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Abstrakt 
 

Svensk titel: Föräldrasamverkan på det mångkulturella fritidshemmet –fritidshemslära-

rens syn på föräldrasamverkan 

 

Engelsk titel: Parental interaction in multicultural spare time activity - The leisure time 

teacher's view on parental interaction. 

 

Studiens syfte är att belysa fritidslärarnas uppfattningar om fritidsverksamheten samt de-

ras upplevelser av föräldrasamverkan på det mångkulturella fritidshemmet. Arbetet byg-

ger på en kvalitativ ansats där jag använt mig av semistrukturerade intervjuer som metod 

för att kunna besvara mina frågeställningar.  

 

Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt och jag har valt att använda mig av kvalitativa 

intervjuer. Där intervjuerna har skett med fyra respondenter på två olika mångkulturella 

fritidshem. Resultatet visar att den föräldrasamverkan som förekommer är genom föräld-

ramöten och framförallt genom dropin-fika. Men fritidslärarna vill ända att man som 

vårdnadshavare kan visa lite mer intresse och engagemang för sina barns tid på fritids-

hemmet.   

 

Nyckelord 
Föräldrasamverkan, fritidshem, migrationserfarenheter, mångkulturell, interkulturell 

kompetens.  

 

 

 

 

Tack 
Jag vill tacka alla som medverkat för att möjliggöra det här examensarbetet. Jag vill 

även rikta ett särskilt tack till min familj och även till Åsa Trulsson som hjälpt till att 

handleda mig och tack till Håkan Fleischer för att du är en sådan bra examinator. 



  
 

ii 

Innehåll 
1. Inledning__________________________________________________________  1 

2. Bakgrund_________________________________________________________   1 

2.1 Historia kring fritidsverksamheten______________________________________ 1 

2.2 Fritidslärarens uppdrag och kompetens__________________________________  2 

2.3 Begreppsdefinitioner_________________________________________________ 3 

2.4 Styrdokument och regelverk___________________________________________ 4 

3. Syfte______________________________________________________________  5 

3.1 Frågeställningar____________________________________________________  5 

4. Tidigare forskning__________________________________________________  5 

4.1 Fritidsverksamheten_________________________________________________ 6 

4.2 Föräldrasamverkan__________________________________________________ 6 

4.3 Arbetssätt för föräldrasamverkan______________________________________   9 

4.3.1 Föräldramöten___________________________________________________   9 

4.3.2 Utvecklingssamtal_________________________________________________  9 

4.4 Föräldraengagemang i mångkulturella miljöer____________________________  10 

5. Teoretiskt ramverk_________________________________________________  11 

5.1 Interkulturella kompetens och pedagogik________________________________  11 

5.2 Kommunikation och språk____________________________________________ 12 

6. Metod_____________________________________________________________14 

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv________________________________________14 

6.2 Val av kvalitativ metod______________________________________________ 14 

6.3 Urval_____________________________________________________________15 

6.4 Datainsamling och genomförande______________________________________ 15 

6.5 Databearbetning____________________________________________________ 16 

6.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet____________________________ 16 

6.7 Forskningsetiska överväganden________________________________________ 17 

6.8 Presentation av respondenter__________________________________________ 18 

7. Resultat och analys__________________________________________________18 

7.1 Fritidsverksamheten________________________________________________18 

7.1.1 Fritidslärarnas syn på fritidsverksamheten______________________________18 

7.1.2 Fördelen med ett mångkulturellt fritidshem_____________________________ 19 

7.1.3 Utmaningar med att jobba på ett mångkulturellt fritidshem_________________20 

7.1.4 Analys__________________________________________________________ 20 



  
 

iii 

7.2 Föräldrasamverkan_______________________________________________ 22 

7.2.1 Fritidsläraranas upplevelser av föräldrasamverkan, bemötande och 

      tamburkontakten___________________________________________________ 22 

7.2.2 Svårigheter med föräldrasamverkan__________________________________ 23 

7.2.3 Samverkan mellan fritids och skola___________________________________ 24 

7.2.4 Analys_________________________________________________________   25 

7.3 Arbetssätt________________________________________________________ 26 

7.3.1 Föräldramöte, dropin-fika, utvecklingssamtal och aktivitetsdagar__________   26 

7.3.2 Analys_________________________________________________________  27 

7.4 Föräldraengagemang_______________________________________________28 

7.4.1 Föräldraengagemang och ansvar ____________________________________ 28 

7.4.2 Analys__________________________________________________________ 29 

8. Diskussion________________________________________________________   31 

8.1 Vad har fritidslärarna för syn på fritidsverksamheten?_____________________   31 

8.2 Vilka upplevelser har fritidslärarna av föräldrasamverkan på det mångkulturella fri-

tidshemmet?_______________________________________________________  32 

8.3 Vilka arbetssätt använder fritidslärarna sig av när det gäller samverkan och kommu-

nikation med vårdnadshavarna? __________________________________________ 34 

8.4 Vad tycker fritidslärarna vårdnadshavarnas engagemang och ansvar bör vara när det 

gäller samverkan med fritidshemmet?_____________________________________ 34 

8.5 Vidare forskning___________________________________________________ 35 

8.6 Metoddiskussion___________________________________________________ 35 

 

Refernser____________________________________________________________36 

 

Bilagor 

Bilaga A: Intervjufrågor_________________________________________________40 

 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man till-

sammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (Skolverket 2016, s.16).  

 

Som vårdnadshavare har jag varit med om att skola in två av mina tre barn på fritidshem.  

Jag kan inte påminna mig om att jag fått en insyn och inbjudan av personalen enligt det 

som beskrivs i den inledande texten. Eftersom jag också är lärarstudent kan jag tycka att 

ämnet endast kort har berörts under en del av den teoretiska utbildningen. Utifrån dessa 

två roller är jag intresserad av just detta forskningsområde. Jag upplever att uppdraget 

behöver problematiseras, då personal inom fritidsverksamheten ska kunna utveckla olika 

strategier för att kunna tillgodose en högre kvalité när det gäller föräldrasamverkan på 

dagens mångkulturella fritidshem. Som lärare har man en roll som är av stor betydelse 

för eleverna och deras utveckling och elevernas integrering i samhället. Tillsammans med 

flyktingströmmen kommer det elever från olika håll i världen till den svenska skolan och 

som elev från en annan del av världen kan man ha annorlunda erfarenheter och kulturella 

bakgrunder än de svenska eleverna. Lahdenperä (2010) hävdar att idag är det vanligare 

att elever och barn är flerspråkiga. Grunden för en god samverkan med vårdnadshavarna 

på fritidshemmet skapas genom lärarens förmåga att kunna skapa en relation som ska 

vara hållbar. Skolverket (2014) skriver att i fritidshemmet har man en skyldighet att öppet 

diskutera olika åsikter och meningsskiljaktigheter, vilket är viktigt för en skola där olika 

kulturer möts. Där finns många svårigheter och möjligheter som man måste lära sig att 

handskas med. Hur ska lärarna på skolan klara av detta och hur kan lärarna på fritidshem-

met bidra till en välfungerande skola med olika kulturer från olika länder? Personalen 

använder sig av olika strategier men hur gör de för att skapa ett bra klimat i fritidshem-

met?  

 

2 Bakgrund 
I det här kapitlet har jag valt att beröra historien kring fritidshemmets verksamhet, vad 

man som fritidspedagog har för uppdrag, fritidslärarens kompetens och styrningen kring 

fritidsverksamheten. Jag har valt att ha den här presentationen för att ge dig som läsare 

en bättre förståelse för hur de här delarna har förändrats med tiden och varför det ser ut 

som det gör idag. Jag kommer även ta upp olika definitioner gällande det mångkulturella 

begreppet samt vad styrdokumenten och regelverken har att säga.   

 

2.1 Historia kring fritidsverksamheten 

Andersson (2013) har skrivit en avhandling som handlar om hur fritidslärarens villkor har 

förändrats i samband med decentraliseringen och den förändrade styrningen av skolan 

under de senaste decennierna. Hon skriver om hur fritidsverksamhetens grund ligger i 

1800-talet då man benämnde det som arbetsstugan. De två grundarna för arbetsstugorna 

var Anna Hjerta-Retzius och hennes kollega vid namn Fridtjuv Berg. Deras syfte var att 

ge varje barn tillgång att få gå i skolan samt att de ville ge barn från arbetarklassen en 

uppfostran. Barnen fostrades genom övervakning för att sedan utvecklas till samhälls-

medborgare som dessutom var ordentliga. Det var även meningen att barnen skulle få 

kunskaper inom olika områden så som sysslor som hade med hantverk att göra, hygienen 

samt att de skulle lära sig att se värdet i att jobba. De barn som inte fick vara med om just 

den här fostran löpte risk att hamna i klassen för industriarbetare. Detta ansågs vara en 

nackdel och det var även ett etiskt problem för samhället. I slutet av 1800-talet var fattig-

domen stor och läraren blev tvungen att välja ut de barn som var fattigast i klassen och 

som ansågs behöva en plats i arbetsstugorna. Vidare skriver Andersson att i mitten av 
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1930-talet utvecklas arbetsstugorna till något som då kom att kallas för eftermiddagshem. 

Här var det fritidssysselsättningarna som hade en betydelse som var stor när det handlade 

om aspekterna inom det psykologiska och sociala. När det gällde skolverksamheten så 

hade eftermiddagshemmen inte någon koppling alls, trots det valde man att sätta in lärare 

som hade någon form av utbildning just för att kunna hjälpa eleverna med deras läxor. 

Man ansåg att en utbildad lärare var särskilt högprioriterad. Under 1960-talet så får fri-

tidsverksamheten en stor roll i samhället och det är nu frågan om ett samarbete med sko-

lan uppstår. Det är nu fritidsverksamheten får en möjlighet att integreras i lokalerna som 

tillhör skolan och som fritidslärare börjar man också jobba i skolverksamheten. Det går 

ända fram till efter 1980-talet innan samverkan skapas och man synliggör ett syfte. I slutet 

av 1990-talet så blir det tydligt att kvaliteteten inte blev uppnådd som man förväntat sig 

eftersom personalstyrkan blir mindre samtidigt som storlekarna på barngrupperna blir 

större. Under 2000-talet anammar man begreppet kvalitet och det blir en viktig del i ut-

vecklingen för fritidsverksamheten för nu skulle man vara delaktig i de kvalitetsredovis-

ningar som genomförs i skolan. De här kvalitetsredovisningarna genomfördes för att 

kunna poängtera i vilken mån man på fritidshemmet arbetade med utgångspunkt i de styr-

dokument som man styrdes efter. När man pratar om personaltäthet har begreppet kvalitet 

en stor betydelse och så här skriver Andersson: ”Personaltätheten, som enligt Skolverket 

är en viktig kvalitetsfaktor, fortsatte att minska i cirka 70 % av landets kommuner. År 

2008 gick det i genomsnitt 20,5 barn per årsarbetare (Skolverket, 2009b) mot 7,5 barn per 

årsarbetare under 1970-talet. Det genomsnittliga barnantalet i en fritidshemsgrupp var 35 

vilket kan jämföras med maxantalet 15 barn under 1970-talet” (Andersson, 2013, s.14). 

 

2.2 Fritidslärarens uppdrag och kompetens  
Enligt Andersson (2013) har under de få åren som fritidsläraryrket har funnits har arbets-

sättet och uppgifterna fått en drastisk förändring. Enligt Jansson (1992) har denna föränd-

ring inneburit att yrket i huvudsak har påverkats stort av skolverksamhetens integrering 

och på grund av detta har fritidsläraryrket fått en yrkestitel som är otydlig vilket även har 

påverkat arbetsuppgifterna. Fritidsläraren har som uppdrag att skapa en verksamhet där 

kvaliteten har sin utgångspunkt i barnens erfarenhet samt deras behov. Det kan exempel-

vis handla om att kunna ge eleverna trygghet eller ge dem en tid i fritidsverksamheten där 

de vet att de kan njuta av deras tid där. Som fritidslärare är det också viktigt att kunna 

skapa en miljö som innebär att man kan stötta eleverna och att det även blir en plats där 

de kan känna sig trygga, man ska också kunna lyssna, ge stöd och ha en förståelse i den 

mån det går för att de sedan ska kunna bli demokratiska samhällsmedborgare. Inom fri-

tidsläraryrket ses de här delarna som en grundläggande del i arbetet. Enligt Pihlgren 

(2011) går det att dela upp fritidslärarens uppdrag i tre delar som delvis har som uppgift 

att kunna överlappa och komplettera varandra till en viss del. Det handlar då om fritids-

pedagogik som identitetsskapande där det handlar om att som fritidslärare kunna stödja 

varje elevs individuella identitetsskapande, utveckling samt socialisation vilket sker ge-

nom lek, samspel i grupp och värdegrundsarbete. Den andra delen handlar om fritidspe-

dagogik i skolans lärande vilket omfattar kunskapen och kompetensen som fritidsläraren 

behöver för att kunna stötta upp de lärandeprocesser som sker i skolan och på fritidshem-

met. Där fokuset dessutom ligger på lärandeprocesserna inom det praktiskestetiska om-

rådet, det tematiska-, laborativa- och ämnesintegrerade arbetssättet samt elevernas sätt att 

arbeta. Den tredje delen handlar om att lära i och med fritid vilket innefattar fritidslära-

rens kompetens och kunskap som man behöver. Den behöver man för att kunna ge eleven 

en meningsfull och stimulerande upplevelse under tiden man är på fritidshemmet. Detta 

för att kunna lägga en grund för elevers goda vanor som förberedelse inför ett perspektiv 

på sin fritid som ska vara livslångt (Pihlgren 2011, s.20).  
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Andersson (2013) ger en förklaring till fritidslärarens kompetens genom att den innefattar 

förmågan att kunna skapa relationer till elever och vårdnadshavare och att man är tydlig, 

flexibel och öppen när det gäller det förhållningssätt man har. Det är också viktigt att 

kunna ha en kompetens när det handlar om att kunna samverka och man bör också ha ett 

fokus på att kunna observera intressena hos eleverna samt vilka behov gruppen har för att 

kunna utvecklas på ett roligt sätt tillsammans. Andersson tar vidare upp fördelarna med 

samverkan i sin avhandling att man som fritidslärare bör kunna nå elevernas individuella 

del och detta är ett dilemma i dagens fritidsverksamhet. Detta på grund av att antalet 

barngrupper ökar och arbetet som fritidslärarna kräver mer kompetens för att man ska 

kunna se vilka signaler eleverna sänder ut. Därför är det ett krav att kunna ligga steget 

före hela tiden samtidigt som det handlar om att möta eleverna där de befinner sig just för 

tillfället. Vidare tar Jansson (1992) upp att kraven på de kunskaper och kompetensen fri-

tidslärarna har är stora. I deras uppgifter ingår handlingar som är konkreta, de alldagliga 

rutinerna, planera, uppfölja och utvärdera verksamheten samt jobba med elevernas ut-

veckling och genomföra en bra planering som ska hålla.  

 

Enligt Hippinen (2011) så är fridshemmets befintliga huvuduppgift att finnas till för de 

vårdnadshavare som är i behov av omsorg för sina barn då skolan är slut för dagen. Detta 

behov av omsorg har lett till den pedagogiska verksamhet som utgörs av fritidshemmet 

och deras lärare som har en högskoleutbildning med inriktning mot fritidshem och att där 

finns ett uppdrag som är pedagogiskt. Ihrskog (2011) skriver att som lärare i fritidsverk-

samheten så är kunskapen om identitetsskapande och sociala relationer ett centralt äm-

nesområde. Som lärare i fritidsverksamheten så är man aktörer i elevernas skapande av 

deras identitetsskapande och sociala relationer och detta gäller även elevernas vårdnads-

havare, att man bygger sociala relationer tillsammans med dem. Lorentz (2013) diskuterar 

att som person har man olika uppfattningar och värderingar som har kulturella betingel-

ser. På grund av detta så har det skapats kulturella identiteter och man kan då förhålla sig 

på skilda och sociala sätt som har en relation till våra medmänniskor. Detta innebär att 

man antingen får en bekräftelse i det man gör eller säger, det kan också innebära att man 

blir medveten om att det finns klasskamrater eller vårdnadshavare som känner och/eller 

tycker annorlunda. De andra personerna kan även de ha en annan medvetenhet inom det 

kulturella och de har då även en egen kulturell identitet. 

  

2.3 Begreppsdefinitioner 

Begreppet mångkulturalism kom först till Sverige i början av 1990-talet och började an-

vändas då och bestämdes till tiden 1994. Ljungberg (2005) menar att begreppet mångkul-

turalism är kontroversiellt och kan ibland uppfattas som hotfullt och svårt och därför väl-

jer en del människor att använda sig av andra begrepp så som mångfald just för att det 

inte anses lika kontroversiellt. Vidare skriver Ljungberg att det finns andra definitioner 

som handlar om att man lever tillsammans med olika kulturer i ett begränsat område. De 

olika definitionerna har gemensamt att de beskriver befolkningen inom ett visst område. 

Enligt Ljungberg (ibid) är begreppet mångkulturalism något man valt att konstruera uti-

från kulturer som centrum som sedan har blivit en koppling tillsammans med begreppen 

många och/eller multi. På grund av detta anges kulturer i flertal och som då betyder att 

flera kulturer är representerade och/eller på något vis inom något område som är specifi-

cerat.  

 
Man integrerar med varandra på ett någorlunda och passande sätt inom 

det specifika området. Mångkulturalismen ger en beskrivning av att 

man lever tillsammans trots de olika kulturtillhörigheter man har från 

sitt land (Ljungberg 2005, s.105).   
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Enligt Lunneblad (2009) finns det ingen entydig definition av vad som avses med ett 

mångkulturellt samhälle. Men Bergstedt och Lorentz (2004) menar istället att det finns 

en enklare definition av begreppet mångkulturellt samhälle och som benämning anger 

den tillståndet för samhället, ett samhälle med flera kulturer eller med andra ord medbor-

gare med skilda etniska och/eller kulturella och/eller religiösa bakgrunder. Som begrepp 

behöver inte mångkultur ha någon innebörd som är värderande utan man kan använda sig 

av begreppet som beskrivning av hur samhällen kan se ut med betydelse på befolkningen. 

 

Schwartz (2013) menar att man ofta tänker på enbart de människor som är utlandsfödda 

och som har flyttat till Sverige när man tänker på begreppet mångkulturalism men inne-

fattar även de som är svenskfödda.  

 

Lund och Lund (2016) diskuterar vad migrationserfarenheter innebär och man kommer 

fram till att det handlar om de barn som är födda utomlands eller som har vårdnadshavare 

som är födda utomlands. Begreppet migrationserfarenheter innefattar unga människor där 

deras uppväxt har formats av att de själva eller någon annan i deras familj har lämnat sitt 

land för att exempelvis flytta till Sverige. Känslan av vad det betyder att ha någon form 

av migrationserfarenheter kan skilja sig på olika sätt när det gäller de unga. Det kan ex-

empelvis påverkas av hur många år de har bott i Sverige samt hur de blir bemötta av 

samhället. 

 

2.4 Styrdokument och regelverk 
Hippinen (2011) tar upp att fritidshemmet styrs av de tre styrdokumenten skollagen, 

Lgr11 (Skolverket 2016) och Allmänna råd. Som kommun och skolledning har de till viss 

del en frihet att ordna fritidshemmen utifrån vad man har för egna tolkningar och detta är 

något som leder till att fritidslärarnas yrke hamnar lite i skymundan och att man i en del 

verksamheter väljer att undanröja fritidslärarna medan de finns andra som väljer att ut-

nyttja kompetensen som finns hos just fritidslärarna.  

 

Andersson (2013) skriver om det decentraliserade systemet vilket innebär en viss frihet 

att tolka de nationellt uppsatta målen. Decentraliseringen med den nya styrningen fick ett 

stort genomslag först under 1990-talet och detta innefattade all pedagogisk verksamhet 

däribland fritidshemmet. Anledningen till just den här metoden av styrning var att kom-

munerna skulle få mer makt över styrningen i skolan med tanke på den centraliserade 

styrningen där det var staten som då hade makten. Vidare skriver Andersson att som lokal 

aktör ska man kunna anpassa verksamheten utifrån de nationella målen som finns och i 

vilken mån man önskar göra det. Detta gör man för att verksamheten ska kunna passa till 

de lokala behov som finns på bästa sätt.   

 

Enligt Skolverket (2014) kan dialogen ses som grundstommen när det gäller föräldrasam-

verkan, och personalen kan på olika sätt skapa tillfällen för en påbörjad dialog. Detta är 

kanske det mest naturliga tillfället då eleven lämnas eller hämtas. Samtal och information 

kan också ges då det gäller möten, samtal som är enskilda samt då fritidshemmet till ex-

empel bjuder in till öppet hus eller drop-in fika. Fritidshemmets samarbete med skolan 

måste också visa på positivitet och det är naturligt att personal från båda verksamheterna 

visar ett deltagande och intresse. Gemensamma samtal kan också bidra till att skapa ett 

helhetsperspektiv på elevernas utveckling. Som elev ses man som en individ som är själv-

ständig och man ska inte vid samtal bli jämförd med andra elever. Samtalen kan ses som 
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ett brobyggande och förtroende mellan personal, elev och vårdnadshavare; där tyngd-

punkten bör handla om att tala om elevens utveckling, lärande och trivsel (Skolverket 

2014). 

 

Enligt Skolverket (2010) är det positivt om man som vårdnadshavare visar engagemang 

i fritidshemmets verksamhet och det kan då underlätta för vistelsen för barnet och det 

beskrivs som att ett nära samarbete mellan personal och vårdnadshavare är mycket viktig 

för att barnen ska känna sig trygga på fritidshemmet (a.a.). Som vårdnadshavare har man 

ett ansvar att informera personalen om barnens hemsituation, kunskaper om barnen och 

annat som kan medföra en påverkan när det gäller barnens situation i fritidshemmet (Skol-

verket 2014). Som vårdnadshavare finns möjligheten att lämna synpunkter samt komma 

med förslag då det gäller verksamheten på fritidshemmet till utbildningsdepartementet 

(2010). Skolverket (2007) har beskrivit fritidshemmet i de allmänna råden som: 

 
En pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen 

är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oft-

ast i varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan 

(Skolverket 2007, s.10).  

 

3 Syfte 
Studiens syfte är att belysa fritidslärarnas syn på fritidsverksamheten samt deras upple-

velser av föräldrasamverkan på det mångkulturella fritidshemmet.  

 
3.1 Frågeställningar 

För att få en bättre förståelse är mina frågeställningar;  

 

• Vad har fritidslärarna för uppfattning om uppdraget i relation till den mångkultu-

rella fritidsverksamheten? 

 

• Vilka upplevelser har fritidslärarna av föräldrasamverkan på det mångkulturella 

fritidshemmet? 

 

• Vilka arbetssätt använder fritidslärarna sig av när det gäller samverkan och kom-

munikation med vårdnadshavarna? 

• Vad tycker fritidslärarna vårdnadshavarnas engagemang och ansvar bör vara när 

det gäller samverkan med fritidshemmet? 

 

4 Tidigare forskning 
När det gäller tidigare forskning om vårdnadshavares syn på fritidshemmets verksamhet 

så finns det egentligen inte så mycket. Man kan läsa på fritidspedagogik.se (2012) att 

generellt visar forskningen på fritidshem att mellan 1980–2007 har det endast skrivits 17 

avhandlingar som har sitt fokus på just fritidshem. Fritidshemmet har ett socialt uppdrag 

och det handlar då om samverkan med vårdnadshavare. Den forskning som finns har haft 

sitt fokus på förskolläraren samt grundskollärarens förhållande till vårdnadshavarna. Jag 

har valt att använda mig av huvudrubriker som fritidsverksamheten och föräldrasamver-

kan. Jag har även valt att använda mig av huvudrubriken arbetssätt för föräldrasamverkan 

där jag också använder mig av underrubriker som föräldramöten och utvecklingssamtal 

och sista huvudrubriken handlar om föräldraengagemang.    
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4.1 Fritidsverksamheten 
Andersson (2013) har skrivit en avhandling där hon har fokuserat på hur fritidslärares 

yrkesidentiteter påverkas när de involveras i en skolverksamhet som är präglad av 

måluppfyllelse, prestationer, bedömningar samt kvalitetsredovisningar. Andersson an-

vänder sig av enkäter, kvalitativa intervjuer och fältstudier men hennes tyngdpunkt ligger 

i intervjuerna. (a.a.) kommer fram till att som fritidslärare ställs man inför olika dilemman 

som ska kunna relatera till decentraliseringen och kopplingen mellan skolan och fritids-

hemmet. Studien visar också att fritidslärarna använder sig av informella bedömningar 

som dessutom är dolda och den här sortens bedömningar går att koppla till den kunskaps-

bas och yrkesidentitet som fritidslärarna har. En annan som tar upp om fritidsverksam-

heten är Johansson (2011) och enligt henne är fritidshemmet en pedagogisk verksamhet 

som ska vara ett komplement till arbetet i skolan. Vidare skriver (a.a.) att det innebär att 

skolan och fritidsverksamheten ska samarbeta. När det handlar om vilka samarbetsformer 

man använder sig av i förskoleklass, skola och på fritidshemmet så är det något som kan 

påverka elevernas fortsatta utveckling och framförallt deras lärande. Johansson nämner 

också att år 2001 ändrade man utbildningen till lärarexamen med inriktning mot arbete i 

fritidshem. 2010 väljer man att förtydliga de pedagogiska uppgifterna för fritidshemmet 

och blir antagen som lag av riksdagen i skollagen. Enligt den lagen som man antog 2010 

ska fritidshemmet bistå eleverna med en för dem meningsfull fritid samt att man ska 

kunna stärka eleverna i deras lärande och utveckling.  

 

Enligt Lahdenperä (2015) finns det även svårigheter när det handlar om mångkulturella 

skolor och fritidshem och det är hur synen utifrån ser ut, där det är samhället och media 

som har en avgörande del i hur en del bygger upp sina synsätt. De sociala medierna är en 

stor källa för information och vad som står att läsa i dem kan påverka vårdnadshavarnas 

val av exempelvis skola och fritidshem. Det synsätt och föreställningar som dagens män-

niskor har idag om saker och andra ting härstammar ofta från vad det står skrivet i media 

och vad man får för information från andra bekanta eller från någon man brukar möta i 

affären.  

 

4.2 Föräldrasamverkan 
Markström (2009) skriver att idag framställs vårdnadshavare och pedagoger som jämbör-

diga parter i de offentliga dokumenten och målbeskrivningarna. Men mellan det privata 

och det offentliga finns det frågor och ibland även en kamp som handlar om barnen och 

deras skolgång. Tallberg Broman (1998) gjorde en studie genom intervjuer där hon frå-

gade förskollärare om vad deras mål med verksamheten var. Hon fick svaren att det ska 

vara trevligt, barnen ska känna sig trygga och framför allt ska de ha roligt. Då förskolan 

är en första start på barnens kommande år i skolan ska de få en positiv bild av skolan. 

Förskollärarna som Tallberg Broman intervjuade menade också att barnen ska ges en god 

omvårdnad och ges tillfällen till lek och som förälder förväntar man sig att förskollärarna 

har en modern kompetens.  

 

Jonsdottir och Nyberg (2013) nämner fyra grundläggande former i sin forskning kring 

föräldrasamverkan som har att göra med samverkan och det är en god introduktion till 

vårdnadshavarna, samtal som är fortlöpande, utvecklingssamtal och att visa en delaktig-

het i verksamheten. Samtidigt har läraren i uppgift att se utifrån vårdnadshavarnas per-

spektiv och som lärare och som vårdnadshavare är det bra att visa förståelse och respekt 

för varandra. Som vårdnadshavare finns det en enorm kunskap om sitt barn som inte lä-

rarna har och tvärtom. Detta har de kommit fram till via en studie de genomfört där de 

har intervjuat förskollärare. Tallberg Broman (2013) har gjort en studie som handlar om 
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föräldrasamverkan där hon har koncentrerat sig på förskolans verksamhet som följer 

samma resonemang som Jonsdottir och Nyberg (2013), där hon dessutom påpekar att 

konflikter och dilemman kan uppstå mellan vårdnadshavare och förskolans verksamhet. 

Det finns de vårdnadshavare som behärskar det svenska språket och då blir det lätt att de 

tar mer initiativ än de vårdnadshavare som kanske har lite svårare för det svenska språket. 

Tallberg Broman (2013) menar att den position som vårdnadshavarna har i den svenska 

förskolan har blivit förstärkt och det innebär att deras inflytande och delaktighet i verk-

samheten har fått en stor betydelse. Har dessutom vårdnadshavarna en förståelse för de 

mål och ambitioner som förskolan har så påverkar det även hälsan, barnens välmående 

och deras lärande till det positiva. Förskolan styrs precis som skolan och fritidshemmet 

av en läroplan och skollagen. Det som Tallberg Broman (2013) skriver om går att koppla 

till det mångkulturella fritidshemmet att som vårdnadshavare blir det lättare att ta mer 

initiativ och visa ett engagemang om man behärskar det svenska språket fullt ut. På fri-

tidshemmet måste fritidslärarna även se till att föra fortlöpande samtal med vårdnadsha-

varna samt att de har en god introduktion till sina vårdnadshavare. När det handlar om 

konflikter och dilemman mellan fritidslärarana och vårdnadshavarna kan de uppstå på 

olika sätt och det går att återkoppla till Jonsdottir och Nyberg (2013) och deras resone-

mang om konflikter och dilemman.   

 

Juvonen (2015) har gjort en enkätundersökning som bygger på lärares tankar, uppfatt-

ningar och åsikter om direktplacering av nyanlända elever i ordinarie klasser i två av 

Stockholms medelstora kommuner. Där hon använder sig av vad Linell (1998) skriver 

om att språket är det viktigaste mediet man använder sig av för att kommunicera och 

interagera med varandra. All interaktion sker i en social och historisk kontext. Linell skri-

ver vidare att varje nytt samtal eller ny skrift kan ses som inlägg i en debatt som redan är 

pågående och som skapar eller till och med upprätthåller verklighetsbilder och den sociala 

ordningen som man gemensamt skapar.  En annan som också har gjort studier i några av 

Stockholms förorter är Bunar (2001) som har skrivit en avhandling som handlar om hur 

han har studerat situationerna i några av Stockholms ”invandrartäta” områden och socialt 

utsatta förorter. Han har bland annat genomfört fältstudier på fyra olika skolor i Jordbro, 

Rinkeby, Tensta och Husby. Vidare belyser Bunar en positiv syn på föräldrasamverkan. 

I en av hans studier kämpar personalen och har en stark vilja att få alla vårdnadshavare 

att vilja engagera sig i skolan och med hjälp av vårdnadshavarna har pedagogerna lyckats 

mötas på en nivå där båda parterna har ett samarbete som är ömsesidigt. I just den skolan 

har vårdnadshavarna med migrationserfarenheter också fått ett intresse för att vilja lära 

sig och även interagera sig i den svenska skolmiljön. Det visade sig att fler vårdnadsha-

vare deltog på föräldramötena och att man blev intresserade av barnens skolutveckling.  

 

Markström och Simonsson (2013) skriver om föräldrasamverkan där fokus har legat på 

utvecklingssamtal och vad som kännetecknar dem. Markström och Simonsson skriver 

även om de mer formella mötena som innefattar föräldramötena och för att man ska kunna 

hålla en god kontakt med hemmet så har det visat sig genom tidigare forskning att det är 

viktigt att man med jämna mellanrum håller föräldramöten. De lyfter även fram betydel-

sen av vårdnadshavarnas bakgrund där en studie visar att mönster som framhållits i tidi-

gare studier där medelklass- och utbildade vårdnadshavare redovisar ett större engage-

mang för skolan och dess skolarbete. De positionerar sig aktivare i förhållande till sam-

hällsinstitutioner och det är dessa grupper som utnyttjar de gränsöverskridande möjlig-

heterna något mer och de är även de som aktivt visar sitt tyckande och missnöje. Med 

detta vill Markström och Simonsson mena att vårdnadshavare som har en högre utbild-

ning visar ett större engagemang. Genom samtal med förskollärare, barn, vårdnadshavare 

och möten med olika människor har Bozarslan (2010) kommit fram till att man som lärare 
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måste kunna förstå elevernas vårdnadshavare och för att kunna göra det måste man kunna 

sätta sig in i deras roll som vårdnadshavare med migrationserfarenheter. Som person ar-

betar och agerar man utifrån vad man själv har för utgångspunkt och det helt beroende av 

hur man själv har vuxit upp och blivit fostrad. Därför är det viktigt att som lärare ha 

kunskapen om deras levnadssätt och att man även måste kunna inse att det finns skillnader 

när det gäller människors sätt att uppfatta saker och ting på. Hon skriver också som lärare 

har man ett ansvar när det handlar om att bygga upp en god relation till barnet och vård-

nadshavarna. Enligt Bozarslan (2010) kan man komma långt genom att använda sig av 

sitt kroppsspråk och på så sätt kan man komma långt utan ord.    

 

Evaldsson (1993) har gjort en studie där hon har utgått från fältstudier där hon har studerat 

två olika förskolor och deras närliggande grannskap. Där har fokus legat på barnens var-

dagliga språk och hur de uppträder i liknande situationer och hur de beter sig mot perso-

nalen på förskolorna. Evaldsson skriver om två olika grupper av vårdnadshavare där den 

ena gruppen var vårdnadshavare från medelklassen medan den andra gruppen bestod av 

vårdnadshavare med migrationserfarenheter och som dessutom var arbetslösa. Barn till 

arbetslösa vårdnadshavare med migrationserfarenheter hämtas oftast inte på fritids utan 

de får ofta bli påminda av lärarna att det är dags att gå hem själv. Enligt Evaldsson så är 

detta ett tecken på att eleverna hellre föredrar att vara på fritids än hemma. Hon skriver 

också att vårdnadshavare av medelklass har en mycket bättre kontakt när det gäller att 

kunna samtala med pedagogerna och detta för att man låter sina barn leka färdigt innan 

man väljer att avbryta för att sedan gå hemåt tillsammans. Evaldsson kom fram till detta 

genom intervjuer tillsammans med vårdnadshavarna.  

 

 

En annan forskare som också tar upp olika metoder inom föräldrasamverkan är Bouakaz 

(2009) som genomförde ett aktionsforskningsprojekt på en skola i Malmö där han inter-

vjuade både lärare och i synnerhet vårdnadshavare med migrationserfarenheter. Han ger 

en förklaring att det finns olika metoder när det gäller föräldrasamverkan och han nämner 

till exempel hemfokuserade föräldraengagemang som innebär att vårdnadshavarna visar 

ett engagemang när det gäller olika aktiviteter. Det kan exempelvis handla om aktiviteter 

som att hjälpa eleverna med skolarbeten, ge eleven frukost på morgonen och/eller gå på 

enskilda samtal tillsammans med läraren. Ett annat exempel på engagemang är att det 

finns de vårdnadshavare som har sitt fokus på skolan och som är aktiva inom till exempel 

föräldraföreningarna där deras fokus bland annat ligger på att delta i olika klassrums ak-

tiviteter. Just den här sortens samverkan som man som personal inom skolan tänka på när 

det gäller föräldrasamverkan som sker i skolans byggnad. Vidare hävdar Bouakaz att det 

kan vara svårt för både skolor och vårdnadshavare att kunna mötas och framför allt kunna 

skapa en nära relation som kan behövas. Enligt honom så finns det tre centrala hinder som 

han ofta stött på under sin forskning, och det är de vårdnadshavare som saknar vägled-

ning, rådgivning och framför allt material som är nedskrivet på just deras språk. Bouakaz 

anser att det är skolledaren som inte tar sig den tid som behövs och på grund av detta så 

finns det vårdnadshavare som inte känner sig välkomna till skolan. Det resulterar i att de 

även känner en rädsla för att besöka sina barns skola. Därför händer det ofta att vårdnads-

havarna inte förstår och då blir det lätt missuppfattningar när det gäller den informationen 

som skolan egentligen vill ge dem och till slut börjar både lärare och vårdnadshavarna att 

känna spänningar kring relationen och till slut börjar man ta avstånd från varandra. 

Bouakaz skriver i sin avhandling att: ”föräldrar tenderar att hålla sig till sina egna etniska 

grupper under de möten de hade på skolan, ofta på grund av språksvårigheter” (s.109).  

 

4.3 Arbetssätt för föräldrasamverkan 
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4.3.1 Föräldramöten 
Alfakir, Lahdenperä och Strandberg (2010) genomförde ett forskningsprojekt i Södertälje 

mellan 2006 och 2008 som handlade om föräldramöten. Deras syfte med projektet var att 

förbättra samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare. De har under de här två åren sam-

lat in material som bestått av enkäter, intervjuer, observationer vid olika tillfällen samt att 

de även har filmat en del möten. Att hålla föräldramöten kan verkligen kännas tungt. Som 

lärare kan man känna sig osäker inför mötena. Läraren har inte en aning om vad vård-

nadshavarna tänker om en som lärare och vet oftast inte hur många som ska komma till 

mötet. Vidare tar de upp att som lärare går det att planera föräldramöten där fokuset ligger 

på vårdnadshavarna och där det hela går då ut på att både lärare och vårdnadshavare får 

föra en dialog tillsammans och där diskussionerna ligger runt ett visst ämne. När läraren 

planerar för ett föräldramöte med dialog måste man vara klar över vilken målsättning man 

har med mötet samt vilka frågor man vill att vårdnadshavarna ska diskutera. Det är också 

viktigt att man skriver en inbjudan där man även klargör att man tillsammans kommer 

diskutera ett eller två olika ämnen som till exempel elevernas skolgång och att det är 

viktigt att man som lärare vill höra vad vårdnadshavarna har för åsikter. Något som också 

kan locka vårdnadshavarna är om man skriver i inbjudan att det kommer bjudas på fika 

eller frukt (Alfakir, Lahdenperä och Strandberg 2010). Alfakir (2004) intervjuade fem 

vårdnadshavare för att hon skulle få deras bild av tillvaron i det svenska samhället. En av 

de fem som blev intervjuade säger att föräldramötena är något som är bra för man får 

möjlighet att diskutera med andra vårdnadshavare samt att man talar, lyssnar och har trev-

ligt tillsammans samt att man blir en bättre vårdnadshavare. Enligt Holmberg (2011) är 

föräldramötena en förutsättning för vårdnadshavarna att få en bild av hur deras barns dag 

har varit och vad man som vårdnadshavare kan bidra med för att verksamheten ska kunna 

utvecklas och nå den måluppfyllelse fritidshemmet har med sina aktiviteter. 

 

4.3.2 Utvecklingssamtal 
Idag är lärarna skyldiga att erbjuda de vårdnadshavare som vill ha ett utvecklingssamtal 

och det gör man ofta genom att bjuda in och vill man som vårdnadshavare ha det så säger 

de ofta till. Det finns de vårdnadshavare som ser skolan som det viktigaste och har man 

ett barn som trivs på fritids så brukar man inte lägga så mycket tid på att gå på utveckl-

ingssamtal för trivs barnet på fritids så är vårdnadshavarna också nöjda. Genom intervjuer 

med vårdnadshavare och förskollärare tar Gars (2006) upp att numera är föräldrasamtalet 

en etablerad verksamhet och en tydlig samverkan som har blivit befäst i förskolan och 

som sker nästan varje dag. Hennes utgångspunkt är den moderna barndomen med dess 

institutionalisering. Som vårdnadshavare och pedagog träffas man för att prata om barnet, 

hur de har haft det och hur man på bästa sätt gemensamt kan ordna det för barnet. Det är 

ofta de föreställningarna man har när det gäller barnen och deras behov, vad som är ett 

gott föräldraskap och vad det är som ligger i lärarens uppdrag som kommer till uttryck. 

Detta är något som gå att koppla till fritidshemmet där fritidslärarna också är skyldiga att 

erbjuda utvecklingssamtal till de vårdnadshavare som känner att de vill ha det. Markström 

och Simonsson (2013) genomförde intervjuer med förskollärare där de poängterar hur de 

jobbar med förutsättningarna för att ett utvecklingssamtal ska bli som de kallar det ett 

positivt samtalsklimat. De intervjuade förskollärarna anser att det är viktigt att kunna 

skapa relationer som är bra och tillfredsställande och det kan exempelvis handla om att 

alla vårdnadshavare ska få känna en delaktighet i samtalet samt att de känner sig trygga. 

Som förskollärare, lärare i skolan eller lärare på fritidshemmet är det bra att jobba med 

relationella dialoger för det är genom språket och dialogerna det skapas en relation till 

varandra som vårdnadshavare och lärare. Genom att bygga upp ett förtroende tillsammans 

med vårdnadshavarna kan det leda till att man även kommer kunna framföra sådant som 
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ibland kan var åt det negativa hållet eller om det finns brister runt eleven som man måste 

åtgärda på något sätt. Om man som vårdnadshavare känner ett förtroende till lärarna kan 

de också känna att de kan berätta lite mer fritt om deras barn och på så sätt berätta hur 

man har det i hemmet. Åberg och Lenz Taguchi (2012) skriver att som pedagog är det bra 

att kunna skapa en grund som bygger på förtroende hos vårdnadshavarna och det för bar-

nens bästa. Vidare menar Åberg att som vårdnadshavare är det bra om man vill ta del av 

vad som händer på fritids och att man som pedagog har ansvar att ta tillvara på lusten och 

även bjuda in till samarbete. Som vårdnadshavare blir man delaktig i sina barns verksam-

het genom att bli inbjudna till samtal om barnen och detta är något som kan skapa en 

större förståelse för verksamheten där man har sina barn. Även om det inte förekommer 

utvecklingssamtal på fritidshemmet som det gör i förskolan och i de andra årskurserna är 

lärarna på fritidshemmet skyldiga att erbjuda utvecklingssamtal och sedan är det upp till 

vårdnadshavarna att ta ställning till om de vill ha ett utvecklingssamtal eller inte. Men 

istället för utvecklingssamtal så sker de dagliga samtalen i form av tamburkontakten.  

   

4.4 Föräldraengagemang i mångkulturella miljöer  
Bouakaz och Persson (2007) gjorde en studie som handlade om vårdnadshavares engage-

mang i de mångkulturella miljöerna. Där genomförde de intervjuer med engagerade vård-

nadshavare i de komplementära skolorna som finns i Malmö samt att de utförde också 

intervjuer med elever. De skickade ut enkäter till fyra olika skolor i fyra olika stadsdelar 

i Malmö och detta gjorde de för att kunna få en överblick på hur många elever som deltar 

i någon form av skola utanför skolan. De som bedriver den här sortens skola är ideella 

föreningar där frivilliga och engagerade vårdnadshavare vill hjälpa sina barn i de mång-

kulturella skolorna. Man har inte heller några begränsade aktiviteter till någon etnisk 

grupp utan de flesta etniska grupperna i Malmö har den här typen av komplementära 

skolor eller utanförskolor som de också kallar dem. Lärarna som blev intervjuade vill 

helst att aktiviteterna flyttas in i skolorna för att kunna samarbeta. De vill att vårdnadsha-

varna kommer in till skolorna, men många av föreningarna som blev tillfrågade ville helst 

ha sina aktiviteter för sig men ändå ha ett samarbete med skolan. De vill helst inte komma 

in i skolan för de anser att de blir begränsade i skolans byggnader och de blir inte auten-

tiska i deras aktiviteter och därför vill de helst hålla sig i sina små lokaler i olika delar av 

Malmö. Lärarna som blev intervjuade ville helst att eleverna inte skulle gå på de komple-

mentära skolorna efter skolans slut. De tyckte att eleverna blev trötta och orkade inte med 

skolans arbete. Men däremot så tyckte många av eleverna som blev intervjuade att de 

komplementära skolorna var en plats dit de kunde gå för att träffa andra, en plats där de 

kunde träffa kompisar och där de kunde prata på sitt modersmål utan att bli hindrade. Där 

kunde de känna att de fick vara sig själva och de fick vara arab eller somalier vilket de 

upplever att de inte får vara i samhället eller i skolan. Eleverna berättade att de fick prata 

sitt modersmål och att man även kunde växla mellan de olika språken utan att det uppstod 

problem med läraren. Eleverna ansåg själv att aktiviteterna efter skolans slut var viktiga 

för deras identitetsutveckling och även för självförtroendet och deras integration i majo-

ritetssamhället. Bouakaz och Persson kom fram till att båda skolorna borde skaffa sig mer 

kunskap, för vill man starta ett samarbete med vårdnadshavarna så måste man våga ta sig 

utanför skolans väggar för att se vad som händer i närområdet. Istället för att döma akti-

viteterna måste man gå in och undersöka och se hur möjligheterna ser ut när det handlar 

om ett samarbete med vårdnadshavarna som ofta har skaffat sina arenor för ett engage-

mang för arenor utanför skolan. 

 

 Alfakir (2004) genomförde intervjuer med elever som kom från olika skolor där hon 

ställde frågor som handlade om hur de ville att en framgångsrik skola skulle vara och hur 
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föräldraengagemanget skulle se ut. Svaren hon fick var bland annat att lärarna är de vik-

tigaste och att man har en bra lärare. På frågor som handlade om föräldraengagemanget 

svarade eleverna att som vårdnadshavare är det viktigt att veta vad eleverna gör i skolan. 

En av eleverna som Alfakir intervjuade säger ”att kontakten mellan vårdnadshavare och 

lärare är viktig och att lärare och vårdnadshavare behöver mer kontakt med varandra” 

(s.18). 

 

5 Teoretiskt ramverk  
I det här kapitlet har jag valt att presentera mina teoretiska perspektiv. Jag har valt det 

interkulturella perspektivet som utgångspunkt där jag dessutom har valt att lägga ihop 

den interkulturella kompetensen och den interkulturella pedagogiken till en kategori. Jag 

har även val att använda mig av kommunikation och språk som en kategori.  

 

5.1 Interkulturell kompetens och pedagogik 

Bennet (1998) skriver att den interkulturella kompetensen avser de färdigheter och kun-

skaper som man som människa behöver för att kunna fungera i och även kunna bemästra 

olika kulturmöten. Stier (2009) beskriver den interkulturellt kompetenta människan som 

en person som ska kunna möta andra människor som har någon form av migrationserfa-

renhet. Det kan exempelvis handla om att vara utbytesstudent i Tyskland eller i Japan 

utan att det uppstår några missförstånd eller konflikter. Enligt (a.a.) kan man dela upp den 

interkulturella kompetensen i tre delar där den första delen handlar om innehållskompe-

tensen, den andra handlar om de tankemässiga kompetenserna och den tredje handlar om 

de emotionella kompetenserna. Han beskriver innehållskompetensen så vis att man måste 

veta saker om en viss kultur innan det handlar om att bete sig i samband med de outtalade 

koderna och förväntningarna som finns. Det handlar då om att man som människa måste 

skaffa sig kunskaper om andra kulturer och det gäller även sin egna kultur. Det innefattar 

kunskapen om språk, historia, värden, normer, traditioner, seder, bruk, religion, köns-

roller, regler om beteende och man måste även ha kännedom om betingelserna om livet 

som är en prägel för den aktuella kulturen. Den andra kompetensen som Stier (2009) 

diskuterar om är de tankemässiga kompetenserna som innebär att man som människa 

måste ha en förståelse varför en del människor agerar och handlar på ett visst sätt. Den 

tredje kompetensen som Stier nämner är den emotionella kompetensen som handlar om 

att kunna reflektera över olika känslor och det kan exempelvis handla om främlingsrädsla, 

fruktan, avsky, oro, osäkerhet eller ilska. Det händer även ibland att man använder sig av 

begreppet kulturkrock när man pratar om just sådana reaktioner på känslor. Enligt (a.a.) 

så handlar det om att inta en diskursiv kompetens som innebär en medvetenhet att kunna 

reflektera över samhällets utmärkande drag och det kan till exempel handla om skillnader 

som finns i de olika kulturerna, olika kulturella möten eller den etniska mångfalden.  

 

Stier (2009) skriver om perspektivskifte och att ha ett relativistiskt synsätt, och att kunna 

ha förmågan att betrakta saker ur skilda synvinklar. Man måste även kunna problemati-

sera den egna kulturen likaväl som andra kulturer och detta för att få en förståelse för 

andra kulturer på bästa sätt. Att ha ett relativistiskt synsätt innebär att det som kanske 

uppfattas som paradoxalt kan istället bli något förståeligt. Att man relativiserar innebär 

att man söker efter orsakerna och tolkningarna av olika individers beteenden och hand-

lingar i deras kulturella bakgrund och personliga motiv. Det handlar också om att kunna 

använda sig av frågan om hur man på olika sätt kan tolka. Stier skriver också att idag så 

är det interkulturella samspelet och kulturmöten en viktig del i många människors liv. Det 

är också något som ställer högre krav på dagens människor än vad det gjorde förr i tiden 
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då det gäller kunskaper inom kulturer och färdigheter inom kommunikationen. Det effek-

tiva interkulturella samspelet innebär öppenhet, nyfikenhet och en förståelse för andra 

kulturer och detta gäller även för sin egna kultur.  
 
Lorentz (2013) diskuterar det interkulturella pedagogiska arbetet som en helt egen form 

av pedagogik som ska vara interkulturell, men egentligen finns det ingen pedagogik som 

man kan kalla för interkulturell. Lorentz ger en enkel definition på arbetet inom det inter-

kulturella arbetet och det handlar om att man ska betrakta det som en form av mångfalds-

pedagogik. Det handlar då om ett pedagogiskt arbete som har sin grund i och är utvecklat 

för att uppmärksamma skillnader och olikheter. Det innebär att perspektivet inom det 

interkulturella pedagogiska arbetet ska öka elevernas förståelse för kulturen och deras 

kompetenser inom kulturen, en kompetens som har i uppgift att bidra till minskad diskri-

minering och behandlingar med kränkande inslag. Det interkulturella perspektivet är ett 

av de viktigaste perspektiven inom det pedagogiska, vilket är särskilt nödvändigt att ha i 

våra mångkulturella skolor. Arbetar lärarna sedan med värdegrunden och de grundläg-

gande värderingarna i skolan och på fritidshemmet så kan ett praktiskt interkulturellt ar-

bete inom pedagogiken förverkligas.  

   

5.2 Kommunikation och språk  
Enligt Markström och Simonsson (2013) sker kommunikation och samtal med andra 

människor i alla möjliga sammanhang i vardagen. Vi samtalar och kommunicerar på olika 

sätt, ofta oreflekterat, men ibland mer planerat och målinriktat. Det kan gälla såväl i pri-

vata som i mer offentliga sammanhang. Vi berättar, ställer frågor om sådant vi vill veta 

till våra anhöriga, vänner eller andra i vår närhet och bland sker det i mer formella sam-

manhang när vi agerar som elev-lärare.  

 

Stier (2009) förklarar begreppet kommunikation, genom att det kan handla om att kunna 

samarbeta, informera, skapa relationer, kunna uttrycka sina åsikter eller förmedla en bild 

av sig som är önskvärd till andra. Som människa använder man kommunikationen för att 

bland annat utöva makt, fatta beslut, kunna överleva i vardagen eller för att få förståelse 

för världen. Kommunikation innebär också gemenskap och att kunna skilja ut sig själv 

från andra. Genom att man lär sig att kommunicera genom att tala, skriva och/eller rita 

kan man tillgodose sina behov och uppnå sina syften (Dimbleby och Burton 1995).  Kom-

munikationen på fritidshemmet skulle kunna beskrivas som att de tillhör kommunikat-

ionskategorin grupp- och organisationskommunikation. Just för här sker kommunikat-

ionen mellan personer som tillhör olika grupper och det kan innefatta olika storlekar på 

grupperna, det kan handla om stora eller små grupper. Det kan handla om exempelvis 

familjen, kompisgänget, etniska grupper eller fritidshem och andra myndigheter av olika 

slag. Stier (2009) säger att språket är en del av kulturen och det är genom språket som 

kulturen visar sig när det handlar om nivåerna inom exempelvis individen, gruppen och 

samhället. Det är också språket som bevarar de olika kulturerna på olika sätt. Även Lad-

berg hävdar:  

 
Språk och kultur är oupplösligt sammantvinnade. Varje språk bär kul-

tur, och samtidigt med språken läs vi oss med nödvändighet kulturella 

mönster och sociala regler för umgänge. Man kan inte välja bort kultur 

när man lär sig språk (Ladberg 2000, s.129).   
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Stier (2009) menar att även om språket är relativt så innebär det att de signaler man ger 

genom kommunikation inte bara grundar sig på orden eller texten. Det är inte bara bety-

delsen i orden som visar mening, det handlar även om hur, när och var de uttrycks. Det 

som kommuniceras finns att finna i dess sammanhang där kommunikationen äger rum.  

 

Ladberg (2000) skriver att kommunikationen består av två led där första handlar om att 

lyssna och förstå och det andra ledet handlar om att tala och kunna göra sig förstådd. För 

att man ska kunna kommunicera måste man behärska båda leden och är man enspråkig 

så följs båda leden åt. Det handlar då om att man alltid förstår mer än vad man kan säga. 

Förståelsen är alltid mer primär än vad uttrycket är dessutom har förståelsen mer mot-

ståndskraft mot glömskan. Vidare skriver Ladberg att för den som lever som flerspråkig 

kan förhållandet man har mellan förståelse och uttryck vara mer komplext. I Sverige är 

den passiva eller receptiva tvåspråkigheten vanlig vilket innebär att en person kan förstå 

två språk men talar endast ett av dem.  

 

Huges (2002) använder sig av ett kommunikationssystem där kommunikationen förstås 

bäst som en process som börjar med en avsikt där man har för avsikt att utbyta information 

med andra. Sedan görs avsikten om till ett speciellt uttryck som sedan blir emottaget av 

en mottagare. Jämför man sedan detta med radiosändare så förekommer det ett slags brus 

där allt inte kommer fram och det som tas emot är inte alltid det som sänds. Efter ett 

mottagande sker det en tolkning och det är inte alltid tolkningen stämmer överens med 

vad avsikten var. Därför är det bra att använda sig av en feedbackloop som gör att kom-

munikationen blir mer effektiv och samt att det går att se budskapets egentliga mening. 

För att en kommunikation ska bli så effektiv som möjligt beror på hur framgångsrik man 

är på att använda sig av alla stegen i modellen. Så här ser kommunikationssystemet ut 

som (a.a.) använder sig av:  

 

1. Avsikt: Vad vill du uppnå? Är syftet klart? Vem är det som ska höra vad det är 

du vill säga? 

2. Uttryck: Använder du dig av termer och uttryck som mottagaren förstår? Har du 

uttryckt för mycket information för snabbt? Har du använt dig av fördomar eller 

felaktiga antaganden om mottagaren? Kommunicerar du direkt med mottagaren 

eller genom andra?  

3. Mottagande: Vad hörs? Fanns det konkurrerande meddelanden eller annat brus? 

Finns det skäl till att mottagaren med eller utan avsikt har filtrerat meddelandet?  

4. Tolkning: Vad förstods? Behöver mottagarens ego påverka förståelsen? Påverkar 

mottagarens fördomar eller antaganden förståelsen?  

5. Feedback: Kommunicerades det man tänkte? 

6. Nya avsikter     

 

Enligt Huges (2002) kan det vara svårt att få feedback som är relevant och feedbacken 

gör att man lär sig av sitt ledarskap samt att man utvecklas. Det handlar också om att 

kunna ha en dialog som är konstruktiv och det måste då framgå att som lärare verkligen 

mena vad det är man säger.   

 

6 Metod 

 

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Då det gäller mitt vetenskapsteoretiska perspektiv så har jag valt att jobba utifrån det 

hermeneutiska perspektivet som handlar om att tolka och förstå. Ödman (2017) skriver 
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att det finns olika vägar att välja mellan då det gäller hermeneutiken och på grund av detta 

så finns det också många filosofer och vetenskapsmän som har hermeneutiken som hu-

vudämne. Jag har därför valt att luta mig mot Gadamers sätt att se på hermeneutiken just 

för att det handlar om att kunna utgå från sin egen förförståelse när det handlar om att 

tolka. Jag måste ha en förförståelse för det jag ska tolka och då handlar det om mina 

intervjusvar jag får från mina informanter.  

 

Gadamers syn på hermeneutiken kallas ofta för hermeneutiken för försoning och det 

handlar om att man försonas med sina tankar. Det handlar om att ha en slags förståelse 

eftersom man inte kan förstå något förrän man redan har förstått något. Ödman (2017) tar 

upp insikten som handlar om den hermeneutiska cirkeln när det gäller Gadamers synsätt 

och det blir då en cirkel som innefattar förförståelse, förståelse och förförståelse. Den 

hermeneutiska cirkeln handlar om förståelsen för detaljer och det kräver en förståelse av 

en helhet samtidigt som man har en förståelse av en helhet och det kräver en förståelse av 

detaljer som har uppgiften att bygga upp en helhet. Enligt Gadamer så vill han inte kalla 

detta för en cirkel han ser det mer som en spiral. Det handlar om att man har en förförstå-

else för något för att sedan tolka och efter det diskutera för att få en ny kunskap. Vilket 

innebär en förståelse som sedan leder till en ny förförståelse. Enligt Ödman kan det finnas 

problem när det gäller just det här synsättet och att det finns en risk att förförståelsen blir 

till en fördom vilket leder till att cirkeln blir ond. Ödman menar också att den förklarande 

tolkningen handlar om att tydliggöra och det handlar om att man fastställer orsaken till 

något (Ödman 2017). 

 

Thurén (2007) skriver att hermeneutiken är något som bygger på källa av kunskaper utö-

ver empiri och logik och det handlar då om inkännande. Vad han vill komma fram till är 

att som hermeneutiker vill man förstå och inte bara begripa. När det handlar om att förstå 

olika människors handlingar samt resultatet av deras handlingar är en hermeneutisk tolk-

ning viktig. Då man når en förståelse handlar det om att förstå stora sammanhang och det 

kan handla om när någon fördjupar sig i fler olika delar som har med sammanhanget att 

göra. Begripa innebär att man inte har sett hela sammanhanget i något.     

 

6.2 Val av kvalitativ metod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ studie där man enligt Trots (1997) kan få in 

ett rikt material och även intressanta mönster som tillhör studien. Denscombe (2009) an-

ser att fördelen med att använda sig av en kvalitativ metod är att beskrivningarna blir mer 

detaljerade när det gäller synen individen har på omvärlden och att man får en närmare 

blick på fenomenet. I min undersökning vill jag få fram fritidslärarnas uppfattningar och 

upplevelser kring den mångkulturella fritidshemsverksamheten. Den kvalitativa metoden 

ger mig en möjlighet att gå på djupet i fritidslärarns tankar där det också finns möjligheter 

till mer utförliga samtal tillsammans med fritidslärarna.  

 

En nackdel med den kvalitativa metoden är att det kan finnas en stor risk att jag som 

forskare påverkar mina respondenters svar eftersom det kan bli en nära relation mellan de 

här två parterna. När man använder sig av en kvalitativ undersökning kan det ta lång tid 

att sammanställa ett resultat eftersom det måste kategoriseras samt att man måste vara 

noggrann i sin tolkning och analys och detta på grund av att svaren oftast är ostrukture-

rade.   

 

6.3 Urval 
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Urvalet var inte slumpmässigt utan syftet var att ta reda på vilken syn fritidslärare på det 

mångkulturella fritidshemmet har när det gäller fritidsverksamheten samt föräldrasam-

verkan. Valet föll på två olika fritidshem på två olika skolor med elever som har vård-

nadshavare med någon form av migrationserfarenheter. 

 

Mitt val av respondenter föll på fyra fritidslärare på två olika skolor. Jag intervjuade två 

män och två kvinnor där intervjulängden var mellan 30–45 minuter långa. Deltagarnas 

ålder låg på mellan 23–56. Samtliga respondenter går in i klasserna på morgonen fram till 

det att skolan slutar för dagen vid 13.00 för att sedan gå över till fritidsverksamheten 

resten av dagen. Två av fritidslärarna var dessutom flerspråkiga och använde sig bland 

annat av bosniska. 

 

Jag kontaktade respondenterna genom telefonsamtal där jag presenterade mig och vad jag 

hade för syfte med intervjuerna samt att jag även presenterade vad mitt examensarbete 

skulle handla om. Eftersom jag från början hade tänkt att koncentrera mig till en mång-

kulturell skola med ett mångkulturellt fritidshem fick jag i slutet vända mig till en skola 

till för att överhuvudtaget få något material att arbeta med. Detta på grund av att det endast 

var två fritidslärare som ville ställa upp på intervjuer på det första tillfrågade fritidshem-

met.   

 

På den första skolan hade man något som kallas för Lilla skolan där man blanda annat får 

hjälp med att slussa de nyanlända eleverna ut i de vanliga klasserna och fritidsavdelning-

arna allt eftersom de börjar behärska det svenska språket. Den här hjälpen fanns dock inte 

på det andra fritidshemmet och anledningen till detta var att där var det inte lika många 

nyanlända elever och familjer. Antalet inskrivna barn på det första fritidshemmet där jag 

var och intervjuade låg på mellan 80–90 barn och på det andra fritidshemmet hade de 85 

barn inskrivna. Mitt val av skolorna gjordes som grund för mina frågeställningar som 

handlar om fritidslärarnas upplevelser av föräldrasamverkan, på vilket sätt man arbetar 

när det gäller samverkan och kommunikation samt hur engagemanget från vårdnadsha-

varna ser ut.   

 

6.4 Datainsamling och genomförande 
När det gäller mitt instrument av datainsamling så har jag valt att använda mig av kvali-

tativa intervjuer. Jag valde att spela in mina intervjuer på min mobil och min Ipad för att 

ha det insamlade materialet på två olika ställen. Anledningen till att jag valde att göra så 

var ifall det skulle vara så att något skulle gå fel eller om inspelningen inte skulle fungera 

på antingen mobilen eller Ipaden.   

  

Jag formulerade mina frågor till intervjuerna (bilaga A) utifrån mitt undersökningssyfte 

där jag även utformade frågorna på så sätt att det blev öppna vilket innebära att det öppnar 

upp för ett eget resonemang och att de är svåra att svara ja eller nej på. Tjora (2012) tar 

upp hur djupintervjuns struktur ser ut och man utgår från tre faser där första fasen handlar 

om uppvärmningsfrågor, andra fasen handlar om reflexionsfrågorna och tredje och sista 

fasen handlar om avrundningsfrågorna. Uppvärmningsfrågorna kan till exempel handla 

om ålder, kön, vad man har för arbetsuppgifter och/eller ansvar. Reflexionsfrågorna är de 

som bidar själva kärnan när det gäller intervjun och de kan till exempel handla om att 

man som informant ska beskriva något och att man använder sig av uppföljningsfrågor 

eller andra stickord. Avrundningsfrågorna kan till exempel handla om att man som inter-

vjuare får feedback från informanten och att man sedan tackar informanten för att han/hon 

har tagit sig tid. Detta är en struktur som jag har valt att utgå från då jag har planerat 

genomfört mina intervjuer med mina respondenter. Enligt Trots (2010) så är det en viss 
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skillnad på i vilken utsträckning man har valt att strukturera frågorna samt om de är struk-

turerade eller ostrukturerade. Med semistrukturerade intervjuer så menar man att frågorna 

har en utgångspunkt från en mall där frågorna är färdiga och specificerade så att de passar 

in på det aktuella syftet. Därefter så kan man utveckla frågorna med följdfrågor som man 

kan välja att anpassa efter den bakgrund, miljö och det sätt att svara på som respondenten 

har. 

   

Jag valde att dokumentera de svar jag fick i form av inspelat material samt anteckningar. 

Anledningen till att jag valde att både anteckna och spela in är att ibland kan man tappa 

koncentrationen när man antecknar något och kan då missa något viktigt som sägs. Därför 

är det bra att spela in så man verkligen får med allt som sägs samt att man inte avbryter 

de man intervjuar under inspelningen.  

 

Jag valde att använda mig av samma tillvägagångssätt under alla intervjuerna där jag ge-

mensamt med mina respondenter bestämde dag och tid när jag kunde komma. Innan jag 

började intervjuerna så kollade jag en extra gång att det var okej för mina respondenter 

att jag spelade in dem med både plattan och mobilen. När intervjuerna var genomförda så 

tackade jag för mig och jag blev även erbjuden att höra av mig ifall jag skulle ha fler 

frågor och sedan började jag att transkribera mina intervjuer.   

 

6.5 Databearbetning 
När det handlar om mitt sätt att bearbeta data har jag använt mig av Gadamers (Ödman 

2017) synsätt och den hermeneutiska spiralen. Det handlar om att kunna revidera förför-

ståelsen jag redan har med hjälp av mina nya erfarenheter jag får genom mina kvalitativa 

intervjuer. Spiralen är en påminnelse på hur mina erfarenheter ger en bättre förförståelse 

som sedan leder till att man uppfattar nya nyanser. Det handlar om att kunna använda sina 

egna minnen, sina egna upplevelser och sin förförståelse och kan man göra det så använ-

der man sig av en ren hermeneutik. När jag genomfört mina intervjuer satte jag mig ner 

och började sortera mina nya erfarenheter jag fått med de jag redan hade innan jag träffade 

mina respondenter. Mina analyser har grundats på mina svar som jag har samlat in med 

hjälp av intervjuerna. Därefter har jag kollat och jämfört mitt resultat med mitt teoretiska 

ramverk och vad som sagts i tidigare forskning.      

 

6.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
När det handlar om kvalitativa forskningsmetoder kan det vara svårt att kunna visa på att 

data är korrekt och inte påhittad. Jag har valt att förhålla mig till de verktyg som 

Denscombe (2009) ger en beskrivning av. Jag valde att intervjua fyra fritidslärare för att 

få en bredare insyn på mina frågeställningar. För att kunna se om det fanns några likheter 

eller skillnader på de svar jag fick av mina respondenter valde jag att ställa deras svar mot 

varandra och detta för att kunna säkerställa trovärdigheten. Efter att jag hade transkriberat 

mina intervjuer så kontaktade jag de respondenter som vill för att de skulle kunna få del-

givning av min sammanställning av intervjuerna. Detta var något som jag och mina re-

spondenter kom överens om när jag avslutat intervjuerna. Detta gjordes just för att jag 

skulle vara säker på att respondenterna skulle vara säkra på att det var de som hade delgett 

mig informationen. Genom att återkoppla till mina respondenter använder jag mig av nå-

got som kallas för respondentvalidering.   

 

Det ska vara genomförbart att kunna kontrollera tillförlitligheten i en kvalitativ studie och 

detta gör man bäst genom att använda sig av en tydlig redogörelse för analys, metoder, 
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beslutsfattande och tillhandahållandet av en fullständig reflexiv redogörelse av procedu-

rer och metoder med så mycket detaljer som möjligt visar läsaren de undersökslinjer som 

ledde fram till särskilda slutsatser (Denscombe 2009, s.381).  

 

I min studie har jag använt mig av att visa mitt resultat på ett sätt som gör det enkelt för 

andra läsare att förstå varför jag har valt de ställningstagandena jag har valt. Jag har valt 

att använda mig av mina respondenters svar i mitt resultat följt av citat från mina respon-

denter. I analysen valde jag att belysa mitt resultat utifrån mina frågeställningar samt att 

jag även vävde samman tidigare forskning och även mitt teoretiska ramverk. Då jag valt 

att genomföra min studie på det här sättet anser jag att studien är tillförlitlig.  

 

En kvalitativ forskning kan vara svår att generalisera enligt Denscombe (2009) och detta 

på grund av intresset för denna typen av forskning ligger i värdefulla och specifika erfa-

renheter. Detta medför att man måste ta sig förbi begreppet överförbarhet på ett annat sätt 

som dessutom syftar till att man måste få en igenkänningsfaktor runt fenomenet istället 

för att man generaliserar resultatet över ett större urvalsunderlag.  

 

6.7 Forskningsetiska överväganden 
 Informationskravet innebär att jag måste informera vad jag har för syfte med min 

undersökning till de jag kommer att välja att ingå i mina intervjuer samt vad min under-

sökning kommer att handla om. Detta gjorde jag i samband med då jag ringde och fråga 

om jag fick komma och intervjua mina respondenter (Vetenskapsrådet 2002).  
 

Samtyckeskravet innebär att mina intervjupersoner ska kunna vara fria att själva kunna 

avgöra om de vill delta eller inte. Detta innebär att man som intervjuperson kan välja att 

vilja delta eller inte samt att man som intervjuperson även kan välja att avbryta intervjun 

ifall man känner att man har ångrat sig. Jag förklarade för mina respondenter att intervju-

erna var frivilliga och att de när som helst kunde välja att avbryta intervjuerna. Eftersom 

de alla var väl införstådda i detta så godkände samtliga respondenter att jag fick publicera 

mitt insamlade material jag fått av dem (Vetenskapsrådet 2002). 

 
Konfidentialitetskravet innebär att jag endast får använda mig av fingerade namn, vilket 

jag också gör samt att jag kommer även ha ett fingerat namn på orten och fritidshemmet. 

Jag måste även tänka på hur och var jag förvarar personuppgifterna om mina respondenter 

så inte obehöriga kan ta del av dem samt att jag måste samråda med mina respondenter 

innan jag publicerar deras svar. Det sista kravet man ska förhålla sig till är nyttjandekravet 

som handlar om att de uppgifter som jag har samlat in om enskilda personer endast får 

användas för ett forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Nyttjandekravet innebär att jag som intervjuare inte får utnyttja mina respondenters data 

till något annat än mitt forskningsändamål. Mitt insamlade material får jag endast föra 

vidare till andra forskare som har samma forskningsändamål som jag. Detta innebär att 

andra forskare som exempelvis håller på med exempelvis någon form av marknadsföring 

får inte ta del av mitt material samt att jag får inte heller lämna inifrån mig mitt material 

till de sociala myndigheterna (Vetenskapsrådet 2002).     

 

6.8 Presentation av respondenter 
 

• Åke är 56 år och har jobbat på fritidsklubben Ugglan sedan 2000 och han har 

endast fritidspedagogutbildningen.  
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• Lennart är 48 år och har jobbat på fritidsavdelningen Kycklingen sedan 1992 och 

han var från början utbildad barnskötare men har efter det läst in pedagogikdelen 

på högskolan. 

• Amira är 24 år och utbildad grundlärarare med inriktning mot arbete i fritidshem 

och hon har även behörighet i ämnet idrott och hälsa. Till sommaren har hon job-

bat på avdelningen Fjärilen i två år, hon behärskar även det bosniska språket. Hon 

är född i Sverige men hennes vårdnadshavare är från Bosnien.    

• Emina är 23 år också hon utbildad grundlärarare med inriktning mot arbete i fri-

tidshem och även hon har behörighet i ämnet idrott och hälsa och hon har även 

läst en kurs i äventyrspedagogik. Hon har jobbat på avdelningen Älgen i lite mer 

än 1,5 år och även hon behärskar det bosniska språket. Hon är precis som Amira 

född i Sverige men hennes vårdnadshavare är från Bosnien.  

 

7 Resultat och analys  
I detta avsnitt har jag valt att redovisa det material jag har fått efter att ha sammanställt 

svaren jag fått av mina respondenter. Med utgångspunkt från mina frågeställningar har 

jag valt att kategorisera mina frågeställningar med underrubriker för att kunna presentera 

mina resultat. Jag kommer även avsluta varje kapitel med en kort analys som bygger på 

respondenternas svar.      

 

7.1 Fritidsverksamheten  
I det här kapitlet redogör jag för fritidsverksamheten där jag valt att använda mig av un-

derrubriker som fritidslärarens syn på fritidsverksamheten, fördelen med ett mångkultu-

rellt fritidshem, utmaningar med att jobba på ett mångkulturellt fritidshem.  

 

7.1.1 Fritidslärarnas syn på fritidsverksamheten 
Utifrån de intervjuade fritidslärarna och deras beskrivningar på hur man ser på fritids-

verksamheten så kom den stressade vardagen och det målinriktade på tal och att det ställs 

för många krav på dagens fritidslärare. Amira tycker att fritidshemmet har blivit alltför 

målinriktat idag och att eleverna inte kommer ifrån skolan som man tycker att de borde 

få göra när de kommer till fritids. Amira berättar också att när en del elever kommer till 

fritids så vill de kanske vara lite för sig själva och bara ta det lugnt vilket de inte får på 

grund av att det finns planerade aktiviteter som de måste vara med på. Amira berättar 

även att man har börjat med den nya implementeringen av Lgr11 (Skolverket 2016) och 

att det ska vara mer skolinriktat och då har inte eleverna så mycket att säga till om.   

 
Alltså det har blivit väldigt mer vad ska man säga målinriktat kan jag 

känna. Att det ska vara mer som skolan och det ska det ju inte va tycker 

jag egentligen för att de har ju varit en hel dag i skolan och sen kanske 

de är jättetrötta och så känner de att nu är det dags för fritids. De har 

börjat med den nya implementeringen i Lgr11 att de ska alltså det ska 

va lite mer skolinriktat eller vad man säger…då har de ingenting att 

säga till om (Amira). 

 

Lennart berättar att det idag inte är som det var förr i tiden då man slapp städa undan som 

man måste idag. Idag är det mer stress som man aldrig kommer ifrån. De kan inte låta 

något ligga kvar på golven eller borden och det kan exempelvis handla om att några elever 

har börjat lägga ett pussel på kanske 1000 bitar och har då kommit halvvägs när de blir 

tvungna att plocka ihop allt och blir då tvungna att börja om från början nästa dag.   
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Man kan ju säga att förr i tiden hade vi också fritids som inte låg i sko-

lan…och det var ju dessutom mindre grupper och sen kanske man hade 

egentligen mer lokaler man slapp hela tiden det här att: Nu ska vi gå å 

äta, nu måste vi städa här för nu ska skolan ha lokalerna. Förr i tiden 

kunde man ha rätt stora projekt med lådbilar (Lennart). 

 

7.1.2 Fördelen med ett mångkulturellt fritidshem  
Utifrån respondenternas svar går det att se att de upplever både för- och nackdelar med 

att arbeta på ett mångkulturellt fritidshem. Amira tycker att fördelarna med att jobba på 

det mångkulturella fritidshemmet är att man kan jobba temainriktat. Man kan också sam-

arbeta med hemmen på så vis att man låter eleverna ta med sig något hemifrån som re-

presenterar deras land och visar upp det.  

 
De får lära av varandra kan jag känna. Alltså på ett sätt kan man arbeta 

temainriktat om man har många från andra kulturer så kanske man kan 

ha en dag där de kanske tar med någonting hemifrån och visar att så här 

är det i mitt land och så här är det här alltså de får lära sig lite av varand-

ras länder. Det ska vara roligt att komma till fritids och lära sig (Amira). 

 

Även Emina ser en fördel med att jobba på ett mångkulturellt fritidshem genom att man 

får vara med om att se hur eleverna kan lära varandra, de delar med sig av sina olika 

intressen. 

 
Fördelen…ja barn lär ju av varandra och det kommer många med olika 

språk och de lär ju sig till exempel. Kommer det nån från England eller 

nåt sånt där så lär de sig ju engelska. Jag vet att de pratar mycket om 

maträtter och sånt och det lär dem sig också. Fördelen är att det är 

många barn till exempel som vi har från Balkan som är väldigt duktiga 

i matematik och väldigt, väldigt duktiga och de hjälper ju våra barn att 

bli bättre. (Emina). 

 

Lennart däremot tycker det skulle vara roligt att få lära sig mer om de olika kulturerna 

men att det är alltmer stressigare idag än vad det var förr i tiden och att barngrupperna är 

mycket större idag jämfört med hur det var förr i tiden. Då var grupperna mycket mindre 

och man kunde ha många stora projekt som till exempel att bygga lådbilar.  

 
Ja…det har ju blivit mer och mer mångkulturellt kan man ju säga. Man 

jobbar ju på en sån skola också där vi…det är väldigt många barn som 

kommer från olika kulturer då. Och det är ju intressant men man skulle 

ju egentligen vilja lära sig ännu mer om olika kulturer. ja det är ju all-

deles för stressad nivå nu (Lennart).   

 

Åke tycker det är intressant att sitta och diskutera religion och sedvänjor med eleverna. 

 
Däremot kan jag tycka att det är rätt kul att sitta och prata för jag gillar 

ju religion och diskutera. Jag har ju haft tjejer här och killar som pratar 

religion och islam och även de som är vegetarianer kanske...åhå…jag 

får inte äta det för trons skull och såhär. Men vad händer då tror du om 

du skulle äta det eller? Då kan man få lite utbyte så.  (Åke). 

 

7.1.3 Utmaningar med att jobba på ett mångkulturellt fritidshem 
Amira berättar att det kan finnas fördomar om mångkulturella fritidshem. Hon har inga 

egna erfarenheter av detta, men har vänner som varit med om det på sina arbetsplatser. 
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Emina däremot ser inga direkta utmaningar utan det enda hon kan uppleva som lite svårt 

är om det är någon som behöver hjälp med språket.  
 
Utmaningar hur tänker du då, svårigheter? Jag bemöter varje individ så 

som den behövs bemötas sen om de har en utländsk bakgrund eller inte 

spelar inte så stor roll faktiskt. Det är ifall de behöver hjälp med språket. 

(Emina). 

 

Både Emina och Amira är överens om att det är språket som kan vara en utmaning på det 

mångkulturella fritidshemmet. Det kan då handla om hur man ska göra så alla elever för-

står och hur man kan hitta egna lösningar till förståelse. Det är något som Amira upplever. 

 
De nya som kommer och kanske inte kan jättebra svenska då kan det va 

lite kämpigt. Alltså hur ska man göra? Då får man hitta sina egna lös-

ningar och det kan vara lite jobbigt för man vet inte riktigt hur man ska 

göra. Men annars så är det väl ingenting så. (Amira). 

 

Båda respondenterna påpekar också att det är viktigt att man utgår från elevernas behov 

med tanke på att de jobbar på ett mångkulturellt fritidshem. Fritids är ju ett ställe för 

eleverna där de kan bygga på sin sociala utveckling och även sin kunskapsutveckling.  

 

7.1.4 Analys  
Samtliga respondenter var överens om att idag är det mer stressigt i fritidsverksamheten 

än vad det har varit tidigare och att det idag är mer målinriktat. Detta är något som An-

dersson (2013) tar upp i sin avhandling.  Eleverna får inte heller den vilan som de ibland 

kan behöva efter att ha varit i skolan en hel dag. Enligt Johansson (2011) ska fritidshem-

met komplettera skolan därför måste de jobba efter samma läroplan som skolan och nu 

har även fritidshemmet fått ett eget kapitel i Lgr11 (Skolverket 2016). Det kom även upp 

fördelar och utmaningar med att jobba i den mångkulturella fritidsverksamheten. En för-

del kunde exempelvis vara att man kunde jobba temainriktat på så vis att eleverna kunde 

få ta med sig något hemifrån för att sedan få visa upp och detta kunde man jobba med en 

hel dag. Genom att jobba på det här sättet får man även en möjlighet att jobba med relat-

ioner och kommunikationen tillsammans med eleverna och framförallt med deras vård-

nadshavare. En utmaning som kom upp var att det kunde vara de elever eller vårdnads-

havarna som behöver hjälp med det svenska språket. När det handlar om kommunikation 

finns det olika system att använda sig av och det kan exempelvis handla om Huges (2002) 

kommunikationssystem. Som lärare på det mångkulturella fritidshemmet är kommuni-

kationen en viktig del och då är det bra att kunna använda sig av olika sätt och även kunna 

ställa sig olika frågor som har med kommunikationen att göra. Det kan exempelvis handla 

om att kunna ställa sig olika frågor och då är det bra att ha något att utgå ifrån och då är 

frågorna i kommunikationssystemet som (a.a.) nämner bra. Det handlar om att ställa frå-

gor som exempelvis vad det är man vill uppnå med kommunikationen och vilka uttryck 

som används och om mottagaren förstår vad det är man vill ha sagt samt om man kom-

municerar direkt till mottagaren eller om kommunikationen sker genom andra. Vad som 

också är viktigt att ta hänsyn till är de brus som kan störa kommunikationen. Bruset kan 

innebära olika störningar som exempelvis kan jämföras med en dålig radiosändare där 

man som mottagare kanske inte riktigt hör vad det är som sägs. Detta brus kan också 

uppstå i den dagliga tamburkontakten där det ofta är mycket ljud och ibland är man många 

vårdnadshavare som hämtar samtidigt och det kan utmynna till ett störande brus.     

 

Att kunna kommunicera är något som Stier (2009) tar upp och det handlar om att kunna 

samarbeta och skapa relationer. Respondenterna skapar relationer till sina elever genom 
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att låta eleverna få ta med sig något som kanske symboliserar deras religion och sedan får 

de berätta om vad de har med sig. Ihrskog (2011) skriver att som fritidslärare måste man 

kunna ligga steget före hela tiden samtidigt som man ska kunna bygga relationer tillsam-

mans med elevernas vårdnadshavare. Detta är något som ingår i fritidslärarens kompetens 

och uppdrag.  

 

När det gäller att få en förförståelse för välden så kom det även fram från en av respon-

denterna att man även fick kunskap genom att som fritidslärare sitta ner och diskutera och 

ifrågasätta tillsammans med eleverna exempelvis om deras religioner. Detta går att koppla 

till den interkulturella kompetensen som handlar om att kunna skaffa sig kunskaper om 

andra kulturer och språk. Detta går även koppla det till som Andersson (2013) skriver om 

att kunna skapa relationer och observera deras intressen för diskussioner. Detta är något 

som Pihlgren (2011) också tar upp då hon skriver om fritidspedagogikens identitetsskap-

ande som handlar om att som fritidslärare ge varje elev stöd i sin identitetsutveckling 

genom att kunna sitta ner tillsammans för att diskutera. Genom att sitta ner och diskutera 

tillsammans så kan man också komma fram till olika skillnader och kanske till och med 

likheter i det man sitter och diskuterar och detta går att jämföra med vad Lorentz (2013) 

skriver om det interkulturella pedagogiska arbetet.   

 

Det kom även fram att det finns utmaningar med att jobba på ett mångkulturellt fritidshem 

och det kunde exempelvis handla om de nyanlända eleverna som kommer och inte har 

lärt sig att tala svenska ordentligt. Enligt respondenterna var man överens om att fritids-

verksamheten är till för att eleverna ska kunna bygga på sin sociala utveckling och sin 

kunskapsutveckling. Här handlar det om att kunna ha ett relativistiskt synsätt som Stier 

(2009) skriver om vilket innebär att som fritidslärare kunna betrakta olika situationer ur 

olika synvinklar. Det kan exempelvis handla om hur elever på olika sätt väljer att exem-

pelvis tolka olika situationer som kan uppstå på fritidshemmet och hur man beter sig efter 

det. Därför är det bra om fritidslärarna kan visa eleverna att man kan tolka olika situat-

ioner på olika sätt ifall det är svårt att förklara på ett visst sätt. Det handlar också om den 

receptiva språkförmågan som innebär att en person kan förstå två språk men talar enbart 

ett av språken.    

 

 

 

 

 

 

7.2 Föräldrasamverkan 
I det här kapitlet redogöra jag för föräldrasamverkan där jag valt att använda mig av un-

derrubriker som fritidslärarens upplevelser av föräldrasamverkan, bemötande och tam-

burkontakt, samverkan mellan skolan och fritids och svårigheter med föräldrasamverkan.  

 

7.2.1 Fritidslärarnas syn på föräldrasamverkan, bemötande och tamburkon-

takten 
Samtliga respondenter hävdar att samverkan med vårdnadshavarna är viktig men att det 

ändå inte är så vanligt idag om man jämför med hur det har varit tidigare. De ger en 

beskrivning av att det idag är mycket stressigare än vad det har varit. Lennart menar till 

och med att det är många vårdnadshavare som hellre ringer in till fritids och ber att få sina 

barn utskickade till parkeringarna just för att de inte har tid att komma in och hämta.  
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Föräldrasamverkan låter ju jättefint…men jag som har jobbat i över 

trettio år märker ju att det är en stor skillnad. Det är mer stress i sam-

hället (Lennart). 

 

Både Emina och Amira anser att föräldrasamverkan handlar om hur man ska bemöta 

vårdnadshavarna. Det handlar om att kunna ge och ta från varandra och från vårdnadsha-

varna och man måste även kunna prata om det negativa och det positiva tillsammans med 

vårdnadshavarna. Med att ge och ta menar de att som fritidslärare måste de kunna dela 

med sig av sina erfarenheter. Det kan också handla om att man har tips på hur vår-

dandashavarna skulle kunna göra för att hjälpa sina barn med något särskilt hemma som 

det kanske måste övas lite mer på. Då det handlar om att ta så måste man som fritidslärare 

vara uppmärksam på om/eller vårdnadshavarna har några tips eller idéer de vill framföra. 

 
Föräldrasamverkan? Det är ju jätteviktigt alltså de hjälper ju oss och vi 

kan ju hjälpa dem genom att komplettera vardagen. det är viktigt att 

man har bra föräldrakontakt och prata om det positiva och inte bara det 

negativa med vårdnadshavarna med tycker jag i alla fall (Emina). 

 

Enligt respondenterna är bemötandet gentemot vårdnadshavarna väldigt viktig. Det hand-

lar om hur man bemöter vårdnadshavarna på ett trevligt sätt och att man som vårdnads-

havare bemöter fritidslärarna på ett trevligt sätt. Att man som vårdnadshavare kommer in 

och hälsar eller säger till att man lämnar eller hämtar sitt barn och gör man det så är det 

en start på kommunikation. 

 
Det finns även de vårdnadshavare som bara går in för att hämta sina 

barn utan att säga till och det förekommer även att barnen bara går iväg 

utan att tala om att varför de går och då måste man ringa och fråga vart 

barnen har tagit vägen (Amira). 

 

Det är också viktigt att bemöta vårdnadshavarna med ett leende och det spelar ingen roll 

vart man jobbar någonstans så ska man alltid bemöta andra så som man själv vill bli 

bemött.    

 
För mig är det viktigt att de kommer in och hälsar och säger nu tar jag 

mitt barn och då kan jag säga men vad bra då hämtar jag ditt barn så 

man ser att man pratar på det sättet sen att man byter några ord och är 

trevlig mot varandra i tamburen och det är alltid ett plus i kanten 

(Emina). 

 

Lennart tycker även att det är viktigt att kunna byta några ord tillsammans med vårdnads-

havarna och att tamburkontakten är viktigt för det är där man kan informera om vad som 

har hänt under dagen eller om det är något man vill ha reda på. Det kan då till exempel 

handla om att man kanske vill ha telefonnummer till någon av vårdnadshavarna.  

 
De få barnen som hämtas så det är ju en relativt snabb hämtning. Men 

det är rätt viktigt för vår del också att man kan ha den här tamburkon-

takten och ta om det är några enklare grejer både positiva och negativa 

grejer då va. Men man skulle önska att det vore mer vårdnadshavare 

som har tiden att både lämna och hämta då (Lennart). 

 

En annan fördel som Amira och Emina har är att de inte behöver använda sig av tolkar 

just för att det är många vårdnadshavare som talar bosniska och det är det språket som 
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Amira och Emina pratar själva. För är det någon kollega som måste ringa en vårdnadsha-

vare som man vet inte förstår svenska så bra så kan antingen Amira eller Emina gå in och 

hjälpa till att föra samtalet med vårdnadshavaren. Man tar även hjälp av hemspråkslärarna 

ibland om man vill ha hjälp med att översätta en informationslapp till det språk man inte 

behärskar.  

 
Vi har ju haft andra barn som talat ett annat språk och då har vi faktiskt 

bett jag vet hemspråksläraren om hjälp någon gång med att skriva en 

lapp då på just det språket så att vårdnadshavarna ska förstå bättre vad 

den här informationen handlar om och på det sättet har det funkat för 

de kanske inte kan läsa det här som står på svenska till exempel så då 

är det ganska bra (Amira). 

 

Men där Lennart och Åke arbetar där använder de sig av bland annat tolkar vid både 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Vidare berättar Åke att en god samverkan med 

vårdnadshavarna är viktigt, det ger trygghet åt både eleven och vårdnadshavarna. Det är 

också viktigt att man är tydlig och positiv i sitt bemötande och att man lyssnar och ser till 

att man har med vårdnadshavarna hela vägen samt att man även är mottaglig för tips och, 

idéer och förslag som vårdnadshavarna kan tänkas komma med. Åke säger också att det 

är viktigt att som lärare på fritidshemmet ge vårdnadshavarna den information som man 

anser vara viktig och som kan ha en betydelse för hur eleverna mår under tiden de är hos 

dem.  

 
En annan sak som också är viktigt är att vårdnadshavarna känner ett 

förtroende för oss och vi får information om vad som händer i barnens 

liv (Åke). 

 

7.2.2 Svårigheter med föräldrasamverkan 
När det gäller svårigheterna med föräldrasamverkan så var samtliga respondenter överens 

om att det svåra kunde vara kommunikationen med de vårdnadshavare som inte vill ta till 

sig det dåliga eller om det fanns något man blev tvungen att diskutera tillsammans. Det 

kunde också handla om att man har svårt att försåt vad fritidslärarna säger just för att man 

inte har svenskan riktigt klar för sig.  

 
Det finns vissa vårdnadshavare som inte vill höra på det dåliga och 

stänger det ute och när det sker så känns det ju alltid tråkigt om det är 

något som har hänt och som måste diskuteras igenom. Det finns de 

vårdnadshavare som väljer att stöta bort det medan det finns de som tar 

emot det som något som de måste jobba på i hemmet och tillsammans 

med oss. Det finns till och med de vårdnadshavarna som inte vill dis-

kutera med oss kvinnliga lärare just för att de anser att kvinnorna inte 

har lika hög status som de manliga. Då händer det att man har fått gå 

och ta hjälp av någon manlig kollega.  (Emina).  

 

Amira påpekar att det även finns de vårdnadshavare som verkligen tar till sig och lyssnar 

på av de har att säga och att man som vårdnadshavare som försöker hjälpa så gott de kan. 

Det finns även enligt Amira de vårdnadshavare som är extra svåra att kommunicera med 

och det är något hon har fått uppleva några gånger och det har då handlat om vårdnads-

havare som inte riktigt har förstått vad hon menat och hon har då fått sitta i samtal till-

sammans med både vårdnadshavaren och rektorn.     
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Det positiva är ju att alla vårdnadshavare inte är samma och att det finns 

härliga vårdnadshavare som verkligen lyssnar och som är verkligen till-

mötesgående och pratar man med dem så förstår de. Sedan finns det de 

vårdnadshavare som man måste hjälpa en extra gång på grund av de 

inte kan prata svenska så bra men då kan jag ta hjälp av min kollega 

Emina (Amira). 

 

7.2.3 Samverkan mellan skola och fritids 
Att samverka med skolan på ett av fritidshemmen var inte något man gjorde särskilt flitigt 

mer än om lärarna i skolan ville samarbeta. 

 
Ja alltså många lärare har ju ofta så de träffar varandra när skolan slutar 

men det kan ju inte vi göra för vi är ju på fritids och då blir det ju svårt 

för att vi har ju våran verksamhet att ta hand om och då kan vi inte bara 

lämna den för att gå och vara med på deras möten. Vi får ju alltid an-

passa oss efter alla andra men det hade varit bra om de kunde anpassa 

sig efter våran verksamhet någon gång (Amira).  

 

Lennart berättar att hos dem har man hjälp av något som man kallar för Lilla skolan och 

det är där alla nyanlända elever som kommer till skolan och fritids får hjälp. Där får de 

hjälp att lära sig det svenska språket och allt eftersom de lär sig behärska det svenska 

språket blir de utslussade i de vanliga klasserna och på fritids. Man har också språkhjälp 

från språkhörnan dit eleverna också får gå för att träna på språket. Hos Lennart och Åke 

har man elever som är placerade hos dem på grund av sociala skäl.  

 
Med sociala skäl menar jag de elever som kanske har det lite kämpigt 

hemma och behöver vara hos oss då. Det kan handla om att de får träffa 

andra elever och kompisar några timmar om dagen efter skoltid. Det 

kan också handla om de elever som vi anser behöver träna på sin 

svenska lite mer än vad de gör då det är i skolan. På så sätt har vi även 

ett samarbete tillsammans med elevernas vårdnadshavare (Lennart). 

 

 

 

 

 

 

7.2.4 Analys 
Enligt samtliga respondenter var man överens om att samverkan med vårdnadshavarna 

var väldigt viktig men att det inte är så vanligt om man jämför med hur det har varit förr 

om åren. Något som också kommer fram är att idag är det vanligt att istället för att komma 

in på fritidshemmet för att hämta sina barn sitter man kvar i bilen och ringer in och ber 

att barnen ska komma ut till bilen. Det händer till och med att vårdnadshavare ringer och 

ber att barnen ska gå hem själva. Något annat som också kom upp under mina intervjuer 

var att man som fritidslärare måste bemöta vårdnadshavarna på ett trevligt sätt oavsett 

vad man är på för humör. Det kom även fram att man tycker att som vårdnadshavare 

kommer fram och hälsar vid lämning och/eller hämtning. Enligt Tallberg Broman (1998) 

ska det vara trevligt och tryggt att komma till fritids och man ska kunna ha roligt.  

 

Tamburkontakten är också något som kommer upp under mina intervjuer och att det är i 

tamburen man kan delge vårdnadshavarna information om det är något de behöver veta 
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ganska snabbt. På det här sättet tränar man även på kommunikationen och vårdnadsha-

varna som inte behärskar det svenska språket ordentligt får en möjlighet att skapa relat-

ioner tillsammans med fritidslärarna. Det finns forskning som handlar om relationer och 

samspel som också visar på att de vårdnadshavarna som inte behärskar det svenska språ-

ket eller så kan man inte så bra svenska uppskattar de försök som pedagogerna gör för att 

kunna kommunicera. Som pedagog ska man enligt Bozarslan (2010) lära känna vårdnads-

havarna och även ha en förståelse för vad som kan ligga bakom olika handlingar innan 

man till exempel väljer att sätta en stämpel på dem för att sedan sluta anstränga sig för att 

skapa goda relationer. Att ha goda relationer är nödvändiga att ha för att man ska kunna 

utveckla en god samverkan med vårdnadshavarna (a.a.). Det kom också fram att en god 

samverkan är en trygghet för vårdnadshavarna och att man som fritidslärare ser till så alla 

vårdnadshavare är med på vägen och att ingen blir bortglömd. Enligt mina respondenter 

är det viktigt att vinna vårdnadshavarnas förtroende genom att vara ärlig och visa att man 

finns där om det skulle vara något särskilt. Det skulle exempelvis kunna handla om att 

kunna samtala med vårdnadshavarna ifall deras barn har gjort något elakt mot någon an-

nan elev och måste därför försöka reda ut vad som hänt. Ett bra förtroende handlar också 

om att kunna stötta de vårdnadshavarna som kanske har det jobbigt med det svenska språ-

ket och då kan det hjälpa om man som vårdnadshavare kan få en liten stund själv med 

någon lärare på fritidshemmet som man har ett förtroende för.  

 

Det kom också upp en del svårigheter med att jobba på ett mångkulturellt fritidshem och 

det kunde exempelvis vara att kommunicera med vårdnadshavare som inte ville ta till sig 

det dåliga och som bara ville höra det som är bra. Det kunde också handla om att inte 

kunna förstå vad fritidsläraren säger för att man inte förstår det svenska språket så bra. 

En annan svårighet som kom upp var de manliga vårdnadshavarna som inte ville diskutera 

med de kvinnliga lärarna just för att de ansåg att de inte hade lika hög status. Här går det 

att plocka in den interkulturella kompetensen som innebär att kunna möta andra människa 

som har någon form av migrationserfarenheter utan att det uppstår några konflikter eller 

missförstånd. Det handlar också om den tankemässiga kompetensen som innebär att som 

fritidslärare är det bra om man har en förståelse varför en del människor reagerar som de 

gör. Detta att man går och hämtar en manlig kollega för att kunna föra en diskussion med 

de vårdnadshavarna som inte vill diskutera med de kvinnliga innebär att man har en för-

ståelse för dem. De signaler man sänder ut genom kommunikation kan också handla om 

hur och när man uttrycker sig. Här handlar det också om att kunna se situationer ur andra 

synvinklar och det kan då handla om att kunna sätta sig in i de manliga vårdnadshavarnas 

synsätt med att bara vilja prata med de manliga kollegorna men samtidigt påpeka att här 

jobbar både manliga och kvinnliga fritidslärare och alla har lika hög status. Här kan man 

plocka in den interkulturella kompetensen som handlar om att kunna förstå varför en del 

människor i det här fallet de manliga vårdnadshavarna reagerar som det gör, och detta är 

även något som Stier (2009) konstaterar. Det handlar också om att kunna se olika situat-

ioner ur andras synvinklar. Det handlar också om att kunna möta andra människor utan 

att det uppstår konflikter och på det mångkulturella fritidshemmet sker det hela tiden olika 

möten mellan olika kulturer där man måste se sig som den interkulturella kompetenta 

människan.  

 

7.3 Arbetssätt 
I det här kapitlet redogör jag för fritidslärarnas arbetssätt när det gäller föräldrasamver-

kan.  Jag valt att använda mig av underrubriker som fritidslärarnas sätt att arbeta med 

föräldrasamverkan, föräldramöte, dropin-fika och utvecklingssamtal.  

 
7.3.1 Föräldramöte, dropin-fika, utvecklingssamtal och aktivitetsdagar 
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 Hos Amira och Emina använder de sig inte av så många verktyg i verksamheten när det 

gäller föräldrasamverkan. Det de använder sig av är den dagliga kontakten med samtal 

vid lämning och hämtning, de använde sig också av mail och dropin-fikat.  

  
Man bestämmer muntligt tillsammans med vårdnadshavarna när och 

om man vill ha utvecklingssamtal och det är först då man sätter en tid 

och ett datum för ett kommande utvecklingssamtal (Emina). 

 

Lennart och Åke använder sig även av mail när de ska skicka ut information till de vård-

nadshavare som har lämnat in sina mailadresser vilket de får göra i början på varje höst-

termin. Där Amira och Emina jobbar bjuder man vårdnadshavarna till ett informations-

möte innan de fått reda på vilken avdelning de ska ha sina barn på sedan blir de inbjudna 

till ytterligare ett informationsmöte när de fått reda på vilken avdelning och klass barnen 

ska gå i.  

 
Det är förskollärarna som håller i mötet och vi är med och informerar 

och berättar lite snabbt om verksamheten. De får även information om 

hur vi jobbar med värdegrunden och vad man som vårdnadshavare ska 

tänka på sedan får de gå en runda och titta på lokalerna och ställa frågor 

om de har några (Amira).  

 

Men hos Åke och Lennart däremot så har man inte föräldramöte mer än då man är med 

och informerar vid terminsstarten annars lägger man fokus på dropin-fikat samt att man 

har öppet hus varje skolstart efter sommarlovet. De erbjuder även vårdnadshavarna att ha 

utvecklingssamtal. Genom att använda sig av både öppet hus och dropin-fika bidrar till 

att man även får en chans att träffa de vårdnadshavare som inte brukar visa sig så ofta på 

skolan och i verksamheten.  
 

Det är ju i form av att de kommer på dropin-fika typ som vi har i sam-

band med julpyssel och andra grejer ibland. Vårdnadshavarna träffar vi 

ju i viss mån på utvecklingssamtal som vi erbjuder. Man kan säga att vi 

har två dropin-fika per termin då…där man kanske har lite mer tid då 

vi inte har något speciellt…utan de får bara komma hit på fika i en två-

timmarsperiod och då har man lite mer tid å snacka. Sen har vi ju även 

utvecklingssamtal för de som känner att det behövs. (Åke). 

 

Lennart berättar också att man jobbar på ett sätt där de låter de lediga eleverna vara med 

om man gör något särskilt en dag. Även vårdnadshavarna kan få följa med, vilket får 

positiva effekter i form av att skapa relationer, kommunikation och en chans att öva språ-

ket. 
Det händer att vårdnadshavare frågar om de får följa med och givetvis 

får de följa med. Det är ju ett ypperligt tillfälle för dem att skapa relat-

ioner tillsammans med oss och vi får ju även se hur de är tillsammans 

med sina barn. Det skapar en chans till kommunikation och de får också 

öva på språket genom att vi ser till att alla pratar svenska. (Lennart).  

 

7.3.2 Analys 
Det som var gemensamt för samtliga respondenter var att man använder sig av den dag-

liga kontakten, mail, telefonsamtal, dropin-fika, föräldramöten och utvecklingssamtal vid 

behov. En av respondenterna berättar att han gärna vill arbeta med inkorporering för att 

kunna möta vårdnadshavarna men det finns inte tid på grund av stora barngrupper och att 

man har så mycket annat man måste sköta. Att arbeta med inkorporering innebär att jobba 

med relationsbyggande. I det här fallet handlar det om att vilja samarbeta mer med de 



  
 

27 

vårdnadshavarna som har någon form av migrationserfarenheter och som kanske inte vi-

sar sig så ofta som respondenten vill att de ska göra. Det handlar om att kunna möta 

vårdnadshavarna som har någon form av migrationserfarenheter utan att det uppstår nå-

gon form av missförstånd eller några större konflikter. Därför är förtroendet en viktig del 

i samverkan med vårdnadshavarna. Detta är något som även Stier (2009) konstaterar och 

det är genom samtalen de olika relationerna skapas och att det även handlar om den in-

terkulturella kompetensen.     

 

På ena fritidshemmet jobbar de med olika aktivitetsdagar där man låter alla de lediga 

eleverna få följa med och det kan då exempelvis handla om att gå ut och grilla eller gå 

och bada någonstans. Det framkom också att det fanns en del vårdnadshavare som också 

följde med ibland och detta är något som handlar om kommunikation och språk. Det 

handlar om att kunna skapa kommunikation och att man tränar på språket tillsammans 

och det skapar även relationer tillsammans på ett annorlunda sätt genom att man väljer 

att bege sig utanför skolgården. De har också ett samarbete med skolan på så vis att de 

har språklig hjälp där nyanlända elever får hjälp med språket och att allt eftersom de lär 

sig det svenska språket slussas de ut i klasserna och på fritids. Man kan säga att det hand-

lar om en slags språkförberedelse. Men genom att låta de vårdnadshavarna som vill vara 

med under aktivitetsdagarna får de en möjlighet till möten och relationsskapande samt att 

det blir möten med olika kulturer. Kulturmötena som uppstår i samband med aktivitets-

dagarna går dessutom att koppla till det som Bennet (1998) skriver om då det handlar om 

kommunikation och att kunna undvika för stora konflikter samt kunna kommunicera på 

effektiva och lämpliga sätt i olika sammanhang som dessutom är kulturella. Man kan 

också koppla deras sätt att kommunicera och skapa relationer tillsammans med vårdnads-

havarna till det som Bunar (2001) skriver om att ha en positiv syn på föräldrasamverkan. 

Man kan också jämföra det här arbetssättet med hur man jobbar på det komplementära 

skolorna som Bouakaz och Persson (2007) skriver om i sin undersökning där de har in-

tervjuat aktiva vårdnadshavare samt elever. Men det finns också en del skillnader och det 

är att på fritidshemmet arbetar med kommunikation och språk genom att låta vårdnads-

havarna komma med ut på aktivitetsdagarna medan det i de komplementära skolorna är 

vårdnadshavarna som arbetar och lärarna i skolan som vill få vårdnadshavarna att ta sig 

in i skolan lokaler.         

 

7.4 Föräldraengagemang och föräldraansvar 
Här kommer jag redogöra för hur föräldraengagemanget ser ut på fritidshemmet där jag 

valt att använda mig av underrubriker som föräldraengagemang och föräldraansvar eller 

inte?  

 

7.4.1 Föräldraengagemang och föräldraansvar 
Då det handlar om engagemanget från vårdnadshavarna så var Emina och Amira inte 

riktigt överens. Emina berättade att hon tycker det är bra om man som vårdnadshavare 

vill och kan komma med idéer och förslag på vad man kan hitta på med eleverna och hur 

man kan tänka annorlunda och inte bara köra i samma tankebanor hela tiden.  

 

Amira däremot har en helt annan inställning till just föräldraengagemanget och hennes 

inställning är att många vårdnadshavare ser fritidshemmet som en förvaring till eleverna 

medan det är och jobbar. Hon önskar ett större engagemang från vårdnadshavarna, sam-

tidigt som hon också tolkar deras tystnad som ett gott tecken. Amira säger:    
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Men det hade vart kul om de tyckte till lite mer för då kunde man fått 

dem lite mer delaktiga men sen tänker vi också att om inte vårdnadsha-

varna klagar eller om de inte säger någonting då betyder ju det att deras 

barn har det bra på fritids och att de trivs och det är egentligen det vik-

tigaste (Amira). 

 
När det gäller föräldraansvar så var respondenterna överens om att det är de som har 

ansvaret men att man som förälder gärna får komma med förslag på hur man kan bemöta 

just deras barn på ett bra sätt. När det gällde Åke och Amira så rådde det lite delade 

meningar när det gällde föräldraansvaret. Åke anser att man som vårdnadshavare borde 

ta mer ansvar då det gällde att etablera en bra dialog.  

 
Ja likväl som jag ska ha en bra dialog med dem så tycker jag att de borde 

ha en bra dialog med oss. Många vårdnadshavare om det har med det å 

göra så tycker jag de kunde vara lite tydligare med lappar man lämnar 

ut (Åke). 

 

Enligt Lennart kan man inte ställa några direkta krav då det handlar om ansvar och vård-

nadshavare  

 
Ja ansvar och ansvar på pappret så är det ju att funkar det med scheman, 

kontaktuppgifter och sånt då men sen om man säger ansvar för allas 

vårt bästa så är det ju bra om de kommer och hämtar överhuvudtaget. 

Om de ja att de visar sig mer och pratar. För det är ju alltid lättare att 

förstå varandra om man träffas. Men vi kan ju inte ställa några krav på 

de direkt då va (Lennart). 

 

Amira tycker att man som förälder gärna får tycka till men att det ändå i slutet är hon som 

tar besluten. 

 
Nej det tycker jag inte utan just aktiviteterna som vi gör på fritids sätter 

vi utifrån våra mål vi har. Visst vårdnadshavarna kan säga till och tycka 

till om dem men det är ju vi som är med deras barn varje dag och ser 

vad just de behöver. Då får man försöka göra någonting utifrån den 

barngruppen eller den barngruppen man har och då tycker inte jag att 

vårdnadshavarna ska ha någonting ansvar men de kan ju tycka till men 

nej (Amira).  

 

Åke anser att man som vårdnadshavare bör ta tag i sitt ansvar för visat intresse själv och 

av egen vilja istället för att det ska behöva bli något som till slut ändå kommer kännas 

påtvingat.  

 
Visa att man är intresserad av våran och framförallt deras barns vardag. 

Att man är noga med information kring barnen och att man kommer på 

föräldramöten och även visar ett aktivt deltagande och att man kan 

komma med egna initiativ för verksamheten (Åke).   

 

7.4.2 Analys 

Två av fyra respondenter hade delade meningar då det handlade om vilket engagemang 

vårdnadshavarna skulle ha angående fritidsverksamheten. En av respondenterna anser att 

man inte kan ställa några direkt krav på vårdnadshavarna men att det är bra om man som 

vårdnadshavare visare sig lite mer än vad man gör. Det är också viktigt att man som 
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vårdnadshavare ändå visar ett intresse för sina barn och verksamheten där de spenderar 

en del av sin vardag. Markström (2009) skriver att:  

 
Då det inte alltid i praktiken är tydligt vem som ansvarar för vad, finns 

det utrymme för vårdnadshavare och pedagoger att lämna över, för-

handla och/eller kämpa om ansvaret för barns fostran och bildning. Det 

finns med andra ord plats för både samförstånd och samarbete, men 

också utrymme för motstridiga uppfattningar och konflikter (Mark-

ström 2009, s.197).  

 

Samtliga respondenter är överens om att som vårdnadshavare är det bra att kunna visa ett 

intresse för sina barn och verksamheten och därför slippa att det uppstår konflikter vilket 

det ibland kan göra om man inte är överens om något. Detta kan man koppla ihop med 

det som Bunar (2001) skriver om att kunna ha en positiv syn på samverkan tillsammans 

med elevernas vårdnadshavare. Med tanke på att en del vårdnadshavare kan ha svårt för 

det svenska språket kan det lätt bli att man kanske inte vågar visa tillräckligt med intresse. 

Det är då det kan uppstå konflikter men då måste fritidslärarna ha kunskap om hur de kan 

lösa konflikter som uppstått och hur de kan visa på hur vårdnadshavarna kan göra ifall de 

inte förstår hur de ska göra. Det handlar om att kunna kommunicera tillsammans och det 

kan man göra på olika sätt. För att man ska få vårdnadshavarna att visa engagemang så 

kan man i god tid innan exempelvis ett föräldramöte höra sig för ifall det om det finns 

någon eller några vårdnadshavare som skulle kunna tänka sig att baka en kaka eller något 

annat som representerar deras land just för att kunna få igång en slags samverkan tillsam-

mans. Detta kan man då koppla lite till det som Bouakaz och Persson (2007) skriver om 

föräldraengagemang. Men en skillnad är att där är det vårdnadshavarna som jobbar och 

de vill inte gå in i skolans byggnader för där känner de att deras aktiviteter på grund av 

begräsningarna. En annan skillnad som man också kan se om man jämför vad Bouakaz 

och Persson skriver om är att lärarna inte vill att eleverna ska gå i de komplementära 

skolorna för de tycker att eleverna blir för trötta. På fritidshemmen där jag genomförde 

mina intervjuer så vill man mer än gärna att vårdnadshavarna visade mer intresse för fri-

tidsverksamheten.  Eftersom lärarna i Bouakaz och Persson (2007) undersökning inte 

hade varit ute och tittat på de komplementära skolorna innan de bestämde sig för att döma 

ut dem så kan man koppla detta till den interkulturella kompetensen som Stier (2009) 

berättar om. Stier skriver om den tankemässiga kompetensen som innebär att man måste 

ha en förståelse för hur andra människor agerar och handlar på olika sätt och detta är 

något som lärarna som Bouakaz och Persson (2007) skriver om inte har.  

 

En av respondenterna tyckte vårdnadshavarna borde ge tid till kommunikation och dialog 

och även komma med förslag. Det är också lättare om man kan ses för att kunna få en 

förståelse och att kunna diskutera ifall det är något som kanske är oklart. För att man ska 

få ett förtroende hos vårdnadshavarna måste det enligt Åberg och Lenz Taguchi (2012) 

finnas en grund och den här grunden är något som går att bygga på under tiden eleverna 

är på fritidshemmet. Det handlar även om det som Bennet (1998) skriver om den inter-

kulturella kompetensen där man måste kunna kommunicera på olika och effektiva sätt 

som är kulturella. Markström (2009) skriver om kravet på ett aktivt föräldraskap och med 

det vill hon komma fram till att som förälder kan man ställa krav på att få vara delaktiga 

i sina barns skolgång och genom att man är det så har detta bidragit till att man har öppnat 

upp institutionerna på olika sätt. Det går också att koppla till det Linell (1998) skriver om 

som handlar om att språket är en människas viktigaste verktyg för att kunna kommunicera 

och framförallt kunna interagera tillsammans med andra. Man måste som Bunar (2001) 

skriver om som fritidslärare kunna ha en stark vilja där det visar sig hur man vill att alla 

vårdnadshavare ska försöka engagera sig i sina barns fritidsverksamhet.  
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8 Diskussion 
Studiens syfte var att belysa fritidslärarnas syn på den mångkulturella fritidsverksamheten 

samt deras upplevelser av föräldrasamverkan på det mångkulturella fritidshemmet. Jag 

har använt mig kvalitativa intervjuer. Jag har dessutom valt att använda mig av mina frå-

geställningar som huvudrubriker.   

 

8.1 Vad har fritidslärarna för syn på den mångkulturella fritidsverksam-

heten?  
Det framkom i mina intervjuer att som fritidslärare så upplever man det mer stressat idag 

jämfört med hur det var för bara några år sedan. Något annat som också kom upp var att 

det är mer målstyrt idag och fritidsverksamheten är inte så fri som fritidslärarna tycker att 

den borde få vara och att eleverna inte har lika mycket att säga till om som de har haft. 

Detta kan man koppla till vad Johansson (2011) skriver om att fritidshemmet ska vara ett 

komplement till skolan och nu har fritidshemmet fått ett eget kapitel i Lgr11 (Skolverket 

2016) som man ska följa när man planerar.   
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Under intervjuerna lyftes både fördelar och svårigheter med att arbeta på ett mångkultu-

rellt fritidshem. Fördelarna som kom upp var att man kunde samarbeta med familjerna 

som har någon form av migrationserfarenheter så vis att eleverna fick ta med sig något 

som symboliserade deras hemland eller religion. En annan fördel som kom upp var att 

som fritidslärare få man vara med och hur eleverna utvecklas och delar med sig av sina 

olika intressen. En svårighet som kom upp var att det kunde vara svårt att kommunicera 

med både elever och vårdnadshavare som inte kunde prata svenska så bra. Det kom också 

upp att som fritidslärare skulle man vilja lära sig mer om de olika kulturerna man hade på 

fritidshemmet. Detta går att koppla till det som Stier (2009) skriver om det interkulturella 

pedagogiska arbetet där fritidslärarna måste kunna se olika skillnader och olikheter på hur 

elevernas vårdnadshavare tar till sig information på olika sätt. Det handlar om att kunna 

kommunicera tillsammans på ett för alla bekvämt och tryggt sätt.   

 

Det framkom också att det kunde vara en utmaning med att jobba på det mångkulturella 

fritidshemmet och det kunde vara att fritidsläraren måste komma på egna lösningar för 

att få alla elever att förstå vad det är man ska göra. En annan utmaning kunde vara ifall 

någon behövde hjälp med språket. Alla fritidslärare som jag intervjuade var överens om 

att det är viktigt att man utgår från eleverna och deras behov när man planerar vad det är 

de ska hitta på tillsammans med eleverna. Detta går att koppla till det som Stier (2009) 

skriver om att kunna kommunicera och samarbeta med elevernas vårdnadshavare på ett 

sätt som gör att de känner sig bekväma på och bygga relationer tillsammans. Man får 

också en möjlighet att jobba med som Lorentz (2013) skillnader och olikheter genom att 

exempelvis låta vårdnadshavarna vara med i verksamhetens aktiviteter genom att få 

komma med idéer och förslag och på så vis får de även upp en gemenskap tillsammans. 

Får vårdnadshavarna vara med så kan det komma upp skillnader och olikheter i hur man 

väljer att arbeta eftersom alla gör på olika sätt. Det kan exempelvis handla om hur man 

firar olika högtider och på vis får man även de olika kulturmötens som finns på de mång-

kulturella fritidshemmen. Det går då att koppla till vad Stier (2009) skriver om kulturmö-

ten där han beskriver kulturmöten som en viktig i livet för många människor. En annan 

författare som också skriver om kulturmöten och interkulturell kompetens är Bennet 

(1998) och han skriver för att man som människa ska kunna bemästra olika kulturmöten 

behövs det färdigheter och kunskaper och att man kan undvika missförstånd och konflik-

ter.   
 

8.2 Vilka upplevelser har fritidslärarna av föräldrasamverkan på det 

mångkulturella fritidshemmet? 
Det framkommer från de fritidslärare som jag intervjuade att idag är det vanligt att vård-

nadshavarna hellre ringer in till fritids för att de ska skicka ut eleverna till parkeringen.  

 

Två av mina respondenter beskriver föräldrasamverkan som att det handlar om att kunna 

ge och ta. Med det vill de komma fram till att det handlar om att kunna dela med sig av 

sina tidigare erfarenheter samtidigt som de kan lära sig av vårdnadshavarna och vad de 

har för erfarenheter eller idéer. Föräldrasamverkan handlar även om hur fritidslärarna be-

möter vårdnadshavarna och hur de själva blir bemötta av vårdnadshavarna. Men samtidigt 

är det bra om man kan få med sig alla vårdnadshavare på något sätt och det kan exempel-

vis handla om att dela ut olika uppgifter som ska lösas innan ett föräldramöte eller ett 

öppet hus som man har på båda skolorna. Detta kan man koppla till det som Lorentz 

(2013) skriver om det interkulturella pedagogiska arbetet där han beskriver det som att 

kunna uppmärksamma skillnader och likheter. Det kan då relateras till hur fritidslärarna 

kan dela ut olika uppgifter som de vill vårdnadshavarna ska försöka lösa och då kan se 
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att alla vårdnadshavare tar till informationen på olika sätt och det uppstår även skillnader 

i hur de väljer att lösa uppgifterna. Sedan finns det alltid någon eller några som kan be-

höva lite mer vägledning i hur och vad de ska göra. Då kan man koppla det till det som 

Stier (2009) skriver om kommunikation och språk. Där det handlar om att kunna kom-

municera, skapa relationer och få uttrycka sina åsikter. Det går också att koppla till vad 

Bozarslan (2010) skriver om kroppsspråket och att man kan långt bara genom att visa ett 

intresse, engagemang och vänlighet.   

 

Min syn på föräldrasamverkan har ändrats radikalt efter att ha fått intervjua mina respon-

denter. Det mångkulturella fritidshemmet består av olika kulturella bakgrunder och skill-

nader vilket resulterar i att det ibland kan uppstå olika kulturkrockar. Men på grund av de 

olika kulturkrockarna kan både elever, vårdnadshavare och fritidslärare lära sig något nytt 

varje dag och det kan då handla om att lära sig om den svenska kulturen, normer och 

värdegrunden. Vårdnadshavarna får den här kunskapen genom att sitta ner tillsammans 

med sina barn när de gör sina läxor och andra hemuppgifter. Det kommer också fram att 

tamburkontakten med vårdnadshavarna är viktig för det är där man kan utbyta informat-

ion som man anser är viktig men tyvärr så är det inte alla som kommer in för att hämta 

sina barn. Detta kan man koppla till vad Stier (2009) skriver om den interkulturella kom-

petensen där man ska kunna möta människor som har någon form av migrationserfaren-

heter utan att det uppstår missförstånd eller konflikter.  

 

En annan fördel som dök upp under tiden jag intervjuade var att två respondenter var 

flerspråkiga och på så sätt slapp de använda sig av tolkar vid exempelvis utvecklingssam-

tal, de kunde också gå in och ta telefonsamtal ifall det var någon vårdnadshavare som 

behövde nåd och man visste att de inte kunde så bra svenska. En av de få gånger man tog 

hjälp av andra kunde vara ifall det behövdes hjälp att tolka ett språk som inte alls kunde 

och då gick det att ta hjälp av hemspråkslärarna som fanns på plats. Att ha en god sam-

verkan med vårdnadshavarna är en trygghet för både eleverna och fritidslärarna. Det kom-

mer också upp att man måste vara positiv och tydlig i vad det är man vill komma fram 

till.  

 

I Skolverket (2016) står det att alla som arbetar i skolan och fritidshemmets verksamhet 

ska aktivt arbeta mot alla former av kränkningar. Man ska arbeta för alla människors lika 

värde och deras okränkbarhet. Det finns till och med de vårdnadshavare som väljer att 

inte hälsa eller föra ett normalt samtal med den kvinnliga personalen. Det är därför viktigt 

att man som personal på fritidshemmet eller i skolan visar att det finns riktlinjer vad gäller 

jämställdheten mellan män och kvinnor (Skolverket 2016). Respondenterna sägare att de 

har förståelse och hämtar manliga kollegor och detta kan man koppla till vad Stier (2009) 

skriver om perspektivskiftet och den emotionella kompetensen. Det handlar om att kunna 

betrakta saker och händelser utifrån olika synvinklar samt att kunna reflektera över olika 

känslor.  

 

Att samverka med skolan var inte något man var så flitigt med på ett av fritidshemmen 

där jag var och intervjuade. Medan man på det andra fritidshemmet hade hjälp från två 

olika håll när det exempelvis handlad om de nyanlända eleverna. Man samarbetade även 

med hemmen på så sätt att de elever som behövde vara på fritids av sociala skäl fick ett 

särskilt tillstånd av rektorn att få vara på fritids. De sociala skälen kunde handla om att 

det fanns elever som hade det kämpigt hemma och behövde få vara hemifrån en stund på 

eftermiddagarna eller så kunde det handla om att man behövde få vara på fritids på grund 
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av man behövde bättra på sin svenska lite mer. Teoretiskt sätt handlar det om kommuni-

kation och skapa relationer där det enligt Stier (2009) handlar om en interkulturell kom-

munikation där olika människor har olika kulturella bakgrunder.   

 

Man kan jämföra fritidshemmet med vad Bouakaz och Persson (2007) skriver om de 

komplementära skolorna i Malmö. Det finns både likheter och olikheter med fritidshem-

men där mina respondenter arbetar. En av likheterna är att alla aktiviteter sker efter skoltid 

och att eleverna får hjälp att lära sig det svenska språket precis som de eleverna som gick 

på mina respondenters fritidshem. Skillnaden mellan de komplementära skolorna och fri-

tidshemmen var att det är vårdnadshavarna som arbetade i de komplementära skolorna 

samt att man hela tiden får prata både på svenska och på sitt modersmål utan att någon la 

sig i och påpekade att man skulle exempelvis enbart prata svenska. En annan skillnad var 

att de här skolorna låg utanför Malmö jämfört med mina respondenters fritidshem som 

ligger i anslutning till skolans lokaler. Man kan även koppla detta till den interkulturella 

kompetensen och det handlar även om det interkulturella pedagogiska arbetssättet samt 

att de vårdnadshavare som arbetar på de komplementära skolorna även har ett interkultu-

rellt perspektiv genom att hjälpa eleverna. Detta interkulturella perspektivet återfinns 

även hos mina respondenter. En annan likhet som man kan se i både de komplementära 

skolorna och de fritidshem där jag genomförde mina intervjuer var att man jobbar med 

kommunikation och språk fast på olika sätt. På de komplementära skolorna så jobbade 

med språket genom att eleverna fick hjälp med sina läxor samt att de fick blanda både sitt 

språk och det svenska språket och att det var vårdnadshavarna som stod för läxhjälpen 

och på så vis fick de också träna på deras svenska. En annan likhet med de komplementära 

skolorna och som två av mina respondenter använda sig av var deras modersmål som var 

bosniska. Tillsammans med sina kollegor hjälptes man åt att använda sig av de olika kun-

skaperna man hade. Det kunde exempelvis vara att mina två respondenter hjälpte till att 

tolka information ifall det var någon vårdnadshavare som hade lite svårt för det svenska 

språket eller om någon annan kollega behövde hjälp med det bosniska språket. En skillnad 

från det andra fritidshemmet som jag intervjuade på var att där försökte man få alla vård-

nadshavare med någon form av migrationserfarenheter och som dessutom hade svårt med 

det svenska språket endast prata svenska för att de skulle lära sig prata och kunna göra 

sig förstådde på svenska också och inte enbart på sitt modersmål.  

 

 

8.3 Hur arbetar fritidslärarna när det gäller samverkan och kommuni-

kation med vårdnadshavarna? 
Det kom fram att man inte använder sig av så många verktyg på det ena fritidshemmet 

när det handlar om att samverka med vårdnadshavarna. Det man använde sig av på båda 

fritidshemmen som var gemensamt för dem båda var att de använde sig av den dagliga 

kontakten, mail, telefonsamtal, föräldramöten, dropin-fika och utvecklingssamtal för de 

som ansåg att det behövdes. Man använder sig av två olika informationsmöten på ett av 

fritidshemmen vilket jag tycker är jättebra medan man på det andra fritidshemmet endast 

är med och informerar i början på varje höstterminsstart och fokuserar mer på dropin-

fikat och öppet hus som man har en gång varje termin. Detta är ett sätt för dem att få träffa 

de vårdnadshavarna som annars inte brukar visa sig på skolan eller i verksamheten. Detta 

kan man koppla till vad Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver om hur man kan jobba med 

samverkan utifrån fyra olika arbetssätt när det handlar om samverkan. Jonsdottir och Ny-

berg nämner att man ska ha en god introduktion, fortlöpande samtal, utvecklingssamtal 

och att man visar sin delaktighet i verksamheten.      
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Något annat man jobbade med på det ena fritidshemmet med var att när det var aktivi-

tetsdagar var även de lediga eleverna inbjudna och likaså de vårdnadshavare som ville 

komma och titta. Man är också väldigt noga med att alla pratar svenska och på så sätt lär 

man sig det svenska språket lättare likaså gäller de vårdnadshavare som kan ha svårt för 

språket. Själv tycker jag det är jättebra att de ser till att pratat så mycket svenska med 

elever och vårdnadshavarna för ju mer de hör språket ju lättare tar man det till sig. Detta 

kan man koppla till det som Stier (2009) tar upp om språk och kulturmöten. Stier tar upp 

att det handlar om en öppenhet, nyfikenhet och att kunna ha en förståelse när det handlar 

om andra kulturer. Detta att fritidshemmet väljer att ta med sig vårdnadshavarna ut på 

aktivitetsdagen leder också till att man lär sig att betrakta saker och beteenden hos andra 

ur olika synvinklar. Men metoderna skiljer sig inte nämnvärt mycket från hur fritidslä-

rarna arbetar med föräldrasamverkan på fritidshemmet generellt. De använder sig av 

samma metoder men ändå på olika sätt.  
 

8.4 Vad tycker fritidslärarna vårdnadshavarnas engagemang och ansvar 

bör vara när det gäller samverkan med fritidshemmet? 
Att skapa trygghet och gemenskap är en viktig byggsten på fritidshemmet och därför är 

det bra att få med sig alla vårdnadshavarna på något sätt. Att få med sig vårdnadshavarna 

kan innebära olika arbetssätt och det kan exempelvis handla om att få dem att vilja hjälpa 

till med att baka till någon tillställning fritidshemmet ska ha och det kan då exempelvis 

vara till en dropin-fika. Det kan också handla om att komma till fritids och berätta om sitt 

jobb eller bara ställa upp vid olika aktiviteter. Detta kan man koppla till det som Stier 

(2009) tar upp om att kunna kommunicera tillsammans och förmedla en bild av sig och 

sin familj som man vill ska vara önskvärd till fritidslärarna och andra övriga lärare på 

skolan. Men det kan också finnas svårigheter med föräldraengagemang och det skriver 

Bouakaz (2009) om och han nämner bland annat att det finns tre olika hinder som han har 

stött på under sin undersökning om föräldrasamverkan. De svårigheter som han nämner 

är att vårdnadshavaren saknar vägledning, rådgivning och material som de kan förstå. 

Detta är något man på fritidshemmet måste vara uppmärksamma på och för att några av 

det här hinder inte ska uppsåt måste man ha en bra kommunikation tillsammans. För att 

få en föräldrasamverkan kan man också prova på det som Bouakaz och Persson (2007) 

berättar om i sin undersökning i de komplementära skolorna i Malmö. Där det var vård-

nadshavarna som stod för engagemanget utanför skoltiden. Man kan också koppla det till 

den tredje kompetensen inom den interkulturella kompetensen som Stier (2009) skriver 

om. Den handlar om att kunna ha en reflektion över varför en del vårdnadshavare exem-

pelvis lider av främlingsrädsla och hur man på olika sätt kan arbeta tillsammans för att 

övervinna den rädslan man har när det handlar om rädslan för att möta andra främlingar.      

 

8.5 Vidare forskning 
Nu så här i slutet så har jag kommit fram till i min studie att det egentligen inte finns så 

mycket forskning som handlade om fritidshemmet sett ur ett interkulturellt perspektiv. 

Jag ställde mig frågan varför det är så med tanke på att idag är samhället mer mångkultu-

rellt än vad det var för 20 år sedan. Det är svårt att komma ifrån det mångkulturella på 

dagens fritidshem, och det spelar ingen roll till vilket fritidshem man kommer så finns där 

finns alltid någon form av elever med vårdnadshavare som har någon form av migrations-

erfarenheter. Att det finns så lite forskning som handlar om det mångkulturella fritids-

hemmet kan mycket väl handla om att det är först nu som fritidshemmet har blivit målstyrt 

och innan det var man endast intresserad av hur det var i den mångkulturella skolan.  
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Efter att jag har fått lyssna på mina respondenter och deras tankar kring föräldrasamver-

kan på det mångkulturella fritidshemmet har jag kommit fram till att det går att arbeta 

mycket mer med samverkan både med vårdnadshavarna som har någon form av migrat-

ionserfarenheter och de som inte har det. Vid en vidare forskning hade det varit intressant 

att lägga fokus på vårdnadshavarnas och elevernas upplevelser av samverkan tillsammans 

med fritidshemmet för att sedan jämföra deras svar med fritidslärarnas svar. Får man både 

fritidslärarnas, vårdnadshavarnas och elevernas svar kan man göra en uppföljning på vad 

det är man kanske måste jobba mer på och på vilka sätt man hade kunna jobba vidare.  

 

8.6 Metoddiskussion  
Jag valde att använda mig av den kvalitativa undersökningsmetoden och anledningen till 

att jag valde just den metoden var att jag ville komma åt mina respondenters tankar om 

föräldrasamverkan på det mångkulturella fritidshemmet. Att välja den kvantitativa meto-

den låg inte i mitt intresse just för att jag inte ville mäta attitydskillnader eller andra före-

komster, vad jag ville ha var en insyn i hur fritidslärare tänker och upplever sitt arbete i 

fritidsverksamheten och föräldrasamverkan på det mångkulturella fritidshemmet. Jag 

uppmärksammade att det tog väldigt lång tid att transkribera svaren och alla responden-

terna använde sig av halva meningar. Detta resulterade i att det uppstod en del svårigheter 

som kanske inte hade uppstått om jag valt att använda mig av kvantitativ metod i form av 

en enkät där respondenterna i lugn och ro hade fått sitta ner och utveckla sina svar.   

 

En nackdel med den kvalitativa metoden är att det tar väldigt lång tid att transkribera 

materialet och att det ofta är halva meningar och långa pauser. Det kan på så sätt uppstå 

vissa svårigheter när man ska tolka svaren vilket det kanske inte hade varit om jag valt 

att använda mig av en kvantitativ metod i form av enkäter. Enkäterna kan se ut på olika 

sätt, det finns exempelvis de enkäter där man som respondent kan utveckla sina svar lite 

mer med hjälp av olika följdfrågor. Men jag tycker ändå att jag fick tillräckligt med 

material från mina respondenter för att kunna besvara mina frågeställningar. Enligt 

Denscombe (2009) så kan nackdelen med en kvalitativ metod vara att man som forskare 

kan påverka respondenternas svar. Detta kan man göra genom att ställa frågor som är 

ledande eller om man sätter in svaren i olika sammanhang för att sedan få de svar som är 

gynnsamt för undersökningen.  
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjufrågor  

 

Uppvärmningsfrågor 
1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Vilken avdelning jobbar du på? 

4. Hur länge har du jobbat på avdelningen? 

5. Har du behörighet och om du har mer än en behörighet vilka har du då? 

6. Varför har du valt just detta yrke? 

 

Fritidsverksamheten 
1. Hur många barn har ni inskrivna i verksamheten? 

2. Vad har du för ansvar? 

3. Vad har arbetslaget för betydelse för just dig? 

4. Hur ser du på fritidsverksamheten? 

5. Vad är fördelen med ett mångkulturellt fritidshem? 

Följdfråga: Ser du några utmaningar med att jobba på ett mångkulturellt fritidshem? 

Ser du några utmaningar med att jobba på ett mångkulturellt fritidshem? 

6. Hur många olika nationaliteter har ni i fritidsverksamheten? 

7. Vad tycker du är en fördel med att jobba på ett fritidshem som har olika kulturer? 

8. Hur ser barngrupperna ut? 

Följdfråga: Har ni åldersindelat eller har ni blandat åldrarna? 

9. Vad har ni för värdegrundsmål? 

10. Hur har ni valt att jobba med era värdegrundsmål har ni valt att jobba med dem till-

sammans med eleverna eller bara…får eleverna vara med å bestämma nåt när det gäller 

värdegrunden eller jobba med det? 

11. År 2015 så ökade flyktingströmmen är det någonting som ni känt av här? 

Följdfråga: Och ni har inte känt av det när ni kommer in i skolan heller? 

12. Förekommer det några speciella grupperingar bland barnen som är i verksamheten, 

kan du isåfall beskriva hur dessa grupperingar ser ut? 

 

Föräldrasamverkan 
1. Hur ser du på föräldrasamverkan? 

2. Kan du berätta vad begreppet föräldrasamverkan innebär för just dig? 

Följdfråga: Vad tycker du är det viktigaste när det gäller föräldrasamverkan? 

3. På vilket sätt blir du bemött av vårdnadshavarna vid lämning och/eller hämtning? 

Följdfråga: Hur tycker du man som fritidslärare ska bemöta vårdnadshavarna? 

4. Vad är det viktigaste för dig när någon vårdnadshavare eller annan anhörig lämnar 

och/eller hämtar barnet hos er? 

5. Hur ofta har ni föräldramöte och vad innehåller de? 

6. Hur gör ni för att bjuda in till föräldramöten?     

7. Tycker du att vårdnadshavarna bör vara mer aktiva inom fritidsverksamheten? 

8. Tycker du att vårdnadshavarna bör ha något slags ansvar när det gäller samverkan på 

fritidshemmet och på vilket sätt? 

Följdfråga: Vad tycker du är vårdnadshavarnas ansvar när det gäller samverkan?  

9. När det gäller styrdokumenten så kan man använda sig av olika verktyg när det gäller 

föräldrasamverkan. Vilka använder ni er av på just erat fritidshem? 

10. För ni någon form av dokumentation när det gäller föräldrasamverkan? 
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Följdfråga: Kan du ge några exempel? 

11. Finns det någon samverkan mellan skolan och fritids när det gäller föräldrasamver-

kan? 

Följdfråga: Hade det kunnat vara bättre och på vilket sätt?  

12. Vad är styrkorna och det positiva med föräldrasamverkan? 

13. Finns det några svårigheter när det gäller föräldrasamverkan? 

 

Avslutningssamtal 
Tacka för att jag fick komma. 

Jag hör av mig inom kort för att ge dig en kort sammanställning av resultatet och dina 

svar så du får en möjlighet att uppdatera eller lägga till något.  
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