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INLEDNING  
Denna studie handlar om kommunikationen mellan lärare i fritidshem och elevernas vårdnadshavare. 

Hur sker kommunikationen mellan fritidshem och hem? Vi finner frågan intressant eftersom vi under 

våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder erfarit att kommunikationen mellan fritidshem och hem 

sker i varierad utsträckning, på många olika sätt samt att den skiljer sig åt på olika skolor. Kommunika-

tion i form av personliga kontakter anses vara den viktigaste källan till information (Findahl, 2014). Vi 

har genomfört intervjuer med åtta lärare i fritidshem för att få deras beskrivningar av kommunikationen 

och kontakten med elevernas vårdnadshavare. 

Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) har fritidshemmet, liksom övriga skolan uppdra-

get att samverka med hemmen. I läroplanens första kapitel som beskriver skolans värdegrund och upp-

drag anges följande 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompe-

tenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Skolverket, 2011, s. 9) 

Holmberg (2011) skriver att det är viktigt att lärarna skapar möjlighet till kontakt och samarbete med 

vårdnadshavare för att de ska få möjlighet till insikt i fritidshemmets verksamhet och uppdrag. Dessa 

insikter kan gynna verksamhetens utveckling samt måluppfyllelse och på så vis även gynna elevernas 

kunskapsutveckling och sociala fostran. I samarbete mellan lärare och vårdnadshavare finns det också 

möjligheter för vårdnadshavaren att uttrycka synpunkter och idéer kring verksamheten. Vidare påpekar 

Holmberg fritidshemmets uppdrag att samverka med vårdnadshavare som viktigt för att de ska få en 

insikt om elevernas dag i fritidshemmet. Ansvaret för att vara drivande och få till stånd ”ett förtroende-

fullt, öppet och respektfullt samarbete med elevernas vårdnadshavare” ligger enligt Skolverket (2014b, s. 

40) hos lärarna. Under 2014 var hela 83,2 procent av Sveriges elever i årskurserna förskoleklass till och 

med årskurs 3 inskriva i fritidshemmet, andelen inskriva elever sjunker med stigande ålder (Skolverket, 

2014a) vilket betyder att framförallt lärare som arbetar med yngre elever har många kontakter att upp-

rätthålla.  

Vi hoppas att denna studie kommer bidra till att synliggöra kommunikationen och samverkan mellan 

fritidshem och hem. Genom att undersöka lärares beskrivningar av vad som kommuniceras, hur kom-

munikationen sker och i vilka syften hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse av fritidshemmet roll i  

samverkan med hemmen.  
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BAKGRUND 
I detta kapitel presenterar vi begreppen samverkan och kommunikation, hur styrdokumenten beskriver 

samverkan mellan skola och hem idag och hur samverkan har skrivits fram i tidigare styrdokument. I 

kapitlet tar vi upp vilka händelser i samhället som har bidragit till förändringarna i skolans styrdoku-

ment samt förändrat formerna för samverkan mellan skolans verksamhet och hemmen. Vi använder 

oss i studien av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori för att förklara hur vi ser på sambanden. 

För att underlätta läsningen använder vi följande förkortningar för de olika läroplanerna i vår text. Lä-

roplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 förkortas Lgr 11, Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet Lpo 94 förkortas Lpo 94, Läroplanen för grundskolan Lgr 80 allmän del förkortas Lgr 80 och Lä-

roplan för grundskolan förkortas Lgr 62. I den här studien använder vi begreppet lärare i fritidshem som 

samlingsnamn för lärare verksamma i fritidshemmet oavsett deras pedagogiska utbildning. 

Samverkan  
Enligt nationalencyklopedin innebär samverkan gemensamt handlande för visst syfte (Samverkan, u.å.). Tan-

ken med samverkan är att gemensamt uppnå mål som den enskilda parten inte kan uppnå på egen 

hand. Enligt skollagen ska samverkan ske mellan fritidshemmen och hemmen (Skolverket, 2012). Det 

är skollagen tillsammans med Lgr 11 som beskriver fritidshemmets uppdrag att samverka med hem-

men. Samverkan med hemmen ska ske för att skolan ska kunna stödja familjerna i ansvaret för elevens 

fostran och utveckling. Lärare ska enligt riktlinjer i Lgr 11 kapitel 2 samarbeta med hemmen för att lyfta 

fram och utveckla arbetet med skolans normer och regler samt för att bidra till elevernas fostran. Vida-

re i kapitlet framgår att samverkan ska ske för att vårdnadshavare och lärare tillsammans ska kunna ut-

veckla skolans innehåll och verksamhet (Skolverket, 2011). 

Kommunikation  

Ordet kommunikation kommer från latinets ”communica’tio” som betyder ömsesidigt utbyte. Begreppet 

förklaras också som överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (Ro-

sengren). Enligt Nilsson och Waldemarsson (2007) kan kommunikation förstås som ett redskap för 

kontakt, överföring av idéer, påverkan och utveckling. Hur vi använder detta redskap påverkar dess ef-

fekter. Människan har socialt samspel och språk som medfödda förmågor, däremot är förmågan att an-

vända dessa färdigheter inte medfödda. Förmågan att kommunicera i olika situationer är något som 

människan lär sig men också någonting som förbättras genom erfarenheter. För att uppnå ett bättre 

samspel kan ökad förståelse av kommunikation, hur vi tolkar andra människor och hur andra uppfattar 

oss ha avsevärd betydelse (ibid.). På vilket sätt vårdnadshavarna blir bemötta i kontakten med fritids-

hemmet är avgörande för hur samverkan fungerar eftersom relationen mellan läraren och vårdnadsha-

varna bygger på att läraren anser att vårdnadshavarna har något att tillföra verksamheten samt på vård-
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nadshavarnas intresse för elevens utveckling (Flising, Fredriksson & Lund, 1996). Fritidshemmets lärare 

har i uppdrag att informera eleverna och deras vårdnadshavare om verksamhetens mål samt vilka rät-

tigheter och skyldigheter parterna har. Enskilda samtal, föräldramöten, gemensam fika, utställningar 

och öppet hus i verksamheten är vanliga tillfällen för dialog och samverkan mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavarna. Dialog och informationsutbyte mellan parterna är också möjligt när vårdnadshavarna 

hämtar och lämnar eleverna (Skolverket, 2014b). Findahl (2014) visar att personlig kontakt är den vikti-

gaste källan till inhämtande av information, oberoende av vilken typ av information som inhämtas. Ef-

ter de personliga kontakterna anges Internet vara den näst viktigaste källan. Det som de flesta använder 

Internet till är att kommunicera via mail, vilket två av tre gör dagligen. Att skicka sms eller instant mes-

sages kommer på andra och tredje plats på listan över vad Internet används till. År 2014 hade 91 pro-

cent av svenskarna över 18 år tillgång till både dator och Internet. Bland tonåringar och vuxna under 45 

år är det nio av tio som använder Internet dagligen (ibid.).  

  
Relationen skola - hem  

Flising et al. (1996) menar att föräldrainflytandet över skolan idag skiljer sig från hur det var några gene-

rationer tillbaka. Inflytandet var då begränsat och skolans ansåg vårdnadshavarna som okunniga och 

hindrande för lärarens arbete medan lärarna tillhörde samhällets högre utbildade och läraryrket ansågs 

ha en hög status. Idag är det vanligt att elevernas vårdnadshavare har utbildning på samma nivå som 

skolans lärare samt att vårdnadshavaren har ett större inflytande och ses som människa med värdefulla 

åsikter och som en resurs för skolan (Flising et al., 1996). I dagens styrdokument skrivs det att vård-

nadshavaren har både rättigheter och skyldigheter gentemot skolan och fritidshemmet. Skolan ska er-

bjuda vårdnadshavarna möjlighet att föra fram åsikter, förslag samt synpunkter och elever och deras 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att påverka och utöva inflytande (Skolverket, 2014b). I följande av-

snitt kommer vi presentera paralleller mellan internationell utbildningsforskning och förändringen av 

synen på samverkan mellan skola och hem ur ett historiskt perspektiv.  

 Värt att notera är att den verksamhet som motsvarar dagens fritidshem genom tiderna inte haft 

samma styre som skolan. Fritidshemmet har inte heller tillhört samma myndighet eller styrts av samma 

lagar som skolan.Under stora delar av 1970-talet styrdes fritidshemmet av barnavårdslagen och som 

1982 ersattes av socialtjänstlagen (Rohlin, 2012), det var först 1985 som fritidshemmet började styras av 

skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985). 

Samverkan enligt partnerskapsprincipen 

Erikson (2004) menar att partnerskapsprincipen som innebär ett närmande mellan hem och skola anses 

vara positivt för både den enskilda individen och samhället. Tanken om lärare och vårdnadshavare som 

partners började växa fram i efterkrigstidens utbildningsreformer samt ur utbildningsforskningen, men 

det är först under de senaste decennierna som partnerskapstanken fått ordentligt fäste. Under 1940 och 

1950-talet kretsade forskningen i USA, England och stora delar av Europa kring jämlika möjligheter till 
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högre utbildning och den framtida arbetsmarknaden. Forskningen letade efter vilka effekter utbild-

ningsreformerna hade, som kunde utjämna de skillnader till utbildning och arbete som rådde i de olika 

samhällsgrupperna. Det fördes fram förslag på hur skolan skulle kunna kompensera för elevernas socia-

la bakgrund och familjeförhållanden så att möjligheterna att nå framgång i skolan blev mer jämlika (Er-

ikson, 2004). I Sverige fanns också en vilja att utjämna skillnaderna och arbetarrörelsen lade år 1944 

fram ett program som bland annat berörde politiska åtgärder för skolan. Vikten av att skolan gav lika 

utbildningsmöjligheter till alla unga oberoende ekonomi och geografisk bostadsort var en av punkterna 

i programmet. En annan punkt som lyftes var införandet av en nio- till tioårig enhetsskola som kunde 

medföra god individuell och medborgerlig bildning. De utryckte en vilja att bredda möjligheten för alla 

att få betydelsefulla yrken oavsett familjens status (Lundgren, 2010). 

Resultaten av skolreformerna visade sig vara för vaga och under senare delen av 1950-talet inriktade sig 

forskningen istället mot betydelsen av skillnader i hemmens materiella och sociala villkor som hinder i 

utbildningsprocessen. Läroplanen för grundskolan från 1962  (Kungl. Skolöverstyrelsen, 1962) förklarar 

att samverkan mellan hem och skola är nödvändig för att skapa gynnsamma förutsättningar för elever-

nas fostran. Huvudansvaret för elevens fostran ligger hos hemmen men det är skolan som är ansvarig 

för att samverkan med hemmen ska ske. Att vårdnadshavarna känner att läraren ser till elevens bästa 

samt att läraren får en inblick i elevens hemsituation är förutsättningar för en god och framgångsrik 

samverkan och för att kunna stödja och hjälpa eleven. Enligt läroplanen krävs det att det ges tillfällen 

för vårdnadshavare och lärare att mötas och samtala för att bygga upp en förtroendefull relation mellan 

parterna. I texten beskrivs vikten av att vårdnadshavarna kontinuerligt blir underrättade om elevens ar-

bete och beteende i skolan. Möjliga tillvägagångssätt var kontaktbok, klassmöten, åhörardagar, allmänna 

föräldramöten, broschyrer och frånvarokort. Ett sätt för vårdnadshavarna att påverka skolan är att en-

gagera sig i föräldraföreningar. Föräldraföreningen ska av rektor och skolledning få möjlighet att vara 

med och utforma skolans verksamhet (ibid.). 

I USA genomfördes en stor studie, som sammanställdes 1966 av Coleman där hemfaktorernas betydel-

se för elevernas framgång i skolan fokuserades. Coleman kom fram till att skillnader i elevernas resultat 

främst inte påverkades av skillnader i resursfördelning inom skolan utan av vilka hemförhållanden ele-

ven hade (Erikson, 2004). Colemans resultat påverkade skolpolitiken, vilket gjorde att det i USA fokuse-

rades på att uppväga för eventuella brister i hemförhållanden genom att tillsätta flera nationella kom-

pensatoriska program. Den amerikanska skolans förändringar bidrog i sin tur till att det i England 1967 

startades en utredning som kom att kallas Plowden-rapporten som också den fokuserade på jämlika 

utbildningsmöjligheter och lyfte frågan om hemmens betydelse för skolresultaten (ibid.). I Plowden-

rapporten betonades vikten av att vårdnadshavare skulle ges möjlighet att förstå skolan och att stärka 

kommunikationen mellan parterna. Vårdnadshavarna skulle stötta skolan och skolans värden. Det hör-

de till skolans uppgifter att engagera och aktivt involvera vårdnadshavarna i elevernas utveckling. Enligt 

 �4



Plowden-rapporten skulle samverkan mellan skola och hem ske i partnerskapslikande förhållande. Det 

växte fram ett nytt sätt att se vårdnadshavarna som en del av utbildningen, de ansågs nu också vara po-

tentiella resurser för elevernas lärande. De olika studierna och reformerna som gjordes mellan 1940,- 

och 1970-talet bidrog till en föreställning om att en mer utvecklad relation mellan skola och hem kunde 

ligga till grund för att utjämna sociala och ekonomiska skillnader som påverkar elevernas skolresultat 

(Erikson, 2004). Den svenska skolan kom också att präglas av dessa forskningsresultat. Det finns likhe-

ter mellan Plowden-rapportens resultat och de nya texterna kring samverkan i den kommande läropla-

nen Lgr 80. 

I Lgr 80 beskrivs vikten av att ha en god samverkan med hemmen där det anges att skolan ska känna 

till varje elevs hela situation för att kunna bidra till dess positiva utveckling. Hemmen lyfts fram som 

ansvariga för elevernas fostran och vård men skolan ska stödja hemmet i detta i enighet med samhällets 

demokratiska värderingar. Kontakt med hemmen lyfts fram som gynnsam för båda parter och det är 

skolan som bär ansvar för att kontakten upprätthålls. I Lgr 80 anses vårdnadshavarna kunna stödja lä-

rarnas och elevernas arbete med att förbättra skolans miljö. Vårdnadshavarna beskrivs också som till-

gångar då de kan visa på en bredd i de olika yrkena och fritidsintressen som finns i samhället (Skolöver-

styrelsen, 1980).  

Från 1980- talet och framåt flyttades syftet med partnerrelationen från att ge lika möjlighet till utbild-

ning till att effektivisera elevernas lärande i skolan. Effektivitetsforskningen hade som mål att identifiera 

tekniker och tillvägagångssätt som kunde åstadkomma detta. Inom effektivitetsforskningen ansågs 

vårdnadshavarna kunna främja elevernas lärande och resultat i skolan positivt. Detta ledde till att vård-

nadshavarna blev mer insatta i utbildningsliknande aktiviteter, både i skolans verksamhet och i hemmet. 

Effektivitetstanken och ett individbaserat lärande hamnade i fokus och är det som i fortsättningen kom 

att relateras till partnerskapsprincipen. I partnerskapsprincipen antas att ett sammanförande mellan sko-

la och hem och att vårdnadshavare och lärare blir partners som någonting positivt. Vinsterna av part-

nerskapet är ett mer jämlikt samhälle och en mer kompetent samhällsmedborgare (Erikson, 2004). 

Den första juni 1986 trädde en ny svensk skollag i kraft (Utbildningsdepartementet, 1985). Denna skol-

lag uttrycker att utbildningen, förutom att ge eleverna kunskaper och färdigheter, ska samarbeta med 

hemmen för att främja elevernas ” harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och sam-

hällsmedlemmar” (ibid., 1 kap. § 2). Under 1980-talet var fritidshemmet inte en del av grundskolan utan 

betecknades som en del av skolbarnomsorgen som styrdes av socialtjänstlagen. Enligt den nya skolla-

gen skulle skolbarnomsorgen ta emot eleven under lov samt under de delar av dagen eleverna inte vis-

tades i skolan (ibid., 2 kap. § 2). När skolan kommunaliserades år 1991 förlades ansvaret för skolan till 

kommunerna. Detta medförde att det under 1990-talet skedde stora förändringar i form av införande 

av elevpeng, ett målstyrt system och nytt betygssystem (Larsson, 2011). År 1994 infördes också en ny 
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läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) i vilken rektorn lyftes fram som ansvarig för sam-

arbetet mellan skola och hem. Det var dock rektor och skolans personal som tillsammans med elever-

nas vårdnadshavare skulle bygga en väl fungerande skola, som också skulle stämma överens med den 

nya läroplanen. Att kontinuerligt informera elevernas vårdnadshavare om elevens skolgång var ålagt 

skolan. I Lpo 94 framgår att lärarna i grundskolan skulle hålla ett utvecklingssamtal en gång per termin 

men också att information om elevens skolgång vanligtvis förmedlades muntligt (Utbildningsdeparte-

mentet, 1994). Fortfarande var fritidshemmet en del av skolbarnomsorgen och ingick inte i samma ut-

bildningssystem som skolan i övrigt. Det skulle inte dröja länge innan även också detta förändrades. 

Under senare delen av 1990-talet lades förslaget att förskolan skulle få en egen läroplan fram, i förslaget 

lyfts även organisatoriska åtgärder fram som skulle komma att påverka fritidshemmet. Barnomsorg- 

och skolakommittén betonar vikten av ett enhetligt utbildningssystem och kvalitet i utbildningen för 

alla elever i åldrarna 1-16 år. Det föreslås också att grundskolan ska bestå av två delar, en obligatorisk 

och en frivillig där båda delarna har samma ledning, personal och läroplan, där fritidshemmet ska utgö-

ra den frivilliga delen (SOU 1997:157). 

År 1998 förflyttades ansvaret för fritidshemmet till utbildningsdepartementet och Skolverket blev ny 

tillsynsmyndighet. Samma år utgav Skolverket allmänna råd för fritidshemmet, där målet med omorga-

nisationen beskrivs vara att utveckla en gemensam pedagogisk syn på elevens lärande och utveckling 

inom hela grundskolan. I de allmänna råden framgår också att fritidshemmet samt förskoleklassen lyder 

under den reviderade versionen av Lpo 94. Tanken med de allmänna råden är att de ska användas av 

såväl personal, vårdnadshavare samt elever för att tillsammans utforma en bra verksamhet i fritidshem-

met (Skolverket, 1999). År 2007 gjordes en uppdatering av dessa allmänna råd, de nya allmänna råden 

fungerade som ett komplement till Lpo 94, som i sin tur grundas i  skollagen från 1985 (Skolverket, 

2007). Efter att skollagen reviderats många gånger och utredningar gjorts under elva år ersattes skolla-

gen år 2010 med en ny (Larsson, 2011). 

Sammanfattningsvis är det skollagen från 2010 som idag gäller för bland annat grundskolan och fritids-

hemmet (Skolverket, 2012). Till den nya skollagen kom också nya läroplaner år 2011, däribland Lgr 11 

där fritidshemmets uppdrag förtydligas. Utöver skollagen och läroplanen finns även allmänna råd som 

Skolverket sedan 2014 tillhandahåller som komplement. Hur samverkan mellan skola och hem beskrivs 

i Lpo 94 och Lgr 11 skiljer sig inte åt särskilt mycket. Det som tillkommit i den nya läroplanen är att 

läraren förutom att informera om elevens skolsituation och kunskapsutveckling även ska informera 

vårdnadshavarna om elevens trivsel. Vid en jämförelse av de allmänna råden från 2007 och 2014 finns 

större skillnader. De allmänna råden från 2014 beskriver samverkan med hemmen på ett mer utvecklat 

sätt. Kapitlet har också delats upp i två delar, där den första berör samtal om elevens trivsel, lärande och 

utveckling medan den andra berör information om verksamheten. Det betonas att fritidshemmet bör 

erbjuda vårdnadshavarna utvecklingssamtal, om inte enskilt så gemensamt med skolan. 
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Teori 
Enligt Flising et al. (1996) är samverkan mellan människor i olika sammanhang där eleven befinner sig 

generellt någonting positivt och önskvärt. Det anses att samtliga vuxna bör tillämpa samma regler och 

förhållningssätt i förhållande till eleven. Samtidigt bör vårdnadshavare och lärare ses som människor 

som fyller olika funktioner i elevens liv. Det är viktigt att de vuxna i elevens omgivning har kontakt och 

samverkar med varandra för att få till en förtroendefull relation som gynnar elevens utveckling. Relatio-

nen mellan vårdnadshavare och skola är beroende av vilken roll skolan tillskrivs i samhället (ibid.). 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori förklarar sambanden mellan elevens lärande och relatio-

nen mellan vårdnadshavare och lärare.  

Bronfenbrenner utvecklingsekologiska teori  

Enligt Bronfenbrenner (1974) och den utvecklingsekologiska teorin påverkas elevens utveckling av de 

förändringar som sker i den miljö och de omgivningar eleven lever i. Likaså är eleven med och påverkar 

och omskapar dessa omgivningar. Det är inte bara förändringar i den direkta miljön som utgör elevens 

vardag som har påverkan, utan även förhållandena mellan olika sammanhang och omgivningar spelar 

roll. Likaså påverkar de miljöer eleven inte har någon direkt kontakt med. Vi har nedan illustrerat en 

modell utifrån Bronfenbrenners teori med exempel på olika miljöer och sammanhang som kan påverka 

utveckling hos eleven i fritidshemmet. 
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Modellen bygger på de fyra olika system Bronfenbrenner (1974) beskriver, dessa är mikrosystemet, 

mesosystemet, exosystemet och makrosystemet. Mikrosystemet omfattar de miljöer eleven befinner sig 

i. I dessa miljöer finns de personer eleven har direktkontakt med, så som föräldrar, syskon, vänner och 

lärare. De som befinner sig i denna nivå har enligt Bronfenbrenner störst påverkan på elevens utveck-

ling och är den miljö som utgör utgångspunkten för elevens fortsatta lärande. Föräldrar och andra vux-

na som vårdar eleven kan påverka elevens individuella utveckling positivt. Nästa nivå är mesosystemet 

som innefattar förhållanden mellan två eller flera miljöer som eleven deltar i, till exempel förhållandet 

mellan familjen och lärarna. Därefter beskriver Bronfenbrenner exosystemet som omfattar en eller flera 

miljöer där eleven inte är en aktiv deltagare men där händelser som sker påverkar, eller påverkas av mil-

jöer där eleven deltar. Exempel på sådana miljöer kan vara föräldrarnas arbetsplats, familjens bekant-

skapskrets, föreningslivet, lokala politiker eller företag. Förändringar i exosystemet kan ha indirekt in-

verkan på eleven eftersom de också kan påverka individer i elevens mikrosystem. Makrosystemet är det 

system som ligger längst ifrån eleven som består av exempelvis kulturella värderingar, seder och lagar. 

Till makrosystemet hör kulturella och social sammanhang av olika samhällsgrupper, etniska grupper, 

eller religiösa samfund, liksom samhällsstrukturer och politiska beslut (Bronfenbrenner, 1974).  

Hur den utveckling inom utbildningspolitiken och utbildningsforskningen som Erikson (2004) beskri-

ver påverkar elevens lärande kan förstås med hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och 

vår modell ovan. 
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SYFTE 
Läraren har i uppdrag att samverka med alla elevers vårdnadshavare för att skapa de bästa möjliga för-

utsättningarna för elevens lärande och utveckling (Skolverket, 2011). En förutsättning för att kunna 

samverka med vårdnadshavare är att det sker en kommunikation mellan parterna (Flising, et al, 1996). 

Genom att undersöka åtta lärares beskrivningar av vad som kommuniceras med vårdnadshavarna, hur 

kommunikationen sker och i vilka syften hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse av fritidshemmet 

roll i  samverkan med hemmen.  

Frågeställningar 

• Vad är det som kommuniceras mellan fritidshem och hem? 

• Hur sker kommunikationen mellan fritidshem och hem enligt lärarna? 
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METOD 
Då syftet med studien är att undersöka lärares beskrivningar av kommunikationen med vårdnadshavar-

na är det lämpligt att välja en kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011). Kvalitativ metod fokuserar på 

deltagarnas ord och beskrivningar av deras sociala verklighet. Insamling av data kan i en kvalitativ un-

dersökning kan ske på flera sätt, däribland intervjuer (ibid.) vilket är det tillvägagångssätt vi använt oss 

av i denna studie. Det är deltagarens ståndpunkter som är av intresse i en kvalitativ intervju medan det i 

en kvantitativ undersökning är forskarens intresse som är utgångspunkt. En kvalitativ forskningsmetod 

möjliggör för forskaren att vara flexibel under forskningsprocessen (Bryman, 2011). Insamlandet av 

data har i denna studie gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) är förde-

len med semistrukturerade intervjuer att deltagaren får möjlighet att svara på frågorna med egna ord 

och att forskarna får möjlighet att ställa följdfrågor som relaterar till deltagarens svar. Patel och Davis-

son (2011) menar att när forskarna använder sig av intervjufrågor där deltagarna får utrymme att svara 

med egna ord klassas den som en intervju med låg grad av strukturering. 

För att säkerställa att intervjuerna skulle ge svar på frågeställningarna sammanställdes en intervjuguide 

(se bilaga 1) med nio frågor som intervjuerna haft som utgångspunkt. Intervjuguiden avslutas med en 

neutral fråga för att erbjuda deltagarna chansen att ge ytterligare kommentarer. 

  

Urval 
Urvalet i studien består av åtta lärare verksamma i fritidshemmet som är utbildade förskollärare, gym-

nasielärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare och lärare med inriktning mot fritidshem. Dessa 

åtta lärare valdes eftersom deltagarna var lättillgängliga då det redan fanns en etablerad kontakt och 

geografisk närhet till deltagarna. Detta spelade även roll för oss ur en tidsaspekt då studien hela tiden 

haft en bestämd tidsplan. Vi valde att intervjua lärare på tre skolor i samma kommun. Detta sätt att väl-

ja deltagare kallas enligt Bryman (2011) ett bekvämlighetsurval.  

Genomförande 
Innan varje intervju startade erbjöd vi deltagarna att läsa presentationsbrevet igen för att säkerställa att 

de tagit del av informationen kring studiens syfte. Vi ville säkra att de tagit del av informationen om de 

fyra etiska forskningsprinciperna, informationsskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, och frågade därför om detta ytterligare. Ansvaret för intervjuerna fördelades lika mel-

lan oss båda. Den som inte förde samtalet ansvarade istället för att lyssna aktivt, sköta inspelningen, och 

bistod med följdfrågor. Bryman (2011) betonar vikten av att ha ett inspelningsinstrument som fungerar 

problemfritt. Vid varje intervju fanns två redskap för inspelning tillgängliga, vi säkerställde att båda des-

sa fungerade och hade tillräckligt med batteri innan varje intervju. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att en förutsättning för att kunna transkribera en intervju är att kvaliteten på inspelningarna blir bra. 
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Samtalet som förs måste fångas i inspelningen, det är därför viktigt att försöka eliminera risken för stö-

rande bakgrundsljud samt be deltagaren prata tydligare om så behövs (ibid.). Vid de tillfällen då stör-

ningar uppstod väntade vi med att fortsätta samtalet för att ljudupptagningen skulle hålla så god kvalitet 

som möjligt. Genom att spela in en intervju registreras ord, tystnad, tonfall och liknande i en fast form 

som forskaren kan återkomma till och lyssna på upprepande gånger (Kvale & Brinkmann 2009). Enligt 

Bryman (2011) kan en nackdel med att spela in intervjuerna vara att det påverkar deltagarna negativt 

och medför oro då intervjusituationen kan vara ovan för många. För att underlätta för deltagarna och 

förebygga eventuell oro valde vi att i intervjuguiden använda oss av bakgrundsfrågor, att informera om 

vald metod i det presentationsbrev (se bilaga 2) som deltagarna tagit del av samt att ytterligare informe-

ra om metodvalet vid intervjutillfället. Att spela in intervjuerna medförde att vi kunde bibehålla ögon-

kontakt med deltagarna samt läsa av deras kroppsspråk och ickeverbala uttryck vilket var till studiens 

fördel, då fokus kunde riktas på situationen och deltagarens svar. Bryman (2011) förespråkar att forska-

ren ska vara uppmärksam på deltagarens svar och undvika att anteckna under intervjun. Kvale och 

Brinkmann (2009) påpekar att samtalets flyt kan distraheras eller avbrytas om forskaren enbart använ-

der sig av anteckningar som insamlingsmetod. Genom att spela in intervjun får forskaren frihet att 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken i samtalet (ibid.). Beroende på hur man placerar sig i ett rum i 

förhållande till andra kan olika maktförhållanden utstrålas (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Detta tog 

vi i åtanke och anpassade därför vår position till deltagaren på ett sådant sätt att samtliga kunde ha 

ögonkontakt med varandra hela tiden. Vi ville inte att vår placering i rummet skulle medföra obehag 

hos deltagaren. Sju av åtta intervjuer genomfördes med oss båda närvarande, den åttonde med enbart 

en av oss. Deltagarna bestämde tid och plats för intervjuns genomförande, platserna varierade mellan 

klassrum, konferensrum och fritidshemslokal. 

Bearbetning och analys 
Den skriftliga analysen började med att vi lyssnade igenom intervjuerna vi skulle transkribera. Tran-

skription innebär är att transformera information, vid transkription ändras det muntligt berättade till 

skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). I en transkriberad och utskriven intervju har deltagarens röst, 

andning och intonation gått förlorad (ibid.). Vi var noggranna med att transkriptionen skulle vara väl 

utförd, vi lyssnade därför igenom intervjuerna många gånger för att kunna skriva ner orden exakt som 

de sades. Vi markerade pauser, ändrat röstläge, skratt, utryck som ”öhm”, ”ah” och liknande, samt mar-

kerade inom parentes om någon störning uppstod. När samtliga intervjuer transkriberats lyssnade vi 

igenom dem ytterligare var sin gång för att undvika missar i transkriptionen som enligt Bryman (2011) 

annars kan leda till att resultatet misstolkas. Under transkriptionen fick varje intervju ett nummer och 

varje deltagare fick även ett fingerat namn, i resultatet och diskussionen kallas lärarna Berit, Carina, Eli-

sabet, Kim, Lena, Mariana, Michelle och Monica. När samtliga intervjuer var transkriberade skrevs de 

ut. 
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Nästa steg i analysen var att med hjälp av rosa markeringspennor urskilja de frågor vi använt oss av i 

intervjuguiden. Vi markerade sedan de svar som berörde vår första forskningsfråga med blått och med 

gult markerades svar som berörde vår andra forskningsfråga. Efter detta sammanställde vi våra svar i 

två tabeller, en för var forskningsfråga för att få en överblick av lärarnas svar. Tabellerna utgjorde ett 

underlag för fortsatt analys och var även till hjälp när vi skrev fram resultatet. Utifrån frågan Vad som 

kommuniceras gjorde vi flera tankekartor där deltagarnas svar grupperades på olika sätt. Kategorierna 

skrevs sedan ned och vi fortsatte analysen med att koppla resultaten till frågan Hur sker kommunikationen 

mellan fritidshem och hem. Vidare valde vi att titta efter samband mellan vad som kommunicerades och vil-

ka metoder som användes, vem som initierade kontakten samt om deltagarna motiverat valet av metod. 

De kategorier vi använder oss av för att presentera resultatet är Fritidshemmets verksamhet, Akuta ärenden, 

Elevens tillvaro och Relationsskapande samtal. I resultatet varvas beskrivande text med citat ur intervjuerna 

där samtliga namn är fingerade. I citaten har småord, upprepningar och pauser i vissa fall plockats bort 

vilket enligt Kvale & Brinkmann (2009) är till läsarens fördel då förståelsen för citaten underlättas. Patel 

och Davidson (2011) menar att det är viktigt att välja citat med omsorg för dess sammanhang. Då vi 

inte vill att citaten ska misstolkas har vi varit noggranna med att läsa längre stycken ur transkriptionen 

kring de valda citaten. När vi skriver symbolen […] betyder det att citatet är hämtat ur en längre mening 

och att vi endast valt ut det vi ansåg relevant att lyfta fram.  

  
Tillförlitlighet  
Genom att delta i en handledningsgrupp granskades arbetet av andra vilket bidrog att vi fick ta del av 

deras synpunkter för att förbättra arbetet med studien. Vi har i skrivandeprocessen stöttat varandra ge-

nom att samtala om olika begrepp, syfte, forskningsfrågor, intervjuguide och även testat intervjuguiden 

på varandra. Deltagarna i handledningsgruppen har fungerat som granskare till varandra under forsk-

ningsprocessen vilket Bryman (2011) lyfter fram som ett sätt att öka tillförlitligheten. Vi ville inte på-

verka de svar vi fick under våra intervjuer och valde därför att stäva efter ett neutralt förhållningssätt. 

Bryman (2011) lyfter fram att det gynnar trovärdigheten om forskaren undviker att väga in personliga 

värderingar i forskningsprocessen. Vi valde att båda två medverka vid så många intervjuer som möjligt, 

vilket Patel och Davidson (2011) beskriver som positivt då pålitligheten ökar om det medverkar mer än 

en forskare vid intervjun samt om deras tolkningar stämmer överens med varandra. För att öka tillför-

litligheten är det enligt Patel och Davidson (2011) viktigt att skriva ner intervjuerna ordagrant och inte 

rätta grammatiska fel eller liknande. En slarvigt transkriberad text kan påverka tolkningen och i för-

läggningen studiens resultat (Bryman, 2011). 

  
Etiska ställningstagande  
Presentationsbrevet alla tillfrågade deltagare fått är utformat efter de etiska ställningstagande som gäller 

för svensk samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). När vi träffade deltagarna belyste vi återigen att deras 
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medverkan var frivillig och att de när som helst fick avbryta sitt deltagande, vi förtydligade syftet med 

studien samt hur uppgifterna skulle behandlas. I studien har vi garanterat deltagarnas konfidentialitet 

genom att använda fingerade namn samt genom att utelämna ort, fritidshem och avdelning deltagarna 

arbetar på. Vi informerade även om att det endast är vi tillsammans med handledare och examinator 

som kommer få tillgång till materialet och att det enbart kommer att användas i forskningssyfte. 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RESULTAT 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Vi har delat in resultat i fyra teman Fritidshemmets verksamhet, 

Akuta ärenden, Elevens tillvaro samt Relationsskapande samtal. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet.  

Fritidshemmets verksamhet 
Mycket av det som kommunicerades rörde fritidshemmets verksamhet generellt. Sådant som lärarna 

informerade vårdnadshavarna om var nyheter och aktiviteter i verksamheten, dokumentation, rutiner 

och vem som jobbar. Det framkom att de använde sig av flera olika vägar för att nå ut med informatio-

nen, exempelvis skedde detta genom papperslappar, broschyrer, fotoram, föräldramöten och genom 

muntlig kommunikation. Några av deltagarna svarade även att de använde läroplattformen Fronter och 

whiteboardtavla för att kommunicera med och sprida information till vårdnadshavarna. Berit beskriver 

att:  

Vi har även våran tavla på väggen, Whiteboardtavlan där vi skriver allting, där skriver vi ju vad det är som är 

på gång […]  

Information om fritidshemmet kan även nå vårdnadshavarna genom skolans veckobrev. En lärare anger 

att respektive klasslärare ombes skriva ner aktuell information på elevernas veckobrev. Detta lyfts fram 

som ett bra sätt att nå majoriteten av vårdnadshavarna. När det gäller kommunikation om elevens le-

dighet, till exempel vid semester, studiedagar och lovdagar, används även mail som kommunikations-

medel. Det framkommer att det både är vårdnadshavarna och lärarna som använder mail i detta syfte. 

Lena berättar: 

Mailen är ju jättebra, att få in när barnen, om de ska vara på ledighet å studiedagar och så, det är ju komman-

de tycker jag.  

Som citatet anger används mailen främst som kommunikationssätt rörande eleverna ledighet. Mail är ett 

kommunikationssätt som flera deltagare ställer sig positiva till att använda. De uppger att de når vård-

nadshavarna snabbt, informationen finns sparad på datorn samt att de har möjlighet att kolla av mailen 

flera gånger om dagen. Några av deltagarna använder sig inte av mail alls och erbjuder inte heller vård-

nadshavarna att maila fritidshemmet. Samtidigt är det många som poängterar att de vill öka använd-

ningen av digitala kommunikationssätt även om de säger att den muntliga kommunikationen är att fö-

redra. Berit berättar sin syn på digital kommunikation: 
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[…] där behöver vi uppdatera oss för att va med i den här svängen, men det har vi inte gjort än, men det 

kommer det också, men jag tror, kommer ändå alltid att föredra att få prata, för jag ser, då ser jag på männi-

skan, kroppsspråk, jag ser hur den tar det jag säger oavsett vad det är jag säger så är det, så jag föredrar det, att 

få prata med dem, öga mot öga så att säga. 

Mariana håller med Berit i detta och menar även att hon försöker variera sina sätt att kommunicera med 

vårdnadshavarna. Den webbaserade lärplattformen Fronter anges vara ganska nytt för Mariana men 

hon resonerar kring hur användandet kan utökas. Mariana berättar för oss att många vårdnadshavare 

använder sig av datorer och föredrar digital information framför pappersutskick. En del elever har 

många vuxna runt sig, liksom flera boenden. Mariana menar att det kan vara mycket arbete med pap-

persutskick då information ska nå rätt vårdnadshavare och att Fronter skulle kunna användas till just 

denna typ av kommunikation. Fronter är ett kommunikationssätt som alla lärare känner till, dock varie-

rar användningen av Fronter mellan lärarna. Flera lärare pratar om Fronter som ett nytt verktyg och 

påpekar att deras användning kommer att öka framöver. Monica uttrycker sig så här:  

Fronter har vi ju precis kommit igång med men det är ju under uppbyggnad så att det ska vi ta tag i mer till 

hösten.  

Akuta ärenden  
Vi fann att kommunikationssätten styrdes av vad om skulle kommuniceras. När lärarna eller vårdnads-

havare behövde kontakta varandra brådskande användes främst telefonen. Lärarna motiverade detta 

med att det är det snabbaste sättet att komma i kontakt. Vid akut sjukdom eller skada anses telefonen 

vara ett bra alternativ. Elisabeth motiverar: 

[…] vill man ha direktkontakt så är det ju telefon som gäller i såna fall […] Ja det är ju situationsbundet lik-

som, ibland vill man ju också prata med föräldern, jag tycker det är svårt ibland att skriva ett mail så inte det 

misstolkas, för jag har som uppgift att maila en förälder om det skulle va nånting särskilt sådär. Men jag tycker 

det är bättre å prata med, så att jag vet att den uppfattar det rätt så det inte blir några missuppfattningar på 

vägen, för då kan det va ganska jobbigt tror jag om det blir helfel å så […] 

Om en elev eller vårdnadshavare inte dyker upp på avtalad tid anger lärarna att telefonen är det kom-

munikationsmedel de använder mest. Om en vårdnadshavare eller elev uteblir kan det enligt Lena upp-

stå en oro hos någon av parterna och det finns då anledning att ta kontakt via telefon. Michelle ger här 

exempel på när telefonen används i ett brådskande ärende:  

[…] vid skada eller plötslig sjukdom då. Men också om det står en schematid men ingen kommer och hämtar, 

då kan man också ringa och kolla om det har hänt nått […] 
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Elevens tillvaro  
Mycket av den kommunikation som sker mellan lärare och vårdnadshavare berör på något sätt en eller 

flera elever. I första hand kontaktar vårdnadshavarna lärarna om elevens schematider. I tamburkontak-

ten ställer vårdnadshavarna frågor om elevernas dag och tillvaro på fritidshemmet. Kim förklarar att 

vårdnadshavarna kontaktar fritidshemmet gällande:  

[…] schemaändringar, frågor om när fritids är stängt och när det är öppet och såna här saker och sen är det ju 

när dom hämtar så är det naturligtvis hur dagen har vart för just deras barn, som dom vill veta självklart, så så 

att det är väl dom vanligaste frågorna liksom, hur har det vart idag? har det vart bra? och sen så kommer dom 

oftast när dom vill ändra tider eller har frågor om dom kan ändra tider, ja allt sånt där, praktiska saker. 

Det kan också vara så att läraren informerar om sådant som rör den enskilda elevens dag på fritids-

hemmet. Genom att synliggöra för vårdnadshavarna vilka aktiviteter eleverna deltagit i får de inblick i 

elevens dag, om det hänt något mer specifikt och eleven går hem själv anger flera lärare att de mailar, 

ringer eller skriver om det i kontaktboken. När det uppstått en konflikt och då det är möjligt tar läraren 

vanligtvis kontakt med vårdnadshavaren då denne hämtar eller lämnar eleven. Av flera svar framgår att 

situationen styr vilket sätt parterna kommunicerar på. När en konflikt skett beskriver flera lärare att de 

vill prata med vårdnadshavarna och att detta kan ske i tamburkontakten. Elisabeth säger även att hon 

ibland väljer att ringa vårdnadshavarna och prata enskilt då flera elever ofta går hem samtidigt och hon 

vill undvika att känslig information sprids till obehöriga. Om en elev är inblandad i många konflikter 

uppger flera lärare att de har fler samtal och möten med berörda vårdnadshavare och ibland även i 

samverkan med elevens klasslärare. En lärare upplyser oss också om alternativet att skicka hem ett brev 

där konflikten beskrivs och läraren uttrycker sin önskan att vårdnadshavaren tillsammans med eleven 

samtalar om situationen i hemmet. Lena sammanfattar här vilket kommunikationssätt hon föredrar:  

[…] jag skriver ju inte på mailen om det har varit en konflikt utan då vill jag ju prata med den mamman eller 

pappan. 

Vid konflikter används inte mail i första hand, men flera lärare tycker att mailen är ett bra kommunika-

tionsmedel när det gäller elevernas schematider. Bland deltagarna finns det också några som berättar att 

de inte använder sig av mail alls och andra påpekar problematiken med mail då de inte kan förutsätta att 

alla vårdnadshavare har tillgång till funktionen. Lärarna berättar att vårdnadshavarna annars använder 

sig av handskrivna papperslappar, elevens kontaktbok eller sms för att meddela schemaändringar. Tre 

lärare anger att de erbjuder vårdnadshavarna att skicka sms, däribland Kim som säger:  

[…] förutom att ringa och komma hit, så har dom möjlighet att smsa, vi har en mobiltelefon för just sms-

mottagning om dom vill göra en snabb ändring i schema eller nått sånt där, tala om att idag behöver dom 
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komma fast vi inte visste å sånna här saker, men däremot så har vi ingen mail som kan maila till vad jag vet 

utan det är väl telefon och sms som är framförallt då. 

Sms framgår som ett begränsat kommunikationssätt då lärarna som erbjuder sms berättar att de inte 

alltid ger respons tillbaka till vårdnadshavarna. När vårdnadshavarna hämtar eleverna i fritidshemmet 

pratar de ofta med lärarna om hur elevens dag varit. Två av lärarna beskriver vikten av att kommunicera 

kring positiva saker som hänt eleven, då de anser att detta gynnar eleven och relationen mellan lärare 

och vårdnadshavare. En god relation lyfts fram av dessa två lärare som viktig för ett fortsatt samarbete 

då de vill undvika att vårdnadshavare och elever upplever mötet med fritidshemmet som enbart något 

negativt. Carina påpekar också att det är bra att samverka med elevens klasslärare för att undvika dubbla 

kontakter med vårdnadshavaren om en konflikt skulle uppstå, då hon menar att det är gynnsamt för alla 

parter. En god relation underlättar kommunikationen i alla avseenden, positiva som negativa. Carina 

nämner specifikt detta:  

För oftast har man bara kontakt med föräldrarna när det är någonting som hänt. Dom måste kunna se att vi 

pratar även när det är något som inte har hänt. […] Och det är inte alltid jobbigt för föräldrar att komma hit, 

för det blir det ju så småningom, om man alltid ska ta upp någonting negativt varenda gång man kommer. Då 

slutar man komma till slut. Det gör man, man orkar inte komma och hämta sitt barn om det ska vara negativt 

varje gång man kommer. 

Att eleven varit hjälpsam, skapat något, haft roligt och lyckats med någon uppgift är exempel på positi-

va saker lärarna kan berätta för vårdnadshavarna. Det framgår i intervjuerna att elever i åldrarna sex till 

åtta oftast blir hämtade på fritidshemmet och att äldre elever allt mer går hem själva. Något som Maria-

na anser viktigt är att tänka på vilka signaler man som lärare utstrålar till vårdnadshavarna då de kom-

mer till fritidshemmet. Hon påpekar faktumet att det kan vara svårt att hitta en balans i relationen till 

vårdnadshavarna, samt att det är bra att tänka på hur man pratar med vårdnadshavare. Mariana menar 

att om vårdnadshavaren får en negativ bild av verksamheten finns det en risk att denna gör sig gällande 

för verksamheten generellt. Hon menar också att den uppfattning av verksamheten som vårdnadsha-

varna får bildar de sig vid de tillfällen då de hämtar och lämnar eleven. Hon säger att: 

[…] man måste ha det hela tiden i ryggmärgen, att det är vi som bestämmer vilken bild utav verksamhet vill vi 

visa. För att arbete det lägger vi, det är inte det som är problemet. 

När lärare och vårdnadshavare möts finns också tillfällen att kommunicera om elevens situation i övrigt. 

Några lärare uppger att de frågar om hur eleven har det hemma, men oftast berättar vårdnadshavarna 

om det har skett några förändringar som påverkar eleven. Några exempel lärarna anger är skilsmässa, 

flytt, sjukdom och dödsfall. Några lärare påpekar att de ibland får informationen direkt från eleven eller 
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från klasslärare. De vårdnadshavare som sällan hämtar eleven på fritidshemmet kan lärarna istället kon-

takta via telefon om så behövs. 

Relationsskapande samtal 
Samtliga lärare beskriver kommunikation som vi valt att kalla för relationsskapande samtal. De berättar 

om situationer då de småpratar med vårdnadshavare om väder, händelser, funderingar och skolan gene-

rellt. Berit berättar om en sådan situation: 

[…] häromdan så var det en förälder som kom och pratade med mig om taxi till skolan för barnet.. Å det har 

jag inte så mycket med och göra men då får man ha en diskussion om det och vem som får det och varför å 

hur å den biten […] 

Flera lärare berättar om muntliga samtal med vårdnadshavaren som någonting positivt, Carina ger ex-

empel på detta och säger: 

Det är det absolut viktigaste mötet som man har på dan. Att träffa dem, sen är de inte alltid man har någon-

ting att säga alla gånger utan man säger hej och pratar lite och så. 

De relationsskapande samtalen sker oftast i tamburkontakten, något som flera lärare lyfter som viktigt 

är att ha en öppen kommunikation med vårdnadshavarna. Berit berättar att hon upplever att vårdnads-

havarna vågar säga till och fråga om de undrar någonting : 

[…] sen har vi ju även den dagliga kontakten, alltså med föräldrar, när dom kommer hit, när dom lämnar och 

när dom hämtar, och den är ju oerhört värdefull, så det är ju viktigt att försöka hinna, mornarna är alltid svåra 

att hinna om dom inte kommer tidigt, eftermiddagarna är oftast lite lättare och hinna stå och prata med en 

förälder om det är nått eller om det, man behöver diskutera nått eller så, och den vägen är ju oerhört bra att 

kunna ha tycker jag och ha en öppen dialog. 

Mariana påpekar att det kan vara svårt för vårdnadshavare att sätta sig in i skolans verksamhet då hon 

förklarar den som komplicerad och krävande. Vidare beskriver hon att vårdnadshavarna, speciellt vid 

inskrivning av sexåringar, kan ha många frågor och vara känslomässigt upptagna. Hon uppmärksammar 

också att det är viktigt att vara ärlig och ödmjuk gentemot vårdnadshavarna samt att det har betydelse 

på vilket sätt man tar kontakt med dem. Lena menar att hon har en bra kontakt, och oftast också en bra 

relation med vårdnadshavare tack vare att så många kommer och hämtar eleverna i fritidshemmet. Hon 

påpekar att hon inte träffar alla vårdnadshavare lika ofta men att lärarna i fritidshemmet har en önskan 

om:  
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[…] att dom blir hämtade minst en gång i veckan, eller lämnade så att man får se den vuxna eller får prata 

med den liksom bara å bekräfta att allting är okej. […] Inte att man har nått möte utan att bara de där småor-

den att det har varit en bra vecka å eller hur har ni det. 

Utan goda relationer menar Elisabeth att vårdnadshavare kan gå i försvar för eleven exempelvis vid en 

konflikt. Vidare betonar hon vikten av att försöka förstå vårdnadshavarens upplevelse av situation för 

att samverkan runt eleven ska bli så bra som möjligt. Flera lärare menar att det blir enklare att samverka 

om svåra situationer kring eleven om de från början byggt upp ett bra samarbete med vårdnadshavarna. 
  
Sammanfattning av resultat 

Samtliga lärare uppger att de kommunicerar om elevernas scheman, ändringar av scheman, ledighet och 

om hur elevens dag har varit. Vilka kommunikationsmedel som används beror på vad det är som ska 

kommuniceras och vem som är mottagare. För att nå samtliga vårdnadshavare använder lärarna både 

muntlig, skriftlig och digital kommunikation. Exempel på kommunikationsmedel som används är tele-

fon, pappersutskick, mail och Fronter. Telefon och pappersutskick används av alla lärare medan an-

vändningen av mail och Fronter skiftar. De flesta lärare påpekar att de vill eller behöver utveckla arbetet 

med digitala kommunikationsverktyg men påpekar att det muntliga samtalet är något de föredrar. Enligt 

lärarna är det vanligt att vårdnadshavare till yngre elever hämtar och lämnar eleverna i fritidshemmet. 

Lärarna anser samverkan och kommunikation med vårdnadshavarna som gynnsamt för elevens trivsel 

och utveckling.  
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DISKUSSION 
I följande kapitel kommer vårt val av metod, studiens resultat i relation till egna reflektioner och tidiga-

re forskning samt vidare forskning diskuteras. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att kommunikationen mellan lärare och vårdnadshavare sker på många olika 

sätt. Valet av kommunikationssätt styrs av innehållet som ska kommuniceras och vem kommunikatio-

nen är riktad till. Då lärare vill kommunicera med samtliga elevers vårdnadshavare väljer de kommuni-

kationsredskap som säkerställer att informationen når alla. Det används pappersutskick i stor utsträck-

ning bland annat i form av veckobrev, månadsbrev, informationsbrev och broschyrer. Som framgår i 

resultatet samverkar lärarna i fritidshemmet även med klasslärarna när informationen som ska skickas 

ut berör båda verksamheterna. I varierad utsträckning används också digitala redskap, såsom mail och 

Fronter för att nå samtliga vårdnadshavare. Ett hinder för ökad användning av digitala redskap som 

lyfts fram av lärarna är att alla vårdnadshavare inte har tillgång till dator, mobil och Internet, och att det 

därför inte finns någon garanti att informationen som skickas via dessa kanaler når samtliga. Vi tycker 

detta är ett bra argument då det visar på  ett respektfullt och ansvarstagande från lärarnas sida att in-

formationen ska nå samtliga, vilket också är i enighet med skolans läroplan (Skolverket, 2011). Lärarna 

vill öka sin användning av digitala kommunikationssätt trots de hinder som finns men hänvisar ökning-

en till något som ska ske i framtiden. Kanske bidrar också lärarnas egna förmågor, kunskaper och tidi-

gare erfarenheterna till uppskjutande av användandet. Som statistiken visar har 91 procent av de vuxna 

svenskarna tillgång till både dator och Internet. De allra flesta mellan 12 och 45 år använder sig också 

av Internet dagligen (Findahl, 2014) vilket borde kunna vara ett skäl till att utöka användandet av inter-

netbaserad kommunikation, vi ser ingen anledning att förlägga detta till framtiden då andelen användare 

redan är hög. Vår erfarenhet är att lärarna i den obligatoriska skolan använder sig av mail men framför 

allt lärplattformen Fronter i mycket större utsträckning. Orsaken till detta kan vi bara spekulera i, tankar 

vi har är att skolledningen inte prioriterat fortbildning kring digitala verktyg för lärarna i fritidshem.  

De lärare som använder sig av mail förespråkar detta eftersom det är ett snabbt sätt att kommunicera 

på, mail går att ta emot och skicka under hela dagen, men också eftersom det som kommuniceras do-

kumenteras. Att kommunicera via mail är den främsta anledningen till internetanvändning och enligt 

Findahl (2014) gör 60 procent detta dagligen. Lärarna anser mail vara ett snabbt sätt att kommunicera, 

detta är troligtvis sant då statistiken (ibid.) tyder på ett flitigt användande av mail. Det är enligt lärarna 

främst elevernas scheman och ledighet som förmedlas via mail, lärarna uppger att de tycker detta fun-

gerar bra. Samtidigt som lärarna vill bli bättre på att använda digital kommunikation betonar de värdet 

av att träffa och samtala med vårdnadshavarna öga mot öga. Flera lärare ger exempel på tillfällen då de 

föredrar att inte använda sig av mail eller andra digitala kommunikationsmedel. Det kan vara sådant 
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som rör den enskilda elevens tillvaro i fritidshemmet, det vill säga trivsel, händelser runt eleven, akut 

sjukdom eller skada. Denna typ av information förmedlar lärarna helst muntligt, vid hämtning och 

lämning eller i telefon. Likaså framgår det att vårdnadshavarna oftast lämnar denna typ av information 

till lärarna när de hämtar eller lämnar eleven på fritidshemmet. När det gäller inhämtande av informa-

tion anses personlig kontakt enligt Findahl (2014) vara den främsta källan. Åter igen stämmer Findahls 

statistik (ibid.) överens med vårt resultat. Om det inte finns möjlighet att prata med vårdnadshavaren 

anger några lärare att de istället kommunicerar genom elevens kontaktbok eller mail.  

Av resultatet framgår det att möjligheten till personlig kontakt med vårdnadshavarna är större för de 

lärare som arbetar med yngre elever. Flera lärare anger att det är få elever i åldrarna sex till åtta som går 

hem själva från fritidshemmet vilket också stämmer överens med våra erfarenheter av verksamheten. 

Hur den personliga kontakten fungerar är enligt flera lärare viktig för samverkan runt eleven och ele-

vens tillvaro i fritidshemmet. Av resultatet framgår att lärarna upplever att vårdnadshavarnas uppfatt-

ning av verksamheten är viktig för det fortsatta samarbetet. Detta överensstämmer med det Nilsson 

och Waldemarsson (2007) skriver om att ökad förståelse av hur människor tolkar andra och själva blir 

uppfattade förbättrar samspelet. Av resultatet framgår att en negativ upplevelse av fritidshemmet kan 

medföra att vårdnadshavarna undviker att ta personlig kontakt med lärarna. Flising et al. (1996) menar 

att lärarnas sätt att bemöta vårdnadshavarna är avgörande för hur samverkan fungerar. Vår upplevelse 

är att lärarna är medvetna om detta och att de värnar om de personliga mötena med vårdnadshavarna 

genom att försöka anpassa sig till den individuella situationen. Läraren vi valt att kalla Elisabeth pratar 

om relationen till vårdnadshavare som mycket viktig i fråga om samverkan kring eleven. Hon tycker det 

är viktigt att sätta sig in i vårdnadshavarens situation och relaterar detta till egna erfarenheter från tidiga-

re i yrkeslivet men också i egenskap av att vara förälder. Förmågan att anpassa sin kommunikation till 

olika situationer är något som enligt Nilsson och Waldemarsson (2007) förbättras genom erfarenheter 

vilket vi tycker Elisabeth exemplifierar.  

Vårdnadshavarna och lärarna representerar olika delar av elevens mikrosystem och är de som har stört 

påverkan på elevernas utveckling (Bronfenbrenner, 1974). Lärarna uttrycker på flera sätt att samverkan 

med elevernas hem är viktigt för elevens tillvaro i fritidshemmet och där med deras lärande och utveck-

ling. Vårdnadshavarnas och lärarnas förhållande till varandra  är det som utgör mesosystemet enligt 

Bronfenbrenner (1974). Att det som sker i mesosystemet har betydelse för elevens utveckling är också 

något vi anser lärarna beskriver. Att förändringar i de två yttersta stadierna exosystemet och makrosy-

stemet påverkar möjligheterna för kommunikation mellan fritidshem och hem framgår av resultatet. 

Tillgången och användande av digitala verktyg är ett exempel på detta. Lärarna beskriver att det inte går 

att säkerställa att samtliga vårdnadshavare får den information som skickas digitalt eftersom tillgången 

till Internet eller mail inte går att kräva av vårdnadshavarna. Samhälleliga normer och värderingar har 

också betydelse för elevens utveckling (Bronfenbrenner, 1974). Hur vårdnadshavarna uppfattar fritids-
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hemmets verksamhet beskrivs i resultatet och knyter enligt oss an till Bronfenbrenners beskrivning av 

makrosystemet. 

Relationen mellan vårdnadshavarna och lärarna kan enligt oss förstås som ett partnerskap eftersom det 

i resultatet framgår att lärarna är medvetna om betydelsen av goda relationer och god samverkan mellan 

parterna. Huruvida vårdnadshavarna är med och påverkar fritidshemmets verksamhet och innehåll, 

som lärarna enligt (Skolverket 2014b) ska erbjuda möjlighet till, förtäljer inte resultatet. Avsaknaden av 

information kring detta kan förklaras med att vårt syfte inte uppfattades som inriktad mot denna typ av 

samverkan. En annan möjlig orsak kan var att lärarna inte aktivt arbetar för att engagera vårdnadsha-

varna. 

Metoddiskussion 

Vi är mycket nöjda med strukturen på den intervjuguide vi använt oss av, den innehöll bra frågor som 

gav rika och relevanta svar för studien. Det var åtta lärare som deltog i studien, antalet rekommendera-

des av vår handledare och vi är nöjda med valet av antal deltagare eftersom insamlad data är rik. Samtli-

ga intervjuer kunde genomföras inom rimlig tid vilket var ett krav då studien redan från början haft en 

bestämd tidsplan. Intervjuerna varierade kraftigt i längd, den kortaste var knappt sex minuter lång me-

dan den längst var över 30 minuter lång. Den sista frågan i vår intervjuguide var av öppen karaktär vil-

ket medförde att intervjuerna ofta övergick i allmänna samtal. En av fördelarna Bryman (2011) lyfter 

med semistrukturerade intervjuer är deltagarens möjlighet att svara med egna ord. Vi håller med Bry-

man i detta dock ledde metodvalet till flera långa samtal vilket gjorde att vi också fick en del irrelevant 

data. Vi valde att spela in hela samtalen trots att vi fick irrelevant data eftersom vi inte ville riskera att 

missa värdefull information som kunde dyka upp. De omfattande intervjuerna medförde mycket arbete 

med transkriptionen och var den del av arbetet vi upplevde mest krävande. Förutom att vissa av delta-

garnas svar var långa pratade deltagarna ibland snabbt, med mycket upprepningar, talspråk och skratt 

som också gjorde transkriptionen mer komplicerad. Kvale och Brinkmann (2009) menar kan otydligt tal 

medföra att inspelningens kvalitet försämras vilket är något vi fick uppleva i arbetet med transkriptio-

nen. 

Vi upplevde att lärarna hade lätt för att prata om valt ämne, och att de ibland svarade på flera frågor 

samtidigt. Upplevelsen vi fick var att samtliga deltagare genuint var intresserade och ville bidra med sina 

utlåtanden, de hade ofta bra och relevanta exempel som förtydligade svaren. Tack vare detta har vi 

kunnat använda oss av citat som vi tycker förtydligar vår presentation av resultatet. Under några inter-

vjuer blev vi avbrutna av oljud eller av andra lärare eller elever som hade ärenden i rummet vi valt. Det 

är enligt Kvale och Brinkmann (2009) viktigt att försöka undvika störande ljud under en intervju då in-

spelningens kvalitet kan påverkas. Detta kunde vi ha undvikit genom att välja platser där vi kunde suttit 

ostört eller genom att sätta upp en lapp med texten ”intervju pågår”, ”stör ej” eller liknande. Att några 
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intervjuerna blev avbrutna medförde att deltagaren tappade bort sig i sitt utlåtande och ibland började 

om på sitt svar i en ny riktning.  

Att samverkan mellan fritidshemmen och hemmen är viktig för eleven har efter den här studien blivit 

klart för oss. Vid jämförelse av allmänna råd har vi sett att det skett ett förtydligande av  hur och vad 

fritidshemmen ska samverka med hemmen om, jämför Skolverket (2007) och Skolverket (2014b). Vår 

förhoppning var att tydliggöra hur kommunikationen används som ett verktyg för samverkan mellan 

fritidshem och hem. Att genomföra denna studie har varit utmanande, spännande, roligt och samtidigt 

lärorikt. Att vi själva fick insikt i vårt framtida yrkes möjligheter och hinder i kommunikationen med 

vårdnadshavare är något vi tror oss ha nytta av. Vi tar med oss nya erfarenheter och infallsvinklar från 

arbetet med studien. 

Vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har vi haft flera intressanta samtal med varandra och tillsammans med 

deltagare. Samtalen har berört fler frågor som vore intressanta att studera vidare. Frågorna rör både 

vårdnadshavarnas, lärarnas och samhällets syn på och uppfattning av fritidshemmets uppdrag. Här ne-

dan ger vi exempel på potentiella forskningsområden. 

• Hur utövar vårdnadshavarna sitt inflytande över fritidshemmets verksamhet? 

• Hur påverkar den dubbla kompetensen hos lärare i fritidshem fritidshemmets verksamhet? 

• Erbjuder kommunerna fritidshem på kvällar, nätter och helger?  
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Bilaga 1

Intervjuguide  

1. Vad har du för pedagogisk utbildning?  

2. Beskriv dina arbetsuppgifter? 

3. Vad brukar vårdnadshavarna kontakta dig om? 

4.  Vad brukar du kontakta vårdnadshavarna om? 

5. Vilka kommunikationssätt använder du när du ska kontakta elevernas vårdnadshavare? 

6. Vilket sätt tycker du fungerar bäst?  

7. Vilka kommunikationssätt erbjuder du vårdnadshavarna? 

8. Vilka kommunikationssätt använder sig vårdnadshavarna av för att kontakta dig?  

9. Har du något att tillägga?  



Bilaga 2

Studie om fritidshemmens samverkan med hemmen 

Hej! 

Vi heter Johanna Rydén och Kajsa Johansson och är studenter vid Högskolan i Jönköping. Nu läser vi 

vår sista termin på Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem och skriver vårt examensarbete. 

Syftet med examensarbetet är att belysa hur samverkan mellan fritidshemmen och hemmen sker samt 

vad samverkan berör och vi söker nu personer som vill delta i vår studie. Vi har valt ut några av de sko-

lor där vi tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och har tänkt göra 8-10 intervjuer med 

personal med pedagogisk utbildning som är verksamma i fritidshemmen.  

Att delta i studien är självklart frivilligt och du får när som helst avbryta deltagandet om du inte längre 

önskar vara med. Intervjun beräknas ta högst 1 timme. För att kunna analysera svaren efteråt kommer 

intervjun att spelas in. De svar vi får kommer att behandlas konfidentiellt och endast att bearbetas av 

oss samt eventuellt av vår handledare och examinator. All data förvaras i 3 månader efter studiens pub-

licering. Vid intervjutillfället medverkar vi båda för att samtalen och resultaten ska bli så bra som möj-

ligt.  

Vi har förhoppningar om att kunna genomföra intervjuerna under vecka 17 och är då tillgängliga alla 

vardagar under arbetstid för att kunna hitta en tid som passar dig bra. Under vecka 16 kommer vi kon-

takta er för att stämma av vilka som är intresserade och för att boka in tider för intervjuer.  

Vid frågor tveka inte att kontakta oss via mail eller telefon!  

Johanna Rydén: Ryjo1274@student.hj.se  XXX-XXXXXXX 

Kajsa Johansson: Joka1221@student.hj.se  XXX-XXXXXXX 

Varma hälsningar 

Johanna och Kajsa 
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