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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken syn fritidslärare har på 

föräldrasamverkan. Tidigare forskning beskriver att kvalité i verksamheten kan 

uppnås om lärare utvecklar professionella strategier och använder speciella 

verktyg. Med utgångspunkt i detta har studien genomförts. Detta område inom 

fritidshemmets verksamhet är än så länge förhållandevis outforskat och det har 

visat sig att utvecklingsmöjligheterna är stora, men personalen måste då ges tid 

och utbildning för att verktygen ska kunna användas på rätt sätt. När det gäller 

att samverka mellan personal och föräldrar som styrdokument beskriver har det 

även visat sig att samhället har en stor inverkan på hur föräldrar bemöter 

fritidshemmets verksamhet och hur högt de prioriterar att samverka med 

personalen. Studien är kvalitativ och tar i teorin utgångspunkt i vad tidigare 

forskning beskriver. Resultatet har analyserats med hjälp av en tolkande ansats. 

Tre teman beskrivs i resultatet, uppdragets innebörd, sociala relationer och 

verktyg. 

 

Nyckelord: föräldrasamverkan, uppdrag, sociala relationer, verktyg, fritidshem, 

personal, föräldrar. 
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 Inledning  
 

”Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” (Skolverket, 2011, s. 16). 

 

I centrum för föräldrasamverkan står eleven, och det handlar om att skapa en så 

god miljö som möjligt för varje ung enskild individ. Det är på både föräldrars 

och personalens ansvar att samverkan sker (Skolverket, 2011). Dock beskriver 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 (Lgr11) och Allmänna 

råd med kommentarer Fritidshem 2014 att även om ansvaret är delat, så är det 

personalen i skola och fritidshem som har huvudansvaret för att initiativ till 

kontakt tas och de ska sedan vara de som driver arbetet framåt.  

 

Jag är själv både förälder och grundlärarstudent och har varit med om att skola 

in ett av mina barn på fritidshem. I rollen som förälder kan jag inte påminna mig 

om att jag fått en insyn och inbjudan av personalen enligt det som beskrivs i den 

inledande texten. I rollen som lärarstudent har ämnet endast kort berörts under 

en del av den teoretiska utbildningen. Under den verksamhetsförlagda delen 

(vfu) har jag inte deltagit i någon inskolning, eftersom vfu:n pågått mitt i 

skolterminerna och de flesta inskolningar sker i en övergång på sommaren till 

tidigt på hösten. Så där kan inte uttala mig mer, än att föräldrasamverkan inte 

diskuterats spontant under mina vfu perioder i fritidshem. Utifrån dessa två 

roller är jag intresserad av detta forskningsområde, då jag upplever att 

uppdraget behöver problematiseras. Detta för att fritidshemspersonal ska 

kunna utveckla olika strategier för att kunna tillgodose en högre kvalité i 

uppdraget med föräldrasamverkan. 

 

Personalens ansvar 

Om fritidshem ska kunna uppnå sitt syfte och mål behöver personalen vara 

tydlig med vilka målen är och informera vårdnadshavarna om dessa. Först då 

vet föräldrarna vad de kan förvänta sig av fritidshemmets verksamhet, ”Då kan 

de lättare sätta in det som sker i verksamheten i ett sammanhang, till exempel 

urskilja det underliggande syftet bakom olika aktiviteter” (Skolverket, 2014, s. 

40).  

 

Dialog kan ses som grundstommen i föräldrasamverkan, och personalen kan på 

olika sätt skapa tillfällen för att en dialog ska föras. När eleven lämnas och 

hämtas är kanske det mest naturliga tillfället. Men samtal och information kan 

också ges vid möten, enskilda samtal och när fritidshem inbjuder till öppet hus. 

Om fritidshem samarbetar med skolan är det också positivt och naturligt att 

personal från båda verksamheterna deltar: ”Gemensamma samtal kan också 

bidra till att skapa ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling” (Skolverket, 
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2014, s. 40). Varje elev ses som en självständig individ och ska vid samtal inte 

jämföras med andra elever. Samtal kan ses som att bygga en bro och ett 

förtroende mellan personal, elev och vårdnadshavare; tyngdpunkten behöver 

vara på att tala om elevens utveckling, lärande och trivsel (Skolverket, 2014). 

 

Föräldrars ansvar 

Att föräldrar är engagerade i fritidshemmets verksamhet underlättar barnets 

vistelse och beskrivs som att ”ett nära samarbete mellan personal och föräldrar 

är mycket viktigt för att ditt barn ska känna sig tryggt på fritidshemmet” 

(Skolverket, 2010b). Föräldrar har ett ansvar att informera personalen om sitt 

barns hemsituation, kunskaper om barnet och annat som kan påverka elevens 

situation i fritidshemmet (Skolverket, 2014). Utbildningsdepartementet (2010) 

ger även föräldrar rätt att lämna synpunkter och komma med förslag på 

verksamheten; detta kan sedan även leda till att de kan påverka och delta i 

fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete.  

 

Eleven 

Enligt Skollagen ska alla barn börja skolan under höstterminen det år de fyller 

sju år. Det finns dock inget krav på att alla barn ska gå i fritidshemmets 

verksamhet även om ”Fritidshemmet kompletterar utbildningen” 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Men många barn går i fritidshem och det 

beror på att de flesta föräldrar idag förvärvsarbetar. Det är även nedskrivet i 

skollagen att alla kommuner är skyldiga att erbjuda barn en plats i fritidshem så 

snart behovet uppstår (Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Fritidshemmets uppgift är att erbjuda barn en trygg och stimulerande miljö där 

elever kan utveckla sina sociala förmågor, både som individ och i grupp. Det 

ska vara lustfullt och roligt att vara i fritidshemmet och barnet ska själv ha 

möjlighet att påverka sin situation. Genom stöd och uppmuntran från föräldrar 

kan barnet utveckla sin förmåga att forma sina tankar och åsikter. En stor 

uppgift för personal är att uppmuntra elever och föra samtal med eleven om 

trivsel och lärande (Skolverket, 2010b).  

 

Utifrån det inledande citatet vill jag med denna studie undersöka hur 

samarbetet mellan personal och föräldrar uppfattas och hanteras i 

fritidshemmet av fritidshemspersonal. 
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 Begrepp 
Under detta stycke kommer jag att förtydliga begrepp som sedan återkommer i 

denna studie.  

 

Föräldrar – används i denna studie som ett samlingsnamn för föräldrar, 

vårdnadshavare, målsman och andra närstående som har den juridiska 

vårdnaden om barnet.  I Skolverket (2011) används växelvis orden, föräldrar 

eller vårdnadshavare.  För att skapa en kontinuitet har jag valt att endast 

använda föräldrar. 

 

Fritidslärare - professionen har sedan några år tillbaka ändrat namn från 

fritidspedagog till fritidslärare. Namnbytet kommer sig av att alla numera blir 

behöriga grundlärare i ett skolämne. Jag kommer fortsättningsvis i detta arbete 

att använda mig av begreppet fritidslärare (Skolverket, 2014). Sverige är det 

enda land i Norden som erbjuder en speciell utbildning för personer som vill 

arbeta i fritidshem. Tillsammans med Danmark, är Sverige ensam om att ha 

högskoleutbildad personal i fritidshem (Ackesjö, 2016). Men det har visat sig 

vara problem att rekrytera utbildad personal till fritidshem då det inte finns nog 

med utbildade personer att tillgå, trots att lagen föreskriver att endast utbildad 

personal får fast anställas i fritidshem idag. I en studie visade det sig att inte ens 

hälften av personal i fritidshem är utbildade (Ackesjö, 2016).  

 

Styrdokument, riktlinjer och råd – syftar till Skolverkets politiska dokument 

som Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 (Lgr11), 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Lpfö98), Allmänna råd för fritidshem 

(Skolverket, 2014). 

 

Personal i fritidshemmet – enligt styrdokument och riktlinjer använder jag mig 

av begreppet personal som ett samlingsnamn på personer som arbetar i 

fritidshem (Skolverket, 2014). 

 

Fritidshem – har som institution funnits sedan 1800-talets slut. Verksamheten 

har haft flera olika namn som arbetsstuga, barnträdgård, eftermiddagshem, 

barnstuga, fritidshem, fritids. I USA benämns begreppet som after-school-

programs (Vallberg Roth, 2001, Haglund, 2009). 
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 Bakgrund 
Fritidshemmets historia och uppdrag 

Fritidshem som skolverksamhet har följt utvecklingen med det svenska 

välfärdssamhället sedan 1800-talets slut, och i lindan för dagens fritidshem 

fanns i början arbetsstugor, där huvudsyftet var att stödja barn som kom från 

fattiga förhållanden. Barnen fick ett mål mat och en enklare sysselsättning efter 

skoltid (Saar et al., 2012). Under 1970-talet genomgick fritidshemmen en 

utveckling som institution där verksamheten fick egna mål och ett tydligare 

innehåll, även om huvudsyftet hela tiden varit och fortfarande är, att hjälpa 

föräldrar med barnomsorg på tider då de själva inte kan sköta omsorgen på 

grund av arbete (Saar, 2012). Fritidshemmets historia är viktig för att förstå 

dagens verksamhet och direkta kopplingar till hem och föräldrar (Vallberg Roth, 

2001). Historien förklarar inledningsvis hur skillnaden och klyftan mellan 

skolan och arbetsstugorna uppstod i 1900-talets början. Grundstommen i skolan 

har alltid varit ur ett teoretiskt lärandeperspektiv. Tanken med arbetsstugorna 

var ur ett omsorgsperspektiv, även om idén att barn ska lära sig eller fördjupa 

kunskaper inom mer praktiska områden fanns med. De praktiska sysslorna som 

barnen fick utföra i arbetsstugorna var mestadels kopplade till hemmets sysslor 

inom hushåll och trädgård, detta som en tanke att stötta föräldrar och skola 

eleven inför vuxenlivet i samhället (Vallberg Roth, 2001). 

Fritidshem i andra länder 

Svenska fritidshem är inte en unik företeelse i världen, i USA finns liknande 

verksamheter som benämns som ”after-school programs”. Även där var 

grundtanken från början att erbjuda barn omsorg när vårdnadshavare själva 

arbetar (Haglund, 2009). Studier i USA har visat att föräldrakontakt och 

föräldraengagemang i verksamheten är mycket viktigt och höjer kvalitén på de 

amerikanska fritidshemmen. Det finns ofta en direkt koppling mellan hur väl 

barnen trivs och lyckas och hur stort engagemanget från föräldrarna är (Yu, 

2015).  

Fritidshemmets sociala uppdrag 

Fritidshemmets sociala uppdrag berör föräldrasamverkan och samarbete med 

föräldrar, dock finns det lite forskning inom området fritidshem men desto 

mer inom förskola och skola. Den forskningen har undersökt förskollärare och 

grundskollärares förhållanden till föräldrar. Men den kan även förstås vara 

gällande för fritidslärare som även de arbetar under Skolverkets riktlinjer och 

råd.  
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Även i Sverige har studier gjorts som visar på att hemmets resurser upplevs 

viktiga av ungdomar själva, för att de ska lyckas i skolan. Något som kan 

påverka hur mycket hjälp och stöd elever får, är utifrån vilken samhällsklass 

föräldrarna kommer. Men samtidigt så behöver inte familjens ursprung i klass 

vara en avgörande sak, om föräldrarna är aktiva och engagerade i sina barn 

(Högdin, 2006). Redan när barnet är litet ges det möjlighet för alla föräldrar att 

delta i öppna-förskolans verksamhet. Dit är alla föräldrar oavsett samhällsklass 

välkomna och kan få ett socialt stöd som nybliven förälder av pedagoger. Att 

delta i denna typ av gemenskap med barnet som utgångspunkt, kan skapa en 

trygghet och den erbjuder möjlighet att utveckla rollen som nybliven förälder 

och att kommunicera med personal (Abrahamsson, 2011).  

Att samverka  

Genom forskning har det visat sig att alla parter, elev, föräldrar och personal 

mår bättre och vinner på om föräldrasamverkan sker (Rattigan-Rohr, 2014). För 

att lärare ska kunna ta sitt ansvar och arbeta enligt uppdraget med 

föräldrasamverkan, måste varje enskild lärare utveckla professionella strategier 

för att samarbetet ska lyckas (Löfdahl, 2014). Ett av de viktigaste verktygen är 

att använda samtalet, med utgångspunkt i läroplanen (Markström, 2009). 

Genom att följa riktlinjerna som finns nedskrivna och samtala vid det dagliga 

mötet och vid utvecklingssamtal, har det visat sig att detta påverkar barns 

utveckling, inlärning och välmående både i skol- och hemmiljö (Markström, 

2009).  

Utveckla och använda verktyg 

En faktor för att lyckas som skola och lärare är att det finns flera olika 

kommunikationskanaler att välja mellan (Löfdahl, 2014; Sandberg & Vuorinen, 

2008). Dessa kanaler kan bestå av kommunikation via fysiska träffar, 

information som skickas ut per pappersbrev eller digitalt, eller genom 

dokumentation av verksamheten som sedan finns tillgänglig för föräldrar 

(Löfdahl, 2014). Att kunna anpassa verktygen individuellt efter olika föräldrar 

är en annan nyckel till framgång, ”With a wide range, there is a possibility to 

reach all parents” (Sandberg, 2008).  

Mötet i hallen, varje dag  

Det sker en direkt kontakt varje dag mellan personal och föräldrar, när barn 

lämnas och hämtas i fritidshem. Dessa möten blir ofta korta och kvalitén på dem 

kan variera. Anledningar till detta kan vara att det inte är samma personal som 

tar emot och lämnar ifrån sig barnen, och många barn kommer samtidigt, och 

då kan personalen få svårt att rikta fokus mot en och samma förälder (Sandberg, 

2008). För att kunna kommunicera med högre kvalité bör personalen utveckla 

strategier, som att överföra information mellan varandra. Ett exempel som visat 
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sig vara lyckat är att skriva ner saker om barnet på en anslagstavla.  Detta kan i 

praktiken innebära att en förälder uppger ett önskemål om vilka kläder barnet 

ska ha på sig under dagen. För att informationen ska nå fram skrivs den ner på 

anslagstavlan så all personal under dagen kan läsa detta (Sandberg, 2008). 

Samtalen vid möten i hallen brukar ofta få ett fokus i de rent praktiska sakerna 

kring barnen (Sandberg & Vuorinen, 2008; Simonsson & Markström, 2013). Men 

forskning har visat att r unt små barn handlar ofta samtalet om barnets fysiska 

välbefinnande, medan med äldre barn ligger fokus på det emotionella. Som hur 

barnet mår rent psykiskt och har det socialt i samspel med andra personer 

(Sandberg, 2008).  

Informationsbrev 

Information som kommuniceras mellan lärare och föräldrar kan vara utskickade 

brev eller digitalt. Innehållet i dessa brev kan variera, men Löfdahl (2014) menar 

att i veckobrev kommunicerar ofta lärare vilka aktiviteter som ska eller har 

genomförts med barnen i verksamheten. Det beskrivs lite om vad barnen 

egentligen gör under dagarna. Ofta är tonen i breven positiva och utstrålar att 

lärarna är eniga, vilket kan ses genom att alla lärare gemensamt skriver under 

utskicket. I informationsbreven förmedlas oftast inget om vilka konflikter som 

inträffar, eller att åsikter och idéer som inkommer från föräldrar kommer till 

uttryck och kommuniceras i breven (Löfdahl, 2014). 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

Både i skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) och i Lgr11 (Skolverket, 

2011) anges att utvecklingssamtal skall genomföras två gånger per läsår. Det 

finns ingen exakt mall för hur samtalet skall gå till (Simonsson, 2013), men 

genom riktlinjer som beskrivs i Lgr11: ”genom utvecklingssamtal och 

individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 

utveckling” (Skolverket, 2011, s. 18) och i skollagen ”Eleven och elevens 

vårdnadshavare och vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fortlöpande 

informeras om elevens eller barnets utveckling” (Utbildningsdepartementet, 

2010) finns visst stöd att hämta kring utvecklingssamtalets ramar.  

Lärare har beskrivit att de ofta anstränger sig för att skapa en bra och 

välkomnande stämning vid utvecklingssamtal. De vill att föräldrar ska känna 

sig välkomna till skolan, men detta kan även ses som en strategi för att kunna 

närma sig föräldrar i samtal på ett enklare sätt. Flera lärare uppger att de 

använder denna styrningsstrategi för att lätta upp stämningen och sedan närma 

sig de svårare frågorna, till exempel vad barnet måste träna mer på (Simonsson, 

2013).  
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Sandberg (2008) menar att föräldrar gärna skulle önska fler utvecklingssamtal 

under ett läsår. Möten med avsatt tid i ostörd miljö är viktiga för att få en 

ordentlig och tydligare bild av barnets hela dag i skolmiljö (Sandberg, 2008). 

Men personalen i studien menade inte att behov av fler utvecklingssamtal 

förelåg. Detta kan ses som ett dilemma och i detta fall blev det som personalen 

ansåg lämpligast, det vill säga att inte genomföra mer än två utvecklingssamtal 

per år, som även Lgr11 beskriver som minsta antal (Sandberg, 2008).  

Till utvecklingssamtalen görs förberedelser, ofta både av personal och föräldrar. 

I vissa fall intervjuas även barnet av personalen inför mötet för att kunna 

utveckla en större förståelse för barnets trivsel och utveckling och senare kunna 

förmedla detta till föräldrarna (Sandberg, 2008).  

Portfolio 

Portfolio är en typ av dokumentation som lärare kan använda för att spara 

dokument som synliggör barnens utveckling under deras tid i skolverksamhet 

(McKenna, 2005). Portfolios kan användas i flera syften. Dels att dokumentera 

det barnen gör, dels att visa detta för föräldrar och dels när verksamheten visas 

upp i samhället. Både föräldrar och det övriga samhället får lättare inblick i 

verksamheten, och genom att denna information om barnets vardag blir 

synliggjord kan även kvalitén på fritidshemmet höjas (McKenna, 2005).  

Föräldramöten 
Föräldramöten har varit obligatoriska i svenska skolor sedan mitten av 1970-

talet och de flesta lärare har erfarenhet av att leda dessa möten. Genom tidigare 

studier har det visat sig att det är viktigt att hålla föräldramöten för att kunna 

utveckla och upprätthålla en god kontakt mellan skola och hem (Markström, 

2009). Innehållet i mötena kan variera, allt ifrån information om verksamheten 

till inbjudna gästföreläsare kan förekomma (Sandberg, 2008). Innehållet är 

viktigt för att föräldrar ska välja att gå på föräldramöten, upplevs de inte 

intressanta prioriterar en viss kategori av föräldrar andra aktiviteter. Det finns 

även andra föräldrar som gärna går på möten, men med syftet att träffa andra 

föräldrar och utbyta erfarenheter om sina barn (Sandberg, 2008).  

 

Öppet hus och Drop in  
En annan typ av föräldrasamverkan är att bjuda in föräldrar till öppet hus eller 

drop-in. Dessa två kan ses som liknande sammankomster men med olika namn. 

Ofta bjuds det på fika och visning av verksamheten under dessa 

sammankomster (Sandberg, 2008). Syftet med drop-in kan även vara att lärare 

vill ge föräldrar möjlighet att träffa andra föräldrar för att samtala om sitt eget 

och andras barn. Men Sandberg & Vuorinen (2008) har också observerat att det 
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ibland endast blivit ett tillfälle när förälder och barn umgås och barnet får visa 

upp vad det gör i verksamheten.  

Ett problem som kan uppstå vid drop-in är att det kan finnas förväntningar på 

hur personalen ska kommunicera med föräldrar samtidigt som de ska kunna 

sköta omsorgen om barn vars föräldrar inte kommit ännu (Sandberg, 2008).  

Föräldraråd 

Föräldraråd på fritidshem förekommer oftast i samarbete med skolan, om ett 

samarbete finns. På föräldrarådsmöten får föräldrar insyn i olika beslut som 

rör skola och fritidshem; föräldrarna ska även kunna påverka verksamheten 

och beslut, och komma med olika förslag (Sandberg, 2008).  

Systematiskt kvalitetsarbete 

I skollagen redogörs för villkoren runt det systematiska kvalitetsarbete som 

gäller i skola och fritidshem (Utbildningsdepartementet, 2010). Det är rektorn 

som är ansvarig för arbetet och leder det. Personal och elever skapar 

tillsammans det systematiska kvalitetsarbetet och föräldrar skall ges möjlighet 

att delta. Målet med arbetet är att uppfylla de mål som finns nedskriva i lagen 

och i de nationella målen. Till stöd för arbetet har Skolverket tagit fram en 

speciell blankett för fritidshem, vilken kan användas i arbetet för att kunna följa 

de fyra grundprinciperna, planera, genomföra, följa upp och analysera 

(Skolverket, 2015). I fritidshemmets informella lärandeverksamhet kan det vara 

bra att känna till att ”All dokumentation behöver inte heller vara skriftlig, utan 

man kan använda andra hjälpmedel, t.ex. film eller bilder” (Skolverket, 2015). 

Detta kan även vara ett användbart sätt när personal vill visa för föräldrar vad 

som sker i verksamheten.  

Systematiskt kvalitetsarbete kan ses som evidens för att det sker dokumentation 

i skolan med vetenskapliga anknytningar, och som en del i dokumentationen 

deltar elever, lärare och föräldrar (Vallberg Roth, 2012). I tidigare studier har det 

konstaterats att svenska föräldrar överlag ses som väldigt engagerade i sina 

barn, samtidigt som de också är självkritiska och osäkra. Idag när det ställs allt 

större krav på föräldrars delaktighet i skolan är frågan om detta egentligen är 

endast positivt, då detta kan ge bieffekter som att föräldrar då även sätter 

orimligt höga krav på sina barn (Vallberg Roth, 2012). Samtidigt som lärare är 

medvetna om det systematiska kvalitetsarbetets båda sidor kan kvalitetsarbete 

ändå användas som ett sätt att vinna föräldrars förtroende (Löfdahl, 2014).  
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Inskolning 

Det finns idag ingen forskning som stödjer vikten av inskolning i fritidshem 

trots att inskolning som begrepp i svensk förskola är vedertaget, och det 

beskrivs i flera ämnesböcker olika metoder för flera typer av individanpassad 

inskolning. I Läroplanen för förskolan Lpfö98, står att förskollärare ska ansvara för 

”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i 

förskolan” (Skolverket, Läroplan för förskola Lpfö98, 2010a, s. 13). Vidare står 

det att det ska ske en samverkan mellan förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet, ”Förskollärare ska ansvara för att samverkan sker med 

personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång 

till dessa verksamheter” (Skolverket, Läroplan för förskola Lpfö98, 2010a, s. 14). 

Föräldrar som samarbetspartners nämns inte i detta sammanhang, men däremot 

återkommer begreppet i Skolverket (2014) genom att det står att personalen i 

fritidshem bör föra en dialog med föräldrar om fritidshemmets syfte och mål. 

Genom att inskolning finns som begrepp i styrdokument och allmänna råd kan 

det anses viktigt och vara ytterligare ett verktyg som personal i fritidshem kan 

använda i arbetet med föräldrasamverkan.  
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva vad föräldrasamverkan på fritidshem är 

och vilka uppfattningar fritidshemspersonal har om relationen mellan 

fritidshem och föräldrar. 

 

Följande frågeställningar har används: 

 

Vad innebär uppdraget? 

Hur ser de sociala relationerna ut? 

Vilka verktyg används? 
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 Metod 
I denna del redogörs och motiveras för val av forskningsmetod, beskrivning av 

metod, urvalet av respondenter, genomförandet och hur jag gått till väga vid 

tolkning och analys av svar.  

 

De empiriska studierna som ligger till grund för studien är kvalitativa 

forskningsintervjuer. ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen 

ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, 

frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale, 1997). 

Utifrån de teorier som tidigare forskning visar på har jag använt detta som ett 

verktyg i min analys av det empiriska materialet.  

 

Metodval 

Att bestämma vilken metod som skall användas ska inte ske på lösa grunder 

utan skall väljas och anpassas för att passa studiens syfte (Trost, 2010). ”Om man 

vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 

dem?” (Kvale, 1997, s. 9). Genom att använda semi-strukturerade intervjuer 

ansåg jag att mitt syfte kunde nås. Trost (2010) beskriver att det är skillnad på i 

vilken utsträckning intervjufrågorna är strukturerade eller ostrukturerade. Med 

semistukturerade intervjuer menas att frågorna utgår från en mall med färdiga 

och specificerade frågor som passar syftet. Men frågorna kan därefter utvecklas 

med följdfrågor som kan anpassas utifrån respondentens bakgrund, miljö och 

sätt att svara (Patel, 2003).  

 

Urval 
Urvalet ska ske utifrån den forskningsfråga som ligger till grund för studien; 

hur urvalet sker kan varieras på flera olika sätt. Det är centralt att välja rätt 

organisation, och personer inom den, för att få de svar som är närmast 

verkligheten (Eriksson-Zetterqvist, 2015). När det gäller urvalet hade jag flera 

grundkriterier. Jag ville intervjua flera personer som jag inte träffat förut och 

inte hade en relation till, och de skulle arbeta inom minst två olika kommuner. 

Detta för att få en spridning och undersöka vilka uppfattningar som kan finnas 

inom olika kommuner. Respondenterna som jag valt att kalla 

intervjupersonerna (Backman, 1998), skulle även arbeta sin huvudsakliga tid i 

fritidshem. Anledningen till mina första riktlinjer i urvalsprocessen var att jag 

tagit del av Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015) tvåstegsurval som bygger på 

att först tänka vilken organisation som ska kontaktas, i detta fall vilken kommun 

och skola-fritidshem. Vidare att försöka finna personer inom fritidshemmet som 

kunde svara så ärligt som möjligt på frågorna utan att på något sätt manipulera 

svaren. Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015) menar även att forskaren bör ha 

tillåtelse att få utföra intervjuerna och därför kontaktade jag huvudmän på två 

olika skolor och fick deras godkännande. De hjälpte mig sedan vidare i 

kontakten till personal på fritidshemmen. 
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Grundtanken med studien var att respondenterna skulle vara utbildade för 

fritidshem. Detta visade sig bli svårt när kontakt med rektorer togs i ett första 

skede via e-post. De rektorer jag kontaktade svarade att jag gärna fick komma 

till fritidshemmen och utföra empiriska studier, men utbildad personal fanns 

det inte många att tillgå. Av de fem personer som arbetar i fritidshem som jag 

senare fick kontakt med var endast en utbildad till fritidspedagog. Just detta 

fenomen beskriver Ackesjö et. al (2016) då de tittat på en undersökning som 

Skolverket gjorde under år 2015. Undersökningen visar att trots att Sverige är 

det enda av de nordiska länderna som har en specifik utbildning mot fritidshem, 

så har inte ens hälften av de anställda rätt behörighet för sitt yrke. Därför fick 

jag under arbetets gång ändra mitt urval och istället fokusera på att intervjua 

personal anställda vid fritidshem.  

 

Genomförande 

Totalt intervjuades fem personer vid fyra intervjutillfällen, och intervjuerna 

utfördes i två olika kommuner vid fyra olika fritidshem. En person var 

fritidspedagog, en person hade en legitimerad lärarutbildning för grundskolan, 

en var utbildad barnskötare och två personer saknade formell utbildning för 

fritidshem.  

 

Två personer tog jag själv kontakt med via telefonsamtal, en person fick jag 

kontakt med via en av mina respondenter eftersom denne inte svarat när jag 

ringde och en person var bokad till intervjun via en rektor. Min intention var att 

respondenterna skulle få ett missiv via e-post, men då intervjutillfällena blev så 

snabbt inbokade och jag inte hade rätt e-post adresser så tog jag istället med 

missivet och alla respondenter fick läsa igenom detta innan intervjun. I missivet 

hänvisar jag till de etiska överväganden jag gjort enligt Vetenskapsrådets 

rekommendationer och jag tog mig även tid att berätta om detta en extra gång 

innan intervjun startade.  Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon 

och jag informerade även respondenterna om syftet med detta och att 

inspelningarna endast kommer att användas i studiens syfte. Personerna 

intervjuades en och en, men vid ett tillfälle visade det sig att en personal ville ta 

stöd av en annan personal så vid det tillfället lät jag de två svara gemensamt på 

frågorna.  

 

Alla intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser, i personalrum, 

grupprum eller del av fritidshemslokal. Trost (2015) och Ahrne & Svensson 

(2015) menar att det kan vara motiverat att låta den som intervjuas få bestämma 

över var intervjun ska genomföras, eftersom de frivilligt deltar i studien. 

Gemensamt med respondenterna försökte vi välja en lämplig plats där vi kunde 

tala ostört. Jag försökte placera mig snett mitt emot respondenten för att skapa 

en avspänd stämning då det kan uppfattas som hotfullt eller för närgånget att 

sitta mittemot en person (Ahrne, 2015). Varje intervju tog ungefär 45-60 minuter 

att genomföra, vilket ses som normalt enligt Eriksson-Zetterqvist & Ahrne & 
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Svensson (2015). Eftersom det fanns en personlig kontakt mellan mig, rektorer 

och respondenter finns inget bortfall av respondenter. 

 

Etiska ställningstaganden 

Denna studie följer de rekommendationer om god forskningsetik som enligt 

Kvale (1997) och Gustafsson et. al (2011) ska användas inom akademisk 

utbildning och forskning. Varken respondenter, fritidshem eller ort namnges, 

för att skapa trygghet för respondenterna, enligt konfidentialitetskravet. 

Respondenternas kommentarer som senare presenteras i resultatet är kodade 

med olika bokstäver istället för namn så att spårning inte är möjlig till de olika 

personerna. A, B och C arbetar på två orter i samma kommun men på två olika 

fritidshem. D och E arbetar i en annan kommun vid två olika fritidshem. B och 

C är de två som intervjuades vid samma tillfälle, vilket beskrivs närmare under 

stycket genomförande. A, B och C är outbildade för yrket, D innehar 

lärarexamen och E är utbildad fritidspedagog. 

 
”Forskningsetiken är inte statisk. Nya etiska problem aktualiseras när nya 

vetenskapliga frågor ställs, när nya metoder används och när nya material 

analyseras” (Gustafsson, 2011, s. 10). 

 

Det finns fyra grundprinciper som studien tar sin utgångspunkt ifrån: dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet (Gustafsson, 2011). 

Informationskravet 

Vilket innebär att studiens syfte skall framgå till de som är berörda. Kravet är 

uppfyllt genom missiv och den personliga kontakten där information getts. 

Samtyckeskravet 

Respondenterna har själva haft möjlighet att avgöra om de vill delta i studien 

och att avbryta intervjuerna om de så önskar, under tiden den pågår.  

Konfidentialitetskravet 

Personer som ingått i studien är upplysta och informerade att de ges största 

möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter förvaras på ett skyddat 

sätt. 

Nyttjandekravet 

Insamlad empiri skall endast användas i studiens syfte och kommer efter 

studien avslut att förstöras. 

 

Reliabilitet och validitet 

När det gäller vetenskapliga undersökningar uppmärksammas begreppen 

reliabilitet och validitet. Med reliabilitet, även kallad tillförlitlighet menas att en 
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mätning som genomförs ska vara stabil och kan utföras på samma sätt igen och 

kunna ge samma resultat om den genomförs flera gånger. Validitet eller 

giltighet innebär att frågan ska mäta det som avses att mätas (Trost, 2010). Dock 

menar Trost (2010) att grundtanken med reliabilitet och validitet kom sig ur 

kvantitativa mätningar och att det egentligen ter sig en smula märkligt att sträva 

efter dessa mål inom kvalitativ forskning då människors svar och beteende 

formas av omvärldens händelser. ”Människan är inte alls statisk utom tvärtom 

hela tiden deltagare och aktör i en process. Detta innebär i sin tur att svaren inte 

alls nödvändigtvis skall bli desamma varje gång den givna frågan ställs” (Trost, 

2010, s. 132). Givetvis ska kvalitativa empiriska studier vara trovärdiga, och 

detta kan då visas genom att forskaren har tagit etiska ställningstaganden eller 

visar på en öppenhet i sin rapport där läsaren själv har möjlighet att bedöma 

trovärdighet genom att frågor och följdfrågor bifogats (Trost, 2010). 

Analysmetod 
Efter fyra intervjutillfällen fanns ett stort och ganska oöverskådligt transkriberat 

material att ta del av. Fejes & Thornberg (2015) menar att det kan vara en 

utmaning att skapa mening ur kvantitativ data. Då mängden material kan vara 

stort och så gäller det för forskaren eller studenten att urskilja vad i materialet 

som är relevant för studiens syfte och validitet (Fejes, 2015). I mitt analysarbete, 

där jag ville utvinna relevant information och analysera data, tog jag därför stöd 

i de tre grundläggande faser som Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver. 

Genom att sortera empiri kan forskaren eller studenten bemöta kaosproblemet. 

Lyckas sorteringsarbetet, kan en struktur skapas och forskaren kan arbeta vidare 

med den teori eller begrepp som studien utgår ifrån. En viktig del som jag 

använt mig av, är att reducera i insamlat material utan att för den skull göra 

avkall på det väsentliga innehållet som jag vill att denna studie ska kunna föra 

vidare (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

 

Transkriberingarna har lästs igenom flera gånger och ställts i förhållande till 

syftet. Eftersom det uppkom flera intressanta sidospår under insamlandet av 

empirin var jag också noga med att i analysen titta i bakgrunden så att jag kunde 

skapa struktur och stödja studien på tidigare forskning. Slutligen hoppas jag 

också genom mitt sätt att argumentera att denna studie ska kunna bidra till att 

föräldrasamverkan i fritidshem kommer än mer i fokus (Rennstam & 

Wästerfors, 2015).  
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 Resultat  
Syftet med studien har varit att beskriva vad föräldrasamverkan på fritidshem 

är och vilka uppfattningar fritidshemspersonal har om relationen mellan 

fritidshem och föräldrar. Resultatet av analysen presenteras genom tre områden 

som vuxit fram. Genom dessa beskrivs personalens uppfattning om vad 

föräldrasamverkan är i fritidshem. Områdena presenteras utan en speciell 

rangordning, och de är:  

 Uppdraget 

 Sociala relationer 

 Verktyg 

Uppdraget 

Föräldrasamverkan kan förstås som den mångsidiga dialog som förs med 

föräldrar dagligen.  

”Jag träffar föräldrar varje dag… berättar för föräldrar om det är något särskilt” [A] 

”Ja när dom kommer och lämnar och hämtar… Man får ju liksom en förståelse för 

saker och ting och dom [föräldrarna] har ju chansen att fråga också” [E] 

”Vi försöker att ha en dialog med föräldrar när de kommer, vi delar ut lappar och 

skickar mail” [C] 

 

Det uppfattas även vara att personalen ska ge föräldrar insyn i verksamheten 

och möjlighet till ett samspel runt barnet. Att samarbeta blir ett centralt begrepp 

i uppdraget.  

”Föräldrasamverkan för mig… Insyn förstås. För det ska man [föräldrar] 

 ju ha i verksamheten” [D] 

”Är ju ett samspel hela tiden och det är ju samma barn man har i skolan som på 

fritids” [D] 

 

Överlag vet personalen att föräldrasamverkan finns skrivet i styrdokument 

och riktlinjer och de flesta av respondenterna försöker att arbeta enligt detta 

med viss hjälp och styrning av huvudmannen.  

 
”Vi är ju skyldiga att ha den här kontakten för att främja barnen” [E] 

”Lgr11 används, och det talas om riktlinjerna” [D] 

 

Om samverkan med föräldrar fungerar väl, är det positivt utifrån allt inom 

spektrumet mellan det materiella till det sociala samspelet som sker mellan alla 

parter. Till exempel att föräldrar på morgonen vid lämningen, berättar för 

personalen vilka kläder barnet bör ha på sig under dagen. Detta kan sedan 

personal använda, när en dialog förs med barnet. 

”Förälder kan säga att de ska ha vissa kläder men barnet säger något annat om detta 

under dagen.” [A] 
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Det blir också en styrka när personal känner att relationen är extra bra gentemot 

en förälder. Då kan ett förtroende byggas och personalen kan arbeta utifrån 

barnets bästa.  

”När man får kontakt med en förälder och kan arbeta utifrån barnet” [C] 

 

En respondent menar även att föräldrasamverkan är positiv utifrån att barnet 

ser att relationen mellan personal och förälder är god och att det finns ett 

engagemang däremellan. 

 
”Barnen får ju liksom känna att föräldrar bryr sig om hur de har det på fritids” [D] 

 

Men personalen uppfattar även att det finns svårigheter i föräldrasamverkan. 

Det kan handla om föräldrar som visar ett svagt engagemang i fritidshemmets 

verksamhet, eller upplevs ha väldigt bråttom när de ska hämta hem sina barn.  

”Ibland vill man att skola bara ska vara skola och man [föräldrar] har inte tid att 

engagera sig” [D] 

”Dom här föräldrarna som har bråttom, ibland vill man ju berätta vad som hänt, om 

det är något särskilt” [A] 

 

Det beskrivs även att det verkar som att föräldrarna tar skolan på allvar men 

inte fritids.  

”… Detta fungerar inte alltid bra eftersom föräldrar ofta glömmer bort fritids. 

Föräldrar informerar skolan, men glömmer bort fritids” [B] 

 

Ett annat problem som beskrivs är föräldrar som personalen aldrig möter. Det 

kan vara föräldrar till barn som kommer med skolskjutsar eller föräldrar som 

själva väljer att lämna och hämta sina barn ute på parkeringen. 

”Vissa föräldrar kommer ju aldrig och lämnar barnen och man ser dem ju aldrig” [E] 

”Vi har ju dessutom fått en hel del nyanlända som inte kan språket och då blir det 

ju så att barnen måste förmedla och tolka till föräldrarna. Då blir det också en hel 

del missuppfattningar” [C] 

Det uppges även till viss del att uppdragets mål uppfylls, men samtidigt uppges 

det vara ett utvecklingsområde. Det finns ambitioner och en önskan för ett 

utökat engagemang.  

 
”Detta är ett utvecklingsområde här” [C] 

”Jag tycker att målen uppfylls när det gäller föräldrasamverkan. I den mån som vi 

har här... [B] 

”Det är ju klart att vi har ju inte jättemycket föräldrasamverkan. [E] 

”Fritids är en bra plattform för föräldrasamverkan” [D] 
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Sociala relationer 

Personalen beskriver att de behöver använda sin sociala kompetens för att 

bemöta föräldrar. Detta ter sig på olika vis och blir individanpassat utifrån 

förälders bakgrund, kön och personlighet.  

”Vi har haft problem med att de inte ens vill komma in…. Det här har vi fått jobba 

ganska mycket med att få in föräldrar och in rätt beteende” [C] 

”Det kan vara lite skillnad på vem som hämtar barnen. Om det är pappor eller 

mammor eller beroende på familj också. En del vet man [personal] att här är det bara 

att skicka ut dem [barnen]. Dom [föräldrarna] har nog inte tid att lyssna 

överhuvudtaget. Här ska det gå fort. Och är det något viktigt får man slänga fram 

det och kanske när nästa förälder kommer kan man ta det då och förklara lite mer” 

[A] 

”Jag kan inte se att man kan vara statisk i mänskliga relationer utan där krävs en liten 

anpassning hela tiden” [D] 

 

Skillnader i svaren visade sig om personalen arbetade på ett större eller mindre 

fritidshem, sett till antalet inskrivna barn och ortens storlek. Det verkade som 

att relationen till föräldrar på det fritidshemmet där det fanns färre inskrivna 

barn var enklare men ibland blev komplicerad. Detta beskrevs utifrån att 

personal kände föräldrar privat.  

”Att känna personligt kan oftast vara en fördel.” [A] 

”Man får ju akta sig vad man säger till vissa personer. Man får ju försöka hålla på 

sekretessen.” [D] 

 

Synen på vad föräldrasamverkan är färgas även av vilken relation som finns 

mellan fritids och skola. Är relationen god underlättas föräldrasamverkan, 

medan den nästan får motsatt effekt om samverkansgraden är låg.  

”All vi personal samverkar med varandra… vid stängningen samarbetar vi alltid… 

berättar för föräldrar om det är något särskilt” [A] 

 

Detta kan ställas som en kontrast till en av de större skolorna där de beskrev att 

skolan och fritids hade ett väldigt litet samarbete, vilket då resulterade i att 

information inte heller överfördes.  

 
”Det finns ingen överlämning mellan skola och fritids. När det gäller mindre skolor 

har man [personalen] ju gemensamt lärarrum och träffas naturligt där. Men det gör 

ju inte vi här och får den där tiden över” [C] 

”Föräldrar informerar skolan men glömmer bort fritids” [B] 

 

När det gäller relationer med människor av utländsk härkomst, främst de 

nyanlända, beskrevs det att det kan vara svårt att få kontakt med dessa personer 

och att de inte förstår fritidshemmets rutiner och regler. På ett fritidshem har de 

till och med behövt ta in hjälp då de blivit hotade av dessa föräldrar. Men de har 
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kommit tillrätta med problemet då det förklarats att så får de inte göra här i 

Sverige.  

”Ja alltså man kan ju få ringa ibland och fråga om en förälder kan komma in en extra 

stund. Då vill man ju gärna se dem framför sig. Jag har ju även frågat någon gång om 

man får ringa in tolk. Sen har vi har ju språkstöd här också men tolk har ju en annan 

roll. Ibland känns det som om det kan behövas för det här är ju en skola med många 

utländska barn. Ofta på rasterna då tolkar barnen åt varandra” [E] 

”Vi har dessutom fått en hel del nyanlända som inte kan språket och då blir det så 

att barnen måste förmedla och tolka till föräldrarna. Det blir det ju då också en hel 

del missuppfattningar i kommunikationen” [C] 

”Det jag kan tycka är att någonstans börjar man ju där med ett lika bemötande men 

sedan utgå ifrån hur förälder är och bemöter oss. Vi har haft problem med att det 

varit stora män som varit hotfulla mot oss. De har ju en annan kvinnosyn och då får 

man ju vara väldigt tydlig och berätta att man får ju inte hota personal” [C] 

 

Verktyg 

När personalen beskriver föräldrasamverkan talar de även spontant om olika 

verktyg för föräldrasamverkan. Hur användningen av dessa ser ut varierar, men 

det tycks ske utan en speciell strategi. Även om två respondenter berättar att de 

måste växla verktyg när de inte får den respons från föräldrar som är önskvärd.  

Mötet i hallen, varje dag 

Det dagliga mötet i hallen kan te sig på olika vis, och personalen uppskattar när 

föräldrar själva kommer med sina barn och kan förmedla det viktiga runt barnet. 

När föräldrar blir ”osynliga” för personalen genom att de skickar iväg barnen 

själva till fritids uppstår även brister i föräldrasamverkan. 

”När dom lämnar på morgonen får man ju liksom en förståelse.” [E] 

”Ja alltså där har vi haft problem med att dom inte ens vill komma in.” [C] 

”Vissa föräldrar kommer ju aldrig och lämnar barnen eller man ser dem ju aldrig.. 

Utan det är ju då när det är föräldramöten eller om dom kommer då ens…” [E] 

Information till föräldrar 

Det beskrivs hur kontakt med föräldrar tas via informationsbrev, lappar, 

telefonkontakt, sms eller e-post. Informationen handlar om aktiviteter, 

inbjudningar eller att få in barnens närvarotider. Responsen från föräldrar 

varierar och det mest lyckade verkar ändå vara den direkta kontakten. Om 

responsen är dålig försöker personalen att använda flera sätt att kommunicera.  

”Där gjorde vi ju en sista nödlösning innan lovet när föräldrarna inte lämnade in 

lapparna. Då fick vi ju ringa upp nästa varenda förälder och fråga om vilka tider 

barnen skulle vara på fritids.” [C] 

”Jag håller telefonkontakt eller om vi ska göra en utflykt brukar jag skicka ut ett sms 

och be dem ta med grejor, till exempel skidor. Men jag brukar även prata ”öga mot 

öga” med föräldrar så att jag får bekräftat att informationen gått fram.” [A] 
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”Då mailar vi och berättar att den och den dagen ska vi ut och fiska och de bjuds 

också in att vara med.” [D] 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

Inget fritidshem erbjuder egna utvecklingssamtal eller individuella 

utvecklingsplaner. Men flera av respondenterna uppger att i den mån det 

behövs deltar fritidspersonalen i skolans utvecklingssamtal, i samverkan med 

klassläraren. En av respondenterna uppger även att utvecklingssamtalet kan 

användas i speciellt syfte för att underlätta för barn med åtgärdsprogram eller 

olika former av funktionshinder. 

”Kan ju säga på en gång att vi har ju inga enskilda utvecklingssamtal för fritids. Men 

vi samarbetar med skolan och är med på föräldramöten och delvis på en del 

utvecklingssamtal. Så till exempel när det gäller barn som har åtgärder i skolan.. det 

kan vi ju ta tag i på fritids också.” [D] 

Sen är det ju utvecklingssamtal som klasslärarna har och är det något speciellt så 

samråder man ju angående det och det barnet..” [E] 

 

Portfolio 
Portfolios används så till vida att barnen har egna lådor där de kan spara saker 

som är under en arbetsprocess. Ofta får barnen ta med dem hem när de är 

färdiga. Men ibland finns även ett syfte att visa upp sakerna när fritids håller 

öppet hus. 

”Vi har lådor där barnen har grejor de skapat. Vi har båda styrda och fria aktiviteter. 

Grejor i lådorna får de gå igenom, när det är klart. Oftast brukar grejor vara sådant 

som vi skickar hem direkt.” [A] 

”Ja det har vi ju gjort och sedan visat det på öppet hus dagar.” [B] 

 

Föräldramöten 
Vid alla fritidshem har man gemensamma föräldramöten med skolan. Försök 

har gjorts med enskilda möten men det har visat sig komma för få föräldrar till 

fritids möten om de hålls enskilt. Men att samverka med förskoleklass och 

grundskolan fungerar överlag bra, och fritidspersonalen har möjlighet att 

framföra sin verksamhet och vision på mötena. Anledningen till att det inte 

fungerar med egna möten för fritids uppges vara att personalen har en förståelse 

för att föräldrar har mycket att göra och inte hinner med fler möten. 

”Vi har sagt att nä, vi har inte något föräldramöte här för det var bara tre föräldrar 

som kom! Det var förra året. I år hade vi ett samkört möte med skolan. Detta för att 

information skulle gå ut till så många som möjligt.” [C] 

”Vi har ju gemensamma föräldramöten tillsammans med skolan när dom har det. Vi 

har ju inte egna för fritids… Då är det ju frågor som vi ska ta upp eller när föräldrarna 

vill ta upp någonting. Vi har ju inte egna möten, det är ju ändå så mycket möten för 

alla föräldrar...” [E] 
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Öppet hus och drop in 

På alla fritidshem arbetar personalen med, eller har en vision att bjuda in 

föräldrar till öppet hus. Personalen tror att det är viktigt att erbjuda öppet hus 

eftersom det synliggör fritids och ger barnen en möjlighet att få uppvisa vad de 

gör i verksamheten. Responsen från föräldrar varierar, och det finns olika 

erfarenheter på de olika fritidshemmen hur väl öppet hus fungerar. Överlag 

berättas det positivt om detta men på ett fritidshem verkar det som att många 

föräldrar är stressade och inte kommer ihåg när fritids bjuder in till öppet hus, 

vilket leder till att personalen inte känner att föräldrasamverkan fungerar fullt 

ut.  

”Vi ska snart ha broinvigning, fritids ska då baka. Det ska vi nog ha på dagtid, det är 

inte riktigt bestämt ännu” [A] 

”Sedan har vi ju haft vernissage och bjudit in föräldrar ” [D] 

”Vi har ju pratat om att vi borde ha föräldrafika. Att dom kan komma in här och se 

vad vi gör. [E] 

”Tanken är att barnen sedan ska få visa dem på öppet hus dagar men då är det ju 

föräldrar som inte ens har tid att stanna och fika en gång.” [B] 

 

Dokumentation 
Det sker dokumentation om föräldrasamverkan på alla fritidshem. Att 

dokumentera tolkas dock ur flera perspektiv av de olika respondenterna. Den 

lärarutbildare respondenten, ”D” verkar väl förtrogen med det systematiska 

kvalitetsarbetet och hävdar omgående att detta är viktigt även för 

föräldrasamverkan. 

 
”Som att ha med föräldrasamverkan i det systematiska kvalitetsarbetet så det inte 

glöms bort” [D] 

 

De fyra andra respondenterna verkar mer osäkra i frågan om det systematiska 

kvalitets arbetet. Både ”A” och ”E” berättar att arbetet finns men att det är andra 

i personalen som skriver detta. På ”E:s” fritids hänger ett exemplar i hallen som 

hon berättar att föräldrarna kan läsa om de vill.  

”Det skrivs ju en sån där kvalitets…, ja för varje år för fritids, hur vi jobbar och så… 

Och det är xxx som skrivit den.” [E] 

”Det är xxx som håller på med det. Där har jag inte så stor koll.” [A] 

 

På ett av fritidshemmen uppger personalen att de inte tid med det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

”Ja då har vi ju det här igen med att vi inte har tid.” [C] 

 

”A” berättar om en annan typ av dokumentation som de arbetar med, och det 

handlar om att anteckna saker föräldrar förmedlar om sina barn. Detta skrivs 
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upp i en bok som sedan all personal kan läsa i. Detta tycker ”A” är positivt och 

det underlättar för alla parter.  

”Om en förälder sagt något, har vi en bok som vi skriver upp i. Då kan all personal 

ta del av samma info och vi kan läsa där beroende på när det passar oss.” [A] 

 

På ett fritidshem berättas att det dokumenteras när hot uppkommer, och det 

görs även en anmälan.  

”Ja kanske inte mer än de här hotfulla som vi nämnde förut.” [B] 

 

Inskolning 
Hur inskolningen går till på de olika fritidshemmen verkar vara på det sätt som 

Lpfö98 beskriver, något som sköts mellan förskoleklassen och fritidshemmet. 

Jag får uppfattningen att föräldrar inte alls, eller oftast inte är inblandade i detta 

utan barnet kommer oftast på besök i fritidshemmet under våren och är 

eventuellt där under sommaren också. Sedan när skolan och fritidshemmet 

öppnar på hösten räknar de med att barnet redan är inne i verksamheten.  

”Inskolningarna har inte jag varit med på ännu. Eftersom de nya barnen är här på 

introduktion på våren och sedan är ledig på sommaren och återkommer på hösten.” 

[E] 

”Det är väl det de varit en brist på… Först har det varit ganska stor omsättning på 

personalen, sen har det väl varit i regel, när dom börjar så kommer dom ju hit och 

hälsar på, på sommaren… Och sen när de kommer på hösten, så får dom bara börja.” 

[B] 

 

Övriga verktyg 

Det finns lokala skillnader i vilka verktyg som används och hur mycket 

föräldrar erbjuds att delta. Digital fotoram och enkätundersökning till föräldrar 

är två saker. Med den digitala fotoramen menade en respondent att de arbetade 

med att fotografera barnen i deras aktiviteter på fritids. Detta visades sedan på 

en skärm inne på fritids som föräldrar kunde titta på. På samma fritids hade 

man även en enkätundersökning som snart skulle gå ut till alla föräldrar. Där 

hade föräldrar möjlighet att tycka till om fritids.  

”Den digitala fotoramen är ju en sak… sen i xxx delas det ut en enkät om 

föräldrakontakt.” [E] 

 

På ett av fritidshemmen arbetade de med mentorskap för olika barn. Detta 

användes för att stärka kontakten mellan personal, barn och förälder. Systemet 

uppgavs fungera bra, så till vida att personalen har extra uppmärksamhet på 

sina mentorsbarn och lättare kan kommunicera med deras föräldrar. Dock 

skulle personalen önska att det fanns mer enskild tid för att fördjupa kontakten 

ytterligare.   
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”Har vi ju mentorsbarn här på fritids. Då är det dom föräldrarna som vi som vi har, 

som mentorsbarn som, då är det dom vi ska ha extra kontakt med.” [B] 

Föräldraråd är inget som nämns av någon av respondenterna. Det kommenteras 

inte heller, när jag vid en fråga till alla respondenter ger förslag på olika verktyg 

som kan användas vid föräldrasamverkan. Det tolkar jag som att detta är inget 

verktyg som används aktivt.  

Föräldrasamverkan är även ett ansvar för varje förälder och det beskrivs ett 

exempel där det är föräldrarna som tar initiativ till samverkan med fritids 

genom att inbjuda till aktiviteter som fisketurer och skoteråkning.  Detta är 

mycket uppskattat av respondenten då hen ser positiva effekter av detta.  

”Vi har även föräldrar som varit vänliga nog och tagit med barn på skotertur och det 

är ju på föräldrarnas initiativ… Och jag hugger ju på allt sånt!” [D] 

 

Summering 

I studien var tre drag framträdande och blev resultatet. Vad uppdraget innebär 

och hur det tolkas, det sociala samspelet och vilka verktyg som används i arbetet 

med föräldrasamverkan. I de empiriska studierna så berättade respondenterna 

om sitt neutrala arbete med samverkan men utifrån detta visade det sig att det 

finns både positiva och negativa effekter av föräldrasamverkan. 

Respondenterna vill gärna se mer föräldrasamverkan, men behöver mer tid 

avsatt för detta.   

Uppdraget 

Innebär främst att en samverkan ska ske, och delvis sker det med stöd av Lgr11. 

Det är naturligt för personalen att ha en dialog med föräldrar. Det talas om att 

det sker ett möte varje dag, och att föräldrar skall ges möjlighet till insyn och 

samspel. Uppdraget blir positivt när föräldrar är med i samspelet och bjuder på 

sig själva genom att visa intresse för verksamheten. Personalen beskriver att 

uppdraget blir svårt när föräldrar är oengagerade eller upplevs vara stressade 

och inte har tid att föra en dialog. 

Sociala relationer 

Personal i fritidshem måste vara socialt kompetenta och kunna konsten att 

bemöta många olika typer av personligheter. Det beskrevs att de vill bemöta alla 

lika, utifrån att inte exkludera någon, men detta är svårt när människors 

personligheter är så olika. Personal måste kunna läsa av föräldrar och delvis 

forma sig efter det; bemötandet kan se olika ut utifrån vilket kön eller bakgrund 

föräldern har. Det upplevdes överlag enklare att arbeta i ett mindre fritidshem 

där personkännedomen var större. På de större fritidshemmen där det fanns 

många nyanlända var det ofta problem i kommunikationen med föräldrarna. 
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Verktyg 
På alla fritidshem beskrevs hur de arbetade med olika verktyg för att förtydliga 

kommunikationen med föräldrarna. Det vanligaste visade sig vara samtal, 

lappar, sms och e-post. Det talades aldrig om några direkta strategier om valet 

av verktyg, men det uppgavs att om det inte fungerade med ett verktyg växlade 

personalen till ett annat. Inget av fritidshemmen hade egna föräldramöten, 

utvecklingssamtal eller föräldraråd.  
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 Diskussion 
 

Metoddiskussion  

Kvalitativ forskning kan i motsats till kvantitativ forskning ses som mjuk data. 

Genom en kvalitativ metod kan nyanser fångas in, och det går att sätta in 

människors värderingar och normer på ett helt annat sätt än i kvantitativa 

metoder (Ahrne, 2015).  

 

Utifrån syftet tycker jag att valet av metod passade väl, då det gav studien 

kvalité att möta människor som arbetar ute i verksamheterna (Ahrne, 2015). 

Antalet på fem respondenter var genomförbart med tanke på transkribering och 

analys av svaren till resultatet (Trost, 2010). För att möta respondenter reste jag 

förhållandevis många mil i bilen. Det hade varit svårt att resa ytterligare med 

tanke på tidsåtgång och kostnader.  

Vid ett intervjutillfälle tillkom en respondent, då den först tillfrågade ville ha ett 

stöd. Detta innebar att jag skulle intervjua två personer vid samma tillfälle. Trost 

(2010) anser att intervju med flera än en person åt gången ska undvikas, såvida 

inte studiens syfte avser detta. Anledningen till Trost (2010) uppfattning är att 

det lätt blir en person, som tar över och blir den som övervägande svarar på 

frågorna. I detta fall var jag dock påläst och uppmärksam på vilka fällor som 

kunde tänkas komma, så jag var observant på att ge båda personerna 

talutrymme (Trost, 2010). Jag styrde intervjun genom att vända mig mot den 

person jag ville tala med och ta ögonkontakt med den personen. De båda 

respondenterna gav varandra utrymme och enskilda möjligheter att svara och 

komplettera varandras svar (Fejes, 2015).  

Slutligen hade jag hade gärna intervjuat fler utbildade fritidslärare för att få en 

uppfattning om hur mycket utbildningen påverkar synen på 

föräldrasamverkan, och vilka eventuella skillnader som kunde ha setts i 

uppfattningarna mellan utbildad och outbildad personal.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien har varit att undersöka och beskriva vilka uppfattningar 

fritidslärare har om relationen mellan fritidshem och föräldrar. Vad innebär 

egentligen föräldrasamverkan? Utifrån resultatets tre områden diskuteras 

resultatet. 

Uppdragets innebörd 

I det inledande citatet i denna studie beskrivs att ”Alla som arbetar i skolan ska 

samarbeta med elevers vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 
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skolans innehåll och verksamhet” (Skolverket, 2011, s.16). Respondenterna var 

till den övervägande delen införstådda med uppdraget, att samverkan ska ske 

med hemmet. Det kändes naturligt för dem att en oftast daglig kontakt sker med 

hemmet, eftersom barn har föräldrar som är ansvariga för barnet. Men om 

uppdraget skedde fullt ut, med utgångspunkt i styrdokumenten och forskning 

är inte helt klarlagt.  

 

Det kunde ses en skillnad i svaren hur uppdraget uppfattas, utifrån den 

utbildningsnivå som respondenten hade. Min uppfattning är att de 

respondenter som har en utbildning som grundlärare eller fritidspedagog hade 

ett mer grundligt förhållande till styrdokumenten. De utbildade kunde berätta 

och relatera naturligt till dem och vad som beskrivs i innehållet. De som inte har 

en utbildning för fritidshem hade det svårare i sitt uppdrag att samverka, 

eftersom man inte alltid fann det stöd som skulle behövas när olika situationer 

uppkom.  

 

I det problem som beskrivs av Ackesjö et. al (2016) så är outbildad personal i 

fritidshem inte en ovanlig situation i fritidshem idag. Vikten med en utbildning 

gör att yrkesutövare lättare kan identifiera sig med yrkesgruppen. Genom 

denna identifikation följer även att gruppmedlemmarna inom yrkeskategorin 

kan anta liknande värderingar, attityder och intressen (Ackesjö, 2016). Detta är 

ju inget fritidshemspersonalen själva kan påverka, men huvudmannen har här 

ett stort ansvar att enligt sitt uppdrag ”Utforma kompetensutvecklingsinsatser 

för personalen i fritidshemmet utifrån en kontinuerlig kartläggning och analys 

av verksamhetens behov i förhållande till fritidshemmets specifika uppdrag” 

(Skolverket, 2014, s.16).  

 

Några av respondenterna uppgav att det fanns ett pågående arbete med en 

kvalitetshöjning i verksamheten, där föräldrasamverkan ingår. Personalen hade 

fått genomgå några utbildningstillfällen under det senaste året. Men samtidigt 

beskrev de även svårigheten i att följa upp arbetet, då det fanns en 

förhållandevis stor omsättning på personalen, och de som arbetade nu, led av 

tidsbrist att hinna med annat än omsorgen om barnen. Det kan tänkas att detta 

blir ett exempel på hur Löfdahl (2014) beskriver vikten av att alla lärare måste 

utveckla professionella strategier för att kunna ta sitt ansvar och utveckla arbetet 

med föräldrasamverkan. Men är arbetsvillkoren undermåliga, är det inte möjligt 

för personalen att nå målen som beskrivs i styrdokument och riktlinjer (Löfdahl, 

2014).  

 

Personalen uppger att det finns både positiva och negativa effekter av 

samverkan med föräldrar. De beskriver att uppdraget går i en positiv riktning 

och samarbetet kan stärkas när föräldrar själva deltar och samverkar, vilket kan 

bekräftas utifrån Rattigan-Rohr et. al (2014). Men personalen uppger att 

föräldrasamverkan får en motsatt effekt när föräldrar visar ett lågt engagemang. 

Högdin (2006) beskriver att föräldrar som visar engagemang i barnets skolgång 
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kan inverka på hur relationen ser ut mellan hem och skola. Detta kan vara ett 

svar på varför det ser ut som det gör, enligt respondenternas beskrivning. 

  

I resultatet beskrivs personalens syn på föräldrasamverkan. Men det beskrivs 

inte av dem, hur och varför olika situationerna uppstår och om vem som har det 

huvudsakliga ansvaret för att arbetet leds framåt och sätts i fokus. I Skolverket 

(2014) beskrivs tydligt att det är personalen som har det huvudsakliga ansvaret 

för att ta initiativ och driva arbetet framåt, även om föräldrar också har sitt 

ansvar vilket jag beskriver i inledningen. Men att personalen tar ett 

huvudansvar kan inte ses i analysen, och det ligger nära till hands, att 

personalen i bristande relationer med föräldrar lägger över ansvaret på 

föräldrarna eller att de inte vågar ta steget fullt ut och fånga in de föräldrar som 

upplevs svåra att nå.  Detta kan ställas i förhållande till vad Rattigan-Rohr et. al 

(2014) beskriver, att om föräldrar får chansen att delta aktivt i barnets tid i skolan 

innehar de mer kompetens för detta, än vad oftast skolan tror att de kan tillföra 

och låter dem visa.  

 

Utifrån resultatet är det viktigt att personalen tar stöd i styrdokument, riktlinjer 

och forskning. Huvudmannen måste vara den som leder verksamheten och 

sätter föräldrasamverkan i fokus. Personalen bör också kunna söka stöd av 

huvudmannen när de behöver vägledning hur de ska arbeta kvalitetshöjande 

med relationen till föräldrar.  

Sociala relationer 

Sociala relationer uppstår som en naturlig del i arbetet med föräldrasamverkan. 

Personalen tycker om att möta människor dagligen och uppger själva att de vill 

ha kontakt med föräldrar, gärna mer än vad som finns idag. En respondent 

uppger till och med att fritidshem är en bättre plattform för föräldrasamverkan 

än vad skolan är. Detta motiverar hen genom att mena att fritidshemmet är mer 

kravlöst genom sitt informella lärande än vad skolan är. Att tycka om att arbeta 

med människor och grupprelationer, kan ses som utmärkande för 

fritidshemspersonal, då detta beskrivs i riktlinjerna för fritidshem och finns 

dokumenterat genom forskning (Skolverket, 2014). 

 

Personalen vill gärna möta föräldrar, men hur upplevs då responsen från 

föräldrarna? I resultatet beskrivs att vissa föräldrar är engagerade och 

lättsamma att möta, men många föräldrar är också stressade och svåra att nå. 

Löfdahl (2014) beskriver att det idag ställts ett ökat krav på föräldrars 

engagemang i barns skolgång. Utifrån vad Löfdahl (2014) beskriver så kanske 

det är så att personalens föreställning om hur engagerade föräldrar ska vara, 

inte stämmer överens med den bild många föräldrar bär på. 

 

Respondenterna har uppgett att de vill bemöta föräldrar på ett likartat sätt 

utifrån sin profession. Men detta är en inte möjligt eftersom de även berättar att 

avgörande faktorer för hur bemötandet kan se ut beror på faktorer som förälders 

kön, personlighet, kultur och viljan att själv ta kontakt, vilket även Högdin 
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(2006) beskriver. När det uppstår olika typer av kulturkrockar är det åter igen 

viktigt att titta på vad styrdokument och riktlinjer föreskriver och varför ett 

samarbete med hemmet är så viktigt. I Skolverket (2014) det att: ”Dialogen 

mellan hemmet och fritidshemmet ger personalen en möjlighet att utgå från 

elevens behov, förutsättningar, erfarenheter, önskemål och synpunkter vid 

planeringen av verksamheten” (Skolverket, 2014, s.41). Detta, tillsammans med 

ett professionellt bemötande, är viktiga grundstenar att luta sig mot när sociala 

relationer prövas.  

Verktyg 

Det visade sig i resultatet att alla respondenter arbetar med olika typer av 

verktyg som beskrivits i bakgrunden. Verktyg som begrepp användes inte av 

respondenterna. Men de beskrev sina sätt att kommunicera och föra en dialog 

med föräldrar, vilket stämmer med det forskningen kallar viktiga verktyg för 

föräldrasamverkan. Löfdahl (2014), Simonson & Markström (2008) och 

Sandberg & Vuorinen (2008) visar att med rätt verktyg och en stor bredd på 

dem, kan nästan alla föräldrar nås. Men i kontrast till forskningen står det i 

styrdokument och riktlinjer väldigt lite om de olika verktygens vikt och 

variation för god föräldrasamverkan. Hur verktyg beskrivs i styrdokument kan 

vara en anledning till att personalen inte känner till dem som verktyg.  

 

Det dagliga mötet med dialog, tillsammans med lappar, sms och e-post var de 

vanligaste sätten att kommunicera med föräldrar. Dialogen hamnar i centrum, 

vilket är i linje med vad styrdokument och riktlinjerna beskriver. Det finns även 

stöd i forskningen som visar på att samtalet med stöd i läroplanerna är ett av de 

viktigaste verktygen (Markström, 2009). Men varför betonas dialogens vikt och 

hur ska personalen använda den för att nå resultat? Markström (2009) beskriver 

att dialog ska föras både i det dagliga samtalet men också i möten mellan 

förälder och lärare. Detta för att barnet ska utvecklas och må bra både hemma 

och i skolan. På de olika fritidshemmen uppfattade jag att dialog oftast var 

genom mötet i hallen, varje dag. Det handlade då oftast om rent praktiska saker 

runt barnet, men kunde även vara mer djupgående saker som ibland krävde 

avskildhet. Just om samtalets innehåll som personalen beskrev, talar en aning 

emot det Sandberg (2008) beskriver runt skillnader i bemötandet av mindre och 

större barn. Men i min ändå begränsade undersökning är det svårt att dra 

generella slutsatser av samtalens innehåll. Möjligtvis skulle detta kunna visa sig 

tydligare genom en studie som fokuserar på ett större urval och under en längre 

tidsperiod.  

 

Inget av fritidshemmen förde egna samtal med föräldrar genom 

utvecklingssamtal eller föräldramöten. Detta erbjöds istället föräldrarna genom 

ett samarbete med skolan eftersom fritids inte kände att de tidigare fått den 

önskade responsen från föräldrar som de velat ha för att kunna ha dessa samtal. 

Respondenterna själva hävdade att föräldrar idag inte har tid med för många 

möten och ändå inte dök upp när en inbjudan fanns. Jag tror att det ändå skulle 

prioriteras om fritidshemmens innehåll skulle anses viktiga och med ett innehåll 
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som skulle intresserad föräldrarna (Sandberg, 2008). En tanke jag fick under 

studiens gång var att fritidshem är fristående från skolan, och kanske måste 

utveckla sitt eget innehåll för att öka och upprätthålla ett intresse för föräldrars 

engagemang.  

 

Inte på något fritidshem nämndes att föräldrarna gavs möjlighet att delta i det 

systematiska kvalitetsarbetet eller kunde delta i ett forum arrangerat av 

fritidshemmet, något som styrdokument och riktlinjer uppmanar till. Det 

systematiska kvalitetsarbetet beskrevs dock på tre av fyra fritidshem, men detta 

bearbetades då av personalen. I styrdokument står det att föräldrar skall ges 

möjlighet att delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Men min uppfattning var 

att det systematiska kvalitetsarbetet inte ens var något som hela personalen var 

involverade i, utan detta låg på sidan om det ordinarie arbetet i omsorgen om 

barnen och endast bearbetades av några utvalda i personalgruppen. Vallberg 

Roth (2012) beskriver det systematiska kvalitetsarbetet som ett evidens för att 

dokumentation sker i skolan med vetenskapliga anknytningar. Med andra ord 

att skolan själv bevisar sin verksamhet. Detta skulle ju kunna stämma in på den 

beskrivning jag fått till mig från respondenterna.  

 

Men Vallberg Roth (2012) problematiserar också det systematiska 

kvalitetsarbetet genom att den svenska skolan kanske går steget för långt och 

lägger orimligt stora krav på föräldrar som ska vara så väldigt engagerade i sina 

barns skolgång jämfört med många föräldrar i andra länder.  Jag tror också att 

grundtanken med att bjuda in föräldrar i arbetet är god, och som Löfdahl (2014) 

beskriver kan det vara ett sätt att vinna föräldrars förtroende. Men min slutsats 

blir att om detta ska fungera i praktiken måste det först finnas både kunskap och 

tidsutrymme hos personalen.  

 

Slutligen utifrån vad som skrivs i inledningen att en samverkan ska ske utifrån 

barnets bästa, visade det sig att inskolningen på alla fritidshem skedde, som jag 

tolkar det, bristfälligt utifrån ett föräldraperspektiv. Inskolning skedde oftast i 

samarbete mellan förskoleklass och fritidshem. Detta innebar att det var 

personalen i de olika verksamheterna som skötte detta. När hösten började 

tyckte personalen att en inskolning skett. Inskolningen går rätt till enligt 

Skolverket (2010) och Skolverket (2011), men det kan bli en brist om inte en 

förälder även deltar vid inskolning. I Skolverket (2014) står: ”Det är viktigt att 

personalen i fritidshemmet informerar elevernas vårdnadshavare om 

fritidshemmets syfte och mål” (Skolverket, 2014, s. 40). Om barnet redan börjat 

i verksamheten utan att föräldrar deltagit i inskolningen, är risken stor att denna 

kunskapsöverföring uteblir och då är det risk för att uppdraget i sin helhet inte 

kan utföras enligt Skolverket (2011). 

 

Sammanfattning och förslag på vidare forskning 

Studien har visat att föräldrasamverkan finns och genom tre områden beskrivs 

personalens syn på samverkan. Som ett förslag på vidare forskning inom 
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området skulle det vara intressant att se en liknande studie, men där istället 

intervjua föräldrar, för att få deras syn på föräldrasamverkan och vilka verktyg 

de uppfattar som erbjuds och vad de anser vara de mest framgångsrika sätten 

för dialog mellan personal och förälder. Det skulle även vara intressant att få 

veta vad som skulle kunna locka föräldrar till ett större engagemang i 

fritidshem.  

 

Tack! 

Jag vill tacka alla som medverkat till att denna studie blev möjlig att genomföra: 

fritidshemspersonal och rektorer som lät mig komma; min handledare Ulrika 

Bergstrand som kommit med konstruktiv feedback, och till min familj som gett 

mig tid och förståelse till mina många timmar framför datorn.  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 

Hej fritidslärare/ fritidspedagog! 
 

Mitt namn är Pernilla West. Jag läser sista terminen på programmet Grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem på Mittuniversitetet i Härnösand. Jag gör 

nu under vårterminen 2016 mitt examensarbete där jag gör en studie i ämnet 

föräldrasamverkan i fritidshem.  

 

Mina empiriska studier är kvalitativa och det innebär att jag ska intervjua fyra 

fritidslärare som arbetar i fritidshem. Mitt huvudsakliga syfte bygger på att 

undersöka hur fritidslärare ser på föräldrasamverkan. Din medverkan är 

givetvis frivillig och intervjumaterialet kommer enbart att användas i denna 

studie. 

 

Intervjun tar cirka 45 minuter och överenskommelse om lämplig plats görs 

mellan mig och er. Jag hoppas att ni har tid att avsätta för detta, önskar ett svar 

så snart som möjligt via telefon eller mail. Dock senast 21/4. Jag återkopplar själv 

inom någon dag om jag inte hör något ifrån dig.  

 

Tack på förhand! 

 

Mvh Pernilla West 

 

Kontakt: 

Tel. 0730-490746 

Mail. pepe0301@miun.student.se  

 

 

 



  

 

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

Uppvärmningsfrågor: 

Namn, ålder, antal år i yrket, vad arbetar du med, antal år på arbetsplatsen, hur 

många barn finns i verksamheten? 

 

Huvudfrågor:  
1 Berätta vad begreppet föräldrasamverkan innebär för dig? 

2 Hur ser du på uppdraget i Lgr11 och Allmänna råd när det gäller ”att 

samverka med föräldrar”? 

 

3 Vad är ditt ansvar i föräldrasamverkan på fritidshemmet? 

 

4 Beskriv hur du/ni arbetar rent praktiskt med föräldrasamverkan? 

 

5 I styrdokument och i forskning beskrivs verktyg som kan användas för 

föräldrasamverkan. Vilka används här på fritids? Hur används de?  

 

6 Finns en samverkan mellan fritids och skola när det gäller 

föräldrasamverkan?  

 

7 Arbetar du på samma sätt utifrån alla föräldrar?  

 

8 Behövs det ibland speciella strategier och när kan dessa i sådana fall 

behövas? 

 

9 Dokumenteras föräldrasamverkan? 

 

10 Vad är styrkorna/ det positiva i föräldrasamverkan?  

 

11 Finns det några svårigheter/ negativt med föräldrasamverkan?  

 

Följdfrågor som kan komma att användas. 
- Utveckla gärna vad du menar… Kan du berätta mer? 

- Förklara gärna mer ingående… 

- Kan du ge några specifika exempel? 

- Görs olika aktiviteter i början, mitten eller i slutet på terminen? 

 

 

 


