skola. Studierna 

genomfördes på sex skolor belägna i bostadsområden med varierande boendeförhållanden. De 

som deltog i studierna var elever, föräldrar och lärare från nio olika klasser ur grundskolans 

lågstadium. Urvalet av lärare skedde inte slumpmässigt utan i samråd med Johansson och 

Wahlberg Orwing eftersom delstudierna inriktade sig på förhållandet mellan hem och skola i 

årskurs ett. Dessutom behövde de lärare som deltog i studien vara beredda på att skriva en 

kortare samanställning kring samarbetet mellan hem och skola efter varje genomförd delstudie.  

Delstudierna planerades och genomfördes av lärarna som ingick i studien och var en del av 

skolans stående samverkan mellan hem och skola. De samarbetsformer som testades under 

denna studie var: klassmöten på lågstadiet, föräldradeltagande i undervisningen, klassmöten, 
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enskilda samtal, klassrumsbesök, föräldraengagemang och arbetsplatsbesök på lågstadiet 

(Johansson & Wahlberg Orwing 1993, s.  87–100). 

Resultatet från lärarnas skriftliga sammanställningar visar tydligt de goda möjligheterna som 

finns för ett samarbete mellan hem och skola. Men belyser också de hinder som finns och bland 

annat synliggjordes under delstudien föräldradeltagande i undervisningen, där både lärare, elev 

och förälder kunde uppleva en tryckt spänning mellan dem. Dessutom visar resultaten på att 

skolor behöver jobba olika mycket med samarbetsformerna och att det krävs många olika 

kombinationer av samarbete för att få samverkan mellan hem och skola att fungera. Av de 

delstudier som genomfördes var klassmötena de mest givande, framför allt de som genomfördes 

i mindre diskussionsgrupper. Gällande de enskilda samtalen visade resultaten på att lärarna 

hade bristande kunskaper inom samtalsmetodik och att det var viktigt med god förberedelse 

inför samtalen. Studien visade också att det var en klar fördel om eleverna deltog i samtalen 

och dessutom var med och planerade och höll i mötet. Sammanfattningsvis visar studiens 

resultat på att mycket hänger på att skolan har en positiv och tillmötesgående attityd för att 

samverkan mellan hem och skola ska lyckas (Johansson & Wahlberg Orwing 1993, s.  100–

102).  

Den sista studien som Johansson och Wahlberg Orwing genomförde var också den viktigaste 

av alla tre, med sitt syfte att undersöka samarbetet mellan hem och skola utifrån begreppen: 

klassens sociala status, samarbetsformernas innehåll och upplägg, interaktioner mellan hem 

och skola samt skolan och hemmets egna roll.  Studien var en treårig longitudinell studie där 

elever, föräldrar och personal studerades från årskurs ett till årskurs tre.  Urvalet av de 

medverkande styrdes bland annat utifrån kriterier så som; årskurs ett, bostadsområde och 

boendeform samt deltagarnas intresse och lärarnas erfarenhet inom yrket. Dessutom var 

klasslärarnas positiva inställning en nyckelfaktor för studien.  Då studien skulle kräva ett 

samarbete mellan elever, föräldrar och lärare eftersom studien handlade om att tillsammans 

utveckla kunskap om samarbete mellan hem och skola. Där ambitionen var att ge alla tre 

grupper inflytande (Johansson & Wahlberg Orwing 1993, s.  103–106).  

Resultaten från den 3-åriga studien visar på att det inte bara är skolan och dess personal som är 

delaktiga i elevens fostran utan även andra elevers föräldrar eftersom de på ett naturligt sätt 

blivit förebilder och trygga vuxna i elevernas vardag. Resultaten visar också på att en positiv 

inställning och god människosyn både grundläggs och konkretiseras genom skolans 

undervisning och de sociala relationer som eleverna ingår i. Elever som mår bra och trivs i 

skolan har enligt studien ett större intresse av att lära sig genom skolarbetet. Dessutom är de 
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positiva till vuxna som de fått goda reaktioner ifrån (Johansson & Wahlberg Orwing 1993, s. 

114–150). 

Det finns förstås hinder som kan hindra ett samarbete mellan hem och skola, men dessa kan 

motverkas genom att det finns fungerande sociala relationer mellan parterna. Något som i bör 

inledas redan vid skolstart och sedan utvecklas och successivt växa fram till ett gott samarbete 

mellan parterna. Resultaten visar också på att relationen mellan hem och skola har betydelse 

för elevernas totala utveckling (Johansson & Wahlberg Orwing 1993, s. 114–150). 

Den forskning som vi tagit upp i det här avsnittet ser vi som en bra grund till vår 

problemformulering samtidigt som den saknar vår kombination av partnerskapsrelation mellan 

fritidshemmet och elevernas vårdnadshavare. Vi anser därför att vår studie är relevant och att 

vår forskning fyller en kunskapslucka. 

 

5. METOD  

Vi kommer i det här avsnittet beskriva vårt samarbete men också redogöra för studiens 

metodval, genomförande och urval. Utöver det kommer vi också att beskriva hur vår empiri har 

bearbetats och hur vi har förhållit oss till de etiska övervägandena. 

  

5.1 VAL AV METOD 

Till vår studie har vi valt att använda oss av en surveyundersökning, vilken är en av de 

vanligaste undersökningarna inom samhällsforskning. Surveyundersökningar har som mål att 

redogöra för en populations egenskaper eller åsikter utifrån ett representativt urval (May 2013, 

s. 117–118). Dessutom kan undersökningen användas inom både större och mindre 

forskningsstudier och är en kostnadseffektiv metod som producerar mycket data på kort tid med 

tillförlitlig information. Vid en småskalig forskning, så som vi genomfört, skapar forskaren en 

helhetsbild baserad på data från ett representativt urval, vilket i vårt fall är uppdelade i 

kategorierna fritidshemslärare och vårdnadshavare (Denscombe 2016, s. 58).  

Att genomföra en tillämpad forskningsstudie visade sig vara ett riktigt klokt val eftersom vi 

redan från början var intresserade av att finna lösningar som nästan omgående kunde appliceras 

på fritidshemmets samarbete med hemmen.  
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5.2 DATAINSAMLINGSMETOD 

För att samla in empiriskt material till vår studie har vi valt att använda oss av ett frågeformulär, 

som är en av surveyundersökningens mest användbara metoder, där både kvantitativa och 

kvalitativa data kan inhämtas. Till vår studie har vi valt att skapa ett frågeformulär som samlar 

in båda typerna av empiriskt material, även kallad semistrukturerade intervjuer. Detta för att 

minimera negativa effekter som undersökningen annars kan medföra (Denscombe 2016, s. 59). 

Metoden innebär att intervjun håller en hög grad av standardisering samtidigt som 

struktureringen är både hög och låg. För att snabbt och enkelt ta kontakt med ett stort antal 

respondenter publicerade vi frågeformulären på Facebook.  

Att använda oss av en digital plattform som många människor dagligen är uppkopplad på, var 

visserligen kreativt och till en början en enkel lösning eftersom vi ville nå ut till så många 

kollegor och vårdnadshavare som möjligt. Tyvärr fick vi inte det antal respondenter som vi 

önskat, men svaren vi fick räckte till att fylla den kunskapslucka vi hade kring problemområdet. 

Att vi dessutom använde oss av en semistrukturerad intervju/enkät med flera svarsalternativ 

och utrymme för egna kommentarer samt enkla ja och nej frågor, har varit bra för vår studie. 

Vi har på detta vis inte bara fått ett empiriskt underlag i form av diagram utan också 

respondenternas tankar och funderingar.  

Presentation av underlag till digitala enkäter se bilaga 3 & 4 – Enkät till vårdnadshavare och 

enkät till fritidshemspersonal.   

 

5.3 URVAL AV RESPONDENTER 

Till vår studie har vi valt att använda oss av den slumpmässiga urvalsmetoden eftersom vi på 

det sättet inte har kunnat förutspå responderas enkätsvar. Men detta innebär inte att vi på måfå 

låtit människor svara på våra frågeställningar. Utan sannolikhetsurval innebär att urvalet väljs 

ut utifrån vissa kriterier och att det därefter är ett slumpspel för vilka av respondenterna som 

väljer att svara (May 2013, s. 123). För att ytterligare säkerställa vårt urval valde vi att använda 

oss av den digitala plattformen Facebook och det sammanlänkande kommunikationsnät som 

personal på fritidshem och vårdnadshavare använder sig av för att kommunicera med 

likasinnade (Denscombe 2016, s. 41). Dessutom valde vi också att i inledningen till våra 

frågeformulär delge respondenterna att undersökningen endast riktade sig till de som arbetar på 

fritidshem och till de vårdnadshavare som har barn i verksamheten.  
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Tyvärr blev inte svarsfrekvensen vad vi hade hoppats på men undersökningen gav oss ändå en 

grund att stå på. Totalt svarade 36 respondenter på vår enkät, 19 fritidshemslärare och 17 

vårdnadshavare. Tabell nedan visar antal respondenter som deltog i studien.  

Tabell 1 – Vårdnadshavare 

Deltagare Kategori Barn i årskurs Kön 
VH1 Vårdnadshavare 2 Kvinna 
VH2 Vårdnadshavare 1 Man 
VH3 Vårdnadshavare 3 Kvinna 
VH4 Vårdnadshavare 1 Kvinna 
VH5 Vårdnadshavare 2 Man 
VH6 Vårdnadshavare Förskoleklass Kvinna 
VH7 Vårdnadshavare 2 Kvinna 
VH8 Vårdnadshavare 4 Kvinna 
VH9 Vårdnadshavare 5 Kvinna 
VH10 Vårdnadshavare 2 Kvinna 
VH11 Vårdnadshavare 3 Kvinna 
VH12 Vårdnadshavare 3 Kvinna 
VH13 Vårdnadshavare 1 Kvinna 
VH14 Vårdnadshavare 4 Man 
VH15 Vårdnadshavare 2 Kvinna 
VH16 Vårdnadshavare 2 Kvinna 
VH17 Vårdnadshavare Förskoleklass Kvinna 

 

Tabell 2 – Fritidshemspersonal 

Deltagare Kategori Yrkestitel Inom År i 
yrket Kön 

FP1 Fritidshemspersonal Fritidshemslärare Kommunal 5–10 Kvinna 
FP2 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 20 + Kvinna 
FP3 Fritidshemspersonal Förskolelärare Kommunal 11–20 Man 
FP4 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 11–20 Kvinna 
FP5 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 20 + Kvinna 
FP6 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 3–4 Kvinna 
FP7 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 20 + Kvinna 
FP8 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 20 + Kvinna 
FP9 Fritidshemspersonal 1e fritidshemslärare Kommunal 20 + Man 
FP10 Fritidshemspersonal Fritidshemslärare Kommunal 0–2 Kvinna 
FP11 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 20 + Kvinna 
FP12 Fritidshemspersonal Fritidshemslärare Kommunal 0–2 Kvinna 
FP13 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 5–10 Man 
FP14 Fritidshemspersonal Fritidshemslärare Kommunal 3–4 Kvinna 
FP15 Fritidshemspersonal Fritidshemslärare Kommunal 5–10 Kvinna 
FP16 Fritidshemspersonal Fritidshemslärare Kommunal 5–10 Kvinna 
FP17 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 20 + Kvinna 
FP18 Fritidshemspersonal Fritidshemslärare Kommunal 3–4 Kvinna 
FP19 Fritidshemspersonal Fritidspedagog Kommunal 11–20 Kvinna 
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5.4 GENOMFÖRANDE 

Vi skapade två enkäter med snarlika frågeställningar i Google forms för att publicera som länkar 

i utvalda Facebookgrupper. Frågeställningarna vinklades mot de enskilda målgrupperna för att 

ge studien bästa möjliga underlag inför analysen. I samband med att enkäterna laddades upp, 

publicerade vi också ett informationsbrev som respondenterna fick läsa igenom innan de 

klickade sig vidare. I och med att respondenterna följde länken godkände de också sitt 

deltagande i studien.   

Enkäten låg uppe i tre veckor och genererade totalt 36 svar från både fritidshemspersonal och 

vårdnadshavare. Därefter skrevs underlaget ut och det empiriska materialet började analyseras 

utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.5 VÅRT SAMARBETE 

Under arbetets gång har vi haft ett nära samarbete kring studiens alla delar och varit lika aktiva. 

Till en början startade vi upp en delbar mapp på Google Drive där vi kunde delge varandra 

nödvändiga dokument och forskningsartiklar. Men övergick ganska snabbt till filöverföring via 

mail då vi uppskattade Microsoft Word mer än Google Docs. Arbetet i sig har delats upp mellan 

oss genom att vi har sökt information till vår studie på bred front. Därefter har vi hjälpts åt att 

smalna av kvantiteten till kvalité. Vi har träffats regelbundet och talats vid på telefon. 

Samarbetet har varit friktionsfritt och vi är ense om att detta varit en gedigen laginsats.  

 

5.6 BEARBETNING OCH ANALYS AV DET INSAMLADE 

MATERIALET 

Eftersom vår studie är en mix av kvantitativ och kvalitativ inriktad forskning (mixed methods) 

kommer även vår bearbetning och analys vara det. Statistik inom den kvantitativa analysen 

används som ett verktyg för att beskriva, bearbeta och analysera data. Den typ av statistik som 

vi använt i vår kvantitativa analys är den deskriptiva statistiken som med hjälp av siffror belyser 

forskningsproblemet (Patel & Davidsson 2011, s. 111). För att redovisa det empiriska materialet 

utifrån den kvantitativa analysen kommer vi att använda oss av olika diagram.  

För att snabbt få tillgång till respondenternas svar och påbörja den kvalitativa analysen tog vi 

hjälp av våra mobiler och appen Google forms. Så fort en fritidshemslärare eller en 
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vårdnadshavare svarat på en enkät, plingade det till i våra mobiler och vi kunde påbörja 

analysen av deras svar. Efter tre veckor löpte svarstiden ut, varpå vi valde att skriva ut de 36 

enkätsvar vi fått in för att lättare kunna bearbeta materialet och skapa oss en överblick. Därefter 

läste vi igenom respondenternas kommentarer flera gånger för att söka relevanta mönster och 

teman. Slutligen delade vi upp materialet efter de frågeställningar som studien önskat svar på 

och ställde målgrupperna mot varandra för att analysera och försöka se likheter och skillnader. 

I sammanställningen av resultatet har vi valt att bortse från de svar som tillkommit på grund av 

misstolkningar av enkäternas frågeställningar och som inte har med vår studie att göra. 

Slutprodukten av den kvalitativa analysen kommer att bestå av citat ifrån respondenternas 

enkätsvar varvat med våra kommentarer och tolkningar.  

 

5.7 RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 

Validitet och reliabilitet är två betydelsefulla begrepp som forskaren måste ta hänsyn till under 

forskningsprocessen då båda är lika viktiga. I vår studie har vi tagit hänsyn till studiens 

tillförlitlighet genom att bland annat ha problemformuleringen nära till hands under hela 

forskningsprocessen för att kunna kontrollera att studien verkligen undersöker det som anges 

som syfte och inget annat. Därav anser vi att validiteten genomsyrat hela vår forskningsprocess. 

Något som vi också försökt att redovisa i studiens olika delar så tydligt som möjligt för att skapa 

transparens. Däremot ser vi en viss svårighet med att upprepa vårt forskningsresultat. Detta då 

vårt problemområde varit av en praktisk natur och vår studie målinriktad utifrån en tillämpad 

forskningmodell. Vilket tillsammans med en surveyundersökning, är en av de vanligaste 

modellerna inom samhällsforskningen. Ändå är vi övertygade om att vår forskning består av en 

hög reliabilitet.  

Ett annat begrepp som är viktigt för forskaren att ta hänsyn till under forskningsprocessen är 

generaliserbarheten. Vilken avgör om studiens resultat går att applicera på andra individer som 

inte ingått i studien. Eftersom vi inte haft möjlighet att låta ”all fritidshemspersonal” eller ”alla 

vårdnadshavare” delta i vår undersökning var vi tvungna att välja ett urval som kunde 

representera dessa två populationer (Patel & Davidson 2011, s. 56). Därefter var det upp till 

respondenterna att välja om de vill delta i vår undersökning eller inte. Att upprepa detta urval 

ser vi inte som ett problem då den digitala plattform vi utnyttjat, består av ett starkt 

kommunikationsnät som sammanlänkar likasinnade individer. Vi tror dessutom att om 

undersökningen skulle genomföras inom en snar framtid och innan de tillämpningsbara resultat 
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som studien producerat börjar användas, så skulle de nya respondenterna producera ett liknande 

resultat. Därav anser vi att vår forskning har uppnått generaliserbarhet.  

 

5.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I samband med publiceringen av våra enkäter på Facebook, publicerade vi också ett 

informationsbrev till respondenterna som formulerats med hänsyn till de forskningsetiska 

aspekterna och i enlighet med de språkregler som finns för insamling av empiriska data. I och 

med att respondenterna läste igenom brevet och därefter valde att följa länken till någon av 

enkäterna, samtyckte de också till studien. Enkäterna som vi använde för att samla in det 

empiriska materialet är i storsett integritetssäkra eftersom vi endast samlat in respondenternas 

mailadress och förnamn som ett stöd i fall någon av deltagarna under processens gång skulle 

välja att hoppa av. Men respondenternas enkätsvar kommer efter studiens färdigställande också 

att slängas så att de inte hamnar i orätta händer eller används i någon annans studie.  

Presentation av informationsbrev till respondenterna se bilaga 1 – Informationsbrev. 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS  

I det här kapitlet kommer vi att presentera studiens resultat utifrån de frågeställningar studien 

utgått ifrån. Då undersökningen bestått av en så kallad mixed method research kommer även 

resultaten presenteras med en mix av kvantitativ och kvalitativ empiri. Därefter sker en analys 

av resultaten utifrån studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning.  

Presentation av koppling mellan enkäternas frågeställningar och studiens syfte och 

problemformulering se bilaga 2 – Frågeställningar. 

Studiens empiriska material är resultatet av 36 respondenters tankar och funderingar kring 

samsyn och samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna. Nio fritidshemslärare och 

tio fritidspedagoger besvarade frågeformuläret som riktats till personalen på fritidshemmen. 

Samtliga respondenter arbetade vid svarstillfället (vårterminen 2018) inom kommunalt styrda 

fritidshem med varierande erfarenhet, sett till antal yrkesår. På den enkät som riktats mot 

vårdnadshavare, fick vi totalt 17 svar. I rapporten som följer kommer fritidshemmets personal 

att benämnas som fritidshemslärare och föräldrar som vårdnadshavare.  
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6.1 SAMSYN OCH SAMVERKAN UTIFRÅN EN 

PARTNERSKAPSRELATION  

Enligt elevernas vårdnadshavare handlar samsyn och samverkan om kommunikation och om 

att alla vuxna ska ha ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. Något som följande citat 

också synliggör.  

”Att jag som förälder tillsammans med pedagogerna har samma syn på verksamheten 

och dess drift samt att alla parter agerar enligt samma mall” (Vh11). 

”Att vi delar uppfattning och gemensamt arbetar för att målen skall uppnås” (Vh14).  

Att vårdnadshavarna såg på begreppen samsyn och samverkan på det här sättet kom som en 

positiv överraskning för oss båda eftersom vi till en början haft en helt annan uppfattning. 

Däremot blev vi inte det minsta förvånade över att fritidshemslärarna beskriver samsyn och 

samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna som ett verktyg, som parterna 

tillsammans kan använda för att skapa en helhet kring eleven så att hon får den hjälp som behövs 

för att nå kunskapsmålen.  

”Det är du som pedagog som är ansvarig för att det blir en bra relation och det är du 

som pedagog som ska vara professionell” (Fp19).  

Det är tydligt att både fritidshemslärarna och vårdnadshavarna är inne på samma spår när det 

gäller betydelsen av begreppen samsyn och samverkan mellan fritidshemmet och hemmet. 

Däremot är det inte helt enkelt att få till detta samarbete i praktiken, speciellt då endast 47,1% 

av vårdnadshavarna är intresserade av ett samarbete med fritidshemmet. Något som förvisso 

fritidshemslärarna inte håller med om utan uppskattar att hela 89,5% av vårdnadshavarna vill 

samarbeta kring eleverna. Att endast hälften av vårdnadshavarna angett att de önskar samverka 

med fritidshemmet tror vi beror på bristen av information från fritidshemmet om vad samsyn 

och samverkan mellan de båda parterna egentligen innebär. Något som diagrammet nedan 

(figur 1) också visar.  
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Figur 1 Cirkeldiagram över hur många vårdnadshavare som fått information från 

fritidshemmet om vad samsyn och samverkan innebär.  

 

När det kommer till vad vårdnadshavarna vill kunna påverka spretar enkätsvaren mycket. En 

del vårdnadshavare har fokus på det egna barnet och vad de från hemmets sida kan bidra med 

medan andra även vill kunna påverka anställning av personal och den kost som serveras.  

”Jag vill hjälpa pedagogerna runt barnen med hur mitt barn fungerar i olika 

situationer” (Vh4). 

”Jag vill delta i pedagogiken runt mitt barn med utmaningar och styrkor samt 

samverka i det sociala samspelet. Dessutom vill jag vara med och skapa en 

inkluderande miljö i skolan” (Vh2).  

Vad vårdnadshavarna ska kunna påverka och hur samsyn och samverkan mellan parterna bör 

se ut och fungera, är inte helt lätt att vara överens om men samtidigt är det något som behöver 

handskas med och kommuniceras kring. Speciellt om ett samarbete ska ske utifrån en 

partnerskapsrelation. En del av de önskemål som vårdnadshavare har gällande vad de bör ha 

möjlighet att påverka, är både logiska och främjande för en god partnerskapsrelation medan 

andra skulle kunna skapa irritation och driva parterna isär.  
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Forskningsresultaten visar också på skickliga fritidshemslärare som både förväntar sig att 

vårdnadshavarna vill samarbeta för elevens välmående men också tar ett ansvar för samsynen 

och samverkan mellan dem och elevernas vårdnadshavare.   

 

6.1.1 ANALYS AV SAMSYN OCH SAMVERKAN UTIFRÅN EN 

PARTNERSKAPSRELATION 

Både fritidshemslärarna och vårdnadshavarnas inställning till begreppen samsyn och 

samverkan stödjer Lars Erikssons (2004) teori kring partnerskapsprincipen. En inställning där 

parterna är överens om att det finns stora fördelar med samsyn och samverkan mellan dem 

eftersom det leder till en helhetsbild av elevernas vardag och tydligt visar på vilken slags 

stöttning som eleven kan behöva på fritidshemmet och hemma. Partenas inställning är också i 

linje med KASAM, vår andra teoretiska utgångspunkt, då både fritidshemslärarna och 

vårdnadshavarna är intresserade av den helhetssyn som teorin står för. Dessutom vill både 

fritidshemslärarna och vårdnadshavarna arbeta med de frisk- och skyddsfaktorer som vuxna 

åstadkommer genom samsyn och samverkan.  

”Förhållandet och kommunikationen mellan personalen och vårdnadshavarna är av 

högsta vikt för att få eleven att känna sig trygg” (Fp1). 

”Jag som förälder kan förstärka det som personalen säger och vise versa. Har vi en 

samsyn så kommer barnet få en liknande vägledning från flera håll” (Vh4).  

Studiens resultat visar också på att både fritidshemslärarna och vårdnadshavarna förstår att 

teorin KASAM centrala delar är oupplösligt sammanflätade och att alla behövs för att nå fram 

till en sund partnerskapsrelation med fokus på elevens välmående. Nu menar vi inte att 

respondenterna använt sig av Aron Antonovskys (2005) begrepp i sina enkätsvar. Utan istället 

beskrivit begreppernas egenskaper som viktiga inom den partnerskapsrelation som behövs 

mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna. Dessa egenskaper kan också kopplas samman med 

Emilia Beasley och Karolina Olssons studie (2006) om samarbete mellan hem och skola. Där 

resultaten pekar på att en lyckad relation bygger på respekt, tillit och ärlighet. Men studiens 

resultat går även att koppla samman med Carol Gilligans (1982) omsorgsetik, eftersom beslut 

inte kan fattas i sin ensamhet utan måste tas tillsammans av dem som existerar i elevens 

parallella världar. Vilket rent praktiskt innebär att exempelvis beslut kring elevens sociala 

utveckling behöver tas av både fritidshemslärare och vårdnadshavare utifrån elevens 

perspektiv.  
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”Att vi ska se till barnets/elevens bästa, både från hemmet och skola/fritids. Med det 

menar jag att en elev/barn kan visa olika sidor av sig själv i olika verksamheter och 

detta ska man delge varandra för att kunna hjälpa eleverna dit läroplanen förväntar 

sig för att hen ska uppnå målen. Detsamma gäller ju även för barnet i familjen. Oavsett 

familjen situation ska man tillsammans delge och hjälpa eller stötta ett barn så att hen 

känner sig sedd, trygg och kan utveckla sin egen identitet i detta” (Fp 9). 

Men det är skillnad på att beskriva vad begreppen innebär, något som båda parter gjort med 

lätthet, och att arbeta med samsyn och samverkan i verkligheten. Partnerskapsprincipen strävar 

efter en så jämlik relation som möjligt mellan parterna. Men är det ens möjligt när 

fritidshemslärare och vårdnadshavare existerar i olika världar, som Nibila Alfakir (2010) 

beskriver det i sin bok om föräldrasamverkan. Visserligen förstår båda parter vad samsyn och 

samverkan betyder men i praktiken talar de inte samma språk. Vilket blir tydligt när så många 

vårdnadshavare svarat att de inte fått någon information om vad ett samarbete med 

fritidshemmet egentligen innebär. Utöver det vill några vårdnadshavare påverka mer än vad 

fritidshemslärarna känner sig bekväma med. Nu tror vi ändå att fritidshemmet kommit en bra 

bit på väg när det kommer till att ha samsyn och samverkan enligt en partnerskapsrelation, 

eftersom det tydligt framgår i skolans styrdokument (Lgr 11) vilket ansvar fritidshemsläraren 

har i relationen. Något som också stämmer in på Lars Erikssons (2004) sammanfattning av sin 

studie om skickliga lärare:  

Lärare som utgår ifrån att vårdnadshavarna är engagerade och intresserade av sina barns 

skolgång lyckas bättre i sin kommunikation med vårdnadshavare. Lärare som har elevens 

perspektiv i fokus i sin relation till vårdnadshavarna och vågar ha en öppen och tydlig 

kommunikation har lättare att arbeta mot samma mål med vårdnadshavarna (Eriksson 2010, 

s.65). 

 

6.2 RESPONDENTERNAS RESPONS OM LÄROPLANENS RIKTLINJER 

KRING SAMVERKAN 

Hela 94,7% av fritidshemslärarna anser att de känner till vad som står i läroplanen gällande 

samverkan. Något som kan sammanfattas genom att dela upp respondenternas svar i två 

kategorier: Samarbete och respekt mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna. Samarbete 

mellan skola och fritidshem. Däremot framstår det som en svårighet att få ut information till 

vårdnadshavarna angående vad samsyn och samverkan innebär. I alla fall om vi ser till 

forskningsresultatet som menar att endast 35,5% av vårdnadshavarna mottagit någon form av 
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information om samarbetet.  Många vårdnadshavare saknar dessutom information om hur 

samsyn och samverkan gynnar deras barn samt vägledning för hur de kan vara med och påverka. 

Något som stapeldiagrammet nedan (figur 2) visar.  

 

 

Figur 2 Stapeldiagram över vårdnadshavarnas svar för hur mycket information de mottagit gällande samsyn och 

samverkan från fritidshemmet 

Samtidigt anser fritidshemslärarna att samsyn och samverkan sker nästan dagligen genom 

dialog vid lämning och hämtning. Något som också sker spontant och utöver de mer 

genomtänkta samarbetsformerna som fritidshemmet genomför. Några exempel på genomtänkta 

samarbetsaktiviteter som fritidshemspersonalen delat med sig i enkäten är: föräldramöten, 

fritidsråd, veckobrev, digitala nätbaserade plattformar, öppet hus, informationstavlor samt mail 

och telefonsamtal.  

”På mitt fritidshem sker samverkan genom veckobrev och utvecklingssamtal men 

framför allt genom dagliga samtal vid lämning och hämtning” (Fp8).  

”Vi har daglig kontakt vid lämning och hämtning samt informationstavlor med 

verksamhetens innehåll så som aktiviteter, mål och syfte. Men också digitala 

informationsbrev som skickas regelbundet, öppet hus 1–2 gånger per läsår och 

föräldramöten. Samtidigt som vårdnadshavarna vet att de kan ringa eller mail oss om 

de har några funderingar kring deras barn eller verksamheten” (Fp17).  

Även fast det finns en viss oenighet gällande hur ofta samverkan sker mellan parterna och på 

vilka villkor, så är de ändå överens om att deras samsyn och samverkan genomförs på ett hyfsat 

bra sätt. Dessutom är parterna överens om att deras samarbete kan bli bättre och att det finns 

möjligheter för detta.  
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”En samsyn hjälper oss arbeta mot samma håll med eleverna. Ju bättre samsyn desto 

enklare att aktivt kunna arbeta mot samma mål. Jag tänker att syftet är att om föräldrar 

och personal har samma syn på vilket lärande som den enskilda eleven behöver träna 

på desto enklare nås målet. Vi kan jobba från olika håll mot samma mål” (Fp1). 

”Det är viktigt att personal och vårdnadshavare har en positiv, öppen och tillåtande 

dialog kring verksamheten och eleven som bygger på respekt för varandras åsikter” 

(Fp17). 

De flesta av vårdnadshavarna (76,5%) anser att personalen på fritidshemmet är ett stöd i deras 

uppfostring av barnen. Men det finns även de som är kritiska till det befintliga stödet. En 

anledning till det bristande förtroendet som några av vårdnadshavarna upplever, kan bero på 

deras förståelse av fritidshemmets verksamhet. När vi i enkäten bad vårdnadshavarna att 

utveckla sitt svar, fick vi kommentarer så som: ”Fritidshemmet är endast en förvaring efter 

skolan. Personalen har ingen koll på barnen” (Vh2). ”De får inget stöd utan måste klara allt 

själva” (Vh6). Tråkiga kommentarer som inte alls visar på den utveckling av fritidshemmet som 

många fritidshemslärare vill stå för.  

 

6.2.1 ANALYS AV RESPONDENTERNAS RESPONS OM LÄROPLANENS 

RIKTLINJER KRING SAMVERKAN 

Med utgångspunkt i Erikssons (2004) studie om skickliga lärare som vi presenterade i kapitel 

fem, ser vi tydliga kopplingar till bland annat fritidshemslärarna och deras självinsikt gällande 

samverkans betydelse enligt läroplanen (Lgr 11). Vår tolkning av forskningsresultaten visar 

därmed på att fritidshemmen består av skickliga lärare som utgår ifrån en positiv syn på 

vårdnadshavarnas förmågor. Något som redan Beasley & Olsson (2006) synliggjorde i deras 

studie. Vidare kan vi också se kopplingar till Gilligans (1982) omsorgsetik, även om en del ses 

som negativa då forskningsresultaten visar på en viss oenighet gällande hur ofta och på vilka 

villkor samverkan sker mellan parterna. Samtidigt finns det en samstämmighet för att den 

samverkan som sker ändå utförs med omsorg.  

Gällande partnerskapsprincipen som en teoretisk utgångspunkt, tolkar vi den utifrån 

forskningsresultatets exempel på planerade samarbetsformer som genomförts på fritidshemmet 

enligt fritidshemslärarna. Samtidigt som dessa exempel utan en mer detaljerad planering över 

hur samarbetsformerna genomförts, också pekar på brukarinflytandeprincipen (Eriksson 2017). 

När det kommer till den teoretiska utgångspunkten KASAM kan vi se att forskningsresultaten 

inte fullt ut får med alla väsentliga komponenter. Ett exempel på detta är att det både finns nöjda 
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och missnöjda vårdnadshavare, när det kommer till det stöd som fritidshemmet ger till 

vårdnadshavarna i form av fostran. I och med detta exempel faller de frisk- och skyddsfaktorer 

som KASAM står för.  

Något som inte alls visade sig i vår studie var om det finns olika behov av att förbättra samsynen 

och samverkan mellan fritidshemmen och vårdnadshavarna. Vilket iför sig kan bero på att det 

skett en positiv utveckling inom det området sedan Johansson & Wahlberg Orwing (1993) 

genomförde sin studie.  

 

6.3 ÅTERKOMMANDE SVÅRIGHETER OCH UTMANINGAR KRING 

SAMSYN OCH SAMVERKAN ENLIGT PARTNERSKAPSPRINCIPEN 

Att det är viktigt med en god och tydlig kommunikation mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavarna är något som parterna är överens om. Tyvärr saknas detta emellanåt, varpå 

vårdnadshavarna upplever att de endast får återkoppling när något tråkigt eller negativt har 

inträffat.   
”Jag får knappt någon återkoppling om det inte hänt något speciellt och då ofta 

negativt” (Vh5).  

Utöver att vårdnadshavarna även vill ha positiv och utvecklande feedback om barnens 

välmående och utveckling så har de också flera andra tankar om vad som behöver utvecklas i 

deras relation med fritidshemmet. Bland annat så önskar vårdnadshavarna en mer regelbunden 

kontakt via en uttalad kontaktperson samt att barngrupperna vore mindre.  

”Utvecklingen fungerar bättre om personalen på fritidshemmet blir fler. Att det blir 

mindre barn per personal skulle kunna ge en mer optimal samverkan och samsyn för 

många barn” (Vh4).  

”Pedagogisk dokumentation. Där man skriver en rad om vad barnet har gjort. Vad 

man bör tänkta på som förälder. Vad man kan prata om hemma både positivt och vad 

man kan jobba med mer” (Vh6).  

”Att man lägger lagom stor ”börda” på barnet att ta ansvar för sin egen utveckling 

men inte förväntar sig att hen ska ”springa bud” utan även ser till att all 

kommunikation når föräldrar t.ex. elektroniskt” (Vh11). 

Fritidshemslärarna däremot anser att tidsbrist, stora barngrupper och frånvarande 

vårdnadshavare hindrar relationens samsyn och samverkan mellan parterna. Men även 
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vårdnadshavarnas brist på tillit gällande konflikters händelseförlopp är en svårighet för 

samarbetet. 
”Att fler föräldrar tar sig tid att sitta ner en stund och delta i verksamheten när de 

hämtar sitt barn. Att de ser vad deras barn verkligen har gjort och tar hem dessa alster 

och samtalar kring dem. Inte bara låter de ligga kvar på hyllan. Att de vågar fråga oss 

pedagoger vad som sker på fritids och varför m.m.” (Fp17).  

”Att vi ser saker i samspel med andra barn, som inte känns riktigt och att 

vårdnadshavare ibland kan ha svårt att ta till sig detta” (Fp11).  

Ett hinder som bägge parter är överens om är att det inte finns tillräckligt med tid för samsyn 

och samverkan kring eleverna och verksamheten. Därför finns det också en önskan hos bägge 

parter om att fritidshemmets verksamhet får ett större utrymme under utvecklingssamtalen.  

 

6.3.1 ANALYS AV ÅTERKOMMANDE SVÅRIGHETER OCH UTMANINGAR 

KRING SAMSYN OCH SAMVERKAN ENLIGT PARTNERSKAPSPRINCIPEN 

Utifrån partnerskapsprincipen som en teoretisk utgångspunkt, kan vi se att de återkommande 

svårigheterna som vår studie rapporterar om, visar på isärhållandets princip istället för 

partnerskapsprincipen. Detta innebär att fritidshemmet och vårdnadshavarna existerar parallellt 

men i olika världar och har sin egen syn på vad som är bäst för eleven istället för att arbeta 

tillsammans. Precis som Alfakir (2010) beskriver det. Dessutom fallerar även den andra 

teoretiska utgångspunkten KASAM eftersom tilliten emellanåt saknas mellan parterna. Utgår 

vi ifrån Hargreaves (2001) teorier kring distanser inom mellanmänskliga interaktioner så finns 

det tre typer som våra resultat visar på. Den sociokulturella distansen genom oengagerade 

vårdnadshavare, den moraliska distansen genom bristande tillit mellan parterna. Och den 

fysiska distansen genom tidsbrist, där parterna inte har tid att genomföra samverkan. Den 

tryckta stämning som lätt uppstår i dessa distanser lyfter även Johansson & Wahlberg Orwing 

(1993) upp i sin studie som ett hinder för att skapa en god relation och samarbete.  

Beasley & Olsson (2006) kände till detta problem och valde därför att utgå ifrån det faktum att 

alla relationer råkar ut för dilemman, så även den som finns mellan fritidshemslärare och 

vårdnadshavare. Som en möjlig lösning på detta problem utifrån fritidshemmet sida, ses 

utbildning i relationskunskap som en god idé. Vilket vi håller med om och borde vara en väl 

investerad lösning. För även om alla har en medfödd förmåga att visa omsorg så klarar alla inte 

av att göra det (Colnerud 2006, s. 34).  
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För att motverka relationssvårigheter är det därför mycket viktigt att bägge parter, speciellt 

fritidshemsläraren som enligt styrdokumenten (Lgr 11) har det större ansvaret i relationen, har 

en positiv och tillmötesgående inställning (Eriksson 2004).  

 

7. DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera den sammanfattade analysen utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter följer en ny diskussion mellan de nya resultaten och studiens 

inledande problemområde.  

Syftet med studien var att undersöka hur samsyn och samverkan mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavare fungerar utifrån partnerskapsprincipen.   

Frågeställningar 

• Vad innebär det att samverka enligt partnerskapsprincipen?  

• Hur arbetar fritidshem och vårdnadshavare för att uppfylla läroplanens riktlinjer kring 

samverkan?  

• Finns det några eventuella hinder för att utveckla samsyn och samverkan enligt 

partnerskapsprincipen?  

 

7.1 METODDISKUSSION 

Utifrån forskningsresultatet som vi presenterat i denna studie kan vi konstatera att den 

tillämpade forskningsinriktning som vi valt att använda, var ett korrekt beslut. Detta eftersom 

sammanställningen producerat konkreta åtgärder som nästan direkt kan appliceras på relationen 

mellan parterna. Att vi dessutom använde en surveyundersökning som benämns som 

semistrukturerade intervjuer, bidrog till att våra två urvalsgrupper genererade värdefulla 

perspektiv på studiens problemområde. Men metodvalet har även givit oss en del svårigheter 

då det krävts påminnelse för att komma upp i det antal respondenter som svarat på vår 

undersökning. Något som kan beror på att de urvalsgrupper vi sökt kontakt med varit 

ointresserade eller helt enkelt inte haft tid att svara på våra enkäter under den period som vår 

undersökning pågick.   
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7.2 RESULTATDISKUSSION  

Resultaten från vår undersökning visar på att det finns en samstämmighet mellan 

fritidshemslärarna och elevernas vårdnadshavare när det kommer till begreppen samsyn och 

samverkan, och de stora fördelarna som samarbetet medför. Dessutom visar 

forskningsresultaten på att det finns en vilja och ett intresse från bägge parter att utveckla den 

befintliga relationen utifrån partnerskapsprincipen. Något som förstås inte kommer ske över en 

natt då resultaten också visar på de svårigheter och utmaningar som relationen står inför.  

För att nå den utveckling som både fritidshemslärarna och vårdnadshavarna är ute efter, har 

studien även producerat en rad konkreta åtgärder som dessutom är förenliga med Erikssons 

(2010) tre framgångstrategier för en framgångsrik relation.  

• Tydligare information till vårdnadshavarna om vad samsyn och samverkan innebär för 

elevens utveckling och lärande.  

• Skickliga fritidshemslärare som både förväntar sig att vårdnadshavarna vill samarbeta 

för elevernas välmående och tar ansvar för att skapa samsyn och samverkan.  

• God och tydlig kommunikation från båda parter. Inte bara negativ feedback.  

• Tillit, parterna arbetar mot ett gemensamt mål, det vill säga elevernas välmående och 

utveckling. 

• Större utrymme på föräldramöten och utvecklingssamtal för samsyn och samverkan.  

• Mer tid till spontana möten och se eleven i dess vardag.  

Forskningsresultaten visar också på att fritidshemslärarna är mycket väl medvetna om vad som 

står i läroplanen om samverkan samt att de dessutom genomför både spontana och genomtänkta 

samarbetsaktiviteter. Men resultaten visar också på att informationen gällande hur samsyn och 

samverkan kan gynna vårdnadshavarnas barn samt hur de kan vara med och påverka, inte når 

hela vägen hem. Vilket innebär att det här finns en enorm förbättringspotential. Dock verkar 

bägge parter vara överens om att den samverkan som ändå genomförs, görs så på ett bra sätt. 

De flesta vårdnadshavare verkar också nöjda med fritidshemmets stöd i barnets uppfostran men 

det finns även de som är kritiska. En anledning till detta kan vara avsaknaden av en relation 

utifrån partnerskapsprincipen.   

Utifrån vår sammanställning av forskningsresultaten kan vi se att studiens problemområde inte 

är lika allvarligt som vi initialt trodde. Detta då bägge parterna både förstår och strävar efter en 
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samsyn och samverkan kring elevens vardag. Däremot finns problemområdet fortfarande kvar, 

dock inte i samma utsträckning som vi inledningsvis upplevde. 

 

7.3 SLUTORD 

Om vi gjorde denna studie igen skulle vi välja en annan distributionsteknik, för att 

förhoppningsvis få in fler svar från våra urvalsgrupper. Utöver det skulle vi vilja producera fler 

praktiska lösningar som enkelt skulle kunna användas i samverkan med vårdnadshavare. I 

dagens fritidshem behöver det finnas verktyg som inte tar någon tid från barngruppen. Alla 

hjälpmedel behöver vara lätta och överskådliga.  

 

7.4 VIDARE FORSKNING 

En intressant aspekt att forska vidare kring inom vårt problemområde, är genusperspektivet. 

Majoriteten av de som svarade på våra enkäter var kvinnor, både från fritidshemmen och bland 

vårdnadshavarna. Därav är det intressant att ta reda på om det finns någon skillnad mellan 

mannens och kvinnas sätt att bedriva samsyn och samverkan med fritidshemmet eller om det 

bara var en slump att så många fler kvinnor tog tid att medverka i vår studie. Om det bedrivits 

någon tidigare forskning som belyser denna frågeställning vet vi inte.  
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BILAGA 1 - INFORMATIONSBREV 

Stockholm 

Hej!        2018-03-06 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som går sista året på en erfarenhetsbaserad 

utbildning för fritidshemspersonal. Den här terminen ska vi skriva ett examensarbete som 

omfattar en mindre forskningsstudie som är relevant för fritidshem och vårt yrke som blivande 

fritidshemslärare. Studien kommer att handla om samsyn och samverkan mellan fritidshemmet 

och elevernas vårdnadshavare samt begreppet partnerskapsprincipen.  

Vår studie utgår i från skolans styrdokument där det står att: Skolan ska i samarbete med 

hemmen främja elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, s. 9).  

Genomförandet av studien är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Vilket innebär att alla som väljer att delta i undersökningen ska hållas anonyma 

och att deras identitet inte får avslöjas. Att medverka i studien är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst, även efter det att materialinsamlingen har påbörjats.  Materialet som vi får fram 

kommer att användas som forskningsresultat i vårt examensarbete. Materialet kommer också 

att analyseras och relateras till andra forskningsresultat och litteratur som berör ämnet. Studien 

kommer att läsas av studenter och lärare på Södertörns högskola och till sist publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA.  

Datainsamlingen kommer att ske genom att de två grupperna vars samsyn och samverkan vi 

valt att analysera, får fylla i varsin enkät med frågeställningar kring hur samverkan ser ut idag 

och hur den skulle kunna utvecklas. Vi önskar att så många som möjligt som svarar på våra 

enkäter. Vi skulle uppskatta om ni som svarar på våra enkätfrågor arbetar på fritidshem eller 

har barn som går på ett fritidshem.  

 

Tack för er medverkan! 

Vi heter Therese Klinga och Alexander Öhnedal och detta är vårt examensarbete.  

xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.se och xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.se 

  

mailto:xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.se
mailto:xxxxxxxx.xxxxxx@varmdo.se


42 
 

BILAGA 2 - FRÅGESTÄLLNINGAR 

Enkäternas frågeställningar kopplas samman med studiens syfte och problemformulering enligt 

följande: 
Samsyn och samverkan utifrån en partnerskapsrelation 

* Vad innebär samsyn och samverkan och vad är syftet med dessa enligt dig? 

* Vilka fördelar ser du med samsyn och samverkan kring eleverna?  

* Vad anser du är viktigt att tänka på i början av ett samarbete med vårdnadshavare? 

* Har du fått någon information gällande samsyn och samverkan med fritidshemmet?  

* Vad innebär samsyn och samverkan för dig?  

* Kan du se några fördelar med samverkan kring ditt barn?  

* Vill du vara delaktig och närvarande i verksamheten genom samverkan?  

* Vad tycker du att ni vårdnadshavare bör kunna påverka? 

Läroplanens riktlinjer kring samverkan 

* Känner du till vad som står i läroplanen gällande samverkan?  

* Vad innebär samsyn och samverkan och vad är syftet med dessa enligt dig? 

* Hur upplever du att: 

   a) samverkan är mellan personalen och vårdnadshavarna?  

   b) samsynen är mellan personalen och vårdnadshavarna?  

   c) kommunikationen är mellan personalen och vårdnadshavarna?  

   d) din kompetens är gällande samverkan? 

   e) vårdnadshavare ser på fritidshemmets samsyn och samverkan?  

   f) din relation med elevernas vårdnadshavare är?  

* Vilka samverkansformer använder du dig av? 

* Upplever du att vårdnadshavare känner förtroende för verksamheten på fritidshemmet? 

* Känner du att det finns något intresse från vårdnadshavarna att samverka och ha samsyn kring eleverna? 

* Om du fått någon information, vad innehöll den?  

* Hur ser samsynen och samverkan ut mellan dig och fritidshemmet i nuläget?  

* Ser du fritidshemmet som ett stöd i ditt ansvar för barnets fostran och personliga utveckling?  

* Har du förtroende för fritidshemmets verksamhet?  

 

Återkommande svårigheter och utmaningar kring samsyn och samverkan enligt partnerskapsprincipen. 

* Vad anser du bör utvecklas kring samsyn och samverkan för att möjliggöra elevens utvecklande och lärande?  

* Vilka former av samverkan bör finnas enligt dig?  

* Finns det några återkommande svårigheter eller utmaningar kring samsyn och samverkan med vårdnadshavare? 

* Vad anser du bör utvecklas gällande samsyn och samverkan för att möjliggöra ditt barns utveckling och lärande? 

Vilket samarbete önskar du fanns mellan dig och fritidshemmet?  

* Finns det något som du tycker är viktigt att fokusera på i början av ett samarbete mellan vårdnadshavare och 

fritidshemmet? 

* Finns det några återkommande svårigheter eller utmaningar gällande samsyn och samverkan med fritidshemmet? 



43 
 

BILAGA 3 – ENKÄT TILL VÅRDNADSHAVARE 

Även fast enkäten är anonym ber vi dig skriva ditt namn för att vi ska kunna följa studiens 
etiska riktlinjer och kunna avbryta din medverkan om du så önskar. Med ditt namn kan vi se 
vilken enkät du fyllt i och därmed radera den från studien. Ditt namn hålls skyddat och din 
identitet avslöjas inte. 
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Tack så mycket för att ni tog er tid att svara på våra frågor. Vill ni kontakta oss angående vår 
studie går det bra att nå oss via mail. 

therese.klinga@varmdo.se och alexander.ohnedal@varmdo.se  
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BILAGA 4 – ENKÄT TILL FRITIDSHEMSPERSONAL 

Även fast enkäten är anonym ber vi dig skriva ditt namn för att vi ska kunna följa studiens 
etiska riktlinjer och kunna avbryta din medverkan om du så önskar. Med ditt namn kan vi se 
vilken enkät du fyllt i och därmed radera den från studien. Ditt namn hålls skyddat och din 
identitet avslöjas inte. 
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Tack så mycket för att ni tog er tid att svara på våra frågor. Vill ni kontakta oss angående vår 
studie går det bra att nå oss via mail. 

therese.klinga@varmdo.se och alexander.ohnedal@varmdo.se 
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